
Στις 17 Μαΐου 2022, ο Πρόεδρος πραγματοποίησε συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης, με 
αντικείμενο την εξέλιξη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο πρωθυπουργός Μιχαήλ Μισούστιν, ο προσωπάρχης του Προεδρικού
Εκτελεστικού Γραφείου Αντόν Βαϊνο, ο αναπληρωτής πρωθυπουργός Αλεξάντερ Νόβακ, ο 
προεδρικός σύμβουλος Μαξίμ Ορέσκιν, ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης Μαξίμ Ρεσέτνικοφ, ο 
υπουργός Μεταφορών Βιτάλι Σαβέλιεφ, ο Υπουργός Οικονομικών Αντόν Σιλουάνοφ, ο Υπουργός 
Ενέργειας Νικολάι Σουλγκίνοφ, η Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας Ελβίρα 
Ναμπιουλίνα, εκπρόσωποι της Surgutneftegaz, της Gazprom Neft, της Zarubezhneft, της Rosneft, 
της Lukoil, της Transneft, της Sovcomflot και της Κρατικής Αναπτυξιακής Εταιρείας VEB. RF

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν: Συνάδελφοι καλησπέρα σας

Σήμερα, θα συζητήσουμε την κατάσταση στον τομέα της πετρελαϊκής βιομηχανίας στο πλαίσιο των
τακτικών συναντήσεών μας για οικονομικά θέματα.

Για τη Ρωσία, με τα τεράστια αποθέματα υδρογονανθράκων, ο κλάδος αυτός, καθώς και το 
σύμπλεγμα καυσίμων και ενέργειας στο σύνολό του, ήταν και παραμένει ένα από τα κορυφαία 
στοιχεία της εθνικής μας οικονομίας. Παίζει έναν χειροπιαστό ρόλο στην ικανοποίηση των 
απαιτήσεων της εγχώριας αγοράς και, φυσικά, στην αξιοποίηση του εξαγωγικού δυναμικού 
της χώρας.

Τι θα ήθελα να πω στο πλαίσιο αυτό; Όλα αυτά τα χρόνια, όλα τα προηγούμενα χρόνια, δώσαμε 
ιδιαίτερη προσοχή στον κλάδο αυτό. Αναπτύσσαμε πολύ δραστήρια, νέα κοιτάσματα, αυξάναμε 
συνεχώς την παραγωγή και αναβαθμίζαμε την ποιότητα της διύλισης του πετρελαίου. Εισάγαμε 
καινοτομίες, ψηφιακή, φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία και υπηρεσίες σε ευρεία κλίμακα. Οι 
σταθερές, αξιόπιστες προμήθειες του Ρωσικού πετρελαίου προς τους ξένους πελάτες χρησίμευαν 
ως εγγύηση για την ανέλιξη της Ρωσίας στις ηγετικές θέσεις στον χώρο του παγκόσμιου 
ενεργειακού εφοδιασμού, στο μέλλον. Φυσικά, είχατε πάντοτε την υποστήριξη από πλευράς της 
κυβέρνησης και γενικά των αρχών σε όλα τα άλλα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
στις περιφέρειες.

Δυστυχώς, οι συνάδελφοί μας στις δυτικές χώρες συμπεριφέρθηκαν με εντελώς διαφορετικό 
τρόπο. Τόσο εσείς όσο και οι εκπρόσωποι του ενεργειακού τομέα σε άλλες χώρες τα γνωρίζετε και 
τα καταλαβαίνετε όλα αυτά πολύ καλά. Στην πραγματικότητα, η λεγόμενη πολιτική τάξη στη Δύση 
άρχισε να εκμεταλλεύεται την απολύτως φυσική ανησυχία πολλών ανθρώπων στον κόσμο για 
το κλίμα και τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής.

Είναι απολύτως προφανές ότι, για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους, η λεγόμενη πολιτική τάξη στη 
Δύση άρχισε να υπερεκτιμά τις δυνατότητες των εναλλακτικών μορφών ενέργειας και να 
υποτιμά τη σημασία όλων των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των 
υδρογονανθράκων. Αυτή η συνεχής καταστρατήγηση είχε αρκετά συγκεκριμένο χαρακτήρα.

Θέλω να το επαναλάβω, και εσείς το γνωρίζετε αυτό καλύτερα από τον καθένα: υπήρξαν 
περιορισμοί στην τραπεζική χρηματοδότηση, κινήθηκαν και πιθανόν εξακολουθούν να 
κινούνται επινοημένες αγωγές εναντίον εταιρειών και της διοίκησής τους, δεν διατίθενται 
εκτάσεις γης απαραίτητες για νέα έργα, παρεμποδίζεται η ανάπτυξη διαφόρων μέσων 
μεταφοράς και δημιουργούνται προβλήματα στη θαλάσσια μεταφορά εμπορευμάτων και σε 
άλλους τομείς που είναι απαραίτητοι για την παροχή έγκαιρων και επαρκών επενδύσεων στον 



εν λόγω τομέα. Όλα αυτά υποκρύπτουν τα προβλήματα που προκύπτουν στην παγκόσμια 
ενεργειακή βιομηχανία, κυρίως με το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Φυσικά και για προφσνείς αιτίες, υπάρχουν και πολιτικές σκοπιμότητες. Παρεμπιπτόντως, όλα όσα 
συμβαίνουν σε αυτόν τον τομέα, συμπεριλαμβανομένων, δυστυχώς, και των όσων συμβαίνουν 
σχετικά με την Ουκρανία, σχετίζονται με την κακώς εννοούμενη πολιτική της λεγόμενης 
συλλογικής Δύσης, η οποία επί δεκαετίες αγνοούσε τις δικαιολογημένες ανησυχίες της Ρωσίας
για την ασφάλειά της και με κάθε δυνατό τρόπο ενίσχυε εθνικιστικά και νεοναζιστικά στοιχεία
στην ηγεσία του Κιέβου, παρέβλεπε τα προβλήματα που διαμορφώνονταν στα νοτιοανατολικά
της Ουκρανίας και, στην πραγματικότητα, τα τελευταία οκτώ χρόνια διευκόλυνε τις 
συνεχιζόμενες εχθροπραξίες που εξαπέλυσε το καθεστώς του Κιέβου πριν από οκτώ χρόνια.

Σήμερα, διαπιστώνουμε ότι για καθαρά πολιτικούς λόγους, καθοδηγούμενες από τις δικές τους 
φιλοδοξίες και υπό την πίεση του Αμερικανού επικυρίαρχου τους, οι ευρωπαϊκές χώρες 
επιβάλλουν περισσότερες κυρώσεις στις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, οι οποίες θα 
οδηγήσουν σε μεγαλύτερο πληθωρισμό. Αντί να παραδεχτούν τα λάθη τους, αναζητούν τον 
ένοχο αλλού.

Πράγματι, οι Ευρωπαίοι παραδέχονται ανοιχτά ότι δεν είναι σε θέση να στερηθούν πλήρως 
τους Ρωσικούς ενεργειακούς πόρους σε αυτό το σημείο. Είναι επίσης σαφές ότι ορισμένες 
χώρες της ΕΕ με ιδιαίτερα υψηλό μερίδιο των Ρωσικών υδρογονανθράκων στο ενεργειακό 
τους ισοζύγιο δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα χωρίς τη Ρωσική ενέργεια για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στο μέλλον. Ωστόσο, έχουν θέσει αυτόν τον στόχο για τον εαυτό τους 
αγνοώντας τη ζημία που προκαλούν στις αντίστοιχες οικονομίες τους.

Αποκτά κανείς την εντύπωση ότι οι δυτικοί πολιτικοί και οικονομολόγοι απλώς ξεχνούν βασικούς 
οικονομικούς νόμους ή απλώς επιλέγουν να τους αγνοούν.

Τι προσπαθούν να επιτύχουν με αυτές τις αποφάσεις;

Πρώτον, οι κυρώσεις που επέβαλαν οι Ευρωπαίοι ομόλογοί μας και οι δηλώσεις για την άρνηση 
κατανάλωσης οποιασδήποτε μορφής Ρωσική ενέργεια στο μέλλον έχουν στείλει τις τιμές του 
πετρελαίου στην αγορά άμεσης πώλησης στα υψηλότερα επίπεδα. Το γνωρίζετε αυτό. Μια 
κακώς μελετημένη λέξη σε πολιτικό επίπεδο αντανακλά αμέσως στην αγορά.

Δεύτερον, οι τιμές των προϊόντων πετρελαίου στην Ευρωπαϊκή αγορά, όπως το πετρέλαιο κίνησης,
αυξάνονται ακόμη ταχύτερα από τις τιμές του πετρελαίου λόγω των πραγματικών ελλείψεων. 
Αυτός είναι ο ενεργειακός πληθωρισμός . Και προσπαθούν να μας κατηγορήσουν για τον 
ενεργειακό πληθωρισμό, να επικαλεστούν το όνομά μας και να τα ρίξουν όλα στη Ρωσία σε μια 
προσπάθεια να καλύψουν, όπως είπα, τα δικά τους λάθη σε αυτόν τον τομέα. Ήδη σήμερα, αυτό 
επηρεάζει συνολικά τον τομέα στις Ευρωπαϊκές μεταφορές και τη βιομηχανία και πέφτει 
βαρύτατα στους ώμους εκατομμυρίων Ευρωπαίων καταναλωτών.

Τέλος, τρίτο και σημαντικότερο, το όχι στη Ρωσική ενέργεια σημαίνει ότι η Ευρώπη θα γίνει 
συστηματικά και μακροπρόθεσμα η πιο δαπανηρή περιοχή του κόσμου όσον αφορά τους 
ενεργειακούς πόρους. Πράγματι, οι τιμές θα αυξηθούν και οι πόροι θα κατευθυνθούν 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι αυξήσεις των τιμών, αλλά αυτό δεν θα αλλάξει 
σημαντικά την κατάσταση. Ορισμένοι αναλυτές λένε ότι θα υπονομεύσει σοβαρά ή και 
αμετάκλητα την ανταγωνιστικότητα ενός σημαντικού μέρους της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας, η οποία
ήδη χάνει έδαφος έναντι εταιρειών από άλλα μέρη του κόσμου. Σήμερα, είναι βέβαιο ότι οι ρυθμοί 
αυτών των διεργασιών θα επιταχυνθούν. Είναι σαφές ότι οι ευκαιρίες για οικονομική 



δραστηριότητα, και τις βελτιώσεις της, θα απομακρυνθούν από την Ευρώπη προς άλλες 
περιοχές, όπως και οι ενεργειακοί πόροι της Ρωσίας.

Αυτή η οικονομική αυτοκτονία είναι, φυσικά, εσωτερική υπόθεση των Ευρωπαϊκών χωρών. Στο 
μεταξύ, όμως, εμείς πρέπει να δράσουμε ρεαλιστικά, εκκινώντας κυρίως από τα δικά μας 
οικονομικά συμφέροντα.

Σήμερα, οι αλλοπρόσαλλες ενέργειες των εταίρων μας, έχουν ως αποτέλεσμα την εκ των 
πραγμάτων αύξηση των εσόδων του Ρωσικού τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου, πέραν 
της ζημιάς στην Ευρωπαϊκή οικονομία. Θα πρέπει βεβαίως να το έχουμε αυτό υπόψη μας- το 
καταλαβαίνουμε και το βλέπουμε, αλλά δεν θα πρέπει να αποθαρρύνει τις εταιρείες μας.

Οι αλλαγές στην αγορά πετρελαίου είναι τεκτονικές και, φυσικά, οι επιχειρήσεις είναι απίθανο να 
ακολουθήσουν τα παλιά πρότυπα. Υπό αυτές τις νέες συνθήκες, είναι σημαντικό όχι μόνο να 
παράγουμε πετρέλαιο αλλά και να οικοδομήσουμε μια ολόκληρη κάθετη αλυσίδα, μέχρι τον 
τελικό καταναλωτή.

Συνάδελφοι, υπό τις παρούσες συνθήκες, το κράτος θα συνεχίσει να κάνει ό,τι μπορεί για να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την αλλαγή των επιχειρηματικών μοντέλων των εταιρειών - να 
βελτιώσει τις δυνατότητες των εφοδιαστικών συστημάτων και να διασφαλίσει τις συναλλαγές σε 
εθνικά νομίσματα - αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί σε αυτό το θέμα, όπως 
έχουμε συζητήσει πολλές φορές, αλλά είναι απαραίτητο να εργαστούμε γι' αυτό, και αυτό θα 
κάνουμε. Θα καταστήσουμε τα δάνεια και τις ασφαλιστικές υπηρεσίες πιο προσιτές για τις 
πετρελαϊκές εταιρείες και θα ενθαρρύνουμε έργα για την προηγμένη επεξεργασία πρώτων υλών και
την αναβάθμιση της τεχνολογίας των εγχώριων πετρελαϊκών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης 
της ανάπτυξης κοιτασμάτων και της εξόρυξης.

Στη συνάντηση της 14ης Απριλίου, εξετάσαμε λεπτομερώς την αλλαγή των προτεραιοτήτων στην 
ανάπτυξη της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου. Λάβαμε στρατηγικές αποφάσεις για την
προστασία των μακροπρόθεσμων συμφερόντων της Ρωσικής οικονομίας.

Κατανοώντας ποια βήματα θα κάνει η Δύση στο εγγύς μέλλον, πρέπει να καταλήξουμε σε 
συμπεράσματα εκ των προτέρων και να είμαστε προνοητικοί, μετατρέποντας τα απερίσκεπτα 
χαοτικά βήματα ορισμένων εταίρων μας προς όφελός μας, προς όφελος της χώρας μας. Φυσικά, δεν
πρέπει να ελπίζουμε στα ατελείωτα λάθη τους. Θα πρέπει απλώς, πρακτικά να πορευτούμε με βάση
τις υφιστάμενες πραγματικότητες, όπως είπα.

Στο πλαίσιο αυτό, θα ήθελα να συζητήσω ένα σχέδιο για πρόσθετα μέτρα που θα μας 
επιτρέψουν να προστατεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τα εθνικά μας συμφέροντα και 
να ενισχύσουμε την οικονομική μας κυριαρχία, στην προκειμένη περίπτωση στον τομέα των 
καυσίμων και της ενέργειας, κυρίως στον πετρελαϊκό τομέα.

Ας αναλύσουμε λοιπόν προσεκτικά όλα αυτά τα ζητήματα, ας τα εξετάσουμε και ας 
συζητήσουμε μαζί σας για το τι πρέπει να κάνουμε στο εγγύς μέλλον.



Σχόλια της Σεισάχθειας :

Οι εξαγωγές του Ρωσικού πετρελαίου ανέκαμψαν στα προ της κρίσης επίπεδα.

Στο διάγραμμα βλέπουμε ποια χώρα οφείλεται από την αύξηση των εξαγωγών μετά την επιβολή των δυτικών κυρώσεων:
η Ινδία.

Βλαντίμιρ Πούτιν: «Σήμερα, οι αλλοπρόσαλλες ενέργειες των εταίρων μας, έχουν ως 
αποτέλεσμα την εκ των πραγμάτων αύξηση των εσόδων του Ρωσικού τομέα πετρελαίου και 
φυσικού αερίου..».

Κι όλα αυτά προτού ξεκινήσει πρακτικά και ουσιαστικά η προβλεπόμενη «Πορεία προς την 
Ανατολή», όπως αποδεικνύεται από μια λεπτομερειακή ανάλυση:

Το LNG (ΥΦΑ ) έχει κάνει απλώς μια παύση. Τα πλοία μεταφοράς φυσικού αερίου Yamal δεν 
ταξιδεύουν ακόμη από την Ευρώπη προς την Ασία

Σχεδόν ολόκληρος ο στόλος των Ρωσικών πλοίων μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου 
εξακολουθεί να είναι ακινητοποιημένος, έγραψε το High North News επικαλούμενο συστήματα 
εντοπισμού που παρακολουθούν τα πλοία.

Από τα 15 αρκτικά πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου της Novatek, τα 10 
βρίσκονται σε κατάσταση ενοικίασης, δηλαδή είναι ελεύθερα προς ναύλωση. Τα σκάφη αυτά 
βρίσκονται τώρα στη Βόρεια Θάλασσα, τη Θάλασσα Κάρα και τη Θάλασσα Μπάρεντς.

Άλλα 3 πλοία βρίσκονται καθ' οδόν από τη Σαμπέτα του Γιαμάλ προς Ευρωπαϊκά λιμάνια και 2 
καθ' οδόν προς την επιστροφή τους.



Πράγματι, όπως επισημαίνει το High North News, στην πραγματικότητα θα μπορούσαν να 
υπάρχουν περισσότερα πλοία σε λειτουργία. Οι μεταφορείς φυσικού αερίου μπορεί να βάλουν μια 
πινακίδα για ενοικίαση απλώς για να παρακάμψουν τις Ευρωπαϊκές κυρώσεις. Στην 
πραγματικότητα, βρίσκονται καθ' οδόν προς την Ευρώπη.

Μέχρι στιγμής, μόνο λίγες Ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ αυτών η Ιταλία, η Βουλγαρία και η 
Μεγάλη Βρετανία) έχουν κλείσει τα λιμάνια τους στα Ρωσικά πλοία. Οι κύριες διαδρομές για 
τους Ρωσικούς μεταφορείς φυσικού αερίου από το Yamal είναι η Γαλλία, το Βέλγιο και η 
Ολλανδία.

Εάν τα λιμάνια τους κλείσουν για το Ρωσικό ΥΦΑ, η ροή του υγροποιημένου αερίου θα 
κατευθυνθεί στους καταναλωτές στην Ασία. Ομολογουμένως, αυτό δεν θα συμβεί αμέσως. 
Μπορεί να πάρει μήνες...

Προφανώς η ροή των ενεργειακών πόρων της Ρωσίας προς την Ανατολή δεν έχει ξεκινήσει 
ακόμη, επειδή η ΕΕ παρά τους λεονταρισμούς και τις «κυρώσεις της κολάσεως» (κατά 
Μπάιντεν !!!!), δεν έχει πεισθεί ότι μπορεί να επιβιώσει χωρίς τον εφοδιασμό της με «καύσιμη 
ύλη από τη Ρωσία».
Γι αυτό αναζητεί τερτίπια για να ξεφύγει από τις δικές της παγίδες.

Η Ευρώπη βρήκε τρόπο να παρακάμψει τις δικές της κυρώσεις για την αγορά φυσικού αερίου 
από τη Ρωσία.

Η Ευρώπη συνεχίζει να θέλει να πει «την τελευταία λέξη», όσον αφορά τις πληρωμές για το 
Ρωσικό φυσικό αέριο. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα απλοποιήσει τη διαδικασία πληρωμής της 
πρώτης ύλης και έχει προσαρμόσει τον μηχανισμό εξόφλησης προκειμένου να διευκολύνει τους 
δυτικούς εταίρους. Ωστόσο, για τις Βρυξέλλες, οι κινήσεις αυτές εξακολουθούν να είναι εχθρικές, 
με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χαρακτηρίζει κάθε συναλλαγή στο πλαίσιο του Ρωσικού 
σχήματος, ως παραβίαση των κυρώσεων.

Ωστόσο, η Ευρώπη χρειάζεται το φυσικό αέριο περισσότερο από ποτέ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
δεν ανέχτηκε την κατάσταση, εκδίδοντας τη δική της εγκύκλιο στον τομέα αυτό, χαρακτηρίζοντάς 
την ως «καθολικό σχέδιο» για την αγορά καυσίμων χωρίς να παραβιάζεται η περιοριστική 
νομοθεσία. Το Αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg επικαλέστηκε πηγές του ως εξής.

Η νέα οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πολύ απλή και φαίνεται αποκλειστικά σαν μια 
προσπάθεια να ειπωθεί η παροιμιώδης «τελευταία λέξη» στη διαμάχη. Η απόφαση των Βρυξελλών 
αποτελεί μια προσπάθεια να αναδιαμορφωθεί το σύστημα πληρωμών σε ρούβλια για το φυσικό 
αέριο που προτείνει η Ρωσία, σε ένα μονοσήμαντο. Στην ουσία, αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ επιτρέπει 
στους πολίτες της να ανοίξουν λογαριασμούς στη Ρωσική Gazprombank, πρέπει να μεταφέρουν την
πληρωμή σε ευρώ ή δολάρια ανάλογα με το νόμισμα που αναγράφεται στη σύμβαση και στη 
συνέχεια να δηλώσουν επίσημα ότι η πληρωμή έχει πραγματοποιηθεί και ότι οι συμβατικές 
υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί.

Η εκπλήρωση των δύο κανόνων θα σηματοδοτήσει ότι η Ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή δεν θα 
θεωρήσει ότι η πληρωμή που έγινε αποτελεί καταστρατήγηση των οικονομικών περιορισμών 
που ισχύουν για τα Ρωσικά πιστωτικά ιδρύματα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι χώρες της ΕΕ που χρειάζονται πραγματικά το Ρωσικό φυσικό αέριο 
(Γερμανία, Ουγγαρία, Γαλλία, Ιταλία κ.λ.π.), έχουν ήδη υποστηρίξει την πρωτοβουλία των 



Βρυξελλών, καθώς είναι κοντά στην τελευταία έκδοση του Ρωσικού συστήματος πληρωμής για το 
φυσικό αέριο. Η Πολωνία, όπως ήταν αναμενόμενο, ήταν αντίθετη, δημιουργώντας την εντύπωση 
μιας ξέφρενης αντίδρασης και επισημαίνοντας τη «νομική» πλευρά του ζητήματος. Επιπλέον, οι 
εκπρόσωποι της επιμένουν σε μια διεξοδική συζήτηση του προβλήματος σε επίπεδο πρεσβευτών 
της ΕΕ.

Ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη έχουν, ωστόσο, εγείρει πραγματικά σημαντικά ερωτήματα. Για 
παράδειγμα, αν είναι δυνατόν να ανοίξει κανείς λογαριασμό σε ρούβλια στην Gazprombank και αν 
θα υπάρξουν κυρώσεις για κάτι τέτοιο. Δεδομένου ότι η Gazprombank απαιτεί λογαριασμούς σε 
ρούβλια, αυτό ερμηνεύεται σιωπηρά από την ΕΕ ως προσπάθεια παράκαμψης των κυρώσεων και 
από τις δύο πλευρές της συναλλαγής - τον αγοραστή και τον πωλητή.

Συνολικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει πει την τελευταία της λέξη και δεν είναι πιθανό να υπάρξουν
περαιτέρω διευκρινίσεις από τη Μόσχα: το τελικό σύστημα είναι ήδη αρκετά απλό. Το ίδιο και η 
πρόθεση των Ευρωπαίων νομοθετών: βρέθηκε ένας τρόπος να παρακάμψουν τις δικές τους 
κυρώσεις, αν και τα εύσημα γι' αυτό ανήκουν στη Μόσχα και όχι στις Βρυξέλλες.

Ας θυμηθούμε τι είπε ο Πούτιν σχετικά με τον ενεργειακό πληθωρισμό των δυτικών χωρών :

«Αυτός είναι ο ενεργειακός πληθωρισμός . Και προσπαθούν να μας κατηγορήσουν για τον 
ενεργειακό πληθωρισμό, να επικαλεστούν το όνομά μας και να τα ρίξουν όλα στη Ρωσία σε μια 
προσπάθεια να καλύψουν, όπως είπα, τα δικά τους λάθη σε αυτόν τον τομέα.».

Πόσο όμως αυτό είναι αληθές ;
το διάγραμμα που ακολουθεί δείχνει τη πορεία των αυξήσεων των τιμών του πετρελαίου.
Δείτε και μόνοι σας

Μέσα σε αυτό το κλίμα «το πετροδολάριο έχει αρχίσει τη κατάρρευσή του»

Αυτό που συμβαίνει σήμερα στην αγορά πετρελαίου είναι μια διαδικασία διαρθρωτικού 
χαρακτήρα. Παραδοσιακά, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση με το 
δολάριο ΗΠΑ. Η εξήγηση για αυτό το μοτίβο είναι απλή - το δολάριο ως νόμισμα ενισχύεται 
σε περιόδους κρίσεων, οι οποίες οδηγούν σε μείωση της κατανάλωσης πόρων γενικά και 



πετρελαίου ειδικότερα. Ωστόσο, κατά το τελευταίο έτος, το πετρέλαιο έχει ανατιμηθεί εν όψει 
της ενίσχυσης του δολαρίου.

Οι θεωρίες για το δίδυμο πετρέλαιο-δολαρίου μπορεί να είναι πολλές (από την έλευση της εποχής 
του πετρο-γιουάν μέχρι τις πληθωριστικές εκρήξεις της πολυετούς πολιτικής της Fed), αλλά ας 
υποθέσουμε ότι οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου έναντι ενός ισχυρότερου δολαρίου είναι 
απόδειξη ενός διαρθρωτικού ελλείμματος στο πετρέλαιο λόγω του τεράστιου επενδυτικού κενού 
της τελευταίας δεκαετίας (αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους «πράσινους» στην Ευρώπη). Αυτό 
σημαίνει ότι η αυξανόμενη ζήτηση για πετρέλαιο δεν μπορεί να καλυφθεί τουλάχιστον για τα 
επόμενα χρόνια. Μπροστά μας βρίσκονται πιο σοβαρές ελλείψεις και ακόμη υψηλότερες τιμές.

Το παρακάτω διάγραμμα είναι κι αυτό ενδεικτικό.
Αρκεί να παρατηρήσει τη πρόσφατη (και πριν ακόμη το 2021) παράλληλη (ανοδική) πορεία της 
ανατίμησης του δολαρίου και της αύξησης των τιμών του πετρελαίου, σε αντίθεση με τη 
προηγούμενη διάσταση που παρατηρούνταν μέχρι πρότινος  στο γράφημα.


