
Πρόσφατα ακόμη και το IMF (όχι ότι το έχουμε και σε μεγάλη υπόληψη), αναγκάστηκε να 
δημοσιεύσει κάποιες δυσοίωνες προβλέψεις.

Το διάγραμμα παρουσιάζει δυο πιθανά σενάρια για την εξέλιξη του ΑΕΠ, για τον επόμενο 
«παγωμένο χειμώνα», ενόψει της διακοπής των προμηθειών του ρωσικού φυσικού αερίου.

το πρώτο σενάριο (αριστερά με τη μια κουκίδα) το καλό σενάριο σύμφωνα με το οποίο θα 
υπάρχουν οι λιγότερες δυνατές τριβές, λόγω ικανοποιητικής προσαρμογής στο σύστημα 
αντικατάστασης των προμηθειών με υγροποιημένο αμερικανικό αέριο.
το δεύτερο (δεξιά με δυο κουκίδες) είναι το κακό σενάριο, όπου η ΕΕ δεν καταφέρνει να 
προσαρμοστεί στα νέα ενεργειακά δεδομένα.

Βλέπετε και μόνοι σας πόσο «παγωμένος» από κάθε άποψη μπορεί να εξελιχθεί ο επόμενος 
χειμώνας. 

Παρεμπιπτόντως η Ελλάδα, δεν εμφανίζεται μεταξύ των χωρών, είτε γιατί δεν υπολογίζεται 
σαν σοβαρή χώρα, είτε επιδή δεν ενδιαφέρει προφανώς κανέναν. Πάντως όχι γιατί 
προβλέπεται να μην έχει απώλειες στο ΑΕΠ. Προφανώς η πτώση του ΑΕΠ είναι πέραν κάθε 
δυνατής αξιλόγησης. 

Με τι άλλο να μοιάζει αυτό το διάγραμμα, εκτός από:
«Πρώτα παραιτούμαστε από το ρωσικό φυσικό αέριο και στη συνέχεια ατενίζουμε ένα καλύτερο 
μέλλον». !



Το κατά πόσον η κατάσταση αυτή προκαλεί ανησυχία, σε ποιους προκαλεί, τι είδους ανησυχία 
και πως το εκφράζουν είναι ενδεικτική η συνέντευξη της Γερμανίδας υπουργού Εξωτερικών 
Ανναλένας Μπέρμποκ στο RND.

Πρόκειται για μια πολύ διδακτική συνένετευξη. Μέσα από αυτή και κυρίως από τις εξηγήσεις της 
υπουργού μπορεί κανείς να αποκτήσει μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τί συμβαίνει με τις 
τουρμπίνες και τον Ρωσικό αγωγό. Πάρτε λοιπόν ένα μικρό δείγμα:

«Οι Καναδοί είπαν ότι είχαν πολλές ερωτήσεις. Τότε είπαμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε τα 
πάντα, αλλά αν δεν πάρουμε τις τουρμπίνες, δεν θα έχουμε άλλο φυσικό αέριο, και δεν μπορούμε 
σε αυτή την περίπτωση να συνεχίσουμε οποιαδήποτε υποστήριξη προς την Ουκρανία, διότι θα 
είμαστε απασχολημένοι με τις δικές μας λαϊκές εξεγέρσεις».

Αυτά παθαίνεις όταν βάζεις κοριτσάκια με οικολογική αντίληψη, ίσως λίγο μεγαλύτερα σε 
ηλικία, όχι όμως απαραίτητα και σε IQ, να διαχειρίζονται θέματα εξωτερικής πολιτικής μιας 
χώρας που το ειδικό της βάρος - καλώς ή κακώς, μάλλον κακώς - επηρεάζει το σύνολο σχεδόν 
της ΕΕ και το κυριότερο ανθρώπινες ζωές και το μέλλον εκατομμυρίων νοικοκυριών.
Προφανώς το μόνο που ενδιαφέρει τα κέντρα εξουσίας και λήψης αποφάσεων είναι πως θα 
κάνουν τη δουλειά τους καλύτερα, κάτι που μόνο κοριτσάκια και τυχάρπαστοι καιροσκόποι 
πολιτικοί, όπως οι «υφιστάμενοι», μπορούν να το καταφέρουν με το αναμενόμενο αποτέλεσμα.

Βέβαια το κοριτσάκι είχε δώσει από πριν δείγματα, όταν σε μια - πάλι τηλεοπτική εκπομπή στη 
γερμανική τηλεόραση είχε δηλώσει δημοσίως, χωρίς να αντιλαμβάνεται τι παραδέχονταν στην 
ουσία με τον τρόπο αυτό:

«Κατά τη διάρκεια της πρώτης τηλεφωνικής συνομιλίας με τον Λαβρόφ, η τηλεφωνική γραμμή 
έγινε ξαφνικά τόσο κακή που δεν μπορούσα να καταλάβω σχεδόν τίποτα».
Δεν μας προκαλεί έκπληξη ότι δεν κατάλαβε. Αυτό άλλωστε φαίνεται. Πάντως σε αυτό δεν 
φταίει ο Λαβρόφ. Οι αναγνώστες της Σεισάχθειας, που έχουν την ευκαιρία να μαθαίνουν από 
πρώτο χέρι τι λέει ο Λαβρόφ, μπορούν να το επιβεβαιώσουν. Όσες φορές τον διάβασαν 
κατάλαβαν τα πάντα, ακόμη κι αυτά που δεν τους λένε όλοι οι άλλοι.



Η συνέντευξη σε στυλ «γκόσιπ»

Το κοριτσάκι προφανώς όχι μόνο δεν καταλαβαίνει, αλλά και αρνείται να καταλάβει, 
επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της - όπως και άλλα αντίστοιχα χαριτωμένα «πλασματάκια» που 
επιλέχτηκαν για να «κοσμούν» τη νομενκλατούρα της ΕΕ, έχοντας περάσει κι αυτά από καίρια 
υπουργεία, όπως το Άμυνας, σε στυλ (μπενάκης - βγενάκης) συγκεκριμένα η φον ντερ Λάιεν, σε 
κριτήρια που εξασφαλίζουν την ισορροπία του συστήματος που υπηρετούν.
Δηλαδή, να μη διαταραχθεί η «κοινωνική γαλήνη» εννοώντας της άρχουσας τάξης και η 
«κοινωνική συνοχή» εννοώντας τη διατήρηση της πλήρους υποταγής στις επιταγές των 
«κέντρων σχεδιασμού κοινωνικής συμπεριφοράς». 

Πάντως δεν έχουν άδικο να ανησυχούν γι αυτά που μπορεί να συμβούν.

Μια δημοσκόπηση της Insa επιβεβαιώνει τους φόβους της.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 44% των Γερμανών πολιτών είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε 
διαμαρτυρίες για την αύξηση των τιμών της ενέργειας. Οι πιο δυσαρεστημένοι είναι οι 
ψηφοφόροι της ακροδεξιάς AFD (Εναλλακτικοί για τη Γερμανία) και της  Αριστεράς. Ταυτόχρονα, 
το 50% των υποστηρικτών του δεξιού FDP (Ελεύθερου δημοκρατικού Κόμματος) είναι πρόθυμο να
συμμετάσχει σε διαδηλώσεις. Και είναι μέλος του κυβερνητικού συνασπισμού.

Βρήκαμε λοιπόν τους αποδιοπομπαίους τράγους που θα φορτώσουμε τις διαμαρτυρίες.
Πάντως σε κάθε περίπτωση, ο φετινός χειμώνας παρά το ενεργειακό έλλειμμα, θα μπορούσε να 
είναι ένας πολύ ζεστός χειμώνας στη Γερμανία, αλλά και αλλού.

Ωστόσο για να μην το πολυπαιδεύουμε, η ΕΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η ενδεδειγμένη 
λύση είναι : «Πονάει μάτι - βγάζει μάτι» και κατέληξε στη περικοπή της κατανάλωσης κατά 
15% ανά χώρα.

Παρά τη δημιουργία εντυπώσεων περί δήθεν σύγκρουσης διαφωνούντων (με κόκκινο) και 
συμφωνούντων (με πράσινο)



Πριν από το χειμώνα θα ανακοινωθούν μέτρα  προσαρμογής  που δεν θυμίζουν σε τίποτε το 
κλίμα αισιοδοξίας περί δήθεν επάρκειας που οι κυβερνήσεις των διαφόρων χωρών 
προσπάθησαν να δημιουργήσουν, προκειμένου να εξασφαλίσουν – αν όχι τη συγκατάθεση – 
τουλάχιστον την ανοχή του κοινού για την αντι-Ρωσική υστερία και την άπλετη πολυποίκιλη 
υποστήριξη  στη φασιστική Ουκρανία.

Πριν όμως μιλήσουμε για τη μείωση του 15% ας δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα, πριν 
από αυτή τη προοπτική η αγορά του φυσικού αερίου στην ΕΕ από πλευράς κατανάλωσης.

Η μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου στην Ευρώπη. 

Σύµφωνα µε την τελευταία έκθεση του ΙΕΑ (µηνιαία στατιστικά στοιχεία του ΟΟΣΑ για το φυσικό 
αέριο), η Ευρώπη βιώνει τη χειρότερη ετήσια µείωση της ζήτησης εδώ και τουλάχιστον 20 
χρόνια.

Σε ολόκληρη την Ευρώπη, η ζήτηση μειώθηκε κατά 19,4% σε ετήσια βάση τον Απρίλιο και κατά 
9,8% σε ετήσια βάση τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2022 σε σχέση με τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2021. Όλες 
οι ευρωπαϊκές χώρες μείωσαν τη ζήτηση φυσικού αερίου τον Απρίλιο.

Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές φυσικού αερίου μείωσαν τη ζήτηση τον Απρίλιο του 2022: Γερμανία -
μείον 17,6% σε ετήσια βάση, Ηνωμένο Βασίλειο - μείον 19,6%, Ιταλία - μείον 14,5%, Τουρκία - 
μείον 17,7%, Γαλλία - μείον 12,4%, Κάτω Χώρες - μείον 26,9%, Ισπανία - μείον 13%, Πολωνία - 
μείον 29,6%!

Η μεγαλύτερη μείωση της ζήτησης σε σχέση με πέρυσι καταγράφηκε στη Φινλανδία, όπου η 
ζήτηση μειώθηκε κατά ΤΡΕΙΣ φορές, στη Σλοβακία - μείον 55%, στην Ελλάδα - μείον 45%.



Στην ιστορία (από το 1950) της εισαγωγής του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή οικονομία, η 
μεγαλύτερη ετήσια μείωση της ζήτησης φυσικού αερίου σημειώθηκε το 2014 (-9,8%), στην 
κρίση του 2009 η κατανάλωση μειώθηκε κατά 7,7%, στην τρίτη θέση το 2021 (-6,8%) και το 
1992 αμέσως μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και την αναδιάρθρωση των χωρών του 
ανατολικού μπλοκ (-5,5%). 

Όλα δείχνουν ότι το 2022 θα είναι το χειρότερο έτος για την ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου,
όπου η πτώση στο τέλος του έτους θα μπορούσε να φτάσει το 20% σε σχέση με το 2021.

Πώς μετασχηματίζεται σήμερα η ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου;

Παρόλο που οι προμήθειες φυσικού αερίου από αγωγούς της Gazprom κατέρρευσαν κατά 40% το 
2022, οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου της Ευρώπης το 2022 αυξήθηκαν ακόμη και κατά 5 
δισ. κυβικά μέτρα (+2,1%) σε σχέση με το 2021. Από την 1η Ιανουαρίου έως τις 22 Ιουλίου 2022, 
οι εισαγωγές φυσικού αερίου από όλες τις πηγές στην Ευρώπη ανήλθαν σε 247,8 δισ. κυβικά μέτρα
έναντι 242,6 δισ. κυβικών μέτρων την ίδια περίοδο του 2021.

Πώς συνέβη αυτό; 
Το έλλειμμα της Gazprom ήταν σχεδόν 36 δισ. κυβικά μέτρα το 2022, αλλά 33 δισ. κυβικά μέτρα 
αναπληρώθηκαν από LNG και 8 δισ. κυβικά μέτρα από άλλες πηγές (Νορβηγία, Αλγερία, 
Αζερμπαϊτζάν).

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις δείχνουν ότι έως και το 83% της συνολικής αύξησης των εισαγωγών
ΥΦΑ προέρχεται από τις ΗΠΑ (ακριβή στοιχεία θα είναι διαθέσιμα στα τέλη Σεπτεμβρίου). Η 
Ευρώπη φορτώνει τώρα όλο το διαθέσιμο ΥΦΑ του κόσμου στην αγορά, εντείνοντας τον 
ανταγωνισμό για το ΥΦΑ στην ασιατική αγορά, ανεβάζοντας τις τιμές σε όλο το μήκος της 
αλυσίδας εφοδιασμού και σε όλα τα πλάτη της γης.

Κατά τη διάρκεια του 2022, οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου αυξήθηκαν από 56,6 δισ. 
κυβικά μέτρα σε 89,5 δισ. κυβικά μέτρα, δηλαδή ήδη πολύ κοντά στο φυσικό όριο των τερματικών 
σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Το 2021, το μερίδιο της Gazprom στη συνολική προμήθεια φυσικού αερίου της Ευρώπης (αγωγοί +
LNG) ήταν 36,7% (συμπεριλαμβανομένης της Νορβηγίας)- το 2022, το μερίδιο της Gazprom 
μειώθηκε στο 21,4% και τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες στο 12,2%. Τον Ιούλιο συνέβη ένα 
γεγονός-ορόσημο: οι ΗΠΑ ξεπέρασαν τη Ρωσία στις προμήθειες φυσικού αερίου προς την 
Ευρώπη για πρώτη φορά στην ιστορία!

Όσον αφορά τα αποθέματα φυσικού αερίου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου 2022, η Ευρώπη είχε 
συγκεντρώσει 70,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα αποθεμάτων φυσικού αερίου, από 56,5 
δισεκατομμύρια το 2021 και πολύ νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Αυτό επιτεύχθηκε με την
ενίσχυση των προμηθειών υγροποιημένου φυσικού αερίου και τη δραστική μείωση της 
εγχώριας ζήτησης.

Τις τελευταίες οκτώ εβδομάδες, η Ευρώπη πρόσθεσε 2,8 δισ. κυβικά μέτρα αποθήκευσης φυσικού 
αερίου ανά εβδομάδα, σε σχέση με 2,37 δισ. κυβικά μέτρα πριν από ένα χρόνο.

Στο σημείο αυτό όμως πρέπει να γίνει κατανοητό ότι:
Κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, η εβδομαδιαία ζήτηση αυξάνεται κατά 7-8 δισ. 
κυβικά μέτρα σε σχέση με τη θερινή περίοδο. Οι υποδομές υγροποιημένου φυσικού αερίου 



έχουν φτάσει στα όριά τους, όπως και οι προμήθειες από τη Νορβηγία, την Αλγερία και το 
Αζερμπαϊτζάν. Δεν υπάρχει τρόπος να αυξηθεί περισσότερο αυτό που η Ευρώπη έχει ήδη 
καταφέρει να συγκεντρώσει από την αγορά φυσικού αερίου.

Κατά πάσα πιθανότητα, η Ευρώπη θα μπορεί να διαθέσει περίπου 90 δισ. κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου για την περίοδο θέρμανσης. Αυτά τα 90 δισ. κυβικά μέτρα ήταν επαρκή με τις
τακτικές προμήθειες της Gazprom, αλλά οι τρέχουσες προμήθειες είναι τέσσερις φορές 
χαμηλότερες και υπάρχει εβδομαδιαίο έλλειμμα περίπου 2,5 δισ. κυβικών μέτρων ρωσικού 
αερίου. Το χειμώνα, η Ευρώπη θα υφίσταται απώλεια των αποθεμάτων φυσικού αερίου με 
ρυθμό περίπου 3-6 δισ. κυβικά μέτρα την εβδομάδα, ανάλογα με το είδος του χειμώνα που θα 
έχουμε.

Με την παραμικρή διακοπή στην προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου και με την τρέχουσα 
προμήθεια της Gazprom, θα υπάρξει άμεσα έλλειμμα 6-9 δισ. κυβικών μέτρων/εβδομάδα, το 
οποίο θα εξαντλήσει την αποθηκευτική ικανότητα φυσικού αερίου σε δύο μήνες. Ως εκ 
τούτου, θα πρέπει να περιορίσουμε την κατανάλωση, να παγώσουμε και να κλείσουμε τη 
βιομηχανία.

Επομένως προκύπτει ένα ερώτημα με δυο σκέλη:

που θα βρει κανείς φυσικό αέριο ;

κι αν βρει σε τι τιμή θα το αγοράσει ;

Δεδομένου ότι ο ανταγωνισμός για τον εφοδιασμό με ΥΦΑ εντείνεται παγκοσμίως.

Ο ανταγωνισμός για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει ενταθεί σε όλο τον κόσμο, 
επειδή ο αγωγός Nord Stream μειώνει τις μεταφορές φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Οι ενεργειακές εταιρείες στη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία επιταχύνουν τις αγορές υγροποιημένου 
φυσικού αερίου για το χειμώνα, λόγω των ανησυχιών ότι η Ευρώπη θα αρχίσει να αναπληρώνει 
ενεργά τις προμήθειες με υγροποιημένο φυσικό αέριο.

Ταυτόχρονα, ακόμη και χώρες που δέχονται με δυσκολία τις αλλαγές στις τιμές των πρώτων υλών, 
όπως η Ινδία και η Ταϊλάνδη, αυξάνουν τις αγορές τους για να αποφύγουν τις ελλείψεις.

Πρόσφατα η Gazprom ανακοίνωσε ότι η παροχή αερίου του Nord Stream θα μειωθεί στο 20% της 
δυναμικότητάς του από τις 27 Ιουλίου. Οι έμποροι εκτιμούν ότι οι τιμές spot του LNG στη Βόρεια 
Ασία την Τρίτη θα μπορούσαν να φθάσουν τα 45 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές 
μονάδες (BTU) (1575.000m3), το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές Μαρτίου.

Η άνοδος των τιμών του φυσικού αερίου θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη επιτάχυνση του 
παγκόσμιου πληθωρισμού.. Στο σημερινό επίπεδο τιμών, οι αγοραστές από αναδυόμενες 
οικονομίες, όπως το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές και η Αργεντινή, δεν έχουν την πολυτέλεια να
κλείνουν συμφωνίες στις spot αγορές, γεγονός που οδηγεί σε ελλείψεις αερίου.

Το Bloomberg έχει ήδη πέσει έξω (είναι καθυστερημένες σε σχέση με την αγορά) στις εκτιμήσεις 
του - οι τιμές στην Ευρώπη έχουν πλέον ξεπεράσει τα 2.000 δολάρια και μάλλον απ' ό,τι φαίνεται 
δεν πρόκειται να επιβραδυνθούν. 
Επιπλέον η κατάσταση στο Χρηματιστήριο θα γίνει απρόβλεπτη, δεδομένου ότι εξαρτάται από τις 
αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με το σχέδιο μείωσης του φυσικού αερίου στο 15%.



Πηγές: Τα περισσότερα στοιχεία έχουν παρθεί από τους Spydell και  Ογκορόντνικοφ και τους 
ευχαριστούμε γι αυτό.


