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Η Ευρώπη αυτοπυροβολήθηκε στα πόδια της απορρίπτοντας το ρωσικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο. 
Οι Ευρωπαίοι παρακολουθούν τώρα όχι μόνο την περαιτέρω αύξηση των τιμών αυτών των 
εμπορευμάτων στον κόσμο, αλλά και τη στροφή των δικών τους κυρώσεων κατά της ΕΕ.

Στη σημερινή ανασκόπηση, ο συνεργάτης του Bloomberg, Χαβιέ Μπλάς, αναφέρει: Η Ρωσία 
κερδίζει σαφώς στην αγορά φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτό, με τη σειρά του, δίνει στη 
χώρα την ευκαιρία να αντισταθμίσει την επίδραση των δυτικών κυρώσεων. Σύμφωνα με τον 
παρατηρητή, η παραγωγή πετρελαίου μέχρι τα τέλη Ιουλίου στη Ρωσία είχε επιστρέψει σχεδόν 
πλήρως στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί πριν από τις 23 Φεβρουαρίου 2022, φθάνοντας τα 10,8 
εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. 

Ταυτόχρονα, οι τιμές του εμπορεύματος αυξάνονται σε όλους τους τομείς. Τον Απρίλιο η έκπτωση 
στα Ουράλια ήταν κατά μέσο όρο περίπου 35 δολάρια, ενώ τώρα είναι 20-25 δολάρια. Επιπλέον, 
κατέστη δυνατή η αποκατάσταση των μεγεθών παραγωγής και των επιπέδων τιμών λόγω του 
αναπροσανατολισμού από τις ευρωπαϊκές σε άλλες αγορές, π.χ. στην Ασία. Ως αποτέλεσμα, η 
Ρωσική Ομοσπονδία δεν έχει χάσει σχεδόν τίποτα σε έσοδα από τις μειωμένες προμήθειες στην 
Ευρώπη. 

Τα έσοδα που προέρχονταν από τις ευρωπαϊκές χώρες θα συνεχίσουν να μειώνονται λόγω της 
αποδέσμευσής τους από το ρωσικό πετρέλαιο.

Ταυτόχρονα, η απώλεια των ρωσικών εισαγωγών μπορεί να έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για
την ΕΕ και τη Μεγάλη Βρετανία. Ειδικότερα, ο Χαβιέ Μπλάς πιστεύει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ 
ενδέχεται να αναγκαστούν να περιορίσουν την κατανάλωση του καυσίμου λόγω της εκτίναξης 
των τιμών του φυσικού αερίου. 

«Ο συνδυασμός του κρύου καιρού, της αύξησης της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και του 
πληθωρισμού μέχρι το τέλος του έτους θα μπορούσε να μειώσει την υποστήριξη της Δύσης προς 
την Ουκρανία. Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, οι οποίοι κυνηγούν την αποδοχή στη διεθνή σκηνή 
δείχνοντας υποστήριξη στο Κίεβο, μπορεί να μην είναι τόσο πρόθυμοι να χρηματοδοτήσουν μέτρα 
που αποσκοπούν στην πρόληψη της ενεργειακής ένδειας», συνόψισε.

Οι Ρώσοι εμπειρογνώμονες πιστεύουν ότι μια τέτοια εκτίμηση του δυτικού αναλυτή είναι κάτι 
παραπάνω από δικαιολογημένη. Ο Στανισλάβ Μιτραχόβιτς, εμπειρογνώμονας του Κρατικού 
Οικονομικού Πανεπιστημίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής 
Ασφάλειας, υπενθύμισε ότι παρά το γεγονός ότι ο ίδιος ο Χαβιέ Μπλάς «υπέκυψε στην αντιρωσική
υστερία και μετεξελίχθηκε από σχολιαστής σε προπαγανδιστή», οι εκτιμήσεις του για το μέλλον 
της Ευρώπης είναι αρκετά δικαιολογημένες. 

«Για παράδειγμα, υποστηρίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να επιβάλει εμπάργκο όχι μόνο στο πετρέλαιο 
αλλά και στο φυσικό αέριο, δεδομένου ότι η σημερινή κατάσταση με το φυσικό αέριο δεν μπορεί 
να διατηρηθεί για πολύ από τις ευρωπαϊκές αρχές και θα πρέπει να κάνουν ακόμα μια επιλογή. 
Δηλαδή, αναγνωρίζει ότι η κατάσταση είναι πραγματικά δύσκολη για την Ευρώπη, δεν 
υποβαθμίζει τους κινδύνους όπως όλοι οι άλλοι, αλλά ωστόσο καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τον 
αγώνα της», παρατήρησε ο εμπειρογνώμονας. 



Ταυτόχρονα, ο Στανισλάβ Μιτραχόβιτς επεσήμανε ότι τα στοιχεία, που επικαλείται ο Μπλάς, 
συμπίπτουν με εκείνα που κυκλοφορούν στη Ρωσία από τις εσωτερικές πηγές. «Θα ήθελα να 
σας υπενθυμίσω ότι δεν έχουμε ανακοινώσει επίσημα στοιχεία από την Κεντρική Υπηρεσία 
Διανομής του Συγκροτήματος Καυσίμων και Ενέργειας από τον Μάρτιο. Αλλά αυτό που 
διαρρέουν» στα μέσα ενημέρωσης είναι κοντά στις πληροφορίες του Bloomberg». 

Ο εμπειρογνώμονας σημείωσε ότι τα έσοδα της Ρωσίας από τις προμήθειες πετρελαίου 
παραμένουν υψηλά παρά τις εκπτωτικές τιμές. Με τον όρο του εμπάργκο, η κατάσταση μπορεί, 
φυσικά, να αλλάξει κάπως. Ωστόσο, τα πάντα θα εξαρτηθούν αποκλειστικά από τη Ρωσία: από 
την κατάσταση της υλικοτεχνικής υποδομής, τον επαναπροσανατολισμό σε άλλες αγορές, τις 
συμφωνίες με τους αγοραστές και επίσης από το πόσο πετρέλαιο θα είναι σε θέση να πουλήσει η 
χώρα στη σκιώδη αγορά. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ίδιου, τα «μείγματα» με ρωσικό αργό θα 
συνεχίσουν πιθανότατα να εισάγονται στις ευρωπαϊκές αγορές. Ειδικότερα, οι χώρες της Μέσης 
Ανατολής και η Τουρκία ενδέχεται να εμπλακούν στις « επιχειρήσεις ανάμειξης». 

«Όσον αφορά την ίδια την Ευρώπη, εδώ πρέπει να προσδιορίσουμε την έννοια «η περίοδος της 
θέρμανσης θα περάσει με δυσκολία». Τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «δύσκολο»; Με την 
έννοια ότι οι Ευρωπαίοι θα διώξουν τις κυβερνήσεις τους; Μέχρι στιγμής δεν το βλέπουμε 
αυτό. Ότι όλοι θα παγώσουν μέχρι θανάτου; Ούτε αυτό θα συμβεί. Ότι το βιοτικό επίπεδο θα 
μειωθεί; Αυτό, μάλλον θα συμβεί. Και ότι θα υπάρξει αποβιομηχάνιση της ΕΕ, μείωση της 
παραγωγικής ικανότητας των παραγωγών λόγω των υψηλών τιμών των καυσίμων κι αυτό 
είναι επίσης αληθές. Τελικά η Ευρώπη απλώς παραχωρεί χώρο στις παγκόσμιες αγορές, προς 
όφελος άλλων χωρών», κατέληξε. 

Οι κυρώσεις αποδείχθηκαν μάταιες και άσκοπες

Οι πετρελαϊκές προοπτικές της Ρωσίας δεν είναι πράγματι κακές, δήλωσε ο Ίγκορ Γιούσκοφ, 
επικεφαλής αναλυτής του Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Ασφάλειας και εμπειρογνώμονας του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Ρωσική Ομοσπονδία φαίνεται να έχει
φθάσει στον όγκο των εξαγωγών και της παραγωγής που είχε πριν από τις 24 Φεβρουαρίου, 
δηλαδή κατά την προ των κυρώσεων περίοδο. 

«Και το κόστος του πετρελαίου έχει αυξηθεί από εκείνη την περίοδο- αποδεικνύεται ότι έχουμε 
πετύχει και τα δύο, δηλαδή  πουλάμε πολύ πετρέλαιο και βγάζουμε καλά λεφτά από αυτό. 
Πράγματι, η Ρωσία εξάγει με έκπτωση, αλλά αυτό δεν έχει επηρεάσει τα έσοδα. Αυτή τη στιγμή η 
κατάσταση είναι - θα μπορούσαμε να πούμε - καλύτερη απ' ό,τι ήταν την άνοιξη», σχολίασε. 

Ο Ίγκορ Γιούσκοφ υπενθύμισε ότι η Ρωσική Ομοσπονδία κατάφερε να αναπροσανατολίσει 
ακόμη και τις προμήθειες μαζούτ που τροφοδοτούσαν την αμερικανική αγορά σε μεγάλες 
ποσότητες: τεράστιες ποσότητες πήραν οι πετρελαιοπαραγωγοί της Μέσης Ανατολής. «Έχουν 
πολλά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργούν με πετρέλαιο ή μαζούτ. Απελευθερώνουν 
τον όγκο των πρώτων υλών τους, τις στέλνουν στην παγκόσμια αγορά σε υψηλές τιμές. Και 
αγοράζουν το μαζούτ μας με έκπτωση. Όλα είναι βολικά για όλους», δήλωσε ο εμπειρογνώμονας. 

Με τη σειρά τους, οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πληρώνουν περισσότερα. Οι περιορισμοί στις 
εισαγωγές από τη Ρωσία επιδείνωσαν το έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά και προκάλεσαν αύξηση 
των τιμών. Όμως, τελικά, το σημείο αυτό δεν επιτεύχθηκε ποτέ με τις κυρώσεις. «Ο σκοπός τους
που ήταν να στερήσουν τα κέρδη από τη Ρωσία, δεν πέτυχε. Πράγματι μπορεί να υπάρχει 
πρόβλημα συναλλαγματικής ισοτιμίας. Αλλά σε όρους δολαρίου, κερδίζουμε όσα και πριν», 
κατέληξε ο Ίγκορ Γιούσκοφ. 



Αν βασιστούμε στις θέσεις που δημοσιεύει σήμερα το πρακτορείο Bloomberg, το γεγονός αυτό
φαίνεται να έχει γίνει φανερό ακόμη και σε αρκετά ριζοσπαστικούς - από την άποψη των 
κυρώσεων - δυτικούς κύκλους. Ωστόσο, τα γεράκια των κυρώσεων δεν έχουν σαφή απάντηση 
στο ερώτημα τι θα κάνουν με τη Ρωσία στη συνέχεια. 


