
Από την 1η Αυγούστου τέθηκε σε ισχύ η πλήρης απαγόρευση των προμηθειών ρωσικού 
άνθρακα στην ΕΕ, η οποία επιβλήθηκε στο πλαίσιο της πέμπτης δέσμης κυρώσεων της ΕΕ, όπως 
μετέδωσαν ειδησεογραφικά πρακτορεία.

Το πέμπτο πακέτο κυρώσεων εγκρίθηκε τον Απρίλιο και περιελάμβανε τη σταδιακή απογόρευση 
εισαγωγής του ρωσικού άνθρακα. Η πλήρης απαγόρευση επιβάλλεται από τον Αύγουστο,

«σχετικά με την αγορά, την εισαγωγή ή τη μεταφορά άνθρακα και άλλων στερεών ορυκτών 
καυσίμων στην ΕΕ, εφόσον προέρχονται από τη Ρωσία ή εξάγονται από αυτήν», όπως μετέδωσε το 
RIA Novosti

Υπενθυμίζεται ότι είναι η πρώτη φορά που η ΕΕ επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά τον ρωσικό 
άνθρακα. Η εξάρτηση των ευρωπαϊκών χωρών από τον ρωσικό άνθρακα ποικίλλει.

Οι κύριοι αγοραστές ήταν η Γερμανία, η Πολωνία, οι Κάτω Χώρες και η Ιταλία, όπου το μερίδιο
της Ρωσίας έφθανε το 60%. Το μερίδιο του ρωσικού άνθρακα στη Γαλλία ήταν 30%.

Πολλές χώρες αγόραζαν μικρές ποσότητες άνθρακα, πλην όμως η Ρωσία ήταν ο μοναδικός τους 
προμηθευτής.

Οι πολωνικές αρχές έχουν ήδη παραδεχθεί ότι η χώρα θα βρεθεί αντιμέτωπη με προβλήματα στη 
θέρμανση των σπιτιών τον ερχόμενο χειμώνα λόγω του εμπάργκο στον ρωσικό άνθρακα.

Στα τέλη Ιουλίου, οι βρετανικές αρχές δημοσίευσαν ένα έγγραφο που αναφέρει ότι οι 
εισαγωγές άνθρακα, πετρελαίου και χρυσού από τη Ρωσία θα απαγορευτούν. Το εμπάργκο για 
τον χρυσό τέθηκε σε ισχύ στις 21 Ιουλίου, ενώ το εμπάργκο για τον άνθρακα θα τεθεί σε ισχύ 
στις 10 Αυγούστου.

Η ζήτηση για άνθρακα θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Ο ΔΟΕ επικαιροποίησε τις προβλέψεις του 
για τη ζήτηση αυτού του βασικού ενεργειακού πόρου για την οικονομία, ο οποίος δεν μπορεί ποτέ 
να φτάσει σε σημείο να υπερβεί την αιχμή της. Φέτος, η κατανάλωση άνθρακα θα μειωθεί στην 
Κίνα για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια, αλλά αυτό θα αντισταθμιστεί με το παραπάνω 
από την αυξημένη ζήτηση από την Ευρώπη.

Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες ο άνθρακας εγκαταλείπει την ευρωπαϊκή ήπειρο κιλό προς κιλό. 
Έχει εκτοπιστεί από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το φυσικό αέριο. Η οξεία έλλειψη του 
τελευταίου, ανάγκασε τις χώρες της ΕΕ να επαναλειτουργήσουν παλιές μονάδες 
ηλεκτροπαραγωγής με καύση άνθρακα, παρά τις πολυετείς προσπάθειες των Πρασίνων στην 
περιοχή. Ο φόβος του παγετού ήδη αυτό το χειμώνα έχει εξουδετερώσει όλους τους φόβους για την
αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη, τις κλιματικές αλλαγές, τα φαινόμενα θερμοκηπίου και 
όλες τις άλλες καταστροφολογικές εμμονές, για τις οποίες μας ευαισθητοποιούσε η ανήλικη 
επικοινωνιακή «περσόνα» Γκρέτα Τουνμπεργκ, για να κάνουν τη δουλειά τους ανενόχλητη οι 
χρηματοδότες της. Όσο για ποια δουλειά; Αυτή που όλοι σχεδόν δεν βλέπανε, αλλά τώρα τη 
πληρώνουνε. 

Η μεγαλύτερη όμως αύξηση της κατανάλωσης άνθρακα φέτος θα προέλθει από την Ινδία. Είναι 
αυτή η γιγαντιαία χώρα που πρωταγωνιστεί στην αγορά της αναδιανομής των ενεργειακών 
πόρων και είναι αυτή η χώρα που επωφελείται περισσότερο από την κρίση στην Κίνα και την 
Ευρώπη, μαζεύοντας όλα τα κομμάτια που πετούν από τη ξυλεία που περισσεύει από την 
«εκχέρσωση των δασών». Η κρίση σε λίγο, θα περάσει και οι ενεργειακές ροές που 
απορρόφησε η Ινδία δεν πρόκειται να επιστραφούν σε κανέναν.



Τι λένε οι οικολόγοι – εναλλακτικοί γι αυτά;
Θα πάνε να ζήσουν με τους Ινδούς, σε μια Ινδία που θα τις απαγορεύουν να χρησιμοποιεί 
φθηνούς πόρους για να ταίσει τον κόσμο της;
 ή θα μείνουν στις πρωτεύουσες των πολιτισμένων χωρών τους και θα εκτονώνονται με τον 
κλασσικό ακτιβισμό τους, διαμαρτυρόμενοι για την αλόγιστη χρήση των πόρων, που οι ίδιοι 
αφειδώς θα καταναλώνουν;

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης κατανάλωσης άνθρακα, το παγκόσμιο εμπόριό του προβλέπεται 
σύμφωνα με τον ΔΟΕ να συρρικνωθεί . Δεν χρειάζεται να είναι κανείς αναλυτής του ΔΟΕ για να 
προβλέψει μείωση των εξαγωγών άνθρακα από τη Ρωσία εν μέσω της απώλειας των παραδοσιακών
αγορών. Οι Ρώσοι παραγωγοί άνθρακα, θα δημιουργήσουν έλλειμμα στην παγκόσμια αγορά, 
παρόμοιο με τις ενέργειες της Gazprom στην αγορά φυσικού αερίου. Το γεγονός ότι οι 
προβλέψεις του ΔΟΕ δεν ανταποκρίνονται στις ρωσικές στατιστικές (δηλαδή στη 
πραγματικότητα) δεν έφερε ποτέ σε δύσκολη θέση τους αναλυτές του. Συνεπώς, σύμφωνα με 
το Υπουργείο Ενέργειας, η παραγωγή άνθρακα στη Ρωσία βρίσκεται στα περσινά επίπεδα.

Η αύξηση της παγκόσμιας κατανάλωσης, σε συνδυασμό με τη μείωση του παγκόσμιου εμπορίου 
άνθρακα, προκαλεί προφανώς έλλειμμα. Ο ΔΟΕ πιστεύει ότι η εγχώρια παραγωγή της Κίνας θα 
μπορέσει να λύσει το πρόβλημα. Αν και οι ίδιες στατιστικές λένε ότι η Κίνα δραστηριοποιείται 
πολύ έντονα στην αγορά φθηνού ρωσικού άνθρακα. Το κατά πόσον η Κίνα θα μπορέσει να 
αυξήσει την παραγωγή με διψήφιο ρυθμό από μια βάση παραγωγής ρεκόρ, όπως ορίζει ο 
ΔΟΕ, είναι ένα μεγάλο ερώτημα. Εάν όχι, η αγορά άνθρακα μπορεί να αντιμετωπίσει μια άνευ 
προηγουμένου έλλειψη μόλις αρχίσει η περίοδος θέρμανσης το φθινόπωρο.

Για να μην μιλήσουμε τέλος για τις τιμές.
Πόσο δηλαδή θα φτάσει η τιμή του είτε λόγω των πραγματικών ελλείψεων, είτε των τεχνητών 
ελλείψεων, είτε από το «στοκάρισμα», είτε λόγω των «προφάσεων» που επικαλούνται τις 
ελλείψεις.
Πάντως όπως και να το κάνουμε, ο συγκεκριμένος ενεργειακός πόρος, δεν ψηφιοποιείται, 
ακόμη και στην εποχή της «ψηφιακής παγκοσμιοποίησης», όπως και το φαί, άλλωστε. 


