
Επί ένα τέταρτο του αιώνα υπήρξε μόνο ένα έτος κατά το οποίο η Κίνα δεν αύξησε την 
κατανάλωση πετρελαίου - το 2022. Ακόμη και η αδύναμη ζήτηση από τον μεγαλύτερο εισαγωγέα 
του κόσμου δεν εμπόδισε τις τιμές του πετρελαίου να βρεθούν σε επίπεδα ρεκόρ το 2022. Δεν 
έχει νόημα από οικονομική, κοινωνική ή υγειονομική άποψη να συνεχιστεί η πολιτική «μηδενικών 
κρουσμάτων» της Κίνας. Συνεπώς, η μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου θα βγει από τη χειμερία 
νάρκη και θα αρχίσει να αυξάνει την κατανάλωση καυσίμων, επιταχύνοντας τη ζήτηση.

Η ζήτηση πετρελαίου στην Κίνα φέτος θα αυξηθεί κατά 0,8-1 εκατομμύριο βαρέλια την ημέρα - 
σύμφωνα με τους αναλυτές του Bloomberg. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό 20% των ρωσικών 
εξαγωγών. Δηλαδή, θα χρειαστούν δύο ή τρία χρόνια για να απορροφηθεί όλο το ρωσικό πετρέλαιο 
που υπόκειται στο ευρωπαϊκό εμπάργκο (περίπου το 50% των εξαγωγών) στην κινεζική αγορά. 
Προφανώς, για τόσο καιρό το ρωσικό πετρέλαιο θα πωλείται με έκπτωση σε σχέση με το υπόλοιπο 
σε παγκόσμια κλίμακα.

Η κατάργηση των εκπτώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο θα σημαίνει ότι η παγκόσμια αγορά 
έχει τελικά προσαρμοστεί στους νέους όρους και κανόνες του εμπορίου. Αλλά η Ευρώπη θα 
έχει χάσει αμετάκλητα την ενεργειακή της βάση.

***

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ), στη μελέτη του για την ανακατανομή της μάζας των 
ενεργειακών ροών, απέδωσε στην Κίνα μια ξεχωριστή θέση.

Το γράφημα του ΔΟΕ παρέχει μια απεικόνιση της κλίμακας των παγκόσμιων ενεργειακών ροών 
από την παραγωγή έως την τελική κατανάλωση. Χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Σαουδική Αραβία και η 
ενεργειακή υπερδύναμη Ρωσία είναι τόσο ασήμαντες ως προμηθευτές που κρύβονται σε 
μακροπεριφέρειες. Το μερίδιό τους στην παγκόσμια παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας είναι πολλές
φορές μικρότερο από αυτό της Κίνας.



Αυτά είναι καλά νέα για τη Ρωσία. Η Κίνα, ως ένας από τους συμμάχους της , θα 
απορροφήσει οποιεσδήποτε εξαγωγές ενέργειας σε σχεδόν απεριόριστες ποσότητες και θα 
ζητήσει μάλιστα ακόμη περισσότερες. Με δεδομένη την όλο και μεγαλύτερη μείωση της 
διαθεσιμότητας άνθρακα στην Κίνα, η ΕιΣτΕπ στην Ουκρανία και τα εμπορικά εμπάργκο που 
ακολούθησαν από τις χώρες της G7 ήταν δώρο εξ ουρανού για τη Κίνα.

Οι βασικοί σπάνιοι πόροι κάθε οικονομίας - πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άνθρακας - πήγαν 
στην Κίνα χωρίς να πέσει ούτε μια ντουφεκιά και μάλιστα με έκπτωση.

***

Οι εξαγωγές άνθρακα από τη Ρωσία έχουν τριπλασιαστεί σε μόλις δεκαπέντε χρόνια. Σε αυτό 
το πλαίσιο, η άρνηση της Ευρώπης να αγοράσει ρωσικό άνθρακα, όπου πήγε κάθε τρίτος 
τόνος, δεν φαίνεται τόσο καταστροφική.

Μόλις πριν από ένα τέταρτο του αιώνα η Ρωσία δεν γνώριζε καθόλου εξαγωγές άνθρακα. Ο 
φθηνότερος φορέας ενέργειας χρησιμοποιούνταν πάντα για την οικιακή κατανάλωση και την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Κανένας διαχειριστής δεν είχε ποτέ σκεφτεί να κατασκευάσει τη 
σιδηροδρομική γραμμή Βαϊκάλης - Αμούρ ή λιμάνια στη Βαλτική ή τη Μαύρη Θάλασσα για 
εξαγωγή άνθρακα. Ωστόσο, σήμερα υπάρχουν όλα αυτά. Οι εξαγωγές άνθρακα αποτελούν ένα 
από τα σημαντικότερα εξαγωγικά έσοδα της Ρωσίας και ο άνθρακας ως εμπόρευμα 
κατακλύζει κάθε πιθανή εμπορική οδό.



Υπάρχει σχεδόν διπλάσια ποσότητα άνθρακα από όση χρειάζεται η εθνική οικονομία της Ρωσίας 
και το πλεόνασμα εξάγεται και θα συνεχίσει να εξάγεται όσο υπάρχει ζήτηση. Με σχεδόν 
μηδενικό κόστος παραγωγής, οι Ρώσοι ανθρακωρύχοι θα αναζητήσουν νέες εμπορικές οδούς 
για να παρακάμψουν τις φραγμένες εθνικές οδούς - BAM και Υπερσιβηρικός Σιδηρόδρομος. 
Για παράδειγμα, κατά μήκος των μεγάλων ποταμών της Σιβηρίας προς τη Βόρεια θαλάσσια 
διαδρομή (Northern Sea Route ) και προς την Ασία.

***

Εμπειρογνώμονες μακροοικονομολόγοι προβλέπουν για φέτος πτώση των ρωσικών εξαγωγών και 
περιγράφουν αποκαλυπτικές εικόνες για το μέλλον της οικονομίας με συρρίκνωση του ΑΕΠ και 
τριψήφια συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου.

Μία από τις κύριες παραμέτρους που καθορίζουν την αύξηση του ΑΕΠ και τη συναλλαγματική 
ισοτιμία του ρουβλίου είναι το μέγεθος του ισοζυγίου πληρωμών. Το 4ο τρίμηνο παρουσίασε 
χαμηλό επίπεδο 2022, 31,4 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Πράγματι, στο πλαίσιο των αποτελεσμάτων ρεκόρ 
του πρώτου και του δεύτερου τριμήνου, το μέγεθος του πλεονάσματος μειώθηκε κατά 2,5 φορές, 
αλλά εξακολουθεί να είναι πάνω από τις τιμές του 2020 και του πρώτου εξαμήνου του 2021. Με 
άλλα λόγια, υπήρξε μόνο μια «ομαλοποίηση» της αξίας των εξαγωγών.



Ωστόσο, η ρωσική οικονομία προσαρμόζεται σταδιακά στις κυρώσεις, αναδιατάσσοντας τις 
εμπορευματικές ροές και βρίσκοντας νέες αγορές και καθιερώνοντας καινούργια πρότυπα 
διακανονισμού. Επιπλέον, οι τιμές του πετρελαίου, οι οποίες καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις 
δημοσιονομικές και εμπορικές παραμέτρους της ρωσικής οικονομίας, έχουν αυξηθεί 
σημαντικά τις τελευταίες εβδομάδες και προφανώς θα συνεχίσουν να αυξάνονται. Καθώς 
αναπτύσσονται νέες αγορές και αυξάνεται η ζήτηση, οι εκπτώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο θα 
αρχίσουν επίσης να καταργούνται. Αυτό σημαίνει ότι προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ, ακόμη 
και σε περιβάλλον σύγκρουσης λόγω της ΕιΣτΕπ.


