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Orosz – ukrán háború gazdasági hatások Oroszország szemszögéből

Az orosz költségvetés bevételeinek fele az olaj és gázszektorból érkezik és ez augusztusra éves alapon már 18%-al csökkent, az 

egyéb bevételek még ennél is jobban 37%-al estek. Hosszú távon még fájdalmasabb lehet a piacvesztés, ha az energiaexportot 

helyettesíti Európa. A szankciók jelentős része eleve hosszabb távú hatásmechanizmussal bír (pl.:technológia)

Orosz olaj és olajszármazék embargója december 5-től illetve 2023 február 5-től kifejezetten erőteljes hatással lesz. A

költségvetési egyensúly miatt a földgázt exportálni kell.

Forrás: Bruegel Institute Forrás: EC



Orosz – ukrán háború gazdasági hatások Európa szemszögéből

• Energiahiány van, de fontos, hogy ez nem világméretű, hanem csak Európát érinti
• Koordinált intézkedési csomag, közös energiabeszerzési terv 
• Keresletcsökkentési alkalmazkodási kényszer, 15%-os megtakarítás feltétlenül szükséges.
• A határidős árak azt mutatják, hogy a jelenlegi krízis enyhülni fog.
• Az európai vállalati szektor határidőre vásárolt termékeiben még alacsonyabb az energia ár (ezt 

akár egy leállás esetén értékesíthetik is kompenzálva az alaptevékenység veszteségét)

Forrás: Bruegel Institute

EU földgáz import összesenEU földgáz import Oroszországból



Orosz – ukrán háború gazdasági hatások Európa szemszögéből

• Alkalmazkodás a villamosenergia-termelésben is
• Indirekt energiaimport ösztönzése
• Megújuló energiatermelők még nagyobb ütemű támogatása, hosszabb távú energiamix diverzifikáció.
• Az idei tél – ha nem lesz extrém hideg - a feltöltött gáztározókkal nem fog gondot jelenteni. Kritikus lesz 

a február márciusi időszak. 
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Forrás: IRENA Forrás: REKK



Birodalmak felemelkedése és bukása

Forrás: Bridgewater



NATO és a keleti tengely – ki lesz a vezető hatalom?

A 2001-ben Oroszország, Kína és a közép-ázsiai volt szovjet államok által 

közösen létrehozott Sanghaji Egytüttműködési Szervezet (SCO)  2018-ban 

Indiával és Pakisztánnal bővült, 2022-ben pedig Irán jelezte teljes jogú 

csatlakozási szándékát.

Kifelé a keleti tengely egység kommunikációban, de komoly belső feszültségek 

jellemzik:

o Kína nem állt be nyíltan Moszkva mögé, 

o a közép-ázsiai országokat mind Oroszország, mind Kína szeretné a saját 

érdekszférája részének tudni

o Narendra Modi nyíltan kritizálta Putyint

o Politikailag és kulturálisan is heterogén országok

A kínai 20. pártkongresszus nagyon fontos üzenetet küldhet a világ számára. 

Egy esetlegesen szétszakadó, belső feszültségekkel megbirkózni nem tudó 
Oroszország nagy kockázat

Forrás: BCA Research


