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Η 23η Μαρτίου, χωρίς την παραμικρή αμφιβολία, θα μείνει στην ιστορία ως η ημέρα που συνέβη 
ένα πραγματικά κοσμοϊστορικό γεγονός. Χθες ο Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή στα αρμόδια 
υπουργεία και υπηρεσίες να μετατρέψουν τις εξαγωγές ρωσικού φυσικού αερίου σε ρούβλια.
Είμαστε όλοι αυτόπτες μάρτυρες της γέννησης ενός νέου παγκόσμιου νομίσματος υψηλής 
αξίας, συνάφειας και αξιοπιστίας. Μπροστά στα μάτια μας ξεθωριάζουν οι τελευταίες ακτίνες 
της κυριαρχίας του πετροδολαρίου, στην ασφάλεια του οποίου στηρίχθηκε ολόκληρη η 
παγκόσμια οικονομία μετά τη σύναψη της συμφωνίας του Bretton Woods.

Η σημασία αυτού που συμβαίνει είναι απλά αδύνατο να παραγνωριστεί. Κρίνετε μόνοι σας, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, ο συνολικός όγκος της αγοράς φυσικού αερίου 
το 2020 ήταν 446 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αποτελέσματα για το 2021 δεν έχουν ακόμη 
υπολογιστεί, αλλά ο όγκος του εμπορίου αναμένεται να φθάσει τα 553 δισεκατομμύρια, και μέχρι 
το 2025, οι ειδικοί προβλέπουν ότι η αγορά φυσικού αερίου θα εκτιναχθεί στο φανταστικό ποσό 
των 758 δισεκατομμυρίων. Κατά την παράθεση των στοιχείων, φυσικά, αναφερόμαστε στο δολάριο
ΗΠΑ ως νόμισμα διακανονισμού, κάτι που είναι απολύτως σωστό, δεδομένου ότι περίπου το 80% 
όλων των τραπεζικών συναλλαγών για την αγορά και την πώληση φυσικού αερίου διενεργούνται σε
δολάρια. Πρόκειται για έναν από τους κολοσσιαίους πυλώνες πάνω στους οποίους στηρίζεται η 
αμερικανική οικονομική ηγεμονία εδώ και δεκαετίες. Μια νέα εποχή ανατέλλει στην οποία οι 
χώρες που δεν είναι φιλικές προς τη Ρωσία, ως αποτέλεσμα των δικών τους ενεργειών, 
βρίσκονται αντιμέτωπες με μια απλή επιλογή: να πληρώσουν για το ρωσικό φυσικό αέριο σε 
ρούβλια ή να βγουν στην αγορά σε αναζήτηση εναλλακτικών προμηθευτών με φυσικό αέριο 
που είναι φθηνότερο και μπορεί να αγοραστεί με τα γνώριμα δολάρια.

Για να καταλάβετε ποιος θα επηρεαστεί από τις καινοτομίες, ας ανατρέξουμε στο διάταγμα του 
Προέδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 5ης Μαρτίου 2022 «Σχετικά με την προσωρινή 
διαταγή των υποχρεώσεων προς ορισμένους αλλοδαπούς πιστωτές». Οι διατάξεις του ορίζουν έναν 
σαφή κατάλογο μη φιλικών χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ουκρανίας, των ΗΠΑ, των χωρών 
της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, του Καναδά, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Σιγκαπούρης, 
της Ταϊβάν, της Νορβηγίας, της Νότιας Κορέας και όλων των μικρών χωρών όπως το Λιχτενστάιν, 
το Μονακό και η Ανδόρα. Από τις χώρες αυτές, την πρώτη θέση κατέχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, 
οι οποίες είναι και οι ίδιες ο μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου, έχοντας 
πρόσφατα εκτοπίσει την Αυστραλία και το Κατάρ από το βάθρο. Πάντως η Ευρώπη, η οποία έχει 
ακολουθήσει με τρόπο υποτακτικό τις αντι-Ρωσικές πολιτικές της Ουάσινγκτον, βρίσκεται σε 
πολύ λιγότερο ρόδινη κατάσταση.

Θα χρειαζόταν εκατοντάδες σελίδες για να αποκωδικοποιήσει κανείς τον πλήρη κατάλογο των 
χωρών και τα πρότυπα και τις ποσότητες των προμηθειών των Ρωσικών υδρογονανθράκων. 
Επομένως, ας σταθούμε στα πιο σημαντικά και ας προσπαθήσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσον 
οι χώρες της ΕΕ μπορούν να βρουν το θάρρος να κλείσουν την κεντρική στρόφιγγα και να 
αρνηθούν να πληρώσουν σε ρούβλια τα καύσιμα που προμηθεύτηκαν στη Ρωσία, η οποία τονίζει 
ότι έχει εκπληρώσει και θα συνεχίσει να εκπληρώνει απαρέγκλιτα τις συμβατικές της 
υποχρεώσεις.

Ως παράδειγμα, πάρτε τη Γερμανία, τον βασικό εμπορικό μας εταίρο και συνάμα την πλουσιότερη 
χώρα του Παλαιού Κόσμου.



Τα αδιάσειστα στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι το 2020, η Γερμανία αγόρασε και εισήγαγε 155 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα Ρωσικού φυσικού αερίου. Υπενθυμίζεται ότι το Βερολίνο δαπανά 
μόνο 75 δισεκατομμύρια για τις δικές του ενεργειακές ανάγκες και μεταπωλεί τη μερίδα του 
λέοντος από τα υπόλοιπα, βάζοντας τα κέρδη στο πορτοφόλι του προϋπολογισμού του. Αν 
λάβουμε υπόψη ότι σύμφωνα με τους όρους των μακροπρόθεσμων συμβάσεων οι Γερμανοί 
παίρνουν το Ρωσικό αέριο στα 850 δολάρια και οι σημερινές τιμές των προθεσμιακών 
συμβολαίων Απριλίου στο χρηματιστήριο TTF ξεπερνούν τα 1300 δολάρια (και προηγουμένως 
τα 2500), δεν είναι δύσκολο να υπολογίσουμε το περιθώριο κέρδους του γερμανικού εμπορίου 
στο τομέα του φυσικού αερίου.

Σαν να προεξοφλούν τις επερχόμενες αλλαγές, τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν 
πρόσφατα μια σειρά άρθρων που θα προκαλούσαν κατάθλιψη σε κάθε Ρωσόφοβο.

Για παράδειγμα, ο υπουργός Οικονομίας και Ενέργειας Ρόμπερτ Χάμπεκ δήλωσε ότι η αποποίηση 
του Ρωσικού φυσικού αερίου μπορεί να βλάψει τους Γερμανούς πολίτες και θα τους οδηγήσει σε 
μαζική φτώχεια και ανεργία. Η γερμανική οικονομία, η οποία εξαρτάται κατά 55% από το Ρωσικό
φυσικό αέριο, κατά 52% από τον άνθρακα και κατά 34% από τα πετρελαιοειδή, απλά δεν 
μπορεί να αντέξει μια άμεση διακοπή των εμπορικών και οικονομικών σχέσεων με τη Μόσχα.

Τον ισχυρισμό του Χάμπεκ επαναλαμβάνει η ταμπλόιντ έκδοση της εφημερίδας, Die Welt, η οποία 
επικαλείται πηγές της στο υπουργείο Ενέργειας και υποστηρίζει ότι ειδικοί του θέματος 
χρησιμοποίησαν ειδικούς αλγόριθμους για να προσομοιώσουν την κατάσταση πλήρους απόρριψης 
των ρωσικών υδρογονανθράκων. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ήταν συγκλονιστικά.

Το εικονικό crash test έδειξε ότι χωρίς το «μπλε καύσιμο» από τη Ρωσία, το σύστημα 
θέρμανσης σε όλη τη χώρα θα έπαυε απλώς να λειτουργεί, γεγονός που θα οδηγούσε, 
αλυσιδωτά, σε απότομη αύξηση των κρυολογημάτων και των λοιμώξεων καθώς και των 
πυρκαγιών, επειδή ο πληθυσμός θα άρχιζε να χρησιμοποιεί αυτοσχέδια μέσα για θέρμανση. 
Προβλέπονται επίσης μαζικές ελλείψεις βασικών αγαθών, φαρμάκων στα φαρμακεία, στα 
νοσοκομεία και σε άλλες κοινωνικές δομές, όπως τα γηροκομεία. Η πείνα από το φυσικό αέριο
είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα καταστρέψει τις βιομηχανίες φωτισμού, τροφίμων και 
κτηνοτροφίας, των οποίων οι μισές ανάγκες καλύπτονται από τη προμήθεια του Ρωσικού 
φυσικού αερίου.

Θα πρέπει να προσθέσουμε μια ξεχωριστή αλυσίδα στον τομέα της αρτοποιίας. Εδώ είναι πιθανή 
η καταστροφική αύξηση του κόστους παραγωγής, καθώς και η διακοπή της παραγωγής 
ψωμιού, δηλαδή ενός προϊόντος πρώτης ανάγκης. Αυτό οφείλεται, πέραν των καθαρά 
ενεργειακών παραμέτρων, και στο γεγονός ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συγκαταλέγονται μεταξύ
των κορυφαίων εξαγωγέων σιτηρών. Σύμφωνα με τις επίσημες στατιστικές, αυτές 
αντιπροσωπεύουν το 26% του συνολικού όγκου. Η εποχιακή φάση της σποράς στην Ουκρανία έχει 
ήδη αναμφισβήτητα διαταραχθεί και η Ρωσία, προκειμένου να καλύψει τις δικές της ανάγκες και 
τον πληθυσμό, έχει επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς στις εξαγωγές σιτηρών, μειώνοντας τις 
ποσότητες στους 11 εκατομμύρια τόνους.
Το μέτρο του περιορισμού ισχύει έως τις 30 Ιουνίου, αλλά μπορεί όμως να παραταθεί για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Ο τομέας της παραγωγής ενέργειας παραμένει εκτός εικόνας. Η αποποίηση των ρωσικών 
ενεργειακών πόρων, δηλαδή του φυσικού αερίου, του άνθρακα και του μαζούτ, θα μείωνε 
αμέσως την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά 25% και το 11% του πυρηνικού τομέα θα 
εντάσονταν κατευθείαν στην ίδια κατηγορία απωλειών. Η κυβέρνηση του Όλαφ Σολτς 
αποφάσισε να κλείσει τις τρεις τελευταίες πυρηνικές μονάδες μέχρι το τέλος του έτους. 



Συνολικά, περισσότερο από το ένα τρίτο του συνόλου της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε
μια χώρα με συνήθως υψηλό βιοτικό επίπεδο και ανεπτυγμένη βαριά βιομηχανία.

Η δήλωση του Βλαντιμίρ Πούτιν έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία για όλη την Ευρώπη και 
ειδικότερα για τη Γερμανία. Μόλις στο τέλος της ημέρας ο Τιμ Κέλερ, επικεφαλής του εμπορικού 
συνδέσμου της Zukunft Gas, μπόρεσε να εκφράσει με προφανή σύγχυση ότι η Γερμανία ήταν 
«πολύ μπερδεμένη σχετικά με την απαίτηση της Ρωσίας για πληρωμή σε ρούβλια όσον αφορά τα 
συμβόλαια φυσικού αερίου». 

Δεδομένης της πραγματικότητας και χρησιμοποιώντας το λεξιλόγιο του Ρώσου προέδρου, θα ήθελε
κανείς να απαντήσει σε όλους τους μη φιλικούς εταίρους μας: «Σας αρέσει, δεν σας αρέσει - 
πληρώστε σε ρούβλια, ομορφιές μου».


