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Η Δύση επιδίωκε να συντρίψει τη Ρωσία με τις διαβόητες «κυρώσεις της κολάσεως» (σ. μ. 
σύμφωνα με έκφραση του Μπάιντεν), αλλά μέχρι στιγμής πήρε το αντίθετο αποτέλεσμα, 
σχολιάζει το αμερικανικό περιοδικό «Foreign Policy» στο άρθρο του: «Γιατί η οικονομία της 
Ρωσίας εξακολουθεί να ανθίσταται». Στο δημοσίευμα εκφράζεται η μεγάλη έκπληξη για τα 
αυξανόμενα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο: οι εξαγωγές πετρελαίου αυξήθηκαν από 3,3 
εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα τον Μάρτιο σε 3,6 εκατομμύρια τον Απρίλιο, παρά τις δυτικές 
κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας. Είναι εκπληκτικό! Ο Πούτιν συνεχίζει να κερδίζει ένα 
δισεκατομμύριο δολάρια την ημέρα. Με τον τρόπο αυτό, το Κρεμλίνο έχει εξασφαλίσει νέα 
κεφάλαια που θα το βοηθήσουν να αντισταθεί στις κυρώσεις, εξανίσταται ο συγγραφέας.

Για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι πιο δύσκολο να εγκαταλείψουν το φυσικό αέριο απ' 
ό,τι το πετρέλαιο, δεδομένου ότι οι προμήθειές του πραγματοποιούνται με μακροπρόθεσμα 
συμβόλαια μέσω αγωγών. Οι εναλλακτικές προμήθειες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 
που μεταφέρονται δια θαλάσσης είναι μάλλον περιορισμένες. Θα χρειαστούν χρόνια για τη 
μετάβαση σε άλλους προμηθευτές υγροποιημένου φυσικού αερίου, όπως οι Ηνωμένες 
Πολιτείες, το Κατάρ και ο Καναδάς. Σε συνέντευξή του στο Spiegel, ο Γερμανός καγκελάριος 
Όλαφ Σολτς δήλωσε ότι το Βερολίνο δεν μπορεί να εγκαταλείψει τις προμήθειες φυσικού 
αερίου από τη Ρωσία στο εγγύς μέλλον.

Η υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Τζάνετ Γέλεν δήλωσε ότι η απομάκρυνση από το Ρωσικό 
πετρέλαιο και φυσικό αέριο θα μπορούσε να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην Ευρώπη και 
παραδόξως θα έχει ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις στη Ρωσία.

Η τρέχουσα κατάσταση δείχνει πόσο διαφορετική αποδείχθηκε η διεθνής αντίδραση και πόσο 
ελκυστικό φαίνεται να είναι το Ρωσικό πετρέλαιο σε μια εποχή αύξησης των τιμών της 
ενέργειας και σχεδόν καθολικού ανεξέλεγκτου πληθωρισμού, υποστηρίζει το περιοδικό 
Foreign Policy.

Από την αρχή της ειδικής επιχείρησης, ο Πούτιν ανακοίνωσε δημοσίως ότι οι δυτικές κυρώσεις 
θα πλήξουν τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη σαν μπούμερανγκ, επειδή η Ρωσία εξάγει 
ενεργειακούς πόρους και αγροτικά προϊόντα σε τεράστιες ποσότητες. Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτό θα
προκαλέσει πληθωρισμό και οικονομική αναταραχή στη Δύση. Πράγματι, τέτοιοι φόβοι 
συγκρατούν σε κάποιο βαθμό τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν και γίνονται το κύριο θέμα 
συζήτησης στα ευρωπαϊκά κοινοβούλια, υπογραμμίζει το Foreign Policy.

Το Κρεμλίνο κατάφερε να οργανώσει ένα νέο ισχυρό τραπεζικό κέντρο (χωρίς κυρώσεις) στην 
Gazprombank. Η Μόσχα αναγκάζει τις Ευρωπαϊκές και άλλες χώρες να μεταφέρουν και να 
μετατρέπουν εκεί πληρωμές σε δολάρια λαμβάνοντας σε αντάλλαγμα ρούβλια.

Η Δύση πράγματι επιδιώκει τη σοβαρή οικονομική αποδυνάμωση της Ρωσίας σε σημείο που να 
αναγκαστεί να κηρύξει στάση πληρωμών, αν και η Ρωσία δεν έχει κανένα λόγο να το κάνει. 
Πρόκειται ασφαλώς, μόνο για όνειρα της Δύσης. Ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
(ΔΝΤ) εκδίδει αρνητικές προβλέψεις για τη Ρωσική οικονομία παρά την τεράστια αύξηση των 
εσόδων της Μόσχας από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν υπάρχει καμία λογική, 
όταν το ΔΝΤ ελπίζει ότι η ρωσική οικονομία θα καταρρεύσει κατά 8,5% μέχρι το τέλος του 
2022. 



Την ίδια στιγμή η Δύση, η οποία βιώνει πραγματική κρίση, σύμφωνα με το ΔΝΤ, θα μειώσει τους 
ρυθμούς ανάπτυξής της στο +3%. Όπως επεσήμανε ο Ρώσος οικονομολόγος Ισάεφ (Isaev):  «Το 
ΔΝΤ εκπληρώνει σήμερα την πολιτική του αποστολή. Δεν ασχολείται πλέον με καθαρά 
οικονομικές αλλά με πολιτικές προβλέψεις προκειμένου να ικανοποιήσει τη Δύση. Τέτοιου 
είδους απάτες δε, υποδηλώνουν κάποιο πανικό στις δυτικές χώρες που θέλουν να μεταθέσουν 
στη Ρωσία, την ευθύνη για την κρίση τους, η οποία ξεκίνησε πριν από λίγα χρόνια και τώρα 
περνάει σε άλλο ένα σοβαρό στάδιο οικονομικής παρακμής.
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