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Η Ινδία δεν υπέκυψε στις πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Μεγάλης Βρετανίας και 
διευρύνει τη συνεργασία της με τη Ρωσία. Σύμφωνα με την Vortexa, μια εταιρεία που 
παρακολουθεί το εμπόριο ενεργειακών φορτίων σε πραγματικό χρόνο, οι εισαγωγές Ρωσικού 
πετρελαίου στην Ευρώπη έχουν μειωθεί σημαντικά λόγω των κυρώσεων. Ωστόσο, τα έσοδα της 
Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου σπάνε ρεκόρ, επειδή η Ινδία έχει αρχίσει να αυξάνει 
δυναμικά τις αγορές της. Ο όγκος των αγορών πετρελαίου Ουράλς από τη Ρωσία ανήλθε σε 
περίπου 500 χιλιάδες βαρέλια ημερησίως. Ως αποτέλεσμα - υπό καθεστώς κυρώσεων - τα έσοδα 
της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου έχουν φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ, καθώς το ρωσικό 
πετρέλαιο έχει ήδη βρει αγοραστές στην Ασία.

Η Ινδία ενδιαφέρεται επίσης για την αγορά Ρωσικού άνθρακα. Η χώρα είναι έτοιμη και μπορεί να 
αγοράσει ολόκληρο τον όγκο του άνθρακα που προηγουμένως παραδιδόταν στην Ευρώπη. 
Στην Ευρώπη σκοπεύουν να απαγορεύσουν την αγορά άνθρακα από τη Ρωσία, λόγω των 
κυρώσεων, αλλά αυτό δεν θα επηρεάσει τις Ρωσικές εξαγωγές. Η ίδια η Ινδία δεν είναι πλούσια 
σε πόρους με τη μορφή πετρελαίου, φυσικού αερίου και άνθρακα, οπότε η επιθυμία της να 
συνάψει αρκετές μεγάλες συμφωνίες με τη Ρωσία με ευνοϊκούς όρους είναι απολύτως 
κατανοητή. Μάλιστα οι Ινδικές αρχές επιβεβαίωσαν την πρόθεση να διπλασιάσουν τις αγορές 
άνθρακα κοκκοποίησης.

Επιπλέον, η Ινδία βλέπει τη Ρωσία ως πηγή πόρων που δεν πρέπει να παραχωρηθεί στην Κίνα, 
καθώς αυτό θα οδηγήσει σε σημαντική ενίσχυση του περιφερειακού της αντιπάλου. Υπάρχουν 
τεταμένες σχέσεις μεταξύ Ινδίας και Κίνας και δεν είναι προς το συμφέρον των Ινδών να 
συμβάλουν στην ενίσχυση του ενεργειακού τομέα της Κίνας, όπως υποστηρίζει το τουρκικό 
πρακτορείο Anadolu.

Μια τέτοια πολιτική που ακολουθεί η Ινδία προκαλεί ανησυχία στη Δύση. Η αυξανόμενη 
οικονομική και στρατιωτική δύναμη της Ινδίας αναγκάζει τη Δύση να «ερωτοτροπεί» μαζί της, 
σύμφωνα με το περιοδικό «The Spectator». Για παράδειγμα, οι Δυτικοί είναι δυσαρεστημένοι από
το γεγονός ότι η Ινδία δεν έχει συμμετάσχει στην καταδίκη σε βάρος της Μόσχας όσον αφορά 
την «κρίση στην Ουκρανία». Όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας στα Ηνωμένα Έθνη, η Ινδία 
απείχε.

Η πρόσφατη επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον στο Δελχί δεν έφερε κανένα 
αποτέλεσμα που να είναι επωφελές για τη Δύση. Και η δήλωση της Βρετανίδας υπουργού 
Εξωτερικών Λιζ Τρας ότι δεν εγκρίνει τις αγορές πετρελαίου της Ινδίας από τη Ρωσία προκάλεσε 
την έντονη αντίδραση των Ινδών. Ο υπουργός Εξωτερικών Σουμπραχμανιάμ Τζαϊσανκάρ 
(Subrahmanyam Jaishankar) επισήμανε «την υποκρισία της Δύσης που επιδιώκει να διδάξει 
ηθική στην Ινδία».

Οι ΗΠΑ είναι επίσης ενοχλημένες με την Ινδία που αγοράζει Ρωσικό πετρέλαιο, του οποίου η 
πώληση έχει απαγορευθεί στις δυτικές αγορές. Όμως ο Τζαϊσανκάρ ξεκαθάρισε ότι η Ινδία θα 
συνεχίσει να συνάπτει ενεργειακές συμφωνίες με τη Ρωσία.

«Γιατί ο πρωθυπουργός Μόντι φέρεται τόσο φιλικά στη Ρωσία;», αναρωτιέται το «The Spectator». 
Και απαντά: οι λόγοι γι' αυτό έχουν τις ρίζες τους στην ιστορία. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 
Πολέμου, οι ηγέτες της Ινδίας Τζαβαχαρλάλ Νεχρού (Javaharlal Nehru) και η κόρη του 
Ίντιρα Γκάντι ήταν σύμμαχοι της Σοβιετικής Ένωσης. Σε αντάλλαγμα για τα σοβιετικά όπλα 



και αγαθά, η Ινδία πωλούσε καταναλωτικά αγαθά. Η ΕΣΣΔ παρείχε στην Ινδία γεωπολιτική 
υποστήριξη, ιδίως στον πόλεμό της με το Πακιστάν. Τη περίοδο εκείνη είχε υπογραφεί 
σύμφωνο φιλίας και συνεργασίας μεταξύ της Ινδίας και της ΕΣΣΔ. Είναι επίσης σημαντικό να
σημειωθεί ότι το 70% του εξοπλισμού του στρατού της Ινδίας είναι Ρωσικής κατασκευής και 
η Ινδία εξακολουθεί να προμηθεύεται περισσότερα οπλικά συστήματα από τη Ρωσία παρά 
από τις ΗΠΑ.
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