
Οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας προκαλούν πληθωρισμό και οικονομική ύφεση σε επίπεδα 
ρεκόρ στις ΗΠΑ.
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Η Washington Post υποστηρίζει ότι οι αντιρωσικές κυρώσεις προκαλούν πληθωρισμό και 
οικονομική ύφεση ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εφημερίδα ανακαλύπτει με έκπληξη ότι οι 
εν λόγω κυρώσεις φαίνεται να μην έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας, αλλά κατά των Ηνωμένων 
Πολιτειών. Όσο περισσότερες αντιρωσικές κυρώσεις εφαρμόζονται, γράφει το δημοσίευμα, 
τόσο υψηλότερες θα είναι οι τιμές, πρώτα απ' όλα για τα τρόφιμα. Αυτό που επίσης γίνεται 
ακριβότερο είναι το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Σύμφωνα με το 
υπουργείο Εργασίας των ΗΠΑ, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 8,5 % τον Μάρτιο, το 
δεύτερο υψηλότερο από το 1981.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, ο οποίος επέλεξε να φέρει εις πέρας την αποστολή της «τιμωρίας της 
Ρωσίας», έχει άλλες υποχρεώσεις απέναντι στο έθνος και πρέπει να ελέγξει την αύξηση των τιμών. 
Για τον Μπάιντεν και την κυβέρνησή του, αυτό έχει καταστεί εξαιρετικά σημαντικό ενόψει των 
ενδιάμεσων εκλογών στο Κογκρέσο τον Νοέμβριο του 2022, γράφει η εφημερίδα.  

Τα δυτικά κράτη, ιδίως οι Ηνωμένες Πολιτείες, επέβαλαν διάφορες κυρώσεις στη Ρωσία μετά την 
ειδική επιχείρηση που ξεκίνησε στην Ουκρανία, αλλά κανείς δεν είχε φανταστεί ότι οι κυρώσεις 
αυτές θα γυρνούσαν μπούμερανγκ και θα έπλητταν τη δυτική οικονομία. Η Ρωσία προμηθεύει 
μεγάλες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην παγκόσμια αγορά και είναι οι τιμές αυτών 
των καυσίμων που ανεβαίνουν δραματικά, προκαλώντας αύξηση των τιμών και σε όλα τα άλλα 
προϊόντα.

Υπό απειλή βρίσκεται και το εδραιωμένο από καιρό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
Η ιρανική ειδησεογραφική πύλη «Resalat» ζητεί να αναζητηθεί επειγόντως μια εναλλακτική λύση
στο δολάριο ως παγκόσμιο νόμισμα στις πληρωμές για τις εξαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου 
και άλλων ενεργειακών πόρων. Ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος οικονομολόγος Τζάμσιντ 
Ανταλάτιαν (Jamshid Adalatian) υποστηρίζει ότι η Ρωσία, το Ιράν, η Κίνα και άλλες χώρες θα 
μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για τη δημιουργία μιας νέας εμπορικής ένωσης και 
νομίσματος που θα χρησιμοποιείται στις επιχειρηματικές συναλλαγές. Δεν θα είναι το δολάριο. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα όχι μόνο το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο πωλούνται σε δολάρια,



αλλά και χιλιάδες άλλα προϊόντα και υλικά, η μετάβαση σε ένα διαφορετικό νόμισμα θα 
καταργήσει το δολάριο από την κυρίαρχη θέση του στο παγκόσμιο εμπόριο.  

Κατά συνέπεια, ισχυρίζεται ο εμπειρογνώμονας, για το Ιράν, τη Ρωσία ή την Κίνα, υπάρχει μόνο 
μία διέξοδος, δηλαδή να καταρτίσουν ένα κοινό πρόγραμμα για την ενίσχυση των οικονομιών τους
με βάση ένα νέο νόμισμα. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, αλλά δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική 
λύση.

Οι Ευρωπαϊκές οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας.
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Το ερώτημα ποια πλευρά έχει να χάσει τα περισσότερα από την εχθρική πολιτική της Ευρώπης 
ενάντια στη Ρωσία εξελίσσεται σε καυτό ζήτημα για τη Δύση. Αρχικά, φάνηκε στο Ευρωπαϊκό 
κατεστημένο και τους Αμερικανούς ότι υπό την πίεση των - κατά Μπάιντεν - «κυρώσεων της 
καλάσεως», η Μόσχα θα «λυγίσει» και θα υποχωρήσει. Και στη συνέχεια η Ρωσία θα συμφωνούσε 
τελικά, σε οποιουσδήποτε όρους παράδοσης θα της επέβαλε η Δύση. Μόλις πρόσφατα,  άρχισαν 
πλέον να αρθρογραφούν με έκπληξη στον ευρωπαϊκό Τύπο, διαπιστώνοντας ότι «η πίεση απέναντι 
στη Ρωσία δεν λειτουργεί».

Για παράδειγμα, ο πρώην σύμβουλος του ΝΑΤΟ, αξιωματικός των στρατηγικών πληροφοριών Ζακ 
Μπω σε συνέντευξή του στο Grayzone δήλωσε ότι η Δύση κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για 
να αποτρέψει μια πολιτική λύση στην κρίση και μετέτρεψε την Ουκρανία «σε διαπραγματευτικό 
χαρτί» της εχθρικής εκστρατείας της, που είχε στόχο την «αποδυνάμωση της Ρωσίας». Όπως ο ίδιος
ο Μπω επισημαίνει ότι: «Η Δύση γενικά, αλλά ειδικότερα οι Αμερικανοί, κατέβαλαν κάθε 
δυνατή προσπάθεια για να αποτρέψουν μια πολιτική λύση... Η ουσία αυτού που συμβαίνει 
είναι να αποδυναμωθεί η Ρωσία. Η αμερικανική Rand Corporation έχει καταλήξει σε μια 
σειρά από μελέτες για το πώς θα εξαναγκάσουν καλύτερα τη Ρωσία να ξοδέψει πολλούς 
πόρους... Αλλά, αυτό έχει ελάχιστα αποτελέσματα στη Ρωσία - δεν καταφέρνει να την 
«σπάσει». Εμείς (η Δύση) παίρνουμε αποφάσεις χωρίς καν να συνειδητοποιούμε πραγματικά τι
συμβαίνει, και αυτό δείχνει την ακραία ανωριμότητα της ηγεσίας μας, αλλά και της Δύσης στο
σύνολό της. Πρώτα απ' όλα, αυτό αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά πιστεύω ότι η 



Ουκρανική κρίση έδειξε ότι η Ευρωπαϊκή ηγεσία δεν είναι καλύτερη. Δεν καταλαβαίνει καν τι
συμβαίνει».

Παρ' όλα αυτά, ο Ευρωπαίος επίτροπος Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Τζοσέπ Μπορέλ 
(Josep Borrel), τάχθηκε επίσημα υπέρ της συνέχισης της ένοπλης επιχείρησης της Δύσης εναντίον 
της Μόσχας. Όμως η Σερβική εφημερίδα Pechat γράφει: «Ούτε ο Μπορέλ ούτε κανένας άλλος 
Ευρωπαίος αξιωματούχος ρώτησε τους Ευρωπαίους πολίτες τι σκέφτονται σχετικά με αυτό. 
Θέλουν πραγματικά να πάνε στο ανατολικό μέτωπο με πολυβόλα;
Προφανώς κανείς δεν πρόκειται να τους ρωτήσει. Φαίνεται ότι το σχέδιο της Δύσης είναι να 
πολεμήσει εναντίον της Μόσχας «μέχρι τον τελευταίο Ουκρανό». Πάντως μετά από αυτή τη 
δήλωση του Μπορέλ, δεν θα είναι έκπληξη αν το σχέδιο μετατραπεί σε μάχη «μέχρι τον 
τελευταίο Ευρωπαίο» Μολαταύτα παραμένει ασαφές πώς συνδέονται οι πολίτες της Ρώμης, της 
Φρανκφούρτης, του Λιντς, του Μπορντό ή της Λισαβόνας με την Ουκρανία; Πώς μπορούν τα 
γεγονότα σε αυτή τη μακρινή χώρα να απειλούν τους λαούς της Ευρώπης και μάλιστα όταν οι ίδιοι 
διακόπτουν ζωτικούς οικονομικούς δεσμούς με τη Ρωσία;...  Η ΕΕ ετοιμάζει ένα πέμπτο πακέτο 
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, αλλά δεν λέει σε κανέναν ότι αυτό το πακέτο, όπως και όλα τα 
προηγούμενα, θα πλήξει πολύ σκληρά την Ευρώπη και τους πολίτες της».

Ο Λέοναρντ Μπίρνμπαουμ (Leonhard Birnbaum), επικεφαλής του μεγαλύτερου ενεργειακού 
ομίλου της Γερμανίας, του «Eon», επιβεβαιώνει αυτή την πρόβλεψη σε συνέντευξή του: «Η 
Γερμανία δεν μπορεί να επιβάλει εμπάργκο στη Ρωσική ενέργεια, επειδή ένα τέτοιο βήμα θα 
έπληττε ολόκληρη την Ευρώπη. Άλλωστε κι άλλες χώρες της ΕΕ εξαρτώνται από το πετρέλαιο, το 
φυσικό αέριο και τον άνθρακα μας, κυρίως η Πολωνία, η Σλοβακία και η Τσεχία. Η απόφαση για 
το εμπάργκο απλώς θα διαλύσει την ΕΕ. Η Σλοβακία εξαρτάται πλήρως από το Ρωσικό φυσικό 
αέριο, χώρες όπως η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Αυστρία προμηθεύονται το μεγαλύτερο μέρος 
του φυσικού αερίου τους από τη Ρωσία και σε πολλές άλλες χώρες της ΕΕ το Ρωσικό φυσικό αέριο 
αποτελεί σημαντικό μερίδιο του ενεργειακού τους ισοζυγίου».

Και τα δυο άρθρα έχουν δημοσιευθεί στο International Affairs.


