
Πήρε διαζύγιο το ρούβλι από το δολάριο; 
Θα συνδεθεί τελικά με το χρυσό, όπως προτείνεται;

Αυτά είναι προς το παρόν τα κρίσιμα ερωτήματα παρά την ανοδική πορεία που δείχνει το 
ρούβλι. Μια δίχως άλλο εντυπωσιακή πορεία που δείχνει τη σταθερότητα της και τις 
δυνατότητες της Ρωσικής οικονομίας από τη μια και από την άλλη τη σαθρότητα του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος της συλλογικής Δύσης.
Ωστόσο είναι πολύ νωρίς για να μπορέσουμε να προβλέψουμε την εξέλιξη αυτού του ειδικού 
σκέλους της  ολομέτωπης σύγκρουσης. Επειδή όμως πρόκειται περί ολοκληρωτικού πολέμου, το 
επιμέρους αυτό επίπεδο διεξαγωγής των «οικονομικών επιχειρήσεων», είναι σίγουρο ότι θα 
επηρεάσει τη τελική του έκβαση. 

Σε κάθε περίπτωση μόλις σήμερα βρισκόμαστε σε μια νέα φάση της κλιμάκωσης μιας γιγαντιαίας 
σύγκρουσης, που έχει ξεκινήσει ήδη προ πολλού, εάν βέβαια δεχθούμε ότι κάποτε είχε για λίγο 
σταματήσει, ή έστω αμβλυνθεί. 

Το εθνικό νόμισμα πρέπει να έχει εγγενή αξία χωρίς να είναι συνδεδεμένο με το δολάριο

«Ένα νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί στη Ρωσία, το οποίο 
προβλέπει τη σύνδεση του χρυσού με τις νομισματικές αξίες», δήλωσε ο γραμματέας του  
Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Νικολάι Πατρούσεφ.

Η αλλαγή του τρόπου πρόσδεσης του εθνικού νομίσματος αποτελεί «προϋπόθεση για τη διασφάλιση
της οικονομικής ασφάλειας της Ρωσίας», πρόσθεσε. Έχει συσταθεί συμβούλιο εμπειρογνωμόνων 
που επεξεργάζεται το σχέδιο ενός διπλού κυκλώματος, ενός νομισματικού και χρηματοπιστωτικού 
συστήματος. 

Η ιδέα δεν είναι καινούργια

«Η ιδέα της έκδοσης πολλών νομισμάτων εντός μιας χώρας με κυμαινόμενη συναλλαγματική ισοτιμία
δεν είναι καινούργια», δήλωσε ο Σεργκέι Χεστάνοφ, αναπληρωτής καθηγητής αγορών μετοχών και
χρηματοοικονομικής μηχανικής στη Σχολή Χρηματοοικονομικών και Τραπεζικών Θεμάτων της 
Ρωσικής Ακαδημίας Εθνικής Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης. Όπως υπενθύμισε, - «στη 
Ρωσική Αυτοκρατορία, μετά τη μεταρρύθμιση του Βίττε το 1895-18971, κυκλοφορούσαν χρυσά και 
χάρτινα ρούβλια. Στην ΕΣΣΔ υπήρξε κάτι παρόμοιο κατά τη διάρκεια της ΝΕΠ».

Σύμφωνα με τον Χεστάνοφ, αυτή η εμπειρία μπορεί να αποδειχθεί σήμερα σημαντική και επίκαιρη.

«Μπορεί να υπάρχουν κάποιες τεχνικές δυσκολίες στη λογιστική αντιμετώπιση των διακυμάνσεων της
συναλλαγματικής ισοτιμίας ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου. Ωστόσο, το πρόβλημα μπορεί εύκολα 
να επιλυθεί με τη χρήση αυτοματοποιημένων λογιστικών συστημάτων», διευκρίνησε ο συνομιλητής.

1 Σημ. Μετ. Η νομισματική μεταρρύθμιση του 1895-1897 ( νομισματική μεταρρύθμιση του Βίττε ) ήταν μια 
νομισματική μεταρρύθμιση που καθιέρωσε τον μονομεταλλισμό του χρυσού ή την ελεύθερη ανταλλαγή 
πιστωτικών χαρτονομισμάτων με χρυσό (κανόνας χρυσού). Η μεταρρύθμιση σήμαινε επίσης υποτίμηση του 
ρουβλίου κατά δύο τρίτα, η οποία πραγματοποιήθηκε χωρίς τις αναμενόμενες αναταραχές. Ο μονομεταλλισμός 
καθιερώθηκε το 1867 στο Παρίσι όταν στη διεθνή χρηματοοικονομική διάσκεψη η πλειονότητα των 
αντιπροσωπειών ψήφισε υπέρ του χρυσού προτύπου, δηλαδή του μονομεταλλισμού. Σύντομα όλοι οι άλλοι 
εντάχθηκαν στο σύστημα, γιατί στην πράξη είχαν καταλάβει τα κύρια μειονεκτήματά του διμεταλλισμού. Ο Βίττε 
όμως αποφάσισε να εισαγάγει τον κανόνα χρυσού που είχε υιοθετηθεί στην Αγγλία και όχι τον κανόνα χρυσού-
αργύρου που λειτουργούσε από το 1867 επίσημα στη Γαλλία. Η μεταρρύθμιση ενίσχυσε την εξωτερική και 
εσωτερική συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου, βελτίωσε το επενδυτικό κλίμα στη χώρα και συνέβαλε επίσης 
στην προσέλκυση εγχώριων και ξένων κεφαλαίων στην οικονομία.



Σύμφωνα με τον εμπειρογνώμονα, είναι αξιοσημείωτο ότι κατά τις περιόδους διπλής κυκλοφορίας 
χρυσού και χάρτινου ρουβλίου τόσο στη Ρωσική Αυτοκρατορία όσο και στην ΕΣΣΔ σημειώθηκε 
σημαντική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των πολιτών.

Χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια

Αφότου οι δυτικές χώρες μπλόκαραν τα μισά από τα αποθέματα χρυσού και συναλλάγματος της 
Ρωσίας:

«Έχει καταστεί προφανές ότι η συναλλαγματική ισοτιμία του ρουβλίου δεν μπορεί να διασφαλιστεί με 
παραδοσιακά μέσα που βασίζονται στο διεθνές εμπόριο και το πιστωτικό χρηματοπιστωτικό 
σύστημα», δήλωσε ο Αρτέμ Τούζοφ, εκτελεστικός διευθυντής του τμήματος κεφαλαιαγοράς της 
UNIVER Capital Investment Company. - Χρειάζεται ένας νέος τρόπος, που βρίσκεται σήμερα σε 
στάδιο επεξεργασίας. Προηγουμένως, όλα τα νομίσματα υποστηρίζονταν 1 προς 1 από τον χρυσό των 
κρατών. Είναι άβολο να πληρώνεις με ράβδους χρυσού, γι' αυτό και συνηθίζαμε να εκδίδουμε 
αποδείξεις που η κυβέρνηση εγγυόταν ότι ένα συγκεκριμένο νόμισμα ήταν ίσο με το ισοδύναμό του σε 
χρυσό. Αυτή η πρακτική δεν υφίσταται πλέον, δεν μπορείτε να έρθετε και να ανταλλάξετε το νόμισμα 
με ένα ισοδύναμο. Σκοπός της παρούσας πρότασης είναι να γίνει μια νέα σύνδεση του ρουβλίου με το 
χρυσό και άλλα τιμαλφή. Δηλαδή, να παρέχονται στο ρούβλι εκείνα τα αγαθά που μπορούν να 
αγοραστούν με το ρούβλι. 
Τότε το ρούβλι θα αξίζει τόσο όσα αγαθά μπορούν να αποκτηθούν στη Ρωσία από ένα ρούβλι. Κάθε 
καινοτομία στην οικονομία είναι αγχωτική, τονίζει ο εμπειρογνώμονας. - «Όμως η συνεχής πτώση 
του ρουβλίου έναντι των παγκόσμιων νομισμάτων δεν είναι λιγότερο αγχωτική για τους πολίτες. Δεν 
υπάρχει απάντηση στο γιατί το ρούβλι πρέπει να κοστίζει 50-70 ρούβλια ανά δολάριο αντί για 30, αν 
τα συναλλαγματικά αποθέματα αυξάνονται συνεχώς και η Ρωσία έχει πλεόνασμα στον 
προϋπολογισμό», αναφέρει χαρακτηριστικά. - Στην πραγματικότητα, πρόκειται απλώς για ένα 
αποικιοκρατικό σύστημα που απομυζά πόρους από τη χώρα. Εάν η μεταρρύθμιση είναι επιτυχής, το 
ρούβλι θα γίνει ένα από τα ισχυρότερα νομίσματα στον κόσμο, το οποίο, με τη σειρά του, θα αυξήσει 
θεαματικά την αγοραστική δύναμη των πολιτών. 
Αλλά την ίδια στιγμή ο αναλυτής υπενθυμίζει και τους κινδύνους. - «Ταυτόχρονα, θα μειώσει απότομα
την κερδοφορία των Ρώσων εξαγωγέων, επειδή το κύριο πλεονέκτημά τους ήταν το χαμηλό κόστος 
του ρουβλίου σε συνδυασμό με τα υψηλά συναλλαγματικά κέρδη. Σήμερα όμως αυτό το πλεονέκτημα 
θα εξαφανιστεί. Αλλά αν η μεταρρύθμιση είναι επιτυχής, τότε το ρούβλι θα ενισχυθεί απότομα έναντι 
των διεθνών νομισμάτων», επισήμανε ο Τούζοφ.

Υπάρχουν περισσότερες ερωτήσεις από απαντήσεις

Στη συνέντευξή του ο Νικολάι Πατρούσεφ περιέγραψε μόνο το θέμα. Η συγκεκριμένη εφαρμογή 
του, ο σχεδιασμός και η εκτέλεσή του είναι απλώς εικασίες και προβλέψεις, επισημαίνει η 
Εκατερίνα Κοσάρεβα, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας αναλύσεων WMT Consult.

Υπάρχουν πολλά κενά στην ερμηνεία: τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο «νομισματικές αξίες», τι 
είδους σύνδεση με τον χρυσό βρίσκεται υπό εξέταση και από τι εξαρτάται. Εξάλλου, δεν είναι 
σαφές ποιος είναι μέλος του «συμβουλίου εμπειρογνωμόνων» που επεξεργάζεται το θεμελιωδώς 
νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα και το σχέδιο μετάβασης σε αυτό. Τι θα συμβεί με τα εισαγόμενα 
αγαθά, ιδίως αυτά που θα εισάγονται στο πλαίσιο των παράλληλων εισαγωγών; - δεν θα καταστεί 
ασύμφορο; Πώς θα καταφέρουμε να αναπτύξουμε τις εξαγωγές μας, εάν δε επωφελούνται οι 
παραγωγοί;»

Σύμφωνα με την εμπειρογνώμονα, πρέπει να περιμένει κανείς την επίσημη επιβεβαίωση και τα 
σχόλια της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας.



«Όσο πιο γρήγορα θα έχουμε επίσημες πληροφορίες από τη χρηματοπιστωτική ρυθμιστική αρχή, τόσο
λιγότερες ερμηνείες, παρερμηνείες και ακόμη και σκόπιμες παραποιήσεις θα εμφανιστούν στα μέσα 
ενημέρωσης. Είναι γεγονός ότι οι μη τεκμηριωμένες εκτιμήσεις μπορούν να προκαλέσουν πανικό. 
Υπάρχει κίνδυνος πανικού, όπως η άμεση απόσυρση των καταθέσεων και οι προσπάθειες αγοράς 
«οποιουδήποτε νομίσματος», η παράλογη μεταφορά των ύστατων κεφαλαίων σε κρυπτονόμισμα, η 
επένδυση σε αμφίβολα έργα κ.λπ.» - καταλήγει η Κοσάρεβα.

Εγκατάλειψη της ηγεμονίας

«Οι προτάσεις για σύνδεση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ρουβλίου με την αξία του χρυσού δεν 
ακούγονται για πρώτη φορά, αλλά το θέμα αυτό έχει γίνει ιδιαίτερα επίκαιρο στο πλαίσιο των 
κυρώσεων που επέβαλαν πρόσφατα οι ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση», λέει ο Αρτέμ Ντέγιεφ, 
επικεφαλής του αναλυτικού τμήματος της AMarkets. - Η δέσμευση στον χρυσό σημαίνει 
απότομη ενίσχυση του ρουβλίου. Θα είναι ένα ισχυρό πλήγμα για το παγκόσμιο σύστημα του 
δολαρίου. Και το παράδειγμα της Ρωσίας θα μπορούσαν να ακολουθήσουν και άλλες χώρες. 
Συγκεκριμένα, η Κίνα πρότεινε την απεξάρτηση της παγκόσμιας οικονομίας από το δολάριο 
και την επιστροφή στον κανόνα του χρυσού.

Ο εμπειρογνώμονας υπενθυμίζει ότι:

«Η εγκατάλειψη του κανόνα του χρυσού (όταν τα παγκόσμια νομίσματα ήταν συνδεδεμένα με την τιμή
του χρυσού) οδήγησε σε απότομη ενίσχυση του αμερικανικού νομίσματος παγκοσμίως. Το δολάριο 
έγινε το κύριο αμερικανικό εμπόρευμα που είχε ζήτηση από όλες τις χώρες, όπως ακριβώς ήταν οι 
ράβδοι χρυσού. Σήμερα όμως, με την αποσύνδεση του ρουβλίου και άλλων νομισμάτων από το 
δολάριο μπορεί να επέλθει ένα καταστροφικό πλήγμα στα θεμέλια της αμερικανικής οικονομίας».

Ωστόσο, αυτό δεν θα είναι μια γρήγορη διαδικασία, υπενθυμίζει ο Ντέγιεφ.

«Παρ’ όλα αυτά το ίδιο το γεγονός της εμφάνισης τέτοιων προτάσεων, η ενεργός συζήτησή τους 
σημαίνει ότι η ηγεμονία του δολαρίου μπορεί σύντομα να τελειώσει και τα εθνικά νομίσματα θα 
αποκτήσουν μεγαλύτερη αξία. Αυτό θα ενισχύσει τις οικονομίες των κρατών που θα επιστρέψουν στο 
χρυσό πρότυπο», καταλήγει ο εμπειρογνώμονας.

Υπήρχε όμως ποτέ χρυσό ρούβλι στη Τσαρική Ρωσία ή στη Σοβιετική Ένωση;

Οι Ρώσοι οικονομολόγοι Σαράποφ, Νετσβολόντοφ και Μπούτμι προειδοποίησαν ότι το χρυσό 
ρούβλι του Βίτε θα κατέστρεφε τη Ρωσία

Μετά την έναρξη του πολέμου κυρώσεων κατά της Ρωσίας από τη συλλογική Δύση στη χώρα μας, 
οι συζητήσεις για την πιθανή δημιουργία ενός χρυσού ρουβλίου εντάθηκαν. Ένα τέτοιο ρούβλι, 
σύμφωνα με ορισμένους εμπειρογνώμονες, θα μπορούσε να προστατεύσει τη Ρωσική οικονομία 
από τις δυτικές κυρώσεις και να δώσει ώθηση στην ανάπτυξή της. Ταυτόχρονα, οι 
εμπειρογνώμονες αυτοί υποστηρίζουν ότι δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε εκ νέου τον τροχό, 
αλλά να χρησιμοποιήσουμε τη δική μας εμπειρία από την εισαγωγή του χρυσού ρουβλίου. 
Υπάρχουν τρία προηγούμενα για την καθιέρωση ενός χρυσού νομίσματος στην ιστορία της 
Ρωσίας. Εάν εξετάσει κανείς προσεκτικά αυτές τις περιπτώσεις, τότε θα αναρωτηθεί κατά πόσον 
και πότε ρούβλι ήταν πράγματι ένα «χρυσό» ρούβλι.

Η πρώτη περίπτωση. Μιλάμε για την εισαγωγή του χρυσού ρουβλίου στη νομισματική 
μεταρρύθμιση, η οποία πραγματοποιήθηκε το 1897 στη Ρωσική Αυτοκρατορία. Ο εμπνευστής και 



οργανωτής της μεταρρύθμισης ήταν ο υπουργός Οικονομικών Σεργκέι Γιούλιεβιτς Βίττε. Πριν από 
αυτό, ένας μεγάλος αριθμός χωρών είχε ήδη μετατραπεί στον λεγόμενο κανόνα χρυσού. Σύμφωνα 
με αυτό, τέθηκε σε κυκλοφορία μια εθνική νομισματική μονάδα που εξασφαλιζόταν από το 
απόθεμα χρυσού της Κεντρικής Τράπεζας- η ασφάλεια αυτή υποστηριζόταν από το δικαίωμα του 
κατόχου τραπεζογραμματίου να το ανταλλάξει με πολύτιμο μέταλλο από το απόθεμα σε ορισμένη 
τιμή. Δεν κυκλοφορούσαν μόνο χαρτονομίσματα, αλλά και χρυσά νομίσματα. Η Κεντρική Τράπεζα
συνέδεσε την έκδοση χάρτινου χρήματος με το ύψος των αποθεμάτων χρυσού (καθορίζοντας ένα 
ορισμένο ποσοστό κάλυψης της έκδοσης με χρυσό). Η πρώτη χώρα που εισήγαγε κανόνα χρυσού 
ήταν η Μεγάλη Βρετανία (1819). Η μαζική μετάβαση στον κανόνα χρυσού πραγματοποιήθηκε τη 
δεκαετία 70-80 του ΧΙΧ αιώνα (Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ιταλία και άλλες χώρες). Η Ρωσία, 
σύμφωνα με τον Βίττε, πραγματοποίησε μια τέτοια μετάβαση με μεγάλη καθυστέρηση.

Οι Ρώσοι συντηρητικοί αποκάλεσαν τη μετάβαση στο χρυσό ρούβλι "χρυσή ποντικοπαγίδα". 
Ανάμεσά τους ήταν ο επιχειρηματίας, δημόσιος παράγοντας και οικονομολόγος Σεργκέι 
Φιοντόροβιτς Σαράποφ, ο στρατηγός Αλεξάντερ Ντμίτριεβιτς Νετσβολόντοφ, ο δημόσιος 
παράγοντας Γκεόργκι Βασίλιεβιτς Μπούτμι και άλλοι. Δήλωσαν ρητά ότι ο χρυσός κανόνας ήταν 
ένα σχέδιο των Ρότσιλντ. Στα χέρια τους μετά τους Ναπολεόντειους πολέμους συγκεντρώθηκε 
τεράστια ποσότητα πολύτιμων μετάλλων. Ήθελαν ο χρυσός να μην είναι νεκρό βάρος, αλλά να 
είναι κεφάλαιο, να δίνει κέρδος. Αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω χρυσών πιστώσεων. Και η 
ζήτηση για τέτοια δάνεια θα προερχόταν αναπόφευκτα από τα έθνη που ήταν εθισμένα στον κανόνα
του χρυσού. Είναι απαραίτητη η αύξηση της προσφοράς χρήματος προκειμένου να αναπτυχθεί η 
οικονομία.
Και αν στο πλαίσιο του κανόνα χρυσού το νόμισμα είναι συνδεδεμένο με το απόθεμα πολύτιμων 
μετάλλων, τότε είναι απαραίτητο να αυξηθεί η αξία του αποθέματος αυτού. Και ένας από τους 
απλούς και προφανείς τρόπους μιας τέτοιας συσσώρευσης θα έπρεπε να είναι οι χρυσές πιστώσεις 
από τους Ρότσιλντ. Με τον τρόπο αυτό ο χρυσός γίνεται κεφάλαιο και αρχίζει να πλουτίζει τους 
Ρότσιλντ. Δεν είναι πλέον απαραίτητο να λέμε ότι η αξία κάθε γραμμαρίου, κάθε ουγκιάς χρυσού 
θα αυξάνεται με την πάροδο του χρόνου. Επειδή η ποσότητα του χρυσού στον κόσμο είναι 
περιορισμένη, η αύξηση των αποθεμάτων χρυσού θα υστερεί αναπόφευκτα σε σχέση με την 
αύξηση της προσφοράς εμπορευμάτων. Κατά συνέπεια, η αγοραστική δύναμη του πολύτιμου 
μετάλλου θα αυξηθεί αυτόματα. Τόσο ο Σαράποφ, όσο και ο Νετσβολόντοφ και ο Μπούτμι 
προειδοποίησαν ότι το χρυσό ρούβλι του Βίττε θα κατέστρεφε τη Ρωσία.

Πράγματι, η Ρωσία άρχισε να αυξάνει τον εξωτερικό δανεισμό της καταφεύγοντας σε χρυσές 
πιστώσεις από τους Ρότσιλντ. Την παραμονή του Α' Παγκοσμίου Πολέμου τα μεγαλύτερα 
εξωτερικά χρέη ήταν εκείνα της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά ενώ το χρέος των 
ΗΠΑ ήταν ιδιωτικό, το χρέος της Ρωσίας ήταν κρατικό. Ένα τέτοιο χρέος απειλούσε τη Ρωσία με 
την τελική απώλεια της εθνικής της κυριαρχίας. Είναι αλήθεια ότι ο κανόνας του χρυσού στη 
Ρωσία (όπως και σε άλλες εμπόλεμες χώρες) ανεστάλη εν μέρει κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν
υπήρξε επιστροφή σε ένα τέτοιο πρότυπο πριν από τον Οκτώβριο του 1917. Ακόμα και θεωρητικά 
μια τέτοια αποκατάσταση ήταν δύσκολο να φανταστεί κανείς, καθώς ένα σημαντικό μέρος των 
αποθεμάτων χρυσού της Ρωσίας χάθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου. 

Δεύτερη περίπτωση. Στα μέσα της δεκαετίας του 1920, άρχισαν να κυκλοφορούν στην ΕΣΣΔ ιδέες
για επιστροφή στο χρυσό ρούβλι, το οποίο υπήρχε πριν από την επανάσταση. Η βάση για την 
ομιλία αυτή ήταν η εμφάνιση των λεγόμενων χρυσών τσερβονέτων2. Αυτό το χρυσό νόμισμα (που 
ονομάστηκε επίσης «Σποράκι») με ονομαστική αξία 10 ρούβλια, βάρος 8,603 γραμμάρια και 
καθαρότητα 900 κόπηκε στην ΕΣΣΔ το 1923. Εξομοιώθηκε με το χρυσό νόμισμα των 10 ρουβλίων 

2 Σημ. μετ. Το Chervonets είναι το παραδοσιακό Ρωσικό όνομα για μεγάλα ξένα και εγχώρια χρυσά νομίσματα. Το 
όνομα προέρχεται από τον ρωσικό όρο "червонное золото", που σημαίνει «κόκκινος χρυσός» - το παλιό όνομα 
ενός τύπου χρυσού υψηλής ποιότητας



της τσαρικής κοπής. Ο αριθμός αυτών των νομισμάτων ήταν πολύ περιορισμένος (η Κρατική 
Τράπεζα της Ρωσίας είχε σχεδόν όλο το απόθεμα αυτών των νομισμάτων στα αποθέματά της).

Το 1924 τέθηκαν σε κυκλοφορία αρκετά μεγάλοι αριθμοί χάρτινων τσερβονέτων, τα οποία οι 
σοβιετικές εφημερίδες άρχισαν επίσης να αποκαλούν «χρυσά νομίσματα», δεδομένου ότι το Λαϊκό 
Επιτροπάτο Οικονομικών έτρεφε σχέδια για την ελεύθερη ανταλλαγή χάρτινων χρημάτων με 
μεταλλικά. Μέχρι τότε, το Λαϊκό Επιτροπάτο Οικονομικών δήλωνε ότι το χαρτοφυλάκιό τους 
υποστηρίζεται κατά 25 % της αξίας τους με χρυσό, άλλα πολύτιμα μέταλλα και συνάλλαγμα και 
κατά 75 % με εύκολα εμπορεύσιμα αγαθά και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η επιγραφή στα 
χαρτονομίσματα έχει ως εξής: «Το χαρτονόμισμα ανταλλάσσεται με χρυσό. Η έναρξη της 
ανταλλαγής καθορίζεται από ειδική κυβερνητική πράξη».

Τότε, ο Λαϊκός Επίτροπος Οικονομικών Γκριγκόρι Σοκόλνικοφ υποστήριξε ότι τα Σοβιετικά χρυσά 
νομίσματα θα μπορούσαν να κυκλοφορούν σε όλες τις αγορές συναλλάγματος σε όλο τον κόσμο. 
Αυτός ο λαϊκός κομισάριος ονομάστηκε κολακευτικά «δεύτερος Βίττε». Πράγματι το 1925, το 
Σοβιετικό «χρυσό νόμισμα» εισήχθη επίσημα στα χρηματιστήρια πολλών χωρών (μεταξύ άλλων 
της Αυστρίας, της Τουρκίας, της Ιταλίας, της Κίνας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της 
Λιθουανίας), ενώ πραγματοποιήθηκαν ακόμη συναλλαγές με αυτό  στη Βρετανία, τη Γερμανία, την
Ολλανδία, την Πολωνία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες χώρες. Το σημείο αναφοράς για τους 
προσφέροντες ήταν η χρυσή ισοτιμία του ρουβλίου «Τσερβόν», η οποία καθορίστηκε από το Λαϊκό 
Επιτελείο Οικονομικών στο επίπεδο των 0,774234 γραμμαρίων καθαρού χρυσού. Όλοι περίμεναν 
ότι σήμερα ή αύριο θα γινόταν ελεύθερη ανταλλαγή χαρτονομισμάτων με πολύτιμα μέταλλα. 
Εκείνη την εποχή υπήρξε έντονος αγώνας στο κόμμα και την κυβέρνηση για τη 
μετατρεψιμότητα του χάρτινου χαρτονομίσματος σε χρυσό, αλλά η ανταλλαγή του 
χαρτονομίσματος σε χρυσό δεν έγινε ποτέ. Επιπλέον, το 1925 σταμάτησε η κοπή του «χρυσού 
ρουβλίου» και το νόμισμα έγινε συλλεκτική σπανιότητα.

Όσον αφορά τον κομισάριο Σοκόλνικοφ, προσχώρησε στη «νέα αντιπολίτευση» το 1925 (ηγέτες 
της οποίας ήταν ο Κάμενεφ και ο Ζινόβιεφ), αντιτάχθηκε ενεργά στο κρατικό μονοπώλιο του 
εξωτερικού εμπορίου και στο κρατικό μονοπώλιο του νομίσματος, αμφισβήτησε την ανάγκη 
εκβιομηχάνισης (τη θέση του για τα θέματα αυτά εξέφρασε στο XIV Συνέδριο του ΚΚΣΕ (Μπ) τον 
Δεκέμβριο του 1925). Τον Ιανουάριο του 1926, ο Σοκόλνικοφ απομακρύνθηκε από τη θέση του 
Επιτρόπου των Οικονομικών, και την άνοιξη του 1926 αποφασίστηκε να τερματιστεί η 
διαπραγμάτευση των «τσερβονέτων» στα ξένα χρηματιστήρια.

Οι υποστηρικτές της εκβιομηχάνισης επικράτησαν και ανέλαβαν την ηγεσία του κόμματος και της 
κυβέρνησης. Ένα θεμελιωδώς διαφορετικό είδος νομισματικού συστήματος άρχισε να 
διαμορφώνεται. Χάρτινο χρήμα - χαρτονομίσματα και χαρτονομίσματα του Δημοσίου - 
κυκλοφορούσε στο εσωτερικό της χώρας. Το χάρτινο χρήμα συμπληρώθηκε από το μη χρηματικό 
χρήμα, το οποίο εξυπηρετούσε τη σφαίρα της παραγωγής. Τόσο τα ταμειακά όσο και τα μη 
ταμειακά διαθέσιμα ρούβλια καλύπτονταν από εμπορεύματα και προμήθειες εμπορευμάτων 
(«ρούβλια εμπορευμάτων»). Ο Στάλιν στην Κοινή Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής και της
Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΣΕ (Μπ) τον Ιανουάριο του 1933 δήλωσε ότι:

«Η σταθερότητα του σοβιετικού νομίσματος εξασφαλίζεται πρώτα απ' όλα από την τεράστια ποσότητα
εμπορευματικών μαζών που βρίσκονται στα χέρια του κράτους και τίθενται σε κυκλοφορία σε 
σταθερές τιμές».

Υπήρξε κρατικό μονοπώλιο στις εξωτερικές πληρωμές και το ρούβλι δεν χρησιμοποιούνταν 
για εξωτερικές συναλλαγές. Χάρη στο νομισματικό σύστημα που είχε εφαρμόσει η Σοβιετική 
Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1930, μπόρεσε να πραγματοποιήσει την εκβιομηχάνιση.



Τρίτη περίπτωση. Η εισαγωγή του λεγόμενου «χρυσού ρουβλίου» από τον Στάλιν το 1950 
(διάταγμα του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΣΣΔ της 28ης Φεβρουαρίου 1950). Υπενθυμίζεται ότι 
από τη δεκαετία του 1930, όταν η ΕΣΣΔ καθιέρωσε πλήρως το κρατικό μονοπώλιο του νομίσματος,
το σοβιετικό ρούβλι δεν έβγαινε εκτός της χώρας, αλλά καθοριζόταν η ισοτιμία του ρουβλίου 
έναντι των ξένων νομισμάτων. Αρχικά, η Κρατική Τράπεζα της ΕΣΣΔ καθόρισε την ισοτιμία του 
ρουβλίου έναντι του γαλλικού φράγκου (τη δεκαετία του 1930 ήταν ο πυρήνας του λεγόμενου 
«χρυσού μπλοκ» και είχε τη χαμηλότερη μεταβλητότητα). Αρχικά η συναλλαγματική ισοτιμία ήταν 
3 φράγκα ανά ρούβλι και μετά την υποτίμηση του φράγκου ήταν 4,25. Από τον Ιούλιο του 1937, η 
ισοτιμία του ρουβλίου καθοριζόταν σε δολάρια, τα οποία είχαν σταθερή περιεκτικότητα σε χρυσό 
(1 δολάριο ΗΠΑ για 5 ρούβλια 30 καπίκια) από το 1934. Το 1950 το ρούβλι απελευθερώθηκε από 
τη σύνδεσή του με το δολάριο ΗΠΑ και τα άλλα δυτικά νομίσματα, η συναλλαγματική ισοτιμία 
των οποίων διέφερε αρκετά, και το ρούβλι συνδέθηκε απευθείας με το χρυσό, προκειμένου να 
ενισχυθεί το κύρος του Σοβιετικού ρουβλιού και κυρίως για πολιτικούς σκοπούς. Ομολογουμένως, 
η σύνδεση δεν προέβλεπε τη δυνατότητα ανταλλαγής του ρουβλίου με χρυσό ούτε για τους 
αλλοδαπούς ούτε για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο εσωτερικό της χώρας. Ακολουθούν τα όσα 
έγραψε σχετικά με το θέμα ο εμπειρογνώμονας σε θέματα νομισμάτων, ο καθηγητής Στάνισλαβ 
Μιχήλοβιτς Μπορίσοφ:

«Προκειμένου να καταδειχθεί η σταθερότητα του Σοβιετικού ρουβλίου στο πλαίσιο της μαζικής 
υποτίμησης των δυτικών νομισμάτων, η συναλλαγματική του ισοτιμία μεταφέρθηκε στη βάση του 
χρυσού από την 1η Ιανουαρίου 1950 και η περιεκτικότητα σε χρυσό ορίστηκε στο επίπεδο 1 ρούβλι
= 0,222168 γραμμάρια καθαρού χρυσού. Με βάση αυτή την τιμή, η συναλλαγματική ισοτιμία 
αυξήθηκε σε 4 ρούβλια ανά δολάριο ΗΠΑ έναντι 5 ρουβλιών ανά δολάριο ΗΠΑ. και 30 καπίκια 
που χρησιμοποιούνταν σε όλες τις νομισματικές πληρωμές για τις εξωτερικές εμπορικές 
συναλλαγές από τις 19 Ιουλίου 1937. Πώς καθορίστηκε η νέα περιεκτικότητα του ρουβλίου σε 
χρυσό; Υπάρχει μια θεωρία ότι αρχικά είχε προγραμματιστεί να οριστεί η νέα σχέση 
συναλλαγματικής ισοτιμίας στο επίπεδο 1 δολάριο = 5 ρούβλια. Ωστόσο, όταν το σχέδιο του 
αντίστοιχου διατάγματος παρουσιάστηκε στον Στάλιν, εκείνος διέγραψε τον αριθμό «5» και έγραψε
«4», και έτσι λύθηκε το θέμα. Η επιθυμητή περιεκτικότητα σε χρυσό προέκυψε από τη διαίρεση της
περιεκτικότητας σε χρυσό του δολαρίου, η οποία ήταν τότε 0,888671 γραμμάρια.

Έτσι, βλέπουμε ότι η χρυσή ισοτιμία του Σοβιετικού ρουβλίου καθιερώθηκε χωρίς να λαμβάνεται 
υπόψη το μέγεθος των αποθεμάτων χρυσού της χώρας. Ωστόσο, τα αποθέματα αυτά ήταν μέχρι 
τότε πολύ σημαντικά. Το 1953 το απόθεμα χρυσού της χώρας έφτασε στο μέγιστο - 2048,9 τόνους. 
Συνολικά κατά τη διάρκεια της περιόδου 1925-1953 η αύξηση των αποθεμάτων χρυσού της ΕΣΣΔ, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Βαλέντιν Κατασόνοφ, ήταν 1.900 τόνοι (βλέπε: Katasonov V.Y. 
Gold in the economy and politics of Russia). Το πολύτιμο μέταλλο συσσωρεύτηκε όχι για να 
καταστεί χρυσό το Σοβιετικό ρούβλι, αλλά για να σχηματιστούν αποθέματα χρυσού ως «χρήμα 
έκτακτης ανάγκης». Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο συσσωρευμένος χρυσός 
βρισκόταν κυρίως στον ισολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών και όχι της Κρατικής Τράπεζας 
της ΕΣΣΔ.

Έτσι, για να συνοψίσουμε, μπορούμε να πούμε ότι στην ιστορία του Ρωσικού κράτους το χρυσό 
ρούβλι καθιερώθηκε μόνο μία φορά - το 1897, και υπήρξε de jure μόνο δύο δεκαετίες (de facto 
λιγότερο, επειδή με την έναρξη του Α' Παγκοσμίου Πολέμου ο κανόνας χρυσού ανεστάλη).

Στη Σοβιετική Ένωση - λαμβανομένης υπόψη της αρνητικής εμπειρίας από τη χρήση του χρυσού 
ρουβλίου στην προεπαναστατική Ρωσία - το ρούβλι δεν ήταν ποτέ χρυσός. Θα μπορούσε να είναι 
μόνο θέμα καθορισμού της χρυσής ισοτιμίας του Σοβιετικού ρουβλίου, η οποία επέτρεπε τον 
υπολογισμό της συναλλαγματικής του ισοτιμίας σε σχέση με άλλα νομίσματα. Αν προσπαθήσετε 



να ορίσετε το Σοβιετικό ρούβλι, θα ήταν καλύτερο να το ονομάσετε ρούβλι εμπορευμάτων. 
Αυτό είναι ακριβώς το ρούβλι που χρειάζεται η Ρωσία σήμερα.

Πηγές: βασισμένο σε ένα άρθρο της Σοφίας Σμιρνόβα και του Βαλεντίν Κατασόνοφ


