
Αποκαλύπτοντας το μυστήριο: γιατί ανεβαίνει το ρούβλι;

Το Ρωσικό νόμισμα μπορεί να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο περαιτέρω, εκτιμούν οι 
εμπειρογνώμονες.

Αφότου έχασε σχεδόν το ήμισυ της αξίας του τον Μάρτιο λόγω των δυτικών κυρώσεων, το 
Ρωσικό νόμισμα πραγματοποίησε μια εξαιρετική ανάκαμψη, ενισχύοντας σε επίπεδα που είχε 
να δει πάνω από δύο χρόνια. Το RT συζήτησε με τον Σεργκέι Κοπύλοφ (Sergey Kopylov), 
στέλεχος της εταιρείας συμβούλων BSC και επικεφαλής ερευνητής στο Ρωσικό Οικονομικό 
Πανεπιστήμιο Πλεχάνοφ, για να διαπιστώσει τι κρύβεται πίσω από την ανθεκτικότητα που δείχνει 
το ρούβλι.

Σύμφωνα με τον ερευνητή, η Δύση είχε αθετήσει τις υποχρεώσεις της προς τη Ρωσία όταν 
δέσμευσε τα περιουσιακά στοιχεία της κεντρικής τράπεζας της χώρας. «Πρόκειται για την 
κατάργηση (κάτι σαν ακύρωση της κουλτούρας) των κανόνων των διεθνών χρηματοπιστωτικών 
σχέσεων που βασίζονται στις παγκόσμιες ανταλλαγές συνολικής απόδοσης, στην ανακατανομή του 
κινδύνου, στις εγγυήσεις των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και στη κατανομή των διαφορών των 
νομισματικών ισοτιμιών1».

Αυτοί οι κανόνες ήταν που καθόρισαν την παλαιά συναλλαγματική ισοτιμία του που 
διατηρούσε το ρούβλι και τις προσεγγίσεις για τη διαμόρφωσή της, τις οποίες έχουμε 
συνηθίσει, δήλωσε ο εμπειρογνώμονας, προσθέτοντας ότι αυτοί οι κανόνες «δεν ισχύουν 
πλέον».

Ο Kopylov εξήγησε ότι το ρούβλι ενισχύεται λόγω του γεγονότος ότι πλέον βασίζεται 
αποκλειστικά στις εξαγωγές και τις εισαγωγές και η αξία του καθορίζεται από την ισοτιμία 
αγοραστικής δύναμης (PPP). Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είχε εκτιμήσει ότι η PPP του
ρωσικού νομίσματος στο τέλος του 2021 θα ήταν 29,127 ρούβλια ανά ένα δολάριο. Σύμφωνα με 
τον δείκτη Big Mac, η εν λόγω ισοτιμία ανερχόταν σε 23,24 ρούβλια ανά δολάριο.

Ο εμπειρογνώμονας σημείωσε επίσης ότι πριν από τις κυρώσεις, η τεχνητή αποδυνάμωση του 
Ρωσικού νομίσματος υποστηρίζονταν από τις εκροές κεφαλαίων. Έτσι, το 2021, οι καθαρές 
εξαγωγές (το πλεόνασμα των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών έναντι των εισαγωγών) ανήλθαν σε 
122 δισ. δολάρια. Αυτά τα έσοδα από το συνάλλαγμα χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ξένων 
περιουσιακών στοιχείων, είπε.

Σε μια εποχή κυρώσεων και αθέτησης των οικονομικών υποχρεώσεων της Δύσης προς τη Ρωσία, η 
εκροή αυτή κατέστη αδύνατη, είπε ο Κοπύλοφ. Ως εκ τούτου, τα 58 δισεκατομμύρια δολάρια που 
εισέπραξε η Ρωσική οικονομία το πρώτο τρίμηνο «ασκούν πίεση» προς την κατεύθυνση της 
ανατίμησης του Ρωσικού νομίσματος.

«Η εκτίμηση των εμπειρογνωμόνων καταλήγει στο ότι υπό αυτές τις συνθήκες, το ρούβλι 
μπορεί να ενισχυθεί στο επίπεδο των 45-50 ρουβλίων ανά ένα δολάριο ΗΠΑ, εάν δεν υπάρξει 
προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής», καταλήγει ο Κοπύλοφ.

Η τιμή του Ρωσικού νομίσματος την Παρασκευή, ήταν διαπραγματεύσιμη γύρω στα 69 ρούβλια 
ανά δολάριο ΗΠΑ.

Γιατί όμως η Κεντρική τράπεζα της Ρωσίας κρατούσε αποθεματικά και αξίες στο εξωτερικό;
Η εξήγηση που δίνει η ίδια η τράπεζα είναι η εξής: 
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Τίποτα δεν θα μπορούσε να είχε γίνει για να αποτραπεί η κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, λέει 
η ρυθμιστική αρχή

Τα συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας έπρεπε να διατηρηθούν στο εξωτερικό και τίποτα δεν 
θα μπορούσε να είχε γίνει για να αποφευχθεί το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων της 
χώρας σε δολάρια και ευρώ, δήλωσε η κεντρική τράπεζα στην τελευταία ανάρτηση 
ερωτήσεων-απαντήσεων στον ιστότοπό της.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, σχεδόν τα μισά συναλλαγματικά αποθέματα της Ρωσίας - αξίας 300 
δισεκατομμυρίων δολαρίων - κατασχέθηκαν στο πλαίσιο των κυρώσεων που επέβαλαν οι ΗΠΑ, η 
ΕΕ και οι σύμμαχοί τους, με πρόσχημα τη στρατιωτική επιχείρηση της Μόσχας στην Ουκρανία.

Η διατήρηση αποθεμάτων χρυσού και συναλλάγματος στη χώρα θα ήταν σαν να μην είχε καθόλου 
αποθέματα, καθώς τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προστατεύουν την οικονομία από εξωτερικές 
κρίσεις, εξήγησε η Τράπεζα της Ρωσίας.

Είπε ότι υπάρχουν δύο τύποι οικονομικών κρίσεων: μια «παραδοσιακή», όπως αυτή που 
βίωσε ο κόσμος το 2008, το 2014 και το 2020, και μια γεωπολιτική, όπως αυτή που 
αντιμετωπίζει η Μόσχα αυτή τη στιγμή.

Κατά τη διάρκεια μιας παραδοσιακής κρίσης, τα αποθέματα σε δολάρια ΗΠΑ και ευρώ βοηθούν τη
χώρα να πληρώσει τα χρέη της και να συνεχίσει το εμπόριο, οπότε τίποτα δεν θα μπορούσε να γίνει
για να αποφευχθεί το πάγωμα των περιουσιακών της στοιχείων.

«Το νόμισμα χωρίς μετρητά αντικατοπτρίζεται πάντα σε λογαριασμούς ανταποκριτών σε ξένες 
τράπεζες και επομένως μπορεί  οποιαδήποτε στιγμή να παγώσει», προστίθεται από την ίδια πηγή.

Κατά τη διάρκεια μιας γεωπολιτικής κρίσης, η Ρωσία χρειάζεται εναλλακτικά περιουσιακά 
στοιχεία που είναι απρόσβλητα από τις δυτικές κυρώσεις, όπως ο χρυσός και το κινεζικό γουάν, 
σημείωσε η ρυθμιστική αρχή. Τα έχει συσσωρεύσει τα τελευταία χρόνια και πλέον αποτελούν 
σχεδόν το ήμισυ των συναλλαγματικών αποθεμάτων της.

Παρ' όλα αυτά, όπως επεσήμαινε το υπουργείο Οικονομικών νωρίτερα αυτό το μήνα, η αδέσμευτη 
διακίνηση των Ρωσικών αποθεμάτων των οποίων η αξία κυριαρχείται από το γιουάν, ακυρώνει σε 
μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων της δύσης, η οποία ασκεί πιέσεις στο 
Πεκίνο, με σκοπό να περιορίσει την πρόσβαση της Ρωσίας στα εν λόγω αποθεματικά της. Από 
την άλλη όλος ο χρυσός της χώρας φυλάσσεται στην έδρα της μέσα στη Ρωσική επικράτεια, 
πρόσθεσε η ρυθμιστική αρχή.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η Ρωσία διαθέτει συνολικά περίπου 640 δισ. δολάρια σε 
αποθέματα, εκ των οποίων περίπου 300 δισ. δολάρια έχουν δεσμευτεί. Η Μόσχα δεν μπορούσε να 
προβλέψει μια τέτοια εξέλιξη και το πάγωμα ουσιαστικά συνιστά κλοπή, δήλωσε την περασμένη 
εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.

Μετά το πάγωμα των αποθεματικών της σε δολάρια και ευρώ, η Ρωσία εφάρμοσε αυτό που η 
κεντρική τράπεζα περιέγραψε ως αντί- μετρα, ως προς τα λεγόμενα τιμωρητικά μέτρα σε βάρος 
της. Ανάμεσα λοιπόν στα αντίμετρα που εφαμόσθηκαν, περιορίστηκε η κίνηση κεφαλαίων και 
απαγορεύτηκε η πώληση τίτλων από ξένους επενδυτές, καθώς και η απόσυρση κεφαλαίων 
από το Ρωσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Ουσιαστικά, όπως δήλωσε η κεντρική τράπεζα, 



τελικά εμπόδισε τις «μη φιλικές χώρες» να αποσπάσουν επιπλέον κεφάλαια από τη Ρωσία σε 
ποσό συγκρίσιμο με τα Ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που είχαν ήδη παγώσει στις τράπεζές 
τους, κάτι που εάν το είχαν καταφέρει θα αντιστοιχούσε με χρεωκοπία.

Εν τω μεταξύ ας δούμε τι γίνεται με τον χρυσό.

Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι η πώληση ή η αγορά χρυσού από τη Ρωσία απαγορεύεται σε μια σειρά 
από χώρες, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελβετία, η Ευρώπη και άλλες. Επιπλέον, 
απαγορεύουν την κυκλοφορία ράβδων χρυσού που παράγονται στη Ρωσία από τις 7 Μαρτίου, 
δήλωσε ο Κοπύλοφ.

«Ενδεχομένως να υπάρξουν και άλλες δικαιοδοσίες, οι οποίες  να ακολουθήσουν τις ίδιες κυρώσεις. 
Ωστόσο, μέχρι σήμερα, όλες οι χώρες της Μέσης Ανατολής και της Νοτιοανατολικής Ασίας απέφυγαν 
να ακολουθήσουν το καθεστώς των κυρώσεων. Επομένως, δεν υπάρχουν εμπόδια για την πώληση 
Ρωσικού χρυσού σε αυτές τις περιοχές, εκτός από το γεγονός ότι δεν υπάρχει τέτοια πρακτική στο 
παρελθόν», εξήγησε ο ερευνητής.

Οι κυρώσεις έχουν στερήσει από τη Ρωσία τη δυνατότητα να πραγματοποιεί συναλλαγές με τον 
χρυσό της στους περισσότερους οργανωμένους χώρους διαπραγμάτευσης. Ωστόσο, ο όγκος 
συναλλαγών μόνο στην αγορά της Σαγκάης είναι 1.800-1.900 μετρικοί τόνοι ετησίως, ο οποίος 
είναι συγκρίσιμος με τον όγκο των αποθεμάτων χρυσού και συναλλάγματος της Κεντρικής 
τράπεζας της Ρωσίας  (2.299 τόνοι) και υπερβαίνει κατά πολύ τον ετήσιο όγκο παραγωγής των 331 
τόνων ετησίως, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2020.

Σχετικά με το ενδεχόμενο επιβολής δευτερογενών κυρώσεων στην Κίνα και την Ινδία, ο Κοπύλοφ 
επεσήμανε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη τέτοιοι περιορισμοί σχετικά με τις αγορές τους άλλων 
αγαθών. Επιπλέον, οι χώρες αυτές έχουν επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν προτίθενται να 
επιβάλουν οι ίδιες περιορισμούς στο εμπόριο τους με τη Ρωσία και θα εκλάβουν εξαιρετικά 
αρνητικά την επιβολή δευτερογενών κυρώσεων, σε βάρος τους, και η οποία θα είχε ως 
συνέπεια, τη λήψη αντιποίνων μέτρων από τη δική τους πλευρά.. «Είναι απίθανο ο χρυσός να 
διαφέρει από άλλα αγαθά», δήλωσε ο Κοπύλοφ.

«Πιστεύω ότι το καθεστώς κυρώσεων εναντίον της Ρωσίας έχει αποτύχει, καθώς οι κυρώσεις αυτές 
υιοθετήθηκαν μόνο από τις δυτικές χώρες (ΗΠΑ, Καναδά, Ευρώπη, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία, 
Νέα Ζηλανδία)», είπε, σημειώνοντας επιπλέον ότι όλα τα μέλη της Βρετανικής Κοινοπολιτείας, δεν 
έχουν υποστηρίξει τις κυρώσεις . «Βέβαια, όπως είναι φυσικό, οι κυρώσεις γενικά είναι αμοιβαία 
επώδυνες"», πρόσθεσε, επικαλούμενος τα λόγια του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν ότι η 
Ευρώπη πρέπει να πληρώσει το τίμημα.
Προς το παρόν βέβαια εκείνη πληρώνει μεγαλύτερο απ΄' ότι οι ΗΠΑ και όπως φαίνεται θα 
συνεχίσει να πληρώνει και στο μέλλον ακόμη μεγαλύτερο.

Ο Κοπύλοφ εξήγησε ότι οι τρίτες χώρες και οι κάτοικοί τους (συμπεριλαμβανομένων των κρατών 
που έχουν επιβάλει κυρώσεις) μπορούν να είναι κάτοχοι Ρωσικού χρυσού που έχει εκδοθεί και 
«μαρκαριστεί» πριν από τις 7 Μαρτίου. Δεν είναι δυνατόν να γίνει διάκριση αυτού του χρυσού από 
τον χρυσό που βρίσκεται στα αποθέματα της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, ο οποίος επίσης έχει 
εκδοθεί στο σύνολό του πριν από την ημερομηνία αυτή. Επιπλέον, υπάρχει τεχνική δυνατότητα 
αλλαγής της «σήμανσης» του νεοπαραγόμενου χρυσού. «Κατά τον Μεσαίωνα, οποιοσδήποτε 
χρυσός έφθανε στην Περσία έπρεπε να λιώσει και να «επανασημειωθεί». Πρόκειται για μια παλιά και
ευρέως διαδεδομένη πρακτική. Έτσι, η χώρα προέλευσης του χρυσού μπορεί να αλλάξει», όπως 
διευκρίνησε.



Ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απαγόρευση της αγοράς του Ρωσικού χρυσού θα
μπορούσε να οδηγήσει σε ανακατανομή της αγοράς μεταξύ των βασικών συντελεστών, σε 
θεμελιώδη αλλαγή των αλυσίδων εφοδιασμού και σε καταστροφή των παραδοσιακών 
εμπορικών δεσμών. "Ταυτόχρονα, δεν περιμένω ότι αυτή η ανακατανομή θα οδηγήσει σε πρόσθετες 
αναταράξεις στην αγορά. Η Ρωσία μπορεί κάλλιστα να αυξήσει το μερίδιο του χρυσού στα 
συναλλαγματικά της αποθέματα, κάτι που θα ήταν σκόπιμο, δεδομένης της δέσμευσης ενός μεγάλου 
μέρους τους που είναι εκφρασμένο σε ξένα νομίσματα», κατέληξε ο Κοπύλοφ.
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