
Προς επίρρωσιν των όσων αναφέρονται στο προηγούμενο κείμενο της ομιλίας του Πούτιν στο 1ο 
Ευρασιατικό Οικονομικό Φόρουμ και πιο συγκεκριμένα σχετικά με το ότι η Ρωσία δεν 
αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τη λυσσαλέα αντίδραση της Δύσης με τις αυθαίρετες και παράνομες 
κυρώσεις και ότι η οικονομική πολιτική της χώρας είναι προσαρμοσμένη εδώ και καιρό σε μια 
αποδέσμευση και σταδιακή απεξάρτηση από τις Δυτικές πηγές και αγορές, δημοσιεύουμε το 
παρακάτω σχόλιο του Κινεζικού πρακτορείου ειδήσεων, που χρονολογείται από το 2017.

Ο Πούτιν δηλώνει ότι οι Αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας είναι «δίκοπο μαχαίρι»
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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε στις 15 Ιουνίου ότι οι στατιστικές των Ηνωμένων 
Εθνών δείχνουν ότι λόγω των επιπτώσεων των Αμερικανικών αντιΡωσικών κυρώσεων, το ΑΕΠ της
Ρωσίας μειώθηκε κατά τουλάχιστον 1%, ενώ οι ΗΠΑ έχασαν 100 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην τηλεοπτική εκπομπή «Άμεση σύνδεση με τον Πούτιν» εκείνη την ημέρα, ο Πούτιν επεσήμανε
ότι οι αντιΡωσικές κυρώσεις που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ένα «δίκοπο μαχαίρι». 
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των Ηνωμένων Εθνών, η Ρωσία έχει χάσει 50 έως 52 
δισεκατομμύρια δολάρια από τις αντιΡωσικές κυρώσεις των ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ έχουν χάσει 
έως και 100 δισεκατομμύρια δολάρια. «Είδα τον αντίκτυπο των κυρώσεων στη Ρωσία, αλλά οι 
επιπτώσεις αυτές αντανακλώνται περισσότερο στην πτώση των τιμών των παραδοσιακών Ρωσικών 
προϊόντων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, ο χάλυβας, τα χημικά κ.λπ.».

Ωστόσο, ο Πούτιν πιστεύει ότι οι αντιΡωσικές κυρώσεις έχουν αποφέρει και οφέλη στη Ρωσία. 
Είπε ότι πριν από δύο χρόνια η Ρωσία επέβαλε αυστηρούς περιορισμούς στις εισαγωγές φρούτων 
και λαχανικών, αλλά η Ρωσία δεν μπόρεσε να επιτύχει αυτάρκεια στο θέμα αυτό, με αποτέλεσμα ο 
πληθωρισμός να φτάσει τότε το 12,9%. Τα τελευταία δύο χρόνια, η κυβέρνηση ανέπτυξε 
δυναμικά τις εγχώριες παραγωγές φρούτων, λαχανικών, κρέατος και άλλων γεωργικών 
προϊόντων, προκειμένου να επιτευχθεί αυτάρκεια. Επί του παρόντος, το ποσοστό 
πληθωρισμού στη Ρωσία έχει μειωθεί στο 4,1%.

Το ετήσιο τηλεοπτικό πρόγραμμα «Άμεση σύνδεση με τον Πούτιν» ξεκίνησε το 2001. Ο Πούτιν 
επικοινωνεί με τον κόσμο μέσω της άμεσης σύνδεσης και απαντά σε διάφορες ερωτήσεις που 
απασχολούν τους πολίτες.

Την ίδια γνώμη έχει όπως φαίνεται και ο στρατηγικός σύμμαχος της Ρωσίας, η Κίνα.

Το άρθρο που ακολουθεί γραμμένο περίπου δυο μήνες νωρίτερα και αφότου είχε ξεκινήσει πλέον η 
ειδική στρατιωτική επιχείρηση, μιλάει για τη καθιερωμένη πλέον έκφραση περί «δίκοπου 
μαχαιριού».

Έχει σημασία γιατί εκτός των άλλων στοιχείων και επιχειρημάτων, επιβεβαιώνει για άλλη μια 
φορά τη σύμπτωση απόψεων των δυο χωρών, που είναι βγαλμένη και εδραιωμένη από την 
κοινή θετική και αρνητική τους εμπειρία, βγαλμένη κι εκείνη με τη σειρά της μέσα από τη 



κοινή τους ιστορία που βίωσαν στο παρελθόν και που σκοπεύουν να μετουσιώσουν σε πρόοδο 
στο κοινό τους μέλλον. 

Οι κυρώσεις είναι «δίκοπο μαχαίρι» 
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Ο δυτικός κόσμος, με επικεφαλής τις Ηνωμένες Πολιτείες, επιβάλλει συχνά οικονομικές κυρώσεις 
στις αναπτυσσόμενες χώρες, αλλά δεν γνωρίζει ότι οι κυρώσεις είναι δίκοπο μαχαίρι.

Πρώτον, επιβάλλοντας κυρώσεις σε άλλους, συχνά χάνεις την καλύτερη επιλογή σου. Σύμφωνα με 
τη θεωρία της διάθεσης πόρων, είναι δύσκολο για κάθε χώρα να ολοκληρώσει τη δική της 
οικονομική οικοδόμηση με εντελώς κλειστό τρόπο. Ακόμα και αν αυτό είναι δυνατό, δεν θα 
συμμορφώνεται με την αρχή της συγκριτικής οικονομικής επιστήμης ότι «δύο οφέλη είναι πιο 
σημαντικά», οπότε είναι αδύνατο να αποκομίσει τα καλύτερα οφέλη. 

Στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ χωρών, θα πρέπει να επιλέγεται η καλύτερη εναλλακτική 
λύση για τη χώρα. Για παράδειγμα, οι δυτικές χώρες πρέπει να εισάγουν μεγάλες ποσότητες 
φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, η εξάρτηση της Φινλανδίας από 
το Ρωσικό φυσικό αέριο είναι 94%, της Βουλγαρίας 77%, της Σλοβακίας 70%, της Γερμανίας 52%,
της Ιταλίας 46% και της Γαλλίας, που είναι μικρότερη, επίσης 24%. Ο λόγος είναι ότι το 
μεγαλύτερο μέρος του φυσικού αερίου που προμηθεύει η Ρωσία στην Ευρώπη παραδίδεται μέσω 
αγωγού, ο οποίος είναι προσβάσιμος και η τιμή του αερίου είναι φθηνή.

Εάν το φυσικό αέριο της Ρωσίας σταματήσει, οι εναλλακτικές πηγές που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν θα προέρχονταν μόνον από τις Ηνωμένες Πολιτείες ή τη Μέση Ανατολή και τη 
Λατινική Αμερική. Ο εφοδιασμός θα πρέπει να γίνεται μέσω θαλάσσης και αέρα. Η Ευρώπη 
πρέπει να πληρώσει τουλάχιστον 35% υψηλότερο κόστος μεταφοράς και να δαπανήσει 
περισσότερους από 9 μήνες για να ολοκληρώσει τη διαδικασία αυτή.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία, το 2021, η ΕΕ θα δαπανήσει συνολικά περίπου 62 
δισεκατομμύρια ευρώ για την εισαγωγή φυσικού αερίου από τη Ρωσία, ενώ μόνο τον Φεβρουάριο 
του 2022, η αξία του φυσικού αερίου που εισήγαγε η Ευρώπη από άλλες χώρες ξεπέρασε τα 
8,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Δεύτερον, οι μη βέλτιστες αυτές επιλογές μπορεί επιπλέον να μην καλύψουν τα κενά. Η συμφωνία 
μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Μπάιντεν και της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής φον ντερ 
Λάιεν στις 25 Μαρτίου 2022, σχετικά με τη κατοχύρωση της ενεργειακής ασφάλειας, προβλέπει ότι
οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν φέτος επιπλέον 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη, διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη θα μπορεί να προμηθεύεται 50 δισεκατομμύρια κυβικά 
μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου ετησίως έως το 2030.

Ωστόσο, με τα 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου που θα προστεθούν φέτος από τις 
Ηνωμένες Πολιτείες, συν τα 22 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα που η ΕΕ σχεδίαζε αρχικά να εισάγει
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το σύνολο ανέρχεται σε 37 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, που 
είναι λιγότερο από το ένα πέμπτο των ετήσιων εισαγωγών φυσικού αερίου της Ευρώπης από 
τη Ρωσία. Ακόμα και αν οι ΗΠΑ αυξήσουν τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Ευρώπη στα 50 
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως έως το 2030, θα είναι λιγότερο από το ένα τρίτο των 



προμηθειών που παρέχει σήμερα η Ρωσία. Ακόμη κι αν θέλετε να γεμίσετε τον λάκκο της Ευρώπης 
με αμερικανικά ραπανάκια, δεν υπάρχει τρόπος να το κάνετε.

Τρίτον, οι κυρώσεις θα προκαλέσουν αναπόφευκτα αντι-κυρώσεις. Η επιβολή οικονομικών 
κυρώσεων σε μια κυρίαρχη χώρα είναι ουσιαστικά μια πράξη ηγεμονισμού - επικυριαρχίας. Διότι
κυρώσεις επιβάλλονται μόνο από μια χώρα που βρίσκεται σε θέση ισχύος στον οικονομικό τομέα 
(συμπεριλαμβανομένης της επιστήμης και της τεχνολογίας) εναντίον μιας χώρας που βρίσκεται σε 
θέση αδυναμίας, ενώ η τελευταία στην καλύτερη περίπτωση θα επιβάλει  κι εκείνη αναπόφευκτα 
αντι-κυρώσεις σε βάρος της πρώτης.

Οι περισσότερες από τις χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις είναι αναπτυσσόμενες χώρες με 
άφθονους πόρους. Για παράδειγμα, η Ρωσία, το Ιράν και η Βενεζουέλα είναι όλες χώρες με 
σημαντικούς φυσικούς πόρους, πόρους φυσικού αερίου και πετρελαίου. Άλλοι ορυκτοί πόροι είναι 
επίσης άφθονοι, για παράδειγμα, η Ρωσία είναι σημαντικός παραγωγός υποστρωμάτων ζαφειριού - 
ένα λεπτό φύλλο από αυτή την τεχνητή πέτρα είναι απαραίτητο για να κατασκευαστεί οτιδήποτε 
τσιπ στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων των επεξεργαστών της  AMD και της Intel. Η
Ρωσία έχει επίσης μονοπώλιο στην προμήθεια στοιχείων σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται στη
χάραξη ειδικών τσιπ και ελέγχει το 70% της παγκόσμιας προμήθειας αερίου νέον - ένα αδρανές 
αέριο που είναι επίσης απαραίτητο υλικό στη διαδικασία λιθογραφίας ημιαγωγών. Ένα άλλο 
παράδειγμα είναι τα αποθέματα νικελίου της Κούβας που ανέρχονται σε περίπου 6,6 εκατομμύρια 
τόνους, τα οποία αντιστοιχούν στο 40,27% των συνολικών αποθεμάτων παγκοσμίως.

Είναι σαφές ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι πλέον ανίσχυρες και μάλιστα αυτό αφορά 
πολλούς και διάφορους τομείς.

Τέταρτον, οι κυρώσεις μπορούν να παρακινήσουν το λαό της χώρας στην οποία επιβάλλονται 
να αποκτήσει εθνική ανεξαρτησία και αυτονομία. Από την ίδρυσή της, η Λαϊκή Δημοκρατία της 
Κίνας υπόκειται σε οικονομικές κυρώσεις (αυτό που παλαιότερα αποκαλούνταν «οικονομικοί 
αποκλεισμοί») από τις δυτικές χώρες. Η πλέον πασίγνωστη από αυτές ήταν εκείνη από τη 
Συντονιστική Επιτροπή του Παρισιού, η οποία περιόρισε τη ροή τεχνολογίας και αγαθών προς την 
Κίνα. Μετά τη διάλυση της Επιτροπής των Παρισίων, οι ΗΠΑ ανάγκασαν περισσότερες από 40 
χώρες να υπογράψουν τη Συμφωνία Wassenaar, η οποία περιόριζε τη ροή ευαίσθητων προϊόντων 
και τεχνολογίας προς την Κίνα.

Ο πρόεδρος Μάο είχε πει κάποτε: «Τι μπορούμε να κατασκευάζουμε τώρα; Μπορούμε να φτιάχνουμε
τραπέζια και καρέκλες, μπορούμε να φτιάχνουμε κύπελλα τσαγιού, μπορούμε να φτιάχνουμε 
τσαγιέρες, μπορούμε ακόμα να καλλιεργούμε σιτηρά, μπορούμε ακόμα να τα αλέθουμε σε αλεύρι, 
μπορούμε ακόμα να φτιάχνουμε χαρτί. Αλλά ένα αυτοκίνητο, ένα αεροπλάνο, ένα τανκ, ένα τρακτέρ 
δεν μπορούμε να το κατασκευάσουμε».

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960, οι σχέσεις μεταξύ της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης 
επιδεινώθηκαν. Η Σοβιετική Ένωση απέσυρε όλους τους εμπειρογνώμονες και ανέστειλε τη 
χορήγηση της βοήθειας προς την Κίνα, και με μια σοβαρή ξηρασία, ολόκληρη η χώρα δεν 
μπορούσε καν να βρει αρκετά τρόφιμα για να καλύψει τις επισιτιστικές της ανάγκες. Εντούτοις 
μέσα από την αυτοδυναμία και τη σκληρή δουλειά, μέσα σε δώδεκα χρόνια δημιουργήθηκε 
ένα πλήρες βιομηχανικό σύστημα και ένα εθνικό οικονομικό σύστημα. Μέχρι το 1964, το 
ποσοστό αυτάρκειας της Κίνας σε μεγάλα μηχανήματα και εξοπλισμό ήταν σχεδόν 90 τοις 
εκατό ή και περισσότερο ακόμη, και τα μεγάλα επιστημονικά και τεχνολογικά έργα ήταν 
έτοιμα και λειτουργούσαν. Αυτά ολοκληρώθηκαν με  επιτυχή έκρηξη της πρώτης ατομικής 
βόμβας της Κίνας.



Το ίδιο ισχύει και για τη Ρωσία, η οποία βρισκόταν στα πρόθυρα να μετατραπεί σε μια χώρα που
πουλάει αποκλειστικά πόρους, υπό την τυφλή χειραγώγηση του Γέλτσιν. Όμως, κάτω από το 
καθεστώς των κυρώσεων που τις είχε υποβάλει ο δυτικός κόσμος, ιδίως υπό με τις σκληρές 
κυρώσεις που ισχύουν από το 2014, έχει αντ' αυτού αναγκαστεί να μετασχηματίσει την 
οικονομία της.

Με την πάροδο των ετών, για παράδειγμα, η Μόσχα επιδίωξε δυναμικά το σχεδιασμό αεροσκάφους
ms-21, το οποίο αντικατέστησε πλήρως την εισαγωγή πτερύγων από ανθρακονήματα. Μέχρι το 
ms-21, καμία άλλη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο δεν είχε κατασκευάσει φτερά εξ 
ολοκλήρου από αυτό το ελαφρύ υλικό. Η Ρωσία θα ξεκινήσει τη παραγωγή αυτού του 
αεροσκάφους με δικούς της κινητήρες το 2022-2023.

Η Ρωσία ανακοίνωσε επίσης πρόσφατα την ανάπτυξη της πιο προηγμένης μηχανής λιθογραφίας 
EUV στον κόσμο, την οποία θα αναλάβει το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής και Τεχνολογίας της 
Μόσχας, το κορυφαίο τεχνικό πανεπιστήμιο της Ρωσίας στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας.

Τα επόμενα 5-10 χρόνια θα σημειωθεί σημαντική πρόοδος στην εξελιγμένη ρωσική 
βιομηχανική παραγωγή. Τελικά, το αποτέλεσμα των δυτικών κυρώσεων θα είναι η υλοποίηση 
του μακροχρόνιου στόχου της Ρωσίας για «απελευθέρωση από την εξάρτηση από τις πρώτες 
ύλες». Αυτό σίγουρα δεν είναι εκείνο που περίμενε η Ουάσινγκτον, ότι θα γίνονταν, αλλά είναι 
σίγουρα αυτό, το οποίο δεν μπορεί να αποτρέψει στο να συμβεί.


