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Ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Ντι Μάιο, μιλώντας στον απόηχο της συνάντησης των υπουργών 
Γεωργίας των G7, δήλωσε ότι ο κόσμος «κινδυνεύει με έναν παγκόσμιο πόλεμο ψωμιού». Η 
υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας Ανναλένα Μπάερμποκ ξεκαθάρισε ότι «εξαιτίας της 
κατάστασης στην Ουκρανία ο κόσμος μπορεί να αντιμετωπίσει έναν παγκόσμιο λιμό». Οι 
Ευρωπαίοι ηγέτες κατηγόρησαν τη Ρωσία και στη συνέχεια την Ινδία ότι δημιούργησαν τις 
συνθήκες για μια τέτοια δυσμενή προοπτική. 

Οι ηγέτες των G7 πιστεύουν ότι οι περιορισμοί στις εξαγωγές σιτηρών ή το κλείσιμο της αγοράς 
για τις εξαγωγές σιτηρών θα επιδεινώσουν την παγκόσμια επισιτιστική κρίση. Ωστόσο, με 
δηλώσεις αυτού του είδους οι δυτικές χώρες προσπαθούν να ρίξουν την ευθύνη για την 
επισιτιστική κρίση στις χώρες εκείνες που αμφισβήτησαν τη «συλλογική Δύση». Η Ρωσία και 
η Ινδία δέχονται σήμερα τεράστια πίεση σε πολιτικό, οικονομικό και πληροφοριακό επίπεδο 
από τις ΗΠΑ και τη Δυτική Ευρώπη. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο γεγονός ότι η Δύση
αντιμετωπίζει μια μεγάλη χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που συνοδεύεται από τη 
διάρρηξη των αλυσίδων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένης και της μεταφοράς τροφίμων. 
Ωστόσο, η Δύση έχει επιλέξει να κατηγορήσει τους άλλους γι' αυτό.

Οι δυτικοί πολιτικοί παραπλανούν εσκεμμένα την κοινή γνώμη, απομακρύνοντάς την από την 
κατανόηση των αιτιών για όσα συμβαίνουν. Φέτος ο κόσμος θα αντιμετωπίσει ελλείψεις τροφίμων, 
αλλά η ευθύνη γι' αυτό δεν ανήκει στις ενέργειες της Ρωσίας ή της Ινδίας, αλλά στο γεγονός 
ότι λόγω των κλιματικών συνθηκών οι καλλιέργειες έχουν μειωθεί σχεδόν σε όλο τον κόσμο. 
Το Bloomberg δημοσίευσε μια αμερόληπτη επισκόπηση των όσων συμβαίνουν παγκοσμίως 
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι μείωση των καλλιεργειών μπορεί να συμβεί σχεδόν παντού
- από τον Καναδά μέχρι την Κίνα, από τις ΗΠΑ μέχρι τη Γαλλία.  

Η Δύση παράγει εκατοντάδες εκατομμύρια τόνους σιτηρών, οι οποίοι θα μπορούσαν να διατεθούν 
στις παγκόσμιες αγορές. Ωστόσο, ουδέποτε πρόκειται να το παραδεχθεί, προφανώς για 
πολιτικούς λόγους. Επιπλέον, θα προτιμούσε να «συγκρατήσει» τις εξαγωγές σιτηρών, προκειμένου
να προκαλέσει ένα παγκόσμιο «Χολοντόμορ» (σ. μ. ο μεγάλος λιμός της Ουκρανίας 1932-33). Πριν
από λίγο καιρό, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε σε συνέντευξή του ότι 
έχει στοιχεία που μαρτυρούν ότι «η κρίση μπορεί να οδηγήσει έως και 1,7 δισεκατομμύρια από τα 7 
δισεκατομμύρια ανθρώπους που ζουν στη Γη στη φτώχεια και την πείνα σε κλίμακα που ο κόσμος δεν 
έχει δει εδώ και πολλές δεκαετίες». Για προπαγανδιστικούς σκοπούς, η Δύση σκοπεύει να 
επιρρίψει την ευθύνη για την κρίση αυτή στους αντιπάλους της - πρώτα απ' όλα στη Ρωσία 
και τώρα και στην Ινδία, η οποία αρνήθηκε να συμμετάσχει στις κυρώσεις της Δύσης εναντίον
της Μόσχας και επειδή ακολουθεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική.

Το «Bloomberg» υποστηρίζει ότι «η ζέστη και η ξηρασία στην ΕΕ δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα 
στον μεγαλύτερο εξαγωγέα σιτηρών στον κόσμο» - ότι η ξηρασία που έπληξε τις κεντρικές πεδιάδες 
των ΗΠΑ «έκανε ορισμένους παραγωγούς να εγκαταλείψουν τις ξεραμένες χειμερινές καλλιέργειες»- 
ότι η ξηρασία «προκαλεί ανησυχία στο νότιο τμήμα της Αλμπέρτα του Καναδά, όπου καλλιεργούν 
ανοιξιάτικες καλλιέργειες και στερεά είδη σιταριού»- ότι η Κίνα «ανησυχεί για τις τοπικές χειμερινές 
καλλιέργειες σιτηρών»... Και ούτω καθεξής και ούτω καθεξής - τα προβλήματα δημιουργούνται 
πλέον παντού.

Είναι ενδεικτικό ότι όταν ο δυτικός Τύπος γράφει για «τα 25 εκατομμύρια τόνους σιτηρών» που 
έχουν μπλοκαριστεί στην Ουκρανία ως αιτία ενός επερχόμενου «παγκόσμιου λιμού», αποσιωπά το



γεγονός ότι οι Αμερικανοί και οι Κινέζοι καλλιεργούν κατά μέσο όρο περίπου 400 εκατομμύρια
τόνους ο καθένας στην πατρίδα του και ότι η ΕΕ παράγει σχεδόν 300 εκατομμύρια τόνους 
ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι τα σιτηρά είναι διαθέσιμα σε μεγάλες ποσότητες, ακόμη και στην 
παρούσα συγκυρία, και ακόμη περισσότερο, ότι υπάρχουν αρκετά σιτηρά στις αποθήκες 
σιτηρών για να θρέψουν τον κόσμο.

Δημοσιεύτηκε στο International Affairs
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Πληροφορηθήκαμε την τελική δήλωση των υπουργών Εξωτερικών των χωρών των G7, σύμφωνα 
με την οποία κατηγόρησαν τη Ρωσία για μονομερή βήματα που υπονομεύουν το αγροτικό 
δυναμικό της Ουκρανίας και επιδεινώνουν την κατάσταση της παγκόσμιας επισιτιστικής 
ασφάλειας.

Σε αυτό το πλαίσιο, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τις πρωταρχικές αιτίες της δυσμενούς 
κατάστασης που διαμορφώνεται στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων. Τα φαινόμενα κρίσης των 
τελευταίων ετών συνδέονται πρωτίστως με τους λανθασμένους υπολογισμούς και τα 
συσσωρευμένα συστημικά λάθη στη μακροοικονομική (συμπεριλαμβανομένων των 
οικονομικών και του εμπορίου), ενεργειακή (συμπεριλαμβανομένου και της κλιματικής 
πολιτικής) και διατροφική πολιτική της συλλογικής Δύσης. Η πανδημία της COVID-19 
επιδείνωσε μια ήδη υφιστάμενη προβληματική κατάσταση. Οι συνέπειές της, 
συμπεριλαμβανομένης και της διατάραξης των αλυσίδων παραγωγής και εμπορίας και του 
υψηλότερου κόστους μεταφοράς και ασφάλισης, προκάλεσαν ακόμη μεγαλύτερη αναταραχή 
στις παγκόσμιες αγορές τροφίμων και άλλες γενικά αγορές.

Επιπλέον, στη δήλωσή τους, οι χώρες των G7 αντιφάσκουν με τον εαυτό τους. Από τη μία 
πλευρά, ισχυρίζονται υποκριτικά ότι οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας δεν επηρεάζουν τις 
εξαγωγές ειδών πρώτης ανάγκης προς τις αναπτυσσόμενες χώρες. Από την άλλη πλευρά, 
υποστηρίζουν ότι η Δύση θα συνεχίσει να αυξάνει την πίεση των κυρώσεών της στη Ρωσία με 
σκοπό την απομόνωσή της από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα και τους διεθνείς θεσμούς. 
Είναι σημαντικό ότι οι μονομερείς ενέργειες των δυτικών κρατών, κυρίως των χωρών των G7, 
έχουν επιδεινώσει τη διαταραχή των εφοδιαστικών και χρηματοοικονομικών αλυσίδων για 
την προμήθεια τροφίμων στις παγκόσμιες αγορές.

Πρέπει να σημειώσουμε και πάλι ότι οι προσπάθειες αποξένωσης της Ρωσίας σε οικονομικό, 
χρηματοπιστωτικό και εφοδιαστικό επίπεδο από τα καθιερωμένα μακροπρόθεσμα κανάλια 
διεθνούς συνεργασίας απλώς επιδεινώνουν την οικονομική και επισιτιστική κρίση. Οδηγούν 
στον κατακερματισμό του διεθνούς εμπορίου και εμποδίζουν την ανάκαμψη της παγκόσμιας 
οικονομίας, η οποία ήδη υποφέρει από τα αδιάκοπα κύματα της πανδημίας του κορονοϊού, τον 
απανταχού παρόντα πληθωρισμό και την αυστηροποίηση της πιστωτικής και δημοσιονομικής 
πολιτικής από τη πλευρά των βιομηχανικών χωρών. Σε καμία περίπτωση η περαιτέρω υποδαύλιση
της υστερίας που σχετίζεται με τις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας δεν θα αποτελέσει 
σταθεροποιητικό ή θετικό παράγοντα για την παγκόσμια οικονομία.
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Επειδή έχουμε αναφερθεί αρκετές φορές στο ζήτημα της επισιτιστικής κρίσης και μάλιστα σε 
πρωινό άρθρο μας, χρειάζεται να διευκρινήσουμε ότι προφανώς η δύση έχει κάθε λόγο να 
δημιουργήσει ένα κλίμα πανικού και καταστροφολογίας για πασιφανείς λόγους. Ένας από 
αυτούς είναι το όφελος που θα υπάρξει για τους κύκλους που κατέχουν τα μονοπώλιο της 
παραγωγής, των μεταφορών, της διανομής, της αγοράς γενικότερα  κλπ διότι θα τους δοθεί η 
δυνατότητα να καθορίσουν τις τιμές στα επιθυμητά για εκείνους επίπεδα. Ο άλλος είναι ότι θα
μπορούν να έχουν πάντα τη δικαιολογία για να συγκαλύπτουν τις ανομίες τους, ενώ 
παράλληλα  «θα έχουν κατασκευάσει τον υπαίτιο». Εξάλλου όπως κάθε κρίση έτσι κι αυτή θα 
προκαλέσει ανακατατάξεις στην αγορά, θα φυγοκεντρήσει από τη παραγωγική διαδικασία 
παραγωγούς επιχειρήσεις κλπ τόσο σε ατομικό,όσο και σε εθνικό επίπεδο. Επιπλέον θα οδηγήσει 
την αγορά και τη διατροφή σε νέες κατευθύνσεις, με βιοτεχνολογικά προϊόντα που έχουν ήδη 
δημιουργηθεί. Αυτά είναι μερικά από τα στοιχεία που αφορούν και συνοδεύουν το τεχνητό 
χαρακτήρα της κρίσης.

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η κρίση είναι μόνο τεχνητή.
Είναι και υπαρκτή. Η συνέχιση της μετωπικής σύγκρουσης των δυο κόσμων, με αποκλειστικά
υπεύθυνο τον ιμπεριαλισμό που αντιμετωπίζει υπαρξιακό αδιέξοδο, δημιουργεί τις 
προϋποθέσεις για μια συνεχιζόμενη επισιτιστική κρίση που αργά η γρήγορα θα πάρει 
διαστάσεις ακόμη μεγαλύτερες από αυτές που περιγράφονται για λόγους χειραγώγησης της 
παγκόσμιας κοινής γνώμης, ανεξάρτητα από τις μορφές που θα παίρνει η εν λόγω σύγκρουση, 
δηλαδή είτε ένοπλες στρατιωτικές, είτε οικονομικές κλπ.

Επομένως σε κάθε περίπτωση η κρίση είναι εδώ ανεξάρτητα από το βαθμό, την ένταση, την 
έκταση και τις λοιπές διαστάσεις της. 


