
Παρουσιάζουμε νέα δημοσιεύματα του δυτικού Τύπου σχετικά με την αποτελεσματικότητα των 
κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας. Πρόκειται για το άρθρο με τον τίτλο: «Is America the Real Victim 
of Anti-Russia Sanctions?» από το «Tabletmag.com». Το οποίο υποστηρίζει: «Η Ρωσία είναι μια 
από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης: Παραγνωρίζοντας λανθασμένα το μέγεθος και τη σημασία 
της Ρωσικής οικονομίας, η Δύση μπορεί να έχει κάνει βήματα προς τη δική της απομόνωση»:

- Θυμάστε τους ισχυρισμούς ότι η οικονομία της Ρωσίας ήταν λίγο-πολύ ασήμαντη, απλώς 
ισοδυναμούσε με μια μικρή, όχι ιδιαίτερα εντυπωσιακή Ευρωπαϊκή χώρα; Σχετικά με την 
αυξανόμενη Ρωσική διπλωματική και γεωπολιτική επιρροή στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και 
την Ανατολική Ασία, ο Economist αναρωτήθηκε το 2019: «Πώς μια χώρα με οικονομία στο 
μέγεθος της Ισπανίας... τα κατάφερε όλα αυτά;».

Ο Γάλλος οικονομολόγος Ζακ Σαπίρ, γνωστός εμπειρογνώμονας που ασχολείται με θέματα της 
Ρωσικής οικονομίας που διδάσκει στις οικονομικές σχολές της Μόσχας και του Παρισιού, εξήγησε 
πρόσφατα ότι «η Ρωσική οικονομία είναι σημαντικά πιο σημαντική από ό,τι νομίζαμε».

- Όταν έρχεται η ώρα, ξέρουμε ότι η παροχή στους ανθρώπους των υλικών αγαθών που 
πραγματικά χρειάζονται για να επιβιώσουν, όπως είναι η τροφή και η ενέργεια, έχει μεγαλύτερη 
αξία από ό,τι τα άυλα πράγματα, όπως η ψυχαγωγία ή οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Όταν 
μια εταιρεία όπως η Netflix έχει λόγο τιμής-κερδών τρεις φορές υψηλότερο από αυτόν της Nestlé, 
της μεγαλύτερης εταιρείας τροφίμων στον κόσμο, είναι πολύ πιθανότερο να μην αντικατοπτρίζει 
τον κραδασμό της αγοράς παρά τη συγκεκριμένη φυσική πραγματικότητα. Το Netflix είναι μια 
σπουδαία υπηρεσία, αλλά όσο εκτιμάται ότι 800 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο 
παραμένουν υποσιτισμένοι, η Nestlé θα εξακολουθεί να παράγει μεγαλύτερη αξία.

- Η τρέχουσα κρίση στην Ουκρανία έχει βοηθήσει να αποσαφηνιστεί πόσο πολύ έχουμε θεωρήσει 
δεδομένη την «απαρχαιωμένη πλευρά των σύγχρονων οικονομιών, όπως είναι η βιομηχανία και τα 
εμπορεύματα -οι τιμές των οποίων έχουν αυξηθεί φέτος - και πόσο ίσως έχουμε υπερτιμήσει τις 
υπηρεσίες και την «τεχνολογία», η αξίες των οποίων έχει καταρρεύσει πρόσφατα.

- Το μέγεθος και η σημασία της Ρωσικής οικονομίας διαστρεβλώνονται περαιτέρω αν 
αγνοήσουμε τις παγκόσμιες εμπορικές ροές, στις οποίες ο Σαπίρ εκτιμά ότι η Ρωσία «μπορεί 
να αντιπροσωπεύει ίσως και το 15%». Για παράδειγμα, παρόλο που η Ρωσία δεν είναι ο 
μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, υπήρξε ο μεγαλύτερος εξαγωγέας του, 
ξεπερνώντας ακόμη και τη Σαουδική Αραβία. Το ίδιο ισχύει και για πολλά άλλα βασικά 
προϊόντα, όπως το σιτάρι -τη σημαντικότερη καλλιέργεια τροφίμων στον κόσμο, με τη Ρωσία να 
ελέγχει περίπου το 19,5% των παγκόσμιων εξαγωγών, το νικέλιο (20,4%), το 
ημικατεργασμένο σίδηρο (18,8%), την πλατίνα (16,6%) και τα κατεψυγμένα ψάρια (11,2%).

- Με μια τέτοια δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή τόσων πολλών βασικών εμπορευμάτων σημαίνει
ότι η Ρωσία, όπως λίγες άλλες χώρες στον πλανήτη, αποτελεί από πολλές απόψεις άξονα της 
παγκοσμιοποιημένης αλυσίδας παραγωγής. Σε αντίθεση με τις «μέγιστες κυρώσεις» σε μια χώρα 
όπως το Ιράν ή η Βενεζουέλα, η προσπάθεια να αποκοπεί ο ρωσικός κρίκος σήμαινε και 
πιθανότατα θα συνεχίσει να σημαίνει μια δραματική αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας 
οικονομίας.

- Αυτό θα ανέβαζε τις συνδυασμένες οικονομίες της Κίνας και της Ρωσίας στο ύψος του 30%-
35% περίπου της παγκόσμιας οικονομίας (και πάλι με προσαρμογή ως προς την ισοτιμία της 
αγοραστικής δύναμης και την υπερτίμηση του τομέα των υπηρεσιών) - ένα κολοσσιαίο ποσοστό 
και πιθανότατα μια μη βιώσιμη πρόκληση για μια διατλαντική κοινότητα που φαίνεται να 
επικεντρώνεται όλο και περισσότερο στη χρήση μαξιμαλιστικών οικονομικών κυρώσεων με σκοπό 



την τιμωρία των κακών συντελεστών και την επίτευξη των επιθυμητών πολιτικών αποτελεσμάτων. 
Η πρόκληση αυτή γίνεται ακόμη πιο δύσκολη αν αναλογιστούμε ότι ο τομέας των υπηρεσιών 
αντιπροσωπεύει περίπου το 77% της οικονομίας των ΗΠΑ και το 70% της οικονομίας της ΕΕ 
- γεγονός που υποδηλώνει έναν δυνητικά σημαντικό βαθμό υπερτίμησης του οικονομικού βάρους 
της Δύσης και πολύ μεγαλύτερη ισοτιμία ως προς τη οικονομική ισχύ σε σχέση με την Κίνα και τη 
Ρωσία.

- Επομένως, πριν υιοθετήσουμε με ενθουσιασμό την εφαρμογή ενός νέου Σιδηρούν 
Παραπετάσματος, αξίζει να κάνουμε μια παύση για να σκεφτούμε πόσες χώρες στον κόσμο θα 
τοποθετηθούν εθελοντικά στο πλευρό μας. Οι χώρες αυτού που θεωρούμε «Δύση» θα 
παραμείνουν -για ιδεολογικούς και ιστορικούς λόγους, εκτός από την οικονομική και στρατιωτική 
εμπλοκή- αναμφίβολα σχετικά ενωμένες. Αλλά η Δύση αντιπροσωπεύει μόνο το 13% περίπου 
του παγκόσμιου πληθυσμού, με την Κίνα και τη Ρωσία να αποτελούν μαζί περίπου το 20%. 
Αυτό αφήνει περίπου τα δύο τρίτα της ανθρωπότητας «αδέσμευτους», μια θέση που οι 
περισσότεροι από αυτούς θα ήθελαν να διατηρήσουν. Αν τους αναγκάσουμε να επιλέξουν μια 
πλευρά, μπορεί να εκπλαγούμε με πολλά από τα αποτελέσματα.

- Μια καταμέτρηση των χωρών που συμμετέχουν στις τρέχουσες κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, 
στην πραγματικότητα, καθιστά δύσκολο να πούμε αν ένα νέο Σιδηρούν Παραπέτασμα 
δημιουργείται γύρω από τους αντιπάλους μας ή γύρω από την ίδια τη Δύση. Χώρες και ονομαστοί 
σύμμαχοι των ΗΠΑ, τόσο σημαντικοί όσο η Ινδία και η Σαουδική Αραβία, έχουν εκφράσει 
ιδιαίτερα έντονα την άρνησή τους να πάρουν θέση στη σύγκρουση στην Ουκρανία.

- Οι χώρες που αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις κυρώσεις εκμεταλλεύονται τώρα την ευκαιρία να
διαπραγματευτούν με καλύτερους όρους προκειμένου να προμηθευθούν τους Ρωσικούς 
ενεργειακούς πόρους με μεγάλες εκπτώσεις. Εάν η Ρωσία εξακολουθεί να είναι σε θέση να 
πουλάει πετρέλαιο σε όλο τον κόσμο, χώρες όπως η Ινδία είναι σε θέση να διαπραγματεύονται 
για τιμές χαμηλότερες της αγοράς και οι δυτικοί καταναλωτές πλήττονται από διογκωμένες 
τιμές, τότε ποιος πραγματικά υφίσταται κυρώσεις; Μια παρόμοια αρχή ισχύει και για τη χρήση 
του δολαρίου των ΗΠΑ και του δυτικού χρηματοπιστωτικού συστήματος γενικότερα, ως όπλο: Εάν
οι λοιπές χώρες, εκτός εκείνων της Δύσης ενημερώνονται όλο και περισσότερο ότι η πρόσβαση σε 
δολάρια και συστήματα συναλλαγών όπως το SWIFT εξαρτάται από πολιτικές που γίνονται στην 
Ουάσιγκτον και οι οποίες μπορεί να μην είναι απαραίτητα προς το δικό τους συμφέρον, το 
αποτέλεσμα μπορεί να είναι η απο-δολαριοποίηση της παγκόσμιας οικονομίας και όχι η 
ενίσχυση της «δυτικής τάξης» πραγμάτων.

- Είναι πιθανό ότι η Δύση, σε μια κρίση αυτοδικίας και ανάγκης να ικανοποιήσει διάφορες 
ενδογενείς απαιτήσεις, μπορεί να βουτήξει με τα μούτρα σε ένα μέλλον στο οποίο ο παγκόσμιος 
Νότος και πολλοί άλλοι εκτός από αυτόν θα αισθάνονται όλο και περισσότερο πιεσμένοι να κάνουν
μια επιλογή που δεν θέλουν να κάνουν, και η οποία μπορεί να αφήσει τη Δύση περισσότερο 
απομονωμένη από ποτέ άλλοτε στη σύγχρονη εποχή.

Και στη συνέχεια ακολουθεί το Bloomberg: «Η τάση της Ευρώπης να τιμωρήσει τον Πούτιν 
υπολείπεται της ρητορικής»:

- Καθώς το αδιέξοδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το υποτιθέμενο επικείμενο εμπάργκο στο
Ρωσικό πετρέλαιο παρατεινόταν για μέρες και στη συνέχεια για εβδομάδες, κάποιος πρέσβης 
παρέπεμψε τους συναδέλφους του στο έργο του Σάμιουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό»: 
«Τίποτα δεν συμβαίνει, κανείς δεν έρχεται, κανείς δεν φεύγει, είναι φρικτό»! Οι διπλωμάτες και οι 
αξιωματούχοι απογοητεύονται όλο και περισσότερο, καθώς η ΕΕ μπορεί να φτάνει στα όρια του 
στιγμιαίου πλήγματος που μπορεί να είναι σε θέση να προκαλέσει στη Ρωσία.



- Τα κράτη μέλη αδυνατούν να τηρήσουν τις υποσχέσεις τους να πλήξουν τον πρόεδρο Βλαντίμιρ 
Πούτιν εκεί που πονάει: στην επικερδή ενεργειακή βιομηχανία. Το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί 
στην άρνηση της Ουγγαρίας να υποστηρίξει τις κυρώσεις, αλλά και άλλες χώρες υποχωρούν επίσης
στις απαιτήσεις του Πούτιν για πληρωμές φυσικού αερίου σε ρούβλια. Η Ρωσία αναμένεται να 
κερδίσει περίπου 320 δισεκατομμύρια δολάρια από τις εξαγωγές ενέργειας φέτος, αυξημένα 
κατά περισσότερο από το ένα τρίτο σε σχέση με το 2021.

- Η εικόνα της πραγματικότητας που δεν είναι καθόλου κολακευτική, αναδεικνύει τα όρια της 
στρατηγικής της ΕΕ να υποστηρίζει τη σκληρή ρητορική, όταν η δράση για την εφαρμογή της στη
πράξη απαιτεί ομοφωνία μεταξύ και των 27 μελών της.

- Ένας υπουργός σημείωσε σε πρόσφατη συνάντηση των υπουργών της ΕΕ ότι ήταν λυπηρό το 
γεγονός ότι ορισμένοι φορείς είχαν ανοίξει λογαριασμούς σε ρούβλια σε αντίθεση με όσα δήλωναν 
δημοσίως. «Εάν κολλήσουμε στο πετρέλαιο και ο πόλεμος παραταθεί χωρίς νικητή και ηττημένο, θα 
μπορούσαμε να δούμε ένα σενάριο στο οποίο η ενότητα της ΕΕ θα αρχίσει να φθείρεται», δήλωσε η 
Ναταλί Τότσι, πρώην σύμβουλος του επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Ζοζέπ Μπορέλ.

 - Σε μια συνάντηση διπλωματών στις Βρυξέλλες στις 18 Μαΐου, ένας από τους πρέσβεις συνέκρινε
την ομάδα του με ανέλπιδες φοιτητές που κινδύνευαν να αποτύχουν στα μάτια των ίδιων των 
πολιτών τους.

- Πράγματι, τα μέλη της ΕΕ δυσκολεύονται όλο και περισσότερο να καταλήξουν σε συμφωνία 
επειδή οι κυρώσεις που μελετώνται σημαίνουν την επιβολή μεγαλύτερων επιβαρύνσεων στις 
δικές τους εθνικές οικονομίες, δήλωσαν αξιωματούχοι της Ένωσης.

- «Στην αρχή, η ενότητα που επιδείξαμε μετά την 24η Φεβρουαρίου ήταν αρκετά εντυπωσιακή», 
δήλωσε σε συνέντευξή της η Ολλανδή υπουργός Άμυνας Κάιζα Όλονγκρεν. Τώρα, τα πράγματα 
γίνονται πιο δύσκολα, πρόσθεσε, αλλά παρ' όλα αυτά «είμαστε καλοί στην επίλυση προβλημάτων, 
είμαστε καλοί στην εξεύρεση συμβιβασμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Με τον ακόλουθο τρόπο περιγράφει η Washington post τις βασικές κατευθύνσεις που διέπουν τις 
δυτικές κυρώσεις:

- Οι κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας - που επαυξήθηκαν από τότε που προσάρτησε την Ουκρανική 
χερσόνησο της Κριμαίας το 2014 - είναι οι πιο εκτεταμένες που έχουν επιβληθεί σε μια μεγάλη 
δύναμη μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ταυτόχρονα, επειδή η Ρωσία είναι ένας σημαντικός 
εξαγωγέας εμπορευμάτων, ένα ισχυρό χτύπημα εναντίον της σημαίνει επίσης πλήγμα για την 
παγκόσμια οικονομία.

- Οι κυρώσεις είναι οικονομικά τιμωρητικά μέτρα που έχουν σχεδιαστεί για να πλήξουν έναν στόχο 
- ένα πρόσωπο, μια εταιρεία, μια ομάδα ή μια ολόκληρη χώρα - μέσω περιορισμών στο εμπόριο, 
την πρόσβαση σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία ή τη δυνατότητα διεκπεραίωσης 
συναλλαγών σε δολάρια ΗΠΑ ή ευρώ. Τα άτομα στα οποία επιβάλλονται κυρώσεις μπορεί να 
αντιμετωπίσουν ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων, όπως τα 
γιοτ που ανήκουν σε Ρώσους δισεκατομμυριούχους και έχουν κατασχεθεί μετά τον πόλεμο στην 
Ουκρανία. Οι εταιρείες ή οι κλάδοι μπορεί να αποκλειστούν από ορισμένες εξαγωγές ή εισαγωγές. 
Οι κυβερνήσεις μπορεί να βρεθούν σε αδυναμία να αξιοποιήσουν τις κεφαλαιαγορές.

- Μπορεί επίσης να υπάρξουν αρνητικές συνέπειες για τις ίδιες χώρες που επιβάλλουν 
κυρώσεις, διότι μπορεί να λειτουργήσουν ως μπούμερανγκ, κάτι που προκαλεί τεράστια ανησυχία, 



όπως στην περίπτωση των μέτρων εναντίον της Ρωσίας, του δεύτερου μεγαλύτερου εξαγωγέα 
αργού πετρελαίου στον κόσμο και της σημαντικότερης πηγής λιπασμάτων, σιταριού και μετάλλων, 
συμπεριλαμβανομένων του νικελίου, της πλατίνας και του αλουμινίου. Η εκτίναξη των τιμών της 
ενέργειας και των τροφίμων που προκλήθηκε από τις αυστηρότερες κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας 
τροφοδότησε ένα διαρκές σοκ πληθωρισμού που απειλεί να επιβραδύνει την παγκόσμια 
οικονομική ανάπτυξη. 

Και αυτή είναι μια άποψη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Forbes, σε άρθρο με τίτλο: - Θα δείτε 
τις δυτικές κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας να γίνονται μπούμερανγκ: Μια παγκόσμια ενεργειακή και 
επισιτιστική κρίση σε εξέλιξη:

- Στον απόηχο της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με τους στενότερους συμμάχους τους επέβαλαν 
την πιο ολοκληρωμένη και πρωτοφανή οικονομική επίθεση σε ένα κυρίαρχο έθνος στην πρόσφατη 
ιστορία. Η δυτική συμμαχία απαλλοτρίωσε τα μισά από τα συναλλαγματικά αποθέματα της 
Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας που διατηρούσε σε υπεράκτιες περιοχές - τα οποία ανέρχονταν σε 
περίπου 650 δισεκατομμύρια δολάρια - και μπλόκαρε την πρόσβαση βασικών Ρωσικών τραπεζών 
στο διεθνές σύστημα πληρωμών SWIFT. Ο ολοκληρωτικός οικονομικός πόλεμος που εξαπολύθηκε 
εναντίον της Ρωσίας είχε ως στόχο να καταστρέψει τη Ρωσική οικονομία, να προκαλέσει την 
κατάρρευση του ρουβλίου και ενδεχομένως να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος με την 
απομάκρυνση του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

- Η Ρωσία δεν είναι η Κούβα, Βόρεια Κορέα, Ιράν ή Βενεζουέλα. Οι «εμπειρογνώμονες» που 
συχνά προβάλλονται από τα μέσα ενημέρωσης επισημαίνουν ότι το ΑΕΠ της Ρωσίας είναι 
συγκρίσιμο με την οικονομικά καθυστερημένη Ισπανία της ΕΕ, λες και αυτό εξηγεί τα όρια των 
δυνατοτήτων της Ρωσίας στις γεωπολιτικές υποθέσεις. Ωστόσο, η Ρωσία είναι γεωγραφικά το 
μεγαλύτερο έθνος στον κόσμο με 140 εκατομμύρια πολίτες σε 11 συνεχόμενες ζώνες ώρας. 
Διαθέτει τον τρίτο ισχυρότερο στρατό στον κόσμο διαθέτοντας το μεγαλύτερο οπλοστάσιο 
πυρηνικών κεφαλών. Πάνω απ' όλα, είναι μια ατμομηχανή όσον αφορά τις εξαγωγές πρώτων 
υλών. Ο Άμπροουζ Έβανς-Πρίτσαρντ της Daily Telegraph χαρακτηρίζει τη Ρωσία ως «μια 
υπερδύναμη πλήρους φάσματος εμπορευμάτων, λιγότερο ευάλωτη στις κυρώσεις από την ίδια την 
Ευρώπη».

- Η Ρωσία είναι σημαντικός παραγωγός τροφίμων, δεδομένου ότι είναι ο τρίτος μεγαλύτερος 
παραγωγός σιταριού στον κόσμο και σαφώς ο μεγαλύτερος εξαγωγέας. Είναι επίσης ο 
μεγαλύτερος εξαγωγέας λιπασμάτων στον κόσμο και κατατάσσεται στην τρίτη θέση στις 
εξαγωγές αλουμινίου και στην τέταρτη ή πέμπτη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων εξαγωγέων 
σιδήρου και χάλυβα στον κόσμο (ανάλογα με το αν η ΕΕ ως σύνολο κατατάσσεται σε αυτόν 
τον κατάλογο). Είναι επίσης κορυφαίος εξαγωγέας βασικών βιομηχανικών μετάλλων, όπως το 
παλλάδιο, η πλατίνα, το νικέλιο και ο χαλκός, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τις προσδοκίες 
της Δύσης όσον αφορά την «ενεργειακή μετάβαση» σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η 
αιολική και η ηλιακή ενέργεια και τα ηλεκτρικά οχήματα. Το πιο κρίσιμο είναι ότι η Ρωσία είναι 
ένας εξαιρετικά σημαντικός εξαγωγέας ορυκτών καυσίμων στις παγκόσμιες αγορές. Τα 
ορυκτά καύσιμα, θα πρέπει να σημειωθεί, εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν περίπου το 80%
της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας. Είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας φυσικού αερίου στον
κόσμο, ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου (μετά τη Σαουδική Αραβία) και ο 
τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας άνθρακα (μετά την Αυστραλία και την Ινδονησία).

- Σε απάντηση στις οικονομικές κυρώσεις τύπου «σοκ και δέος» που εξαπολύθηκαν κατά της 
Ρωσίας, ο πρόεδρος Πούτιν υπέγραψε διάταγμα στις 31 Μαρτίου, με το οποίο απαιτεί από όλες τις 
«μη φιλικές» χώρες - δηλαδή τις χώρες που εξαπέλυσαν μονομερείς οικονομικές κυρώσεις σε 



βάρος της Ρωσίας - να πληρώνουν σε ρούβλια για το φυσικό της αέριο. Οι ηγέτες της ΕΕ 
διαμαρτυρήθηκαν ότι η απαίτηση του Κρεμλίνου «ρούβλια για φυσικό αέριο» ήταν αντίθετη με τη 
«δεοντολογία των συμβάσεων».

- Δύο μήνες αφότου οι ηγέτες της ΕΕ απέρριψαν το σχέδιο του Κρεμλίνου «ρούβλια για το φυσικό 
αέριο,» τουλάχιστον είκοσι ευρωπαίοι εισαγωγείς φυσικού αερίου, συμπεριλαμβανομένων 
κορυφαίων εταιρειών όπως η ENI, η Uniper και η OMV, άνοιξαν λογαριασμούς στην 
Gazprombank για να μπορέσουν να πληρώσουν σε ρούβλια, ενώ δεκατέσσερις ακόμη 
εισαγωγείς ζήτησαν παρόμοιες διευκολύνσεις από την εν λόγω τράπεζα. Η Ρωσία διέκοψε την 
προμήθεια φυσικού αερίου στην Πολωνία και τη Βουλγαρία τον Απρίλιο και στη Φινλανδία λίγο 
αργότερα, επειδή δεν πλήρωσαν για τις προμήθειές τους σε ρούβλια.

- Και ενώ τα λιμάνια της ΕΕ είναι ουσιαστικά κλειστά για τα Ρωσικά πετρελαιοφόρα, οι 
Έλληνες πλοιοκτήτες τριπλασίασαν το μερίδιό τους στη μεταφορά Ρωσικού πετρελαίου τον 
Απρίλιο σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 2021. Το ισχυρό λόμπι των Ελλήνων εφοπλιστών 
πίεσε την ΕΕ να άρει τις κυρώσεις της για το Ρωσικό πετρέλαιο που εξάγεται σε τρίτες χώρες.

- Η Ρωσία έχει μέχρι στιγμής αποσείσει μεγάλο μέρος των επιπτώσεων των κυρώσεων στο 
εμπόριο πετρελαίου της. Η Ινδία, και σε μικρότερο βαθμό η Κίνα, έχουν αδράξει φτηνά φορτία 
Ρωσικού αργού πετρελαίου που άφησε ανεκμετάλλευτα η δυτική συμμαχία. Η Ινδία 
αντιπροσωπεύει πλέον περίπου το 10% των ρωσικών εξαγωγών πετρελαίου, από σχεδόν 
μηδενικό ποσοστό στις αρχές του 2022.

- Η ΕΕ εξαρτάται από τη Ρωσία για πάνω από το 40% του εφοδιασμού της σε φυσικό αέριο, 
ενώ η εξάρτηση της Γερμανίας από τη Ρωσία είναι ακόμη μεγαλύτερη, περίπου 50-60%.

- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σχέδια για τη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από το Ρωσικό 
φυσικό αέριο κατά δύο τρίτα φέτος και τον τερματισμό της εξάρτησής της από τις Ρωσικές 
προμήθειες του καυσίμου «πολύ ενωρίτερα από το 2030». Πρόκειται για ένα μεγάλο εγχείρημα 
από κάθε άποψη.



- Η Ευρώπη δεν έχει καμία εναλλακτική λύση από το να ξοδεύει δισεκατομμύρια ευρώ κάθε μήνα
για το φυσικό αέριο της Ρωσίας - που προμηθεύεται μέσω αγωγών - σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα 
(δηλαδή σε βάθος 3 έως 5 ετών).

- Οι Γερμανοί ηγέτες έχουν στη διάθεσή τους μόνο «μέτρα περιορισμού της κατανάλωσης» στα 
οποία μπορούν να καταφύγουν. Στην κοινή γλώσσα, αυτό σημαίνει «σφίξτε το ζωνάρι». Σίγουρα, 
τα σχέδια προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είχαν υπ' όψη τους οι Financial Times 
αναφέρεται ότι «[η] ΕΕ θα πρέπει επίσης να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας περισσότερο από 
ό,τι πιστεύαμε μέχρι σήμερα προκειμένου να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους της για καθαρές 
μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2050».

- Η Bundesbank της Γερμανίας δήλωσε στα τέλη Απριλίου ότι σε ένα «σοβαρό σενάριο κρίσης, το 
πραγματικό ΑΕΠ κατά το τρέχον έτος θα μειωθεί κατά σχεδόν 2% σε σύγκριση με το 2021» και ότι «ο
πληθωρισμός θα είναι σημαντικά υψηλότερος για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα» μετά από ένα 
εμπάργκο. Μια πιο πρόσφατη μελέτη των επιπτώσεων ενός άμεσου εμπάργκο στις ρωσικές 
εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Γερμανία εκτιμά ότι θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση του ΑΕΠ της το 2022 έως και 12%.

- Η «παγκόσμια εκστρατεία» εναντίον της Ρωσίας που καλύπτεται με κομμένη την ανάσα από τα 
κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης δεν έχει καμία σχέση με αυτό: η συντριπτική πλειοψηφία των εθνών 
εκτός της διατλαντικής συμμαχίας των ΗΠΑ, της ΕΕ και των στενότερων συμμάχων τους, 
που αντιπροσωπεύουν πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν έχουν συμμετάσχει 
στις κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας. Η «εντυπωσιακή ενότητα σκοπού» στις ΗΠΑ και την 
Ευρώπη σχετικά με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας σήμαινε ελάχιστα πράγματα για τις 
περισσότερες κυβερνήσεις στη Μέση Ανατολή, την Ασία, την Αφρική και τη Λατινική Αμερική που
έχουν την πρόθεση να επιλέξουν πορεία σε αυτό που μοιάζει με μια παγκόσμια οικονομία που 
βρέθηκε πολύ γρήγορα σε μια πολύ αποφασιστική διακλάδωση. Ούτε είναι επίσης αρκετά εμφανής 
εάν κρίνει κανείς από τις αποτυχημένες προσπάθειες της ΕΕ να επιτύχει συναίνεση σχετικά με τα 
σχέδια για εφαρμογή εμπάργκο στις εξαγωγές δραστηριότητες της Ρωσίας.


