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Η μετάβαση σε μια νέα τάξη πραγμάτων θα συνοδευτεί από την παραίτηση από τις 
υποχρεώσεις σε δολάρια, ευρώ, λίρες και γεν.

Ο Σεργκέι Γκλάζιεφ είναι ένας άνθρωπος που ζει ακριβώς στο επίκεντρο του σημερινού 
γεωπολιτικού και γεωοικονομικού τυφώνα. Ένας από τους οικονομολόγους με τη μεγαλύτερη 
επιρροή στον κόσμο, μέλος της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών και πρώην σύμβουλος του 
Κρεμλίνου από το 2012 έως το 2019, έχει περάσει τα τελευταία τρία χρόνια επικεφαλής ενός 
υπερστρατηγικού χαρτοφυλακίου στη Μόσχα ως υπουργός αρμόδιος για την ολοκλήρωση και 
τη μακροοικονομία της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΑΟΑ).

Ο Γκλάζιεφ αφιέρωσε ευγενικά λίγο χρόνο από το πολυάσχολο πρόγραμμά του για να δώσει 
λεπτομερείς απαντήσεις στο The Cradle. Αυτή είναι η πρώτη του συνέντευξη σε ξένο έντυπο 
μετά την «Επιχείρηση Ζ».

The Cradle: Βρίσκεστε στην πρώτη γραμμή μιας γεωοικονομικής ανάπτυξης που αλλάζει τα 
δεδομένα - την ανάπτυξη ενός νέου νομισματικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος μέσω μιας 
ένωσης μεταξύ της ΕΑΟΑ και της Κίνας, παρακάμπτοντας το δολάριο ΗΠΑ - το σχέδιο θα 
ολοκληρωθεί σύντομα. Θα μπορούσατε να δώσετε μερικές λεπτομέρειες για το σύστημα αυτό, το 
οποίο σίγουρα δεν είναι το Bretton Woods III, αλλά φαίνεται να αποτελεί μια σαφή εναλλακτική λύση 
στη συναίνεση της Ουάσιγκτον και πολύ κοντά στις ανάγκες του Παγκόσμιου Νότου;

Γκλάζιεφ: Σε μια κρίση Ρωσοφοβικής υστερίας, η άρχουσα ελίτ των Ηνωμένων Πολιτειών 
έπαιξε το τελευταίο της ατού σε έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας. Με το πάγωμα των
Ρωσικών συναλλαγματικών αποθεμάτων στους λογαριασμούς καταθέσεων των δυτικών κεντρικών 
τραπεζών, οι χρηματοπιστωτικές ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Βρετανίας 
υπονόμευσαν το καθεστώς του δολαρίου, του ευρώ και της στερλίνας ως παγκόσμιων 
αποθεματικών νομισμάτων. Η κίνηση αυτή έχει επιταχύνει δραματικά τη συνεχιζόμενη 
διάλυση της παγκόσμιας οικονομικής τάξης που βασίζεται στο δολάριο.

Πριν από περισσότερο από μια δεκαετία, στο Οικονομικό Φόρουμ της Αστάνα, οι συνάδελφοί μου 
και εγώ προτείναμε τη μετάβαση σε ένα νέο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα που θα βασίζεται σε 
ένα νέο συνθετικό εμπορικό νόμισμα που θα βασίζεται σε έναν δείκτη νομισμάτων των χωρών 
μελών. Αργότερα, προτείναμε τη διεύρυνση του βασικού καλαθιού νομισμάτων με την 
προσθήκη περίπου είκοσι χρηματιστηριακών εμπορευμάτων. Μια νομισματική μονάδα που 
βασίζεται σε ένα τέτοιο διευρυμένο καλάθι έχει μοντελοποιηθεί μαθηματικά και έχει δείξει 
υψηλό βαθμό σταθερότητας και ευστάθειας.

Περίπου την ίδια εποχή, προτείναμε τη δημιουργία ενός ευρύτατου διεθνούς συνασπισμού 
αντίστασης στον υβριδικό πόλεμο παγκόσμιας κυριαρχίας που είχαν εξαπολύσει οι 
οικονομικές και εξουσιαστικές ελίτ των ΗΠΑ εναντίον των χωρών που είχαν μείνει εκτός του 
ελέγχου τους. Το βιβλίο μου: «Ο τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος. Οι ΗΠΑ τον ξεκινούν και τον 
χάνουν» (The US Begins and Loses), που δημοσιεύθηκε το 2016, εξηγούσε επιστημονικά τη φύση
αυτού του επερχόμενου πολέμου και τεκμηρίωνε το αναπόφευκτο του - ένα συμπέρασμα που 



βασίζεται σε αντικειμενικούς νόμους της μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης. Με βάση 
τους ίδιους αντικειμενικούς νόμους, το βιβλίο απέδειξε το αναπόφευκτο της ήττας της παλιάς 
κυρίαρχης δύναμης.

Οι ΗΠΑ αγωνίζονται σήμερα να διατηρήσουν την κυριαρχία τους. Αλλά, όπως και η Βρετανία
πριν από αυτήν, η οποία προκάλεσε δύο παγκόσμιους πολέμους αλλά απέτυχε να διατηρήσει 
την αυτοκρατορία της και την κεντρική της θέση στον κόσμο λόγω της παρωχημένης 
λειτουργίας του αποικιοκρατικού οικονομικού της συστήματος, είναι καταδικασμένη να 
αποτύχει. Το Βρετανικό αποικιακό οικονομικό σύστημα, που βασιζόταν στη δουλοκτητική 
εργασία, αντικαταστάθηκε από δομικά πιο αποτελεσματικά οικονομικά συστήματα. Τόσο οι ΗΠΑ 
όσο και η ΕΣΣΔ ήταν πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε κάθετα 
ολοκληρωμένα συστήματα που χώριζαν τον κόσμο στις ζώνες επιρροής τους. Η μετάβαση σε μια 
νέα παγκόσμια οικονομική τάξη άρχισε μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ. Αυτή η μετάβαση 
φτάνει τώρα στο τέλος της με την αναπόφευκτη κατάρρευση του παγκόσμιου οικονομικού 
συστήματος που βασίζεται στο δολάριο και παρείχε τη βάση για την παγκόσμια κυριαρχία 
των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το νέο συγκλίνον οικονομικό σύστημα που έχει αναδυθεί στη ΛΔΚ και την Ινδία είναι το 
επόμενο αναπόφευκτο στάδιο ανάπτυξης, συνδυάζοντας τα πλεονεκτήματα τόσο του 
κεντρικού στρατηγικού σχεδιασμού όσο και της οικονομίας της αγοράς, καθώς και του 
κρατικού ελέγχου της νομισματικής και φυσικής υποδομής και της επιχειρηματικότητας. Το 
νέο οικονομικό σύστημα έχει ενώσει τα διάφορα στρώματα των κοινωνιών τους γύρω από τον 
στόχο της βελτίωσης της γενικής ευημερίας με τρόπο πολύ ισχυρότερο από τις 
αγγλοσαξονικές και ευρωπαϊκές εναλλακτικές λύσεις.

Αυτός είναι ο κύριος λόγος για τον οποίο η Ουάσινγκτον δεν μπορεί να κερδίσει τον 
παγκόσμιο υβριδικό πόλεμο που έχει ξεκινήσει. Είναι επίσης ο κύριος λόγος για τον οποίο το 
σημερινό παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα με επίκεντρο το δολάριο θα αντικατασταθεί 
από ένα νέο που θα βασίζεται στη συναίνεση των χωρών που θα ενταχθούν στη νέα παγκόσμια
οικονομική τάξη.

Στην πρώτη φάση της μετάβασης, οι χώρες αυτές επιστρέφουν στη χρήση των εθνικών τους 
νομισμάτων και μηχανισμών διακανονισμού, υποστηριζόμενων από διμερείς ανταλλαγές 
νομισμάτων. Προς το παρόν, η τιμολόγηση εξακολουθεί να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις 
τιμές σε δολάρια στα διάφορα χρηματιστήρια. Η φάση αυτή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί: μόλις 
παγώσουν τα αποθέματα της Ρωσίας σε δολάρια, ευρώ, λίρες και γεν, είναι απίθανο να 
συνεχίσει οποιαδήποτε κυρίαρχη χώρα να συσσωρεύει αποθέματα σε αυτά τα νομίσματα. Η 
άμεση αντικατάστασή τους είναι τα εθνικά νομίσματα και ο χρυσός.

Η δεύτερη φάση της μετάβασης θα περιλαμβάνει νέους μηχανισμούς τιμολόγησης που δεν θα 
συνδέονται με το δολάριο. Η τιμολόγηση σε εθνικά νομίσματα έχει σημαντικά γενικά έξοδα, αλλά
εξακολουθεί να είναι πιο ελκυστική από την τιμολόγηση σε «αδέσμευτα» και αναξιόπιστα 
νομίσματα - όπως δολάρια, λίρες, ευρώ και γεν. Το μοναδικό εναπομείναν υποψήφιο παγκόσμιο 
νόμισμα, το ρενμίνμπι, δεν θα έπαιρνε τη θέση τους λόγω της μη μετατρεψιμότητάς του και της 
περιορισμένης εξωτερικής πρόσβασης στις κινεζικές κεφαλαιαγορές. Η χρήση του χρυσού ως 
σημείο αναφοράς των τιμών περιορίζεται εξαιτίας της ταλαιπωρίας που συνεπάγεται η χρήση του 
για πληρωμές.

Το τρίτο και τελευταίο στάδιο της μετάβασης σε μια νέα οικονομική τάξη θα περιλαμβάνει τη 
δημιουργία ενός νέου ψηφιακού νομίσματος πληρωμών που θα βασίζεται σε μια διεθνή 
συμφωνία που θα βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, της καλής θέλησης 



και της αποτελεσματικότητας. Αναμένω ότι το μοντέλο μιας τέτοιας νομισματικής μονάδας 
που έχουμε αναπτύξει θα παίξει ρόλο σε αυτό το στάδιο. Ένα τέτοιο νόμισμα θα μπορούσε να 
εκδοθεί από μια δεξαμενή νομισματικών αποθεμάτων των BRICS, στην οποία θα μπορούσαν να 
ενταχθούν όλες οι ενδιαφερόμενες χώρες. Το βάρος κάθε νομίσματος στο καλάθι θα μπορούσε 
να είναι ανάλογο με το ΑΕΠ κάθε χώρας (π.χ. με βάση την ισοτιμία αγοραστικής δύναμης), το 
μερίδιό της στο διεθνές εμπόριο και το μέγεθος του πληθυσμού και της επικράτειας των 
συμμετεχουσών χωρών.

Επιπλέον, το καλάθι μπορεί να περιέχει έναν δείκτη των τιμών των κυριότερων χρηματιστηριακών 
εμπορευμάτων: χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα, βασικά βιομηχανικά μέταλλα, 
υδρογονάνθρακες, σιτηρά, ζάχαρη, νερό και άλλοι φυσικοί πόροι. Για να υποστηριχθεί και να 
καταστεί το νόμισμα αυτό πιο βιώσιμο, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν με την πάροδο του 
χρόνου κατάλληλα διεθνή αποθέματα πόρων. Αυτό το νέο νόμισμα θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για διασυνοριακές πληρωμές και θα εκδίδεται στις συμμετέχουσες χώρες με 
βάση έναν προκαθορισμένο τύπο. Αντίθετα, οι συμμετέχουσες χώρες θα χρησιμοποιούν τα 
εθνικά τους νομίσματα για τη δημιουργία πιστώσεων, τη χρηματοδότηση εθνικών 
επενδύσεων και βιομηχανίας και τη δημιουργία κρατικών αποθεμάτων. Οι διασυνοριακές 
ροές κεφαλαίων θα εξακολουθήσουν να διέπονται από τους εθνικούς νομισματικούς 
κανονισμούς.

- Ο οικονομολόγος Μάικλ Χάντσον διερωτάται συγκεκριμένα: Εάν αυτό το νέο σύστημα επιτρέπει 
στις χώρες του Παγκόσμιου Νότου να αναστείλουν τη δολαριοποίηση του χρέους και αν βασίζεται στη
φερεγγυότητα (σε ξένο νόμισμα), αν μπορούν αυτά τα δάνεια να συνδεθούν είτε με πρώτες ύλες είτε, 
για την Κίνα, με εμπράγματη συμμετοχή σε κεφαλαιακές υποδομές που χρηματοδοτούνται από ξένες 
πιστώσεις που δεν είναι δολαριακές;

- Η μετάβαση σε μια νέα παγκόσμια οικονομική τάξη θα συνοδευτεί πιθανότατα από μια 
συστηματική απόρριψη των δολαρίων, των ευρώ, των λιρών και των γεν. Από αυτή την άποψη
δεν θα διαφέρει από το παράδειγμα που έδωσαν οι χώρες που εκδίδουν αυτά τα νομίσματα, οι 
οποίες θεώρησαν σκόπιμο να κλέψουν συναλλαγματικά αποθέματα αξίας τρισεκατομμυρίων 
δολαρίων από το Ιράκ, το Ιράν, τη Βενεζουέλα, το Αφγανιστάν και τη Ρωσία. Εφόσον οι ΗΠΑ, 
το Ηνωμένο Βασίλειο, η ΕΕ και η Ιαπωνία αρνήθηκαν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους και 
κατέσχεσαν τον πλούτο άλλων χωρών που διακρατούνταν στα νομίσματά τους, γιατί θα πρέπει οι 
άλλες χώρες να είναι υποχρεωμένες να τις αποπληρώσουν και να εξυπηρετήσουν τα δάνειά 
τους;

Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή στο νέο οικονομικό σύστημα δεν θα περιορίζεται στις 
υποχρεώσεις του παλαιού. Οι χώρες του Παγκόσμιου Νότου μπορούν να γίνουν πλήρεις 
συμμετέχοντες στο νέο σύστημα, ανεξάρτητα από τα συσσωρευμένα χρέη τους σε δολάρια, ευρώ, 
λίρες και γιεν. Ακόμη και αν αθετήσουν τις υποχρεώσεις τους σε αυτά τα νομίσματα, η 
πιστοληπτική τους ικανότητα στο νέο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν θα επηρεαστεί. Ούτε η 
εθνικοποίηση των εξορυκτικών βιομηχανιών θα οδηγούσε σε αναστάτωση. Επιπλέον, εάν οι χώρες
αυτές διατηρήσουν μέρος των φυσικών τους πόρων για να στηρίξουν το νέο οικονομικό 
σύστημα, το αντίστοιχο βάρος τους στο καλάθι νομισμάτων της νέας νομισματικής μονάδας 
θα αυξηθεί ανάλογα, παρέχοντας στη χώρα αυτή μεγαλύτερα συναλλαγματικά αποθέματα και 
μεγαλύτερη πιστωτική ικανότητα. Επιπλέον, οι διμερείς συναλλαγματικές ισοτιμίες με τις 
χώρες εμπορικούς εταίρους θα τους παράσχουν επαρκή χρηματοδότηση για την από κοινού 
χρηματοδότηση επενδύσεων και εμπορίου.

- Σε ένα από τα πρόσφατα δοκίμιά σας, «Τα οικονομικά της Ρωσικής νίκης», ζητάτε «την ταχύτερη 
διαμόρφωση ενός νέου τεχνολογικού παραδείγματος και τη διαμόρφωση των θεσμών μιας νέας 



παγκόσμιας οικονομικής τάξης». Μεταξύ των συστάσεων προτείνετε, συγκεκριμένα, τη δημιουργία 
ενός συστήματος πληρωμών και διακανονισμού στα εθνικά νομίσματα των κρατών μελών της EAΟΕ 
και την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ανεξάρτητου διεθνούς συστήματος διακανονισμού στην EAΟΕ, 
τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (ΟΣΣ) και τις BRICS, το οποίο θα μπορούσε να εξαλείψει 
την κρίσιμη εξάρτηση από το ελεγχόμενο από τις ΗΠΑ σύστημα SWIFT. Μπορούμε να προβλέψουμε 
μια συντονισμένη κοινή προσπάθεια της ΕΑΟΕ και της Κίνας να «πουλήσουν» το νέο σύστημα στα 
μέλη του ΟΣΣ, σε άλλα μέλη των BRICS, στα μέλη του ASEAN και σε χώρες της Δυτικής Ασίας, της 
Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής; Και αυτό θα οδηγήσει σε μια διπολική γεωοικονομία - η Δύση 
εναντίον των υπολοίπων;

- Πράγματι, αυτή είναι η κατεύθυνση προς την οποία οδεύουμε. Δυστυχώς, οι νομισματικές 
αρχές της Ρωσίας εξακολουθούν να είναι μέρος του παραδείγματος της Ουάσιγκτον (της 
Συναίνεσης της Ουάσιγκτον) και να παίζουν με τους κανόνες του συστήματος του δολαρίου, 
ακόμη και μετά την κατάσχεση των Ρωσικών συναλλαγματικών αποθεμάτων από τη Δύση. 
Από την άλλη πλευρά, οι πρόσφατες κυρώσεις προκάλεσαν έντονη ενδοσκόπηση στο υπόλοιπο 
μπλοκ των χωρών που δεν ανήκουν στο δολάριο. Οι δυτικοί παράγοντες επιρροής συνεχίζουν να 
ελέγχουν τις κεντρικές τράπεζες των περισσότερων χωρών, αναγκάζοντάς τες να υιοθετούν 
αυτοκτονικές πολιτικές που προβλέπονται από το ΔΝΤ. Ωστόσο, οι πολιτικές αυτές είναι πλέον
τόσο ξεκάθαρα αντίθετες με τα εθνικά συμφέροντα των μη δυτικών χωρών, ώστε οι αρχές 
τους ανησυχούν όλο και πιο δικαιολογημένα για την οικονομική τους ασφάλεια.

Δικαίως τονίζετε τον δυνητικά κεντρικό ρόλο της Κίνας και της Ρωσίας στη διαμόρφωση της νέας 
παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Δυστυχώς, η σημερινή οικονομική ηγεσία της Ρωσίας 
παραμένει παγιδευμένη στο διανοητικό αδιέξοδο του παραδείγματος της Ουάσιγκτον και 
αδυνατεί να γίνει ιδρυτικός εταίρος στη δημιουργία μιας νέας παγκόσμιας οικονομικής και 
χρηματοπιστωτικής δομής. Ταυτόχρονα, αναγκάστηκε ήδη να αντιμετωπίσει την 
πραγματικότητα και να δημιουργήσει ένα εθνικό διατραπεζικό σύστημα ανταλλαγής μηνυμάτων, το
οποίο είναι ανεξάρτητο από το SWIFT, και το άνοιξε επίσης σε ξένες τράπεζες. Έχουν ήδη 
δημιουργηθεί διατραπεζικές συμφωνίες ανταλλαγής νομισμάτων με βασικά κράτη μέλη. Οι 
περισσότερες συναλλαγές μεταξύ των κρατών μελών της ΕΑΟΕ εκφράζονται ήδη στα εθνικά 
τους νομίσματα και το μερίδιο των νομισμάτων τους στο εγχώριο εμπόριο αυξάνεται με ταχείς
ρυθμούς.

Παρόμοια μετάβαση συντελείται στο εμπόριο με την Κίνα, το Ιράν και την Τουρκία. Η Ινδία έχει 
δηλώσει ότι είναι επίσης έτοιμη να στραφεί σε πληρωμές σε εθνικά νομίσματα. Καταβάλλονται 
μεγάλες προσπάθειες για την ανάπτυξη μηχανισμών εκκαθάρισης (κλήρινγκ νομισμάτων) για 
συναλλαγές σε εθνικό νόμισμα. Παράλληλα, υπάρχει μια συνεχής προσπάθεια για την ανάπτυξη 
ενός ψηφιακού μη τραπεζικού συστήματος πληρωμών που θα συνδέεται με χρυσό και άλλα 
χρηματιστηριακά εμπορεύματα - «σταθερά νομίσματα».

Οι πρόσφατες αμερικανικές και ευρωπαϊκές κυρώσεις σε τραπεζικά δίκτυα οδήγησαν σε 
ραγδαία αύξηση των προσπαθειών αυτών. Η ομάδα των χωρών που εργάζονται για το νέο 
χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν χρειάζεται παρά να ανακοινώσει την ολοκλήρωση της δομής 
και την ετοιμότητα του νέου εμπορικού νομίσματος και από τότε και στο εξής η διαδικασία 
διαμόρφωσης της νέας παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής τάξης θα επιταχυνθεί ακόμη 
περισσότερο. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό θα ήταν να ανακοινωθεί σε τακτικές
συνεδριάσεις του ΟΣΣ ή άλλων οργανώσεων. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό.

- Η Fed και η ΕΚΤ δεν έχουν ερωτηθεί σχετικά με το πάγωμα των συναλλαγματικών αποθεμάτων της 
Ρωσίας. Στη Νέα Υόρκη και τη Φρανκφούρτη συζητείται ότι θα ήταν αντίθετοι αν τους ζητηθεί. Εσείς 
προσωπικά περιμένατε πάγωμα; Και κατά πόσον το περίμενε αυτό η Ρωσική ηγεσία;



- Στο βιβλίο μου, Ο τελευταίος παγκόσμιος πόλεμος, υποστηρίχθηκε ότι η πιθανότητα να συμβεί 
τελικά ήταν πολύ υψηλή. Σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο, ο οικονομικός πόλεμος και ο 
πληροφοριακός και γνωσιακός πόλεμος αποτελούν τα βασικά πεδία σύγκρουσης. Και στα δύο 
αυτά μέτωπα, οι ΗΠΑ και οι χώρες του ΝΑΤΟ έχουν συντριπτική υπεροχή, και δεν είχα καμία 
αμφιβολία ότι θα το εκμεταλλευόντουσαν πλήρως σε εύθετο χρόνο.

Εδώ και καιρό υποστηρίζω την αντικατάσταση των δολαρίων, των ευρώ, των λιρών και των γιεν 
στα συναλλαγματικά μας αποθέματα με χρυσό, ο οποίος παράγεται σε αφθονία στη Ρωσία. 
Δυστυχώς, οι δυτικοί παράγοντες επιρροής που κατέχουν θέσεις-κλειδιά στις κεντρικές τράπεζες 
των περισσότερων χωρών, καθώς και στους οίκους αξιολόγησης και στα βασικά νομισματικά 
εκδοτήρια, κατάφεραν να αποσιωπήσουν τις ιδέες μου. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, δεν έχω 
καμία αμφιβολία ότι υψηλόβαθμα στελέχη της Fed και της ΕΚΤ συμμετείχαν στο σχεδιασμό 
των αντι-Ρωσικών οικονομικών κυρώσεων. Οι κυρώσεις αυτές ενισχύονται σταθερά και 
τίθενται σε ισχύ σχεδόν αμέσως, παρά τις γνωστές δυσκολίες της γραφειοκρατικής 
διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ.

- Η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας φαίνεται να ενισχύεται, όπως οι ίδιοι
οι πρόεδροι Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ έχουν επανειλημμένα επιβεβαιώσει. Όμως αυτό συναντά 
αντιδράσεις όχι μόνο στη Δύση, αλλά και σε ορισμένους πολιτικούς κύκλους στη Ρωσία. Σε αυτή την 
εξαιρετικά ευαίσθητη ιστορική συγκυρία, πόσο αξιόπιστη είναι η Κίνα ως μόνιμος σύμμαχος της 
Ρωσίας;

- Η βάση της Ρωσο-Κινεζικής στρατηγικής εταιρικής σχέσης είναι η κοινή λογική, τα κοινά 
συμφέροντα και η εμπειρία της συνεργασίας επί εκατοντάδες χρόνια. Η κυρίαρχη ελίτ των 
ΗΠΑ έχει εξαπολύσει έναν παγκόσμιο υβριδικό πόλεμο με στόχο την προστασία της ηγεμονικής 
της θέσης στον κόσμο, με στόχο την Κίνα ως βασικό οικονομικό ανταγωνιστή και τη Ρωσία ως 
βασική αντίρροπη δύναμη. Αρχικά, οι γεωπολιτικές προσπάθειες των ΗΠΑ στόχευαν στη 
δημιουργία σύγκρουσης μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας. Πράκτορες της δυτικής επιρροής 
ενίσχυσαν τις ξενοφοβικές ιδέες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και εμπόδισαν κάθε προσπάθεια 
μετάβασης σε εθνικά νομίσματα. Από την Κινεζική πλευρά, οι πράκτορες της Δυτικής επιρροής
πίεζαν την κυβέρνηση να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις των Αμερικανικών συμφερόντων

Αλλά τα κυρίαρχα συμφέροντα της Ρωσίας και της Κίνας έχουν λογικά οδηγήσει στην 
αυξανόμενη στρατηγική εταιρική σχέση και συνεργασία τους για την αντιμετώπιση κοινών 
απειλών από την Ουάσινγκτον. Ο δασμολογικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα και ο πόλεμος 
οικονομικών κυρώσεων με τη Ρωσία επιβεβαίωσαν αυτούς τους φόβους και κατέδειξαν τον 
σαφή και υπαρκτό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι δύο χώρες μας. Τα κοινά συμφέροντα της 
επιβίωσης και της αντίστασης ενώνουν την Κίνα και τη Ρωσία, και οι δύο χώρες μας 
βρίσκονται σε μεγάλο βαθμό σε οικονομική συμβίωση. Συμπληρώνουν και ενισχύουν το ένα 
τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα του άλλου. Αυτά τα κοινά συμφέροντα θα συνεχιστούν 
μακροπρόθεσμα.

Η Κινεζική κυβέρνηση και ο Κινεζικός λαός θυμούνται πολύ καλά το ρόλο της Σοβιετικής 
Ένωσης στην απελευθέρωση της χώρας τους από την Ιαπωνική κατοχή και στη μεταπολεμική
εκβιομηχάνιση της Κίνας. Οι δύο χώρες μας έχουν μια ισχυρή ιστορική βάση για μια στρατηγική 
εταιρική σχέση και είναι γραφτό να συνεργαστούμε στενά για τα κοινά μας συμφέροντα. 
Ελπίζω ότι η στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ της Ρωσίας και της Κίνας, η οποία 
ενισχύεται με τη συσχέτιση του σχεδίου «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» με την Ευρασιατική 
Οικονομική Ένωση, θα αποτελέσει το θεμέλιο για το σχέδιο της Ευρύτερης Ευρασιατικής 



Εταιρικής Σχέσης του Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πυρήνα μιας νέας παγκόσμιας 
οικονομικής τάξης.


