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Ρωσία και ιµπεριαλιστική ηγεµονία [2]
Ιµπεριαλισµός και ηγεµονία σήµερα και όχι το 1914

 H µεταπολεµική συνθήκη είναι η σηµαντικότερη διαφοροποίηση από την οπτική που είχε ο Λένιν για το
ιµπεριαλιστικό σύστηµα το 1914. Από το 2ο παγκόσµιο πόλεµο και µετά δεν έχουµε το σχήµα µερικών
ισχυρών καπιταλιστικών χωρών (πχ Γαλλία, Αγγλία, Γερµανία, Αµερική που κόβουν φέτες τις παλιές
αυτοκρατορίες και µοιράζουν τον κόσµο, αφού πρώτα λύσουν τις διαφορές τους, ισοπεδώνοντας ο ένας
τον άλλο. Οι παλιές ιµπεριαλιστικές χώρες που το 1914 έκαναν αυτή τη δουλειά τώρα βρίσκονται σε ένα
ενιαίο ιµπεριαλιστικό µπλοκ, όπως αυτό ορίστηκε στις συνθήκες του ψυχρού πολέµου υπό την
αµερικάνικη ηγεµονία. Ακόµα και η Ιαπωνία καθώς και η Γερµανία, οι δύο µεγάλοι ηττηµένοι του 2ου
παγκοσµίου, χωρίς να έχουν καµία άλλη επιλογή δέχονται αναγκαστικά τους όρους που υπαγορεύουν οι
Aµερικάνοι, προκείµενου να ξαναµπούν στο παιχνίδι. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπάρχουν εσωτερικοί
ανταγωνισµοί, όµως πιστεύει κανείς ότι αυτοί οι ανταγωνισµοί αφορούν το ξαναµοίρασµα των αγορών, ή
ότι θα καταλήξουν σε µια πολεµική αναµέτρηση για την παγκόσµια ηγεµονία; Ποια είναι λοιπόν η
αναλογία µε το 1914; Μήπως στο ρόλο της Γερµανίας σήµερα βρίσκεται η Ρωσία και στο ρόλο της
Ιαπωνίας η Κίνα;
Τα σύνορα της Ευρώπης είναι τα σύνορα της Γιάλτας και ότι άφησε πίσω της η κατάρρευση του
ανατολικού µπλοκ. Από το οποίο µε εξαίρεση τη Ρωσία, τη Λευκορωσία και προς το παρόν την
Ουκρανία όλες οι υπόλοιπες (που γειτνίαζαν µε τη δυτική Ευρώπη) εντάχθηκαν πλήρως στη δυτική
σφαίρα επιρροής (ΕΕ ή ΝΑΤΟ), παρά τις συµφωνίες µε τον Γκορµπατσόφ ότι θα διατηρούσαν µια
ουδετερότητα.
Το διεθνές τοπίο ωστόσο αλλάζει εντελώς µετά τον 2ο παγκόσµιο πόλεµο. Ο παγκόσµιος χάρτης όπως
είχε διαµορφωθεί µέχρι τη δεκαετία του 30 την εποχή δηλαδή που ο Λένιν πραγµατεύεται τον
"Ιµπεριαλισµό" δεν υπάρχει πια. Ένα κύµα αποαποικιοποίησης σαρώνει όλες τις αποικίες της Αφρικής
και της Ασίας,  βάζοντας το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της βρετανικής ηγεµονίας που κυριάρχησε για
περισσότερο από ένα αιώνα. Το ίδιο τέλος είχαν οι γαλλικές, οι βελγικές, οι ολλανδικές και οι
πορτογαλικές κτήσεις, ακόµα και αν για αυτό χρειάστηκε η ένοπλη αντιαποικιακή επανάσταση, που
ορισµένες φορές έφτασε µέχρι την απαλλοτρίωση και της εθνικής αστικής τάξης (πχ. Βιετνάµ).
Οι ΗΠΑ όπου δεν διέβλεπαν µια ευρύτερη κοινωνική ανατροπή πχ Βιετνάµ άφησαν τα πράγµατα να
εξελιχθούν, θεωρώντας ότι θα µπορέσουν να επανακτήσουν οικονοµικά αυτές τις χώρες, αφού ως
ανεξάρτητες οικονοµίες δεν θα είχαν την παραµικρή τύχη. Οι παλιές ευρωπαϊκές ιµπεριαλιστικές χώρες
παρά την αρχική τους στρατιωτική αντίδραση στο τέλος αποδέχθηκαν αυτή τη ρύθµιση
αντιλαµβανόµενες ότι δεν είχαν άλλη επιλογή, εφαρµόζοντας παράλληλα ένα ανάλογο σχεδιασµό
επαναφοράς των εξεγερµένων αστικών τάξεων ξανά στην αγκαλιά τους. Η ιµπεριαλιστική ηγεµονία δεν
απαιτεί πλέον την εδαφική αποικιοποίηση, αλλά τον οικονοµικό και πολιτικό έλεγχο των "ανεξάρτητων"
µετααποικιακών καθεστώτων, στρατηγική που εισήγαγαν κυρίως οι Aµερικάνοι. Εδώ άλλωστε
εντάσσονται και τα δεκάδες στρατιωτικά πραξικοπήµατα που χρηµατοδοτεί  η CIA και οι πρόσφατες
"πορτοκαλί επαναστάσεις" προκειµένου οι ντόπιες αρχές να είναι φιλικές στα συµφέροντα του ηγεµόνα
και των συµµάχων του. Ο αµερικάνικος ιµπεριαλισµός έχοντας διδαχθεί από την εµπειρία των
προηγούµενων ηγεµόνων, εξασφαλίζει τη δική τους ηγεµονία, σε συνεργασία µε τον ευρωπαϊκό και τον
ιαπωνικό ιµπεριαλισµό.  Στην πραγµατικότητα δεν πρόκειται για ισότιµους εταίρους, και αυτό όχι µόνο
το γνωρίζουν οι "εταίροι" τους, αλλά ούτε που διανοούνται να αµφισβητήσουν αυτή τη σχέση. Το
παράδειγµα της Γερµανίας µετά την επανενοποίησή της το 1990 επιβεβαιώνει το γεγονός, παρόλο που οι
συζητήσεις τότε για το ανερχόµενο 4ο Ράιχ δεν είχαν τελειωµό.
Για τη ∆ύση, τα σύνορα είναι απαραβίαστα, στο βαθµό που αποτελούν µέρος των κανόνων που
λειτουργεί το παγκόσµιο σύστηµα από το 1947 και µετά, κανόνες που δεν άλλαξαν µε την απορρόφηση
σε αυτό της Ανατολικής Ευρώπης, της πρώην ΕΣΣ∆ και της Κίνας. Με τη διαφορά ότι στις χώρες της
Αν. Ευρώπης όχι απλώς επιτράπηκε η κατάτµησή τους, αλλά σχεδόν επιβλήθηκε για να είναι ευκολότερο
να χωνευτούν στην παγκόσµια καπιταλιστική αγορά, και ταυτόχρονα να αποκλειστεί οποιαδήποτε
πιθανότητα αναγέννησης του συµφώνου της Βαρσοβίας. Οι νοήµονες γνωρίζουν ότι η ιστορία έχει
γυρίσµατα, και σίγουρα για το δυτικό ηγεµονικό ιµπεριαλισµό, µια Ρωσία αυτού του µεγέθους, ακόµα
και µια Κίνα θα ήταν ευχής έργο να µην υπάρχουν. Εκτός κι αν νοµίζει κανείς ότι η ∆ύση αναζητά
συνεταίρους στο φαγοπότι. Γιατί, τους το χρώσταγαν και από χθες; Και τι σόι ιµπεριαλιστική διεύρυνση
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είναι αυτή; Ιµπεριαλισµός η Ρωσία, ιµπεριαλισµός και η Κίνα µε 1,4 δις πληθυσµός δίπλα στο σχεδόν 1
δις κατοίκων των παλιών ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Αν ισχύει αυτό το σχήµα τότε η αναλογία µεταξύ
ιµπεριαλιστικών χωρών και περιφέρειας µειώνεται σε 1 προς 2 και όπως πάµε σε λίγο οι ιµπεριαλιστικές
χώρες θα είναι η πλειοψηφία στον πλανήτη.  Είχαµε το λαϊκό καπιταλισµό της Θάτσερ, τώρα θα έχουµε
τον λαϊκό ιµπεριαλισµό του Οµπάµα και του Πούτιν.
Ή µήπως θα γίνουν ιµπεριαλιστές οι Ρώσοι και οι Κινέζοι µε το σπαθί τους, χωρίς να υπάρξει ενδιάµεσα
ένας πόλεµος που θα εκθρονίσει τους παλιούς ηγεµόνες; Φαντάζεται κανείς ότι η ηγεµονία και το
ξαναµοίρασµα των αγορών θα γίνει επειδή επετράπη στην Κίνα να µπει στον ΠΟΕ και στη Ρωσία να
εξάγει πρώτες ύλες; Έτσι γίνεται κανείς ιµπεριαλιστής;

Εκκολαπτόµενος ηγεµόνας;

Τελικά είναι ιµπεριαλισµός η Ρωσία σήµερα; Η σχέση της µε την Ουκρανία είναι µια σχέση ιµπεριαλιστή
µε τον υποτελή του; Ακόµα και να υπάρχει µια τέτοια σχέση, θα αρκούσε ένα Ευροµαϊντάν για να
αλλάξει προσανατολισµό η ντόπια αστική τάξη, που µέχρι τότε ήταν µια χαρά µε τους Ρώσους; Για να
αποστατήσουν οι µισοί και πλέον βουλευτές του Γιανουκόβιτς, για να αλλάξουν στρατόπεδο ακόµα και
σε µια νύχτα οι µεγάλοι ολιγάρχες; Και τι ακριβώς επιδιώκει ένας Αχµέτοφ όταν κάνει µια τέτοια
στροφή; Γιατί να µην µείνει σταθερός στον αναδυόµενο ρώσικο "ιµπεριαλισµό" που είναι και δίπλα του
και να ρισκάρει τα πάντα στον "παρακµιακό" δυτικό ιµπεριαλισµό, που µάλιστα σύµφωνα µε έγκυρους
µαρξιστές αναλυτές1 δεν ενδιαφέρεται στα σοβαρά για την Ουκρανία;
Πέρα από τις εµµονές ορισµένων, η ουκρανική αστική τάξη ποτέ δεν ήταν υποτελής στο ρώσικο
κεφάλαιο. Η πραγµατικότητα που έχει διαµορφωθεί ύστερα από την ανατροπή του Γιανουκόβιτς
αποδεικνύει ότι στην Ουκρανία δεν υπήρχαν απλώς δύο ανοιχτές αστικές στρατηγικές, αλλά ότι η µία
ήταν πολύ ισχυρότερη από την άλλη και γι' αυτό κατάφερε να επικρατήσει, µε τον ίδιο τρόπο που στις
αρχές του '90 οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης διάλεγαν χωρίς πολλές κουβέντες να κάνουν την
καπιταλιστική τους επανεκκίνηση, όχι µε τον πρώην "δυνάστη" τους, αλλά παρέα µε τους Γερµανούς και
τους Γάλλους καπιταλιστές ακόµα και σαν προστατευόµενοί τους. Αυτό άραγε πως εξηγείται (όταν
ακόµα και στις παλιές αποικίες, που ανεξαρτητοποιήθηκαν ακριβώς εξαιτίας της οικονοµικής τους
εξάρτησης, συνέχισαν να κάνουν κουµάντο οι επιχειρήσεις των παλιών αποικιοκρατών) αν υποθέσουµε
ότι οι χώρες της Κοµεκόν ήταν πλήρως εξαρτηµένες από την "ιµπεριαλιστική" ΕΣΣ∆; Και πώς αυτός ο
τόσο πανίσχυρος ιµπεριαλισµός δεν µπόρεσε να κρατήσει όχι µόνο τις αποικίες του, αλλά ούτε καν το
δικό του κράτος ενωµένο; Προφανώς κάτι δεν πάει καλά µε αυτή την ανάλυση.
Στη Ρωσία φυσικά υπάρχει ένα καταπιεστικό καθεστώς, µια άρχουσα τάξη που υπό την ηγεσία του
Πούτιν προσπαθεί να στήσει το ρώσικο καπιταλισµό στα πόδια του και ταυτόχρονα να ενισχύσει τον
εθνικισµό και το µιλιταρισµό, που είχαν υποστεί ένα κάρο ταπεινώσεις στην εποχή του Γιέλτσιν. Ωστόσο
η σηµερινή Ρωσία είναι µόνο η σκιά της ΕΣΣ∆. Για ποια επεκτατικότητα µιλάµε, και πότε την
ορίζουµε χρονικά; Μετά την κατάρρευση του 1991 το παλιό σύµφωνο της Βαρσοβίας κόπηκε σε φέτες
και µοιράστηκε στη δυτική Ευρώπη σαν να ήταν τραπουλόχαρτα. Επιµένουµε λοιπόν. Όσοι µίλαγαν
µέχρι τότε για ρώσικο (σοσιαλ) ιµπεριαλισµό θα πρέπει να δώσουν µια σοβαρή εξήγηση για όσα
ακολούθησαν. Πώς επέτρεψε αυτή η πανίσχυρη πυρηνική δύναµη να της αρπάξουν µέσα από τα χέρια
χωρίς να πέσει ούτε µια σφαίρα τις Βαλτικές χώρες, την Πολωνία, την Ανατολική Γερµανία, την
Τσεχοσλοβακία, την Ουγγαρία, την Βουλγαρία, τη Ρουµανία, την Αλβανία και τη Γιουγκοσλαβία;
Μιλάµε για το 100% των χωρών που ήταν στο ίδιο µπλοκ µε την ΕΣΣ∆, µε τις Βαλτικές µάλιστα να
ανήκουν στην ίδια την ΕΣΣ∆. Οι περισσότερες από αυτές τις χώρες πλέον είναι µέλη της ΕΕ και
ταυτόχρονα µέλη του ΝΑΤΟ και οι υπόλοιπες απλά µέλη του ΝΑΤΟ ή συνεργαζόµενες µε αυτό. Μέχρι
στιγµής µιλάµε για ένα ρεζίλεµα ενός φοβερού και τροµερού ιµπεριαλισµού, στο οποίο συναίνεσε η νέα
άρχουσα "ιµπεριαλιστική" τάξη (να τις αρπάξουν όλες τις αποικίες τρώγοντας και µερικές καρπαζιές).
Κατόπιν αφού πέρασαν δέκα χρόνια που η Ρωσία αντί να εξάγει κεφάλαια εξήγαγε άλλα είδη, κυρίως...
µεταβλητού κεφαλαίου, προς εκµετάλλευση στα κάτεργα της δύσης, η Ρωσία µετεβλήθη… σε πανίσχυρο
ιµπεριαλισµό.
Την ίδια περίοδο η Ρωσία φροντίζει ανελλιπώς για τον αποδεκατισµό του µεταβλητού της κεφαλαίου
στο εσωτερικό της χώρας. Τι άλλο άραγε είναι η πρωτοφανής δηµογραφική κρίση που αντιµετωπίζει;
"Σύµφωνα µε επίσηµα ρωσικά στοιχεία, µεταξύ 1993 και 2010, ο πληθυσµός στη Ρωσία συρρικνώθηκε από
148,6 σε 141,9 εκατοµµύρια ανθρώπους, σηµείωσε δηλαδή µείωση της τάξεως σχεδόν του 5%. (Η
απογραφή του 2010 στη Ρωσία ενδέχεται να αναπροσαρµόσει το τελευταίο νούµερο προς τα πάνω, κατά
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ένα εκατοµµύριο περίπου, λόγω της καταµέτρησης των µεταναστών, αλλά αυτό δεν µπορεί να αλλάξει τη
συνολική εικόνα). Το συνολικό µέγεθος της καθοδικής πορείας της Ρωσίας στον τοµέα της υγείας, είναι
καταστροφικό. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του ερευνητικού κονσόρτσιουµ Human Mortality Database, ο
προσδόκιµος µέσος όρος ζωής από γεννήσεως στη Ρωσία, ήταν ελαφρώς χαµηλότερος το 2009 σε σύγκριση
µε το 1961, σχεδόν µισόν αιώνα νωρίτερα. Η κατάσταση είναι ακόµη χειρότερη για τον ενήλικο πληθυσµό:
το 2009 το προσδόκιµο ζωής στην ηλικία των 15 ετών για όλους τους ενήλικες Ρώσους ήταν µικρότερο
κατά δύο και πλέον χρόνια, σε σύγκριση µε το επίπεδο του 1959. Με άλλα λόγια, η µετα-σοβιετική Ρωσία
επλήγη από µια αθροιστική «πλεονάζουσα θνησιµότητα» επτά και πλέον εκατοµµυρίων θανάτων, πράγµα
που σηµαίνει ότι αν η χώρα είχε κατορθώσει να διατηρηθεί απλώς στον ρυθµό βιωσιµότητας της εποχής
Γκορµπατσόφ στο διάστηµα των δύο τελευταίων δεκαετιών, επτά εκατοµµύρια θάνατοι θα είχαν
αποφευχθεί. Ο αριθµός αυτός είναι υπερτριπλάσιος από το σύνολο των θανάτων που επέφερε στην
αυτοκρατορική Ρωσία ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος. Από διάφορα µεγέθη γίνεται φανερό ότι οι δηµογραφικοί
δείκτες της Ρωσίας µοιάζουν µε εκείνους πολλών από τις φτωχότερες και λιγότερο ανεπτυγµένες κοινωνίες.
Το 2009, το συνολικό προσδόκιµο ζωής στην ηλικία των 15 ετών υπολογίστηκε χαµηλότερο στη Ρωσία σε
σύγκριση µε το Μπανγκλαντές, το Ανατολικό Τιµόρ, την Ερυθραία, τη Μαδαγασκάρη, τον Νίγηρα και την
Υεµένη. Ακόµη χειρότερα, το προσδόκιµο ζωής για τον ενήλικα άρρενα πληθυσµό υπολογίστηκε σε επίπεδο
χαµηλότερο από εκείνο του Σουδάν, της Ρουάντα, ακόµη και της ρηµαγµένης από το AIDS Μποτσουάνα….
Τα επίσηµα ρωσικά στατιστικά στοιχεία προβλέπουν συνεχιζόµενο και διευρυνόµενο άνοιγµα µεταξύ
θανάτων και γεννήσεων, από σήµερα µέχρι το 2030. Η Rosstat προβλέπει για το 2011 205.000 θανάτους
περισσότερους από τις γεννήσεις, ενώ το 2030 οι θάνατοι αναµένεται να είναι κατά 725.000 αυξηµένοι ως
προς τις γεννήσεις. Ως αποτέλεσµα, µεταξύ 2011 και 2030 θα συσσωρευτούν 9,5 εκατοµµύρια περισσότεροι
θάνατοι συγκριτικά µε τις γεννήσεις… η δηµογραφική µείωση στη χώρα θα οδηγήσει σε πολύ σοβαρές
συνέπειες όσον αφορά την οικονοµική απόδοση. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία είναι ευλογηµένη µε αχανείς
φυσικούς πόρους, οι ανθρώπινοι πόροι είναι αυτοί που εν τέλει έχουν σηµασία για τον εθνικό πλούτο στη
σηµερινή παγκόσµια οικονοµία… Ωστόσο, για το ανθρώπινο κεφάλαιο οι φυσικοί πόροι δεν µπορούν να
προσφέρουν υποκατάστατο. Μάλιστα, από όλον αυτόν τον ενεργειακό πλούτο της, η Ρωσία αποκοµίζει
ετησίως λιγότερα έσοδα από εξαγωγές, σε σύγκριση µε το Βέλγιο… Η δηµογραφική κρίση στη Ρωσία θα
έχει επίσης επιπτώσεις στην αµυντική ικανότητα της χώρας. Το 2007, ο πρώην πρωθυπουργός της Ρωσίας
Σεργκέι Στεπάσιν προειδοποίησε ότι «η µείωση στο µέγεθος και στην πυκνότητα του πληθυσµού... θα
δηµιουργήσει κίνδυνο εξασθένισης της πολιτικής, οικονοµικής και στρατιωτικής επιρροής της Ρωσίας στον
κόσµο»." Αυτά σηµειώνονται από τον Nicholas Eberstadt σε µια έκθεση υπό τον τίτλο "Η αρκούδα που
πεθαίνει" στα τέλη του 2011 για τη "δηµογραφική συµφορά της Ρωσίας". 2

Υπάρχει κάποιο ιστορικό προηγούµενο που µετά από µια τέτοια αποψίλωση να προκύπτει ένας τόσο
ισχυρός ιµπεριαλισµός που να διεκδικεί και την ηγεµονία από τον αµερικάνικο;
Το ερώτηµα είναι σαφές και το επαναλαµβάνουµε. Πότε έγινε ιµπεριαλιστική η Ρωσία; Επί
Γκορµπατσόφ, την ώρα δηλαδή που διαλυόταν; Επί µέθυσου Γιέλτσιν την ώρα που τα έβλεπε όλα διπλά
και το µόνο εξαγώγιµο προϊόν ήταν φτηνό εργατικό δυναµικό στην Ευρώπη; Μήπως έγινε
ιµπεριαλιστική ξαφνικά το 2000 όταν ανέλαβε ο Πούτιν; Και πότε ακριβώς; Τη χρονιά που κατατρόπωσε
τους αντάρτες στην Τσετσενία, ή όταν αναγνώρισε και εγγυήθηκε για την ανεξαρτησία της Αµπχαζίας
και της Νότιας Οσετίας (2008) από την Γεωργία η οποία συνεχίζει να τις θεωρεί εδάφη της; Πότε;
Μήπως όταν άρχισε να εξάγει µαζικά φυσικό αέριο στη δυτική Ευρώπη ύστερα από την κατασκευή των
σχετικών αγωγών; Αυτό το τελευταίο, που πράγµατι βελτίωσε την οικτρή οικονοµική κατάσταση της
Ρωσίας τη δεκαετία του 2000, αρκεί για να την κατατάξουµε σύµφωνα µε τα κριτήρια του Λένιν ή έστω
κάποια άλλα (όµως να τα µάθουµε και ποια είναι) στις ιµπεριαλιστικές µητροπόλεις; Ή µήπως γιατί
κληρονόµησε κάτι από τον πανίσχυρο κόκκινο στρατό της ΕΣΣ∆ αυτό αρκεί για να την ανακηρύξουµε σε
υποψήφιο ηγεµόνα του παγκόσµιου καπιταλισµού του 21ου αιώνα; Με τα ερωτήµατα αυτά, που θα
επιχειρήσουµε φυσικά να απαντήσουµε, θέλουµε να συµφωνήσουµε σε µια µεθοδολογική προσέγγιση
πάνω στο θέµα. Για παράδειγµα οι δείκτες µιας οικονοµίας, τα µεγέθη της, δεν µπορούν να µην
υπακούουν στα γενικά χαρακτηριστικά που αποτυπώνουν την εικόνα µιας "κλασσικής ιµπεριαλιστικής
χώρας". ∆εν µιλάµε για 20-30 ονόµατα "δισεκατοµµυριούχων". Αυτά δεν αρκούν. Στη Μέση Ανατολή
υπάρχουν άπειροι τέτοιοι. Το ίδιο και στο Μεξικό και την Αργεντινή, ακόµα και στη Βενεζουέλα. Αυτό
δεν σηµαίνει ότι οι χώρες αυτές είναι ιµπεριαλιστικές. Άλλωστε και στους πρώτους 50 υπάρχουν 2 Ρώσοι
στην 48η και στην 50η θέση, αλλά και 27 Αµερικάνοι, 11 ∆υτικοευρωπαίοι, ένας Μεξικάνος, ένας Ινδός,
ένας Σαουδάραβας και ένας… Νιγηριανός κοκ. (forbes.com)3 Ακόµα και εδώ φαίνεται ποιοι είναι οι
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πραγµατικοί ιµπεριαλιστές. Υπάρχουν ωστόσο δείκτες που δεν κάνουν λάθος, όπως το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ, οι άµεσες ξένες επενδύσεις. Εδώ µπορούµε να συγκρίνουµε όχι επί µέρους, αλλά στο σύνολο τις
οικονοµίες και το βάθος τους. Επίσης το παραγωγικό µοντέλο. Για παράδειγµα µια χώρα που τα έσοδά
της προέρχονται από την εξαγωγή πρώτων υλών, αντιλαµβάνεται κανείς ότι δεν αποτελεί σοβαρό
συστηµικό παίκτη στην εποχή του χρηµατιστικού κεφαλαίου.

ΑΕΠ

Είναι αλήθεια ότι µετά από µια δραµατική πτώση του πραγµατικού ΑΕΠ σχεδόν σε όλη τη δεκαετία του
90 το ρώσικο ΑΕΠ κυριολεκτικά εκτινάχθηκε στα επόµενα χρόνια µε ετήσιους ρυθµούς ανάπτυξης κατά
µέσο όρο στο 6-7%. Αυτό όµως έχει πολλαπλές εξηγήσεις. Καταρχήν εξηγείται από το χαµηλότατο
σηµείο επανεκκίνησης που προσοµοιάζει περισσότερο σε τριτοκοσµική παρά σε αναπτυγµένη οικονοµία.
Αυτός µάλιστα είναι και ο λόγος που η Ρωσία ακόµα και τώρα κατατάσσεται στις "αναπτυσσόµενες"
χώρες, µαζί µε άλλες που κανείς δεν διανοείται να τις κατατάξει στις ιµπεριαλιστικές. Τα οικονοµικά
µεγέθη ξεδιαλύνουν ακόµα περισσότερο την εικόνα. Το ρώσικο ΑΕΠ αυτή τη στιγµή σε ονοµαστικές
τιµές κυµαίνεται στα 2 τρις $. (όλες οι τιµές που δίνουµε θα είναι σε δολ), όταν το παγκόσµιο ΑΕΠ
βρίσκεται στα 72 τρις και το αµερικάνικο στα 16τρις4. Αυτό µπορεί να κατατάσσει τη ρώσικη οικονοµία
στην 8η θέση του πλανήτη, όµως αυτό που δείχνει την πραγµατική της δύναµη είναι το κατά κεφαλήν
ΑΕΠ και εδώ η Ρωσία πέφτει αµέσως στην 50η θέση5. Σε αυτή την κατάταξη δεν υπάρχει ούτε µια χώρα
της ∆υτικής Ευρώπης πίσω από τη Ρωσία, παρά µόνο µερικές από τις χώρες του πρώην ανατολικού
µπλοκ (Σερβία, Μακεδονία, Λευκορωσία, Ουκρανία, Αλβανία, Μολδαβία, Βουλγαρία, Ρουµανία) που
βρίσκονται µεταξύ 3000-8000$. Το ρώσικο κατά κεφαλήν ΑΕΠ κυµαίνεται στα 14000$, όσο χωρών
όπως η Πολωνία, η Λετονία, η Κροατία, και η Ουγγαρία. Σε αντίθεση µε αυτά τα ποσά οι µεγάλες
ιµπεριαλιστικές χώρες της Ευρώπης, της βόρειας Αµερικής και η Ιαπωνία κινούνται µε κατά κεφαλήν
ΑΕΠ από 35 µέχρι και 100 χιλ $. Ακόµα και το ελληνικό ΑΕΠ ύστερα από µια πτώση πάνω από 25% -
µετά το 2010- βρίσκεται στα 24000$. Βεβαίως ο δείκτης αυτός δεν είναι το µοναδικό µέγεθος, και θα
αναφερθούµε στη συνέχεια και στα υπόλοιπα στοιχεία, όµως δεν είναι δυνατόν µια ιµπεριαλιστική
δύναµη να παρουσιάζει επιδόσεις που αντιστοιχούν σε ένα µέσο εισόδηµα λίγο περισσότερο από το µισό
ελληνικό και 3 φορές µικρότερο από τις κυρίαρχες δυτικές ιµπεριαλιστικές δυνάµεις.
Όµως ακόµα και αν συγκρίνουµε το ρώσικο ΑΕΠ των 2 τρις δεν ζυγίζει τίποτα µπροστά στα σχεδόν 40
τρις των ΗΠΑ, της ΕΕ και της Ιαπωνίας που υποτίθεται ότι αµφισβητεί την ηγεµονία τους.

Είναι χαρακτηριστική επίσης η µεταβολή του ΑΕΠ -σε τιµές 2005- διαχρονικά από την εποχή της ΕΣΣ∆
το 1970 µέχρι και το 2010. Η διάλυση της ΕΣΣ∆ επέφερε µια κατάρρευση του ΑΕΠ της τάξης του 40%
σε 8 χρόνια. Από το 1998 αρχίζει η περίοδος της απότοµης αύξησης του ΑΕΠ µέχρι το 2008. Στην
πραγµατικότητα το ρώσικο ΑΕΠ σήµερα είναι ελάχιστα µεγαλύτερο από το 1990. Και σε αυτά τα
επίπεδα τελειώνει και το ράλι. Φέτος η "ανάπτυξη" θα είναι εντελώς αναιµική γύρω στο 1,2%. Όπως θα
δούµε και παρακάτω η καµπύλη της αύξησης του ΑΕΠ είναι ανάλογη της αύξησης των διεθνών τιµών
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του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, επίσης από το 1998 και µετά. Οι τιµές αυτή ακριβώς την
περίοδο του πετρελαίου εξαπλασιάστηκαν (από 18$ το βαρέλι έφτασαν ακόµα και τα 130$ για να πέσουν
στα 110 φέτος), ενώ του φυσικού αερίου τετραπλασιάστηκαν. Αυτός είναι ο µοναδικός λόγος που
αυξήθηκε το ρώσικο ΑΕΠ µε αυτούς τους ρυθµούς, γεγονός που µπορεί να αντιστραφεί το ίδιο απότοµα,
όπως και συνέβη τη δεκαετία του 1980 που το βαρέλι έπεσε µέσα σε 6 χρόνια από τα 80$ το βαρέλι στα
30$ οδηγώντας στην κατάρρευση του εµπορικού ισοζυγίου της ΕΣΣ∆ και ενδεχοµένως -σε συνδυασµό
και µε άλλους παράγοντες- στην πολιτική της κατάρρευση.

Εξαγωγές κεφαλαίου

Ένα βασικό χαρακτηριστικό µιας
ιµπεριαλιστικής χώρας είναι οι εξαγωγές
κεφαλαίου. Για να µην χαθεί κανείς σε
λεπτοµέρειες άνευ ουσίας (και άλλες
αποσπασµατικές πληροφορίες για
ολιγάρχες, τσάρους και πετρελαιαγωγούς)
ας δούµε τις Άµεσες Ξένες Επενδύσεις
(ΑΞΕ) από και προς τη Ρωσία. Πρόκειται
για τις επενδύσεις που γίνονται όχι µέσω
χρηµατιστηρίου, αλλά κατευθείαν σε ξένες
χώρες και εποµένως ο µόνος µετρήσιµος
τρόπος για να δούµε τις εξαγωγές
κεφαλαίου. Οι επενδύσεις του ρώσικου
κεφαλαίου στο εξωτερικό αγγίζουν
σωρευτικά τα 360δις, όταν οι ΗΠΑ έχουν
αντίστοιχα 4,7 τρις και χώρες όπως η
Αγγλία, η Γερµανία, η  Γαλλία, η Ιαπωνία,
η Ολλανδία, η Ελβετία, ακόµα και το
Βέλγιο από 1 µέχρι 1,8 τρις. Εδώ φαίνεται
κάτι που στο ΑΕΠ δεν το βλέπαµε: Η
εξωστρέφεια των ιµπεριαλισµών του
ηγεµονικού δυτικού µπλοκ που κυριαρχούν
πλήρως στις εξαγωγές κεφαλαίου (εκροές
ΑΞΕ) µε 17 τρις στα συνολικά 19 τρις ΑΞΕ
σε πλανητική κλίµακα.

Και για να έχουµε την πλήρη εικόνα, οι
ισχυρές ιµπεριαλιστικές χώρες έχουν
συντριπτικά θετικό ισοζύγιο στις εκροές
σε σχέση µε τις εισροές κεφαλαίου. Οι
ΗΠΑ µε 2,9 τρις εισροές ξένου κεφαλαίου,
έχουν θετικό ισοζύγιο (4,7 µείον 2,9 τρις=)
1,8τρις, ενώ η ΕΕ µαζί µε την Ελβετία µε
περίπου 10,5 τρις εκροές και 8 εισροές
έχουν επίσης 2,5 τρις θετικό ισοζύγιο.
Βεβαίως τα τεράστια ποσά που εµφανίζει η
ΕΕ οφείλονται σε ένα µεγάλο βαθµό στις
εσωτερικές (εντός ΕΕ) κινήσεις κεφαλαίου,
όµως το ότι υπάρχει θετική θέση 2,5 τρις
δείχνει ότι η κεφαλαιακή εξωστρέφεια είναι
περίπου στα µεγέθη των ΗΠΑ, αν λάβουµε
υπόψη και την αναλογία στον πληθυσµό.
Μια πιο αναλυτική µατιά στη ρoή των
επενδύσεων θα έδειχνε ότι πολλές ακόµα κι
από τις εµφανιζόµενες ως εισροές ξένου



6

Χρηµατιστηριακή Κεφαλαιοποίηση  (σε δισ $)
ΧΩΡΑ 2011 2012 Μετα-

βολή
Μερίδι
ο

1 United States $15640.71 $18668.33 19% 40%

2 China $3389.1 $3697.38 9% 8%
3 Japan $3540.68 $3680.98 4% 8%
4 Un. Kingdom $2903.18 $3019.47 4% 6%
5 Canada $1906.59 $2016.12 6% 4%
6 France $1568.73 $1823.34 16% 4%
7 Germany $1184.46 $1486.31 25% 3%
8 Australia $1198.16 $1286.44 7% 3%
9 India $1015.37 $1263.34 24% 3%

10 Brazil $1228.97 $1229.85 0% 3%
11 South Korea $994.3 $1180.47 19% 3%
12 Hong Kong,

China
$889.6 $1108.13 25% 2%

13 Switzerland $932.21 $1079.02 16% 2%
14 Spain $1030.95 $995.09 -3% 2%
15 Russia $796.38 $874.66 10% 2%
16 Netherlands $594.73 $651 9% 1%
17 South Africa $522.97 $612.31 17% 1%
18 Sweden $470.12 $560.53 19% 1%
19 Mexico $408.69 $525.06 28% 1%
20 Italy $431.47 $480.45 11% 1%
World Bank: Market capitalization of listed companies

κεφαλαίου στις µητροπόλεις προέρχονται από
κεφάλαια που η ιδιοκτησία τους ανήκει σε
καπιταλιστές αυτών των χωρών και για
φορολογικούς λόγους εδρεύουν σε φορολογικούς
παραδείσους (υπεράκτιες/offsore) Αντίθετα η
Ρωσία µε 460 δις εισροές ξένου κεφαλαίου έχει
ένα αρνητικό ισοζύγιο 100 περίπου δις. Στην
περίπτωση µάλιστα της Κίνας για να έχουµε ένα
µέτρο σύγκρισης οι εξαγωγές κεφαλαίου είναι
στα 360 δις όταν οι εισαγωγές φτάνουν το 1,8
τρις.  (βλέπε στοιχεία ΟΟΣΑ)6.
Οι κινήσεις κεφαλαίου µέσω χρηµατιστηρίου δεν
περιλαµβάνεται στις ΑΞΕ, όµως δεν θα άλλαζαν
σε τίποτα το συσχετισµό, εκτός και αν το ρώσικο
κεφάλαιο έχει εξειδικευτεί σε αυτό το είδος
συναλλαγών, κάτι που δεν ισχύει σε καµία
περίπτωση. Το αντίθετο µάλιστα. Η
χρηµατιστηριακή αγορά της Ρωσίας
καταλαµβάνει το 2% της παγκόσµιας
χρηµατιστηριακής κεφαλαιοποίησης όταν οι
ΗΠΑ κατέχουν το 40%, η Ιαπωνία το 8%, η
Αγγλία το 6%, η Γαλλία το 4% η Γερµανία το 3%
και ακόµα 9 χώρες βρίσκονται ψηλότερα από την
Ρωσία που είναι µόλις στην 15η θέση. (Πηγή)7 Το
2% που έχει η Ρωσία στην παγκόσµια
χρηµατιστηριακή κεφαλαιοποίηση σαν ποσοστό είναι περίπου το ίδιο (2,7%) που έχει το ρώσικο ΑΕΠ
επί του παγκοσµίου και οι ρώσικες ΑΞΕ (ξανά 2%) επί των συνολικών. Αυτό είναι και το ειδικό βάρος
του ρώσικου κεφαλαίου, όταν οι ΗΠΑ επαναλαµβάνουµε έχουν αντίστοιχα το 40% της παγκόσµιας
χρηµατιστηριακής κεφαλαιοποίησης, το 23% του παγκόσµιου ΑΕΠ και το 30% των ΑΞΕ επίσης
παγκοσµίως. Στην πραγµατικότητα δεν υπάρχει σύγκριση.
Είναι χαρακτηριστικό το παρακάτω  διάγραµµα  που δείχνει το ρώσικο ΑΕΠ διαχρονικά από την εποχή
της τσαρικής Ρωσίας και της ΕΣΣ∆ σε σχέση µε τον παγκόσµιο πληθυσµό και το παγκόσµιο ΑΕΠ
αντίστοιχα. Είναι προφανές ότι η ανοδική πορεία της ρώσικης υπερδύναµης φτάνει στο ζενίθ της το 1960
και από κει και πέρα η καµπύλη παίρνει µια οµαλή καθοδική πορεία ως το 1990 και στη συνέχεια
εµφανίζει την εικόνα µιας ολοκληρωτικής κατάρρευσης. Η κατάρρευση αυτή ανακόπτεται στο 1998,
ωστόσο η ρώσικη οικονοµία όπως δείχνει και το σχήµα αντιστοιχεί πλέον στο 2,7% του παγκόσµιου και
ο πληθυσµός της στο 2%, και κάπου εκεί ενδιάµεσα κυµαίνονται και οι υπόλοιποι δείκτες της. Και όµως
υπάρχουν κάποιοι που αποκαλούν τη ρώσικη παράγκα, ανερχόµενο ιµπεριαλισµό που απειλεί µάλιστα
και τη δυτική ηγεµονία. Πηγή8

Ένας επίσης τρόπος για να γίνουν κατανοητά ορισµένα µεγέθη, είναι ο δείκτης των ΑΞΕ προς το ΑΕΠ
µιας χώρας (ΑΞΕ/ΑΕΠ), από τον οποίο φαίνεται και ο βαθµός εξωστρέφειας των επενδύσεων κεφαλαίου
σε σχέση µε το σύνολο της οικονοµίας. Ο δείκτης αυτός στις ΗΠΑ όσον αφορά τις εκροές κεφαλαίου
είναι 31%, της ΕΕ 54%, της Ρωσίας 19% και της Κίνας 5%.(Πηγή)9 Αν όµως δούµε τον δείκτη αυτό στη
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Σειρά Χώρα Εταιρείες
1 ΗΠΑ 132
2 Κίνα 89
3 Ιαπωνία 62
4 Ην. Βασίλειο 32
5 Γαλλία 31
6 Γερµανία 29
7 Ολλανδία 16
8 Ελβετία 14
9 N.Κορέα 14
10 Καναδάς 9
11 Αυστραλία 8
12 Βραζιλία 8
13 Ινδία 8
14 Ιταλία 8
15 Ισπανία 8
16 Ρωσία 7
17 Ταϊβάν 6

σχέση καθαρού θετικού ή αρνητικού υπόλοιπου (εκροές-εισροές κεφαλαίου) προκύπτει ότι οι
ιµπεριαλιστικές χώρες της δύσης έχουν µια καθαρή επενδυτική θέση 10%, όταν η Ρωσία έχει αρνητική
θέση -5% και η Κίνα -17% γεγονός που οφείλεται όπως είπαµε προηγουµένως στο ότι οι εξαγωγές
κεφαλαίου είναι σαφώς µικρότερες από τις εισαγωγές. Επίσης από τους δείκτες αυτούς φαίνεται ότι το
κεφάλαιο των δύο αυτών χωρών που θεωρούνται από πολλούς ως οι ανερχόµενες ιµπεριαλιστικές
δυνάµεις είναι κυρίως εσωστρεφές, γεγονός που παρατηρείται σε µη ιµπεριαλιστικές οικονοµίες, που
εισάγουν παρά εξάγουν κεφάλαια.
Παρενθετικά και για λόγους σύγκρισης να πούµε ότι στην Ελλάδα οι εκροές ΑΞΕ σε σχέση µε το ΑΕΠ
είναι στο 17%, ενώ η καθαρή επενδυτική θέση είναι στο 6%. Οπωσδήποτε το ελληνικό κεφάλαιο είναι
πολύ περισσότερο εξωστρεφές, λόγω της ισχυρής παρουσίας του εφοπλιστικού κεφαλαίου, όµως αυτό
δεν φαίνεται στους στατιστικούς καταλόγους γιατί το κεφάλαιο αυτό συνηθίζει να χρησιµοποιεί για
µεγάλο όγκο των δραστηριοτήτων του ξένες έδρες, είτε για φορολογικούς λόγους, είτε για να βρίσκεται η
έδρα τους στο κέντρο του παγκόσµιου οικονοµικού ενδιαφέροντος (πχ Λονδίνο).

Ένα επίσης ενδιαφέρον στοιχείο προκύπτει από την γεωγραφική κατανοµή των ρώσικων ΑΞΕ στο
εξωτερικό, από τις οποίες το 1/3 (120δις από τα 360δις) επενδυόταν τουλάχιστον µέχρι την κατάρρευση
των κυπριακών τραπεζών στην Κύπρο, η οποία και είναι το βασικό ορµητήριο, και ταυτόχρονα
πλυντήριο του ρωσικού κεφαλαίου. Άλλος τόπος ρωσικών επενδύσεων είναι η Ολλανδία σε ποσοστό
16% και οι Βρετανικές Παρθένες Νήσοι µε 13%. Συνολικά σε αυτά τα 3 σηµεία βρίσκονται τα 2/3 των
εξαγωγών κεφαλαίου της Ρωσίας. Είναι προφανές ότι σε αυτές τις περιοχές το ρώσικο "ιµπεριαλιστικό"
κεφάλαιο περισσότερο αποθησαυρίζει και διαχειρίζεται σε ένα ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον τα
εµπορικά του κέρδη από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, παρά προσδοκά νέες υπεραξίες µέσα από
παραγωγικές επενδύσεις.

Εξαγωγές πρώτων υλών, εµπορικό ισοζύγιο και ΑΕΠ

Η αρχιτεκτονική του ρώσικου καπιταλισµού είναι αυτή µιας χώρας που εξάγει πρώτες ύλες και µάλιστα
σε βαθµό µονοκαλλιέργειας. Οι µεγαλύτερες ρώσικες πολυεθνικές δραστηριοποιούνται κυρίως στην
παραγωγή φυσικού αερίου και πετρελαίου, και παράλληλα στις υποδοµές (αγωγοί) µεταφοράς και
διανοµής του. Όσον αφορά τη µεταφορά µε πλοία, η Ρωσία βρίσκεται στη 18η θέση στην παγκόσµια
κατάταξη µε συµµετοχή 1,2% στην παγκόσµια µεταφορική χωρητικότητα, όταν το ελληνικό εφοπλιστικό
κεφάλαιο βρίσκεται σταθερά στην πρώτη µε 16%.
Η ναυαρχίδα του ρώσικου καπιταλισµού είναι η κατά το ήµισυ κρατική Gazprom. Απασχολεί 430
χιλιάδες προσωπικό και πέρσι πέτυχε το ιλιγγιώδες κέρδος των 33δις$ µε 164 δις κύκλο εργασιών.
Παρόλα αυτά η Gazprom µε βάση τα έσοδα βρίσκεται στην 21η θέση στην κατάταξη των µεγαλύτερων
επιχειρήσεων του κόσµου και στην 6η της Ευρώπης, ενώ µε βάση τα κέρδη ήταν στην 3η θέση
παγκοσµίως.
Είναι γνωστό άλλωστε ότι στην ιδιωτικοποίηση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα οι ρώσικες
επιχειρήσεις (Gazprom και Sintez) προσπάθησαν, αλλά ανεπιτυχώς, να αγοράσουν το δίκτυο διανοµής,
που τελικά δόθηκε σε αζέρικη εταιρία Socar µισοτιµής για λόγους καθαρά γεωπολιτικής επιλογής
παρόλο που οι ρώσικες προσφορές ήταν κατά πολύ ευνοϊκότερες.  Αυτό καλό είναι να το εξηγήσουν όσοι
ακόµα και εδώ φαντάζονται ότι η ελληνική αστική τάξη κλείνει το µάτι στην Ρωσία και είναι έτοιµη να
τινάξει τα πάντα στον αέρα για τα µάτια του Πούτιν και της ορθοδοξίας.
Η Gazprom όπως είπαµε µε ετήσιο τζίρο 164δις είναι το µονοπώλιο παραγωγής και εξαγωγής φυσικού
αερίου της Ρωσίας, ενώ παράγει και εξάγει επίσης το 10% σε πετρελαιοειδή. Τα µεγέθη της Gazprom
είναι τέτοια που διαµορφώνουν περίπου το 8% του ρώσικου ΑΕΠ. (Πηγή)10 Μετά από αυτό το
µεγαθήριο, ακολουθεί η Lukoil η οποία δραστηριοποιείται στα ίδια αντικείµενα. Ο τζίρος της Lukoil
ήταν το 2013 116 δις$ µε 11 δις κέρδη. Αυτό την κατατάσσει στην 46η θέση στον κόσµο και στην 21η της
Ευρώπης. Στην 99η παγκόσµια είναι η Rosneft µε 79 δις $ τζίρο και επίσης 11 δις κέρδη. Παρ' όλες όµως
τις περγαµηνές των ρώσικων µεγαθήριων, στις κορυφαίες 500 επιχειρήσεις παγκόσµια (πηγή)11

βρίσκονται µόνο 7 ρώσικες.  Ποσοστό 1,5%, χαµηλότερο ακόµα και από το 2,7% ρώσικο σε σχέση µε το
παγκόσµιο ΑΕΠ. Για να έχουµε ένα µέτρο σύγκρισης ιδού και η λίστα µε την εθνικότητα των 500
µεγαλύτερων επιχειρήσεων του κόσµου. Ακόµα και η Βραζιλία έχει 8 επιχειρήσεις στις 500 πρώτες.
Υπάρχει κανείς που θα την θεωρούσε γι' αυτό το λόγο ιµπεριαλισµό;
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Να σηµειώσουµε εδώ ότι η κατάταξη των κορυφαίων επιχειρήσεων δεν γίνεται µε βάση τα κέρδη, αλλά
τον κύκλο εργασιών. Είναι γεγονός ότι οι ρώσικες και οι κινέζικες επιχειρήσεις εµφανίζουν υψηλότατες
αποδόσεις σε σχέση και µε τον τζίρο τους και µε τα κεφάλαιά τους. Για παράδειγµα η Gazprom µε
κεφάλαια 150δις και τζίρο 160 πετυχαίνει κέρδη πάνω από 33 δις. Αποδόσεις δηλαδή της τάξης του 20%
όταν ας πούµε η αγγλοολλανδική Royal Dutch Shell που είναι πρώτη στην κατάταξη µε 482 δις έσοδα
έχει µόλις 26,6 δις κέρδος ή η αµερικάνικη Exxon Mobil (3η παγκοσµίως) µε 450 δις έσοδα κατορθώνει
45 δις κέρδος. Εδώ οι αποδόσεις πέφτουν στο 6 µε 10%, πράγµα που οφείλεται µάλλον στους
µεγαλύτερους µισθούς ή στα bonus των στελεχών, ίσως σε µια µεγαλύτερη φορολογία, στο κόστος
παραγωγής ή µεταφοράς, και σίγουρα στα µικρότερα περιθώρια κέρδους, δεδοµένου ότι οι εταιρίες αυτές
σε µεγάλο βαθµό αγοράζουν πετρέλαιο και µεταπωλούν σε τιµές που είναι ήδη ακριβές, ενώ οι ρώσικες
το παράγουν κυρίως οι ίδιες ή το προµηθεύονται σε χαµηλές τιµές από χώρες της Υπερκαυκασίας
προκειµένου να το προωθήσουν στις αγορές της Ευρώπης. (βλέπε πίνακα παρακάτω)

∆ιάγραµµα: Τιµές των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου από το Τουρκµενιστάν και τις πωλήσεις
φυσικού αερίου προς την Ευρώπη (Gazprom) ΠΗΓΗ12

Ο ρώσικος καπιταλισµός στήριξε την ανάκαµψή του µετά το 1998 στις εξαγωγές πετρελαιοειδών και
φυσικού αερίου. Τα προϊόντα αυτά καταλαµβάνουν σχεδόν το 70% των εξαγωγών της Ρωσίας.
Ακολουθούν οι εξαγωγές µετάλλων και πολύτιµων λίθων σε ποσοστό 13% επί του συνόλου των
εξαγωγών και ακόµα 12% µηχανήµατα, και χηµικά προϊόντα. Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε
αναλυτικά την ποσοστιαία κατανοµή των εξαγωγών.
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Πηγή13

Οι εξαγωγές της Ρωσίας το 2013 έφτασαν τα 515 δις $, (Πηγή)14 εκ των οποίων οι εξαγωγές
πετρελαίου και φυσικού αερίου κυµάνθηκαν περίπου στα 350 δις. Από αυτά σχεδόν το 1/4 (90 δις)
προέρχονται από τις εξαγωγές που κάνει µόνο η Gazprom. Αναλυτικά η Ρωσία αυτή τη στιγµή είναι η
πρώτη παραγωγός χώρα σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο στον κόσµο µε 13% και 25% αντίστοιχα.
Παράγει περίπου 10εκ βαρέλια (βαρέλι=159 λίτρα) πετρελαίου τη µέρα δηλαδή 3600 εκ. βαρέλια το
χρόνο (ή αλλιώς 460 εκ τόνοι-τόνος=1200 λίτρα), από το οποίο το µισό εξάγεται. Η τιµή του βαρελιού
αυτή τη στιγµή είναι στα 110$ που σηµαίνει ότι εξάγονται 1800 εκ βαρέλια µε έσοδα κοντά περίπου στα
210 δις. Σ' αυτά αν προσθέσουµε µια παραγωγή σχεδόν 600 δις κ.µ. φυσικού αερίου εκ των οποίων τα
280 δις κ.µ. εξάγονται σε µια τιµή µέχρι πρότινος 400 $ το mcm (=χίλια κυβικά µέτρα), τα έσοδα από τις
εξαγωγές φυσικού αερίου είναι κοντά στα 120 δις $. Εποµένως από τα δύο αυτά προϊόντα προκύπτουν
εξαγωγές 330 δις$ (64% που φτάνει το 69% µαζί µε άλλα οµοειδή προϊόντα σε ένα σύνολο εξαγωγών
515 δις). Στους πίνακες που ακολουθούν βλέπουµε και τα σχετικά διαγράµµατα.

Ρωσία παραγωγή πετρελαίου σε εκατ. βαρέλια ανά ηµέρα Πηγή15
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Ρωσία: παραγωγή φυσικού αεριού και εξαγωγές σε δις κυβικά µέτρα.

Παραγωγή πετρελαίου και εξαγωγές σε εκ βαρέλια /ηµέρα Πηγή16

Στα διαγράµµατα αυτά βλέπουµε ότι η παραγωγή φυσικού αερίου στη Ρωσία είναι σταθερή από τις αρχές
της δεκαετίας του 90. Αυτό που αλλάζει είναι η τιµή του, η οποία από 70$ το mcm το 1999 ξεπερνάει τα
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400$ το 2008, σε µια τιµή που επανήλθε το 2012 παρά την προσωρινή πτώση των ενδιάµεσων ετών. Στο
πετρέλαιο ενώ η παραγωγή επί ΕΣΣ∆ είχε φτάσει τα 11 εκ. βαρέλια την ηµέρα από το 1990 µέχρι και το
1998 έπεσε σχεδόν στα µισά για να ανέβει στη συνέχεια µέχρι τα 10εκ.βαρέλια. Η ανάκαµψη της
παραγωγής πετρελαίου είχε σαφώς σχέση µε την αύξηση στις εξαγωγές και την άνοδο της τιµής του
πετρελαίου, από τα 20$ στα 110$, στις διεθνείς αγορές. Αντιλαµβάνεται κανείς το όφελος που
αποκοµίζει το ρώσικο κεφάλαιο από την αύξηση των τιµών αυτή την περίοδο.

Ρώσικο ΑΕΠ και τιµές φυσικού αερίου

Ρώσικο ΑΕΠ και τιµές πετρελαίου Πηγή17

Στους δύο πίνακες (πάνω) βλέπουµε τη συσχέτιση ρώσικου ΑΕΠ (σε τρέχουσες τιµές) και τιµών φυσικού
αερίου και πετρελαίου. Στα διαγράµµατα αυτά φαίνεται µε τον πιο ξεκάθαρο τρόπο που οφείλεται η
άνοδος του ρώσικου ΑΕΠ και η άµεση εξάρτησή του από τις διεθνείς τιµές της ενέργειας.
Μπορούµε λοιπόν να εκτιµήσουµε ότι µια αποκλιµάκωση των τιµών (φυσικό αέριο, πετρέλαιο), που
άλλωστε έχει ήδη αρχίσει ή ακόµα και ένας εµπορικός αποκλεισµός της Ρωσίας, µε την προϋπόθεση
όµως ότι θα έχουν βρεθεί εναλλακτικές λύσεις για το ενεργειακό έλλειµµα της Ευρώπης, θα οδηγούσε
στη ραγδαία πτώση του ρώσικου ΑΕΠ, που θα είχε την τύχη των αναδυόµενων ασιατικών τίγρεων µαζί
µε όλες τις θεωρίες που βλέπουν στην Ρωσία µια απειλή της δυτικής ιµπεριαλιστικής ηγεµονίας.
Στον πίνακα που ακολουθεί βλέπουµε την αντίστοιχη αύξηση των τιµών του πετρελαίου (ανά βαρέλι)
από το 1965. Για πολλούς αναλυτές όπως είπαµε και προηγουµένως, η πτώση τους τη δεκαετία του 80,
ήταν µια από τις βασικές αιτίες της οικονοµικής ασφυξίας που υπέστη η ΕΣΣ∆ και που οδήγησε στην
κατάρρευσή της. Η τιµή του πετρελαίου είχε καθηλωθεί σε εξαιρετικά χαµηλά επίπεδα (20-30$ το
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βαρέλι) για πάνω από µια δεκαετία και µόνο το 1998 ανέκαµψε, για να ξεκινήσει ένα ανοδικό ράλι που
το έφερε ακόµα και στα 130 $ το βαρέλι.

Η ανοδική καµπύλη της τιµής του πετρελαίου είναι η ανάλογη και µε την αύξηση της παραγωγής στις
περιοχές της πρώην ΕΣΣ∆ και φυσικά µε την καµπύλη αύξησης του ρώσικου ΑΕΠ, το οποίο στην ίδια
περίοδο διπλασιάζεται κυρίως λόγω του πλεονάσµατος στο εξωτερικό εµπόριο που είναι της τάξης των
180 δις $ ετησίως αφού οι εισαγωγές περιορίζονται στα 335δις$18, όταν οι εξαγωγές είναι στα 515 δις.
Στον επόµενο πίνακα βλέπουµε το εµπορικό πλεόνασµα ανά µήνα από το 1998. (Πηγή)19 Επί µια 15ετία
το πλεόνασµα αυτό κυµαίνεται ανά µήνα κατά µέσο όρο στα 8,3δις$ Πηγή20. Με έναν ετήσιο µέσο όρο

κοντά στα 100δις$ ήταν ο κινητήριος µοχλός µιας ανάλογης αύξησης του ΑΕΠ στην ίδια περίοδο.

Ένας επιπλέον λόγος που η Ρωσία µπόρεσε να αυξήσει τις εξαγωγές της την δεκαετία του 2000 ήταν η
σταθεροποίηση της κατανάλωσης πετρελαίου στην Ρωσία από το 1995 και µετά, όπως επίσης και η
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, που ακόµα και σήµερα είναι µικρότερη από την κατανάλωση του
1990. Αυτό δηµιούργησε και τα κατάλληλα αποθέµατα για εξαγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Στη
Ρωσία καταναλώνονται σταθερά 300 περίπου δις κ.µ. φυσικού αερίου τα οποία και δίνονται σε
πολλαπλάσια χαµηλότερες τιµές στους ντόπιους καταναλωτές (από 40 µέχρι 80 $ το mcm όταν στην
Ευρώπη πουλιέται 400$). Αυτό είναι ένα κατάλοιπο της σοβιετικής εποχής όταν η θέρµανση όπως και
άλλα αγαθά θεωρούνταν πρώτης ανάγκης και έφταναν στους καταναλωτές σε συµβολικές τιµές.
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Παραγωγή και κατανάλωση Πετρελαίου στην πρώην σοβιετία 1965-2009

Σχήµα . Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στην Πρώην Σοβιετική Ένωση, Η Ρωσία (µε τη βοήθεια των άλλων χωρών της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης) αποτελεί πλέον ένα σηµαντικό εξαγωγέα φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Η Ρωσία είναι επίσης ένας εξαγωγέας
άνθρακα, µε τις εξαγωγές να τριπλασιαστεί σχεδόν από το 2000. Ένα από τα πράγµατα που επέτρεψε αυτές τις εξαγωγές είναι το γεγονός ότι
η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας / κατανάλωσης της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι χαµηλότερη τώρα από ότι ήταν το 1991. ΠΗΓΗ21

Η σχέση τιµών πετρελαίου και φυσικού αερίου µε το ρώσικο ΑΕΠ δεν αλλάζει αν το συσχετίσουµε
επίσης µε τις τιµές του χρυσού. Η Ρωσία είναι υπερδύναµη στην παραγωγή χρυσού, διαµαντιών και
πολύτιµων λίθων. Στο διάγραµµα φαίνεται δια γυµνού οφθαλµού το ράλι της τιµής του χρυσού,
σπρώχνοντας µε τη σειρά του προς την ίδια κατεύθυνση και το ρώσικο ΑΕΠ. (Πηγή)22
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Στους επόµενους δύο πίνακες βλέπουµε το ονοµαστικό ρωσικό ΑΕΠ σε δις $ σε τρέχουσες τιµές. Πηγή23

και στη συνέχεια το πραγµατικό ΑΕΠ σε σταθερές τιµές του 2000 και για την περίοδο 1989-2013, και
στον οποίο µπορούµε να συγκρίνουµε την πραγµατική µεταβολή του ΑΕΠ τα τελευταία 24 χρόνια.
(Πηγή)24 Το 2009 το ρώσικο ΑΕΠ έχει την ίδια πραγµατική αξία µε αυτή την εποχή της πτώσης της
ΕΣΣ∆.



15

Για να έχουµε όµως µια καλύτερη συγκριτική εικόνα ας δούµε επίσης σε σταθερές τιµές του 2000 τα
πραγµατικά ΑΕΠ της Ρωσίας σε σχέση µε τις ΗΠΑ, τη Γερµανία, την Ιαπωνία, την Αγγλία και την Κίνα.
Η καµπύλη σε µια µακρά περίοδο 24 χρόνων βγάζει ακόµα πιο ασφαλή συµπεράσµατα για την
υποτιθέµενη άνοδο της Ρωσίας. Αντίθετα µε τους µύθους η ρώσικη αρκούδα παραµένει στάσιµη όταν οι
ΗΠΑ έχουν µια εµφανή σταθερή ανοδική πορεία, όπως και η Κίνα, ενώ ακόµα και η Γερµανία µε την
Αγγλία έχουν αυξήσει έστω και οριακά την ψαλίδα µε τη Ρωσία. Πηγή25

Τέλος να σηµειώσουµε ότι το µέγεθος των ρωσικών εξαγωγών (515 δις$) µπορεί να φαίνεται
εντυπωσιακό, όµως σε σχέση µε τις εξαγωγές σε παγκόσµιο επίπεδο που αγγίζουν τα 18τρις$ οι ρώσικες
επιδόσεις καλύπτουν µόλις το 2,7% του συνόλου. Ακόµα και εδώ πέφτουµε ξανά στο γνωστό ποσοστό
µεταξύ 2-2,7% που βρίσκονται όλα τα µεγέθη της ρώσικης οικονοµίας (ΑΕΠ 2,7%, χρηµατιστηριακή
κεφαλαιοποίηση 2%, ΑΞΕ 2%) σε σχέση µε την παγκόσµια. Παροµοίως αν συγκρίνουµε τα 350δις τζίρο
των τριών µεγαλύτερων ρώσικων επιχειρήσεων που βρίσκονται στο παγκόσµιο top100 θα διαπιστώσουµε
ξανά ότι το µερίδιό τους περιορίζεται στο 2,5%  επί του συνολικού τζίρου των 100 µεγαλύτερων
επιχειρήσεων που φτάνει τα 14 τρις. Όπως και να µετρήσει κανείς τη ρωσική οικονοµία θα πέφτει ξανά
και ξανά σε αυτά τα ποσοστά. Ε λοιπόν αυτό είναι όλο και τίποτα περισσότερο. Η "µεγάλη" Ρωσία αξίζει
για την παγκόσµια οικονοµία, όσο αξίζει η ελληνική για την Ευρώπη: 2,5%. Είναι προφανές ότι οι
Αµερικάνοι και οι Ευρωπαίοι ιµπεριαλιστές τρέµουν µπροστά στον ανερχόµενο ρώσικο "ιµπεριαλισµό".
Χωρίς καµία αµφιβολία είναι έτοιµοι να παραδοθούν χωρίς πολλές κουβέντες. Αστεία πράγµατα…
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