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Санкциите на Запада срещу Русия дадоха обратен ефект и не успяха да принудят Кремъл да
прекрати специалната си операция в Украйна, според Лари Елиът от The Guardian. Той твърди, че
подобна „икономическа война“ и произтичащите от нея енергийни и хранителни кризи могат да
доведат до хуманитарна катастрофа, така че рано или късно трябва да се подпише споразумение
с Кремъл.

Авторът на статията припомня, че веднага след началото на спецоперацията Западът прие първия
пакет от икономически мерки, предполагайки, че Украйна ще капитулира до дни. Това не се случи,
а ефектът от все още висящите санкции постепенно се усеща все по-силно. В същото време,
отбелязва журналистът, няма причина да се счита, че Русия скоро ще напусне Украйна.

В това няма нищо изненадващо: действията на Запада дадоха обратен ефект и повишиха цената
на износа на петрол и газ от Русия, което увеличава търговския й баланс и осигурява средства за
продължаване на специалната операция. През първите четири месеца на 2022 г. Москва спечели
96 милиарда долара, повече от три пъти повече от миналогодишните данни за същия период,
отбелязва авторът.

Петя Паликрушева
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