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af Will Stewart i Moskva, 3. sept. 2022, LINK

VELKOMMEN til det sanktionsramte Rusland - hvor 
varmeregninger og brændstofpriser er en brøkdel af 
dem i Storbritannien.

Fødevarepriserne falder også hver måned, og 
Vladimir Putins folk fester, som om der ikke er krig.

Efter Ruslands invasion af Ukraine i februar svor 
Boris Johnson, at vestlige sanktioner ville "hæmme 
den russiske økonomi".

I marts annoncerede Liz Truss som udenrigsmin‐
ister 65 sanktioner og erklærede voldsomt: "Putin bør 
ikke gøre sig nogen illusioner. Vi står sammen med 
vores allierede og vil fortsat stramme skruen på den 
russiske økonomi for at sikre, at han fejler i Ukraine. 
Der vil ikke blive givet op."

Men seks måneder senere, mens vi betaler prisen 
for invasionen i form af en forkrøblende krise i 
leveomkostningerne, er de lokale i Moskva 
optimistiske.

Det er ikke overraskende. På trods af påstande 
om, at de ville stå over for en alvorlig fødevareman‐
gel, fylder kunderne i Pyaterochka, Ruslands svar på 
Tesco, deres indkøbsvogne med dagligvarer til 
halvdelen af prisen på vores varer.

I august steg prisen på fødevarer i UK med den 
hurtigste hastighed siden det økonomiske krak i 
2008, idet den steg med 10,5 % i forhold til året før.

I juli var fødevareinflationen steget til 9,3 %, da 
krigen i Ukraine og den deraf følgende stigning i 
priserne på dyrefoder, gødning, hvede og 
vegetabilske olier lagde et stigende pres på priserne.

Men det er et helt andet billede i Moskva, hvor 
prisen på fødevarer siden årets begyndelse er faldet 
med 11,3 %.

LANDET MED MANGE KONTANTER
I en forklaring på, hvordan det er lykkedes Rusland 
at modvirke tendensen, sagde strategispecialisten 
professor Michael Clarke: "Deres regering har lige nu 
penge nok til at subsidiere fødevarer, og så længe de 
har olie- og energipenge, kan de blive ved med at 
subsidiere dem.

"Men hvad energiprisen vil være næste år, kan man 
ikke vide. Det vil blive meget sværere for dem fra 
næste år og fremefter.

"På et tidspunkt tror jeg, at deres økonomi vil være i 
meget dårlig form, enten næste år eller året efter.

"Men det afhænger af prisen på energi.

"Rublen klarer sig godt, fordi de får folk til kun at 
købe og sælge ved hjælp af rublen. Det vil holde 
valutaen stærk i et stykke tid."

Men gæsteprofessoren ved University of Exeter 
advarede om kommende smerter og tilføjede: 
"Sanktioner har altid været en langsigtet politik.

"Rusland er et kontantrigt land på grund af 
energipriserne, og det vil sandsynligvis være tilfældet 
indtil næste år ved denne tid.

"Men sanktionerne påvirker den underliggende 
økonomi i Rusland på en ret grundlæggende måde, så 
selv om folk i Moskva og Sankt Petersborg ikke har 
bemærket det endnu, er den underliggende økonomi i 
et rod.

"Når den underliggende økonomi begynder at 
knække, vil rublen sandsynligvis falde gennem gulvet."

Tom Tugendhat, formand for Udenrigspolitisk 
Kommite, sagde, at det viste, hvorfor Vesten må stå 
sammen og konfrontere Putin.

Han fortalte The Sun on Sunday: "Putin har ført 
fysisk krig mod Ukraine og økonomisk krig mod resten 
af os.

"Han bruger de penge, som de britiske hushold‐
ninger betaler i ekstra brændstofudgifter, til at 
subsidiere priserne i Rusland og holder os alle som 
gidsler for sit diktatur.

"Vi skal være klare over, at vi ikke vil bøje os for 
tyranni og arbejde sammen for at sikre, at vi beskytter 
britiske familier mod denne brutale diktator."

Men på butikshylderne er prisen på den russiske 
basisvare kålen faldet med 40 procent i 25 regioner 
og med et fald på 33 procent i hele landet.

Kartofler er faldet med 28 procent, rødbeder med 
27 procent, druer med 16 procent, bananer med 14 
procent, tomater med 14 procent, gulerødder med 13 
procent, pærer med 11 procent og æbler med seks 
procent.

Nogle ting er forblevet de samme, herunder 
Ruslands mest populære Five Lakes-vodka, som 
stadig koster 379 rubler (5,40 pund) for en 350 ml 
flaske.

Mælk, æg, teposer og sukker er også faldet på det 
seneste, men de koster dog mere end før krigens 
start.

Kartofler koster 43 pence pr. kg, æbler 1,86 pund 
pr. kg og et brød 57 pence - ca. halvdelen af prisen i 

Storbritannien. Men nogle varer koster det samme, 
f.eks. hakket oksekød til 8,50 £ pr. kg.

Ud over de øgede fødevarepriser har vi også 
oplevet stigende priser på brændstof til vores biler.

Vi havde rekordpriser i juni med blyfri benzin til 
1,91 £ pr. liter, mens det i Rusland koster mellem 0,63 
og 0,78 £ pr. liter.

Vi er også blevet konfronteret med kraftigt 
stigende energiregninger. Gaspriserne var allerede 
høje før krigen i Ukraine, da efterspørgslen steg efter 

ophævelsen af Covid-restriktionerne.

Men priserne skød i vejret efter invasionen, fordi 
Rusland er en af verdens største gasproducenter.

Kontinentaleuropa er stærkt afhængig af russisk 
gas, hvilket har ført til frygt for vintermangel, 
rationering og fabrikslukninger i Tyskland.

Kun en lille del af Storbritanniens gas kommer 
direkte fra Rusland, men Storbritannien er mere 
afhængig af gas til elproduktion end sine europæiske 
naboer, fordi landet har mindre atomkraft og 
vedvarende energi.

I Rusland har de haft en gennemsnitlig månedlig 
stigning på ti procent, men i Storbritannien for‐
ventes energiregningerne at stige med 80 procent.

I Sankt Petersborg - Putins hjemby - tjener 
chaufføren Igor Ivanov, 34 år, og hans kone Anya, 28 
år, der er bogholder, 18.000 pund til sammen og bor i 
en lejlighed med to soveværelser.

Igor fortalte The Sun on Sunday: "Vi står over for 
en stigning på ti procent. Så regningerne vil stige til 
omkring 43 pund om måneden. Vi vil ikke gå kold."

Det er en følelse, som butiksansatte Tanya 
Sokolova gentager.

Selv om hun bor i en by, hvor temperaturen 
falder til -35C, vil hendes brændstofbetaling blive 
52,24 £ om måneden for hendes etværelses lejlighed.

Tanya, 29, fortalte The Sun on Sunday: "Jeg har 
fået en stigning på 16 procent, hvilket bringer mine 
betalinger op på 52,24 pund.

Sanktioner En Masse
Velkommen til det sanktionsramte Rusland, hvor 
priserne går NED, mens briterne lider under den 
voldsomt stigende inflation

Storbritanniens energiregninger er steget med 80 procent sammenlignet med en stigning på 10 procent for russerne

https://www.thesun.co.uk/news/19698308/russia-uk-prices-sanctions-food/

