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Šedá eminence proti Putinovi: Spiegel odtajnil hlavního
stratéga sankční války s Ruskem
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„Moskvě se daří lépe, než se očekávalo.“

Jak funguje ekonomická válka proti Putinovi.

EU připravovala sankce proti Rusku dlouho – a nyní podniká kroky jako nikdy
předtím. Funguje její strategie? Návštěva velitelského centra v Bruselu, uvádí Der
Spiegel.

Grandiózní útok Západu v sankční válce proti Rusku se připravoval dlouho před
zahájením speciální operace Ruské federace na Ukrajině. Šedá eminence EU v tom
hrála hlavní roli. 

Der Spiegel odtajnil, kdo je hlavním stratégem evropské ekonomické války proti Rusku a
proti Putinovi.

Hlavní stratég evropské ekonomické války proti Rusku nepřikládá vojenským akcím velký
význam. Jeho uniformou jsou šedé tenisky a modrý oblek. Jeho velitelské centrum:
nenápadná kancelář ve 13. patře budovy Bruselské komise s konferenčním stolem,
pokojovou kytkou a přeplněnou vitrínou, – tak popisuje německé  vydání Der Spiegel
šedou eminenci EU – Björna Seiberta, jednoho z těch lidí v Bruselu, „které téměř nikdo
nezná a jejichž vliv je obrovský“, bez kterého by se velkolepý plán Západu podkopat
ekonomickou stabilitu Ruska sotva mohl vůbec zrodit. Nemluvě o pokusu ho realizovat.
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A právě o pokusu lze dneska hovořit, protože sankční útok Západu proti Rusku, který byl
vržen na Moskvu po zahájení speciální operace na Ukrajině, se zasekl. Restrikce
bolestivě poškozují samotné Evropany. Německý tisk přiznává: „Moskva si vede lépe, než
se očekávalo.“ 

Ekonomická válka proti Putinovi selhává, nehledě na to, že ji začali připravovat již loni na
podzim a koncem února už bylo vše v pohotovosti.

Němečtí novináři tvrdí, že již v lednu tohoto roku EU zafixovala hlavní rysy budoucího
sankčního režimu, „který by se dal přizpůsobit pěti různým válečným scénářům“. A když
Rusko zahájilo svou speciální operaci k demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny,
„plánovačům sankcí v Bruselu a Washingtonu stačilo jenom stisknout tlačítko“.

Samotný nápad se zrodil už loni v listopadu poté, co do Bruselu přijel ředitel CIA Bill
Burns. Tehdy měl Seibert sezení s vedoucími úředníky generálních ředitelství pro obchod,
finance a energetiku. Byly sestaveny obrovské seznamy tisíců položek, s ukazateli kde a
jak se vyrábějí a jak je lze v případě potřeby vyměnit, či nahradit. Podobné analýzy byly
provedeny ve Washingtonu.

Hledali nejslabší místa Ruska ve finanční a ekonomické aktivitě, v technologické
sféře. Úder na bankovní sektor, „zlaté“ zmrazení – to vše bylo zohledněno v tom samém
plánu, který od listopadu 2021 vymýšleli a sestavovali stratégové EU a USA.

Ale část útoků obecně přišla „vniveč“.

Například na zákaz dodávek evropského a amerického technologického zboží Putin
odpověděl legalizací takzvaného paralelního dovozu počítačů, chytrých telefonů nebo
autodílů ze třetích zemí.  Kreml těžil z rostoucích světových cen ropy, plynu a uhlí, –
uvádí se v publikaci. – Za čtyři měsíce se ekonomický konflikt s Ruskem změnil v poziční
válku. Zatímco země G7 svá bezprecedentní opatření chválí, Moskva předpovídá, že
rostoucí ceny energií povedou ve velké části Evropy k chudobě.

Pro Pokec24 přeložila Janinna.
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