
ИКОНОМИКАТА НА РУСИЯ ПРЕЗ 2022. НАЧАЛО.

Събитията,  които  се  разиграха  след  24  февруари  2022  г.  в  Украйна,  променят
необратимо картината на света. Икономиките на всички държави без изключение са пряко
засегнати от самата специална операция, или по-скоро от нейните последици, както и от
санкциите, наложени от „консолидирания Запад“ срещу Руската федерация. 

Русия  и  Украйна са  ключови  играчи на световния пазар  на зърно.  За  Русия,  в
условията на санкционната война и неудържим натиск върху икономиката, осигуряването
на  собствената  си  продоволствена  сигурност  става  от  първостепенно  значение.  Във
връзка с военните действия е затруднен и износът на зърно от Украйна. Тази ситуация
оказва  натиск  върху  пазарите  на  храни  по  света,  което  води до  рязко  покачване  на
цените както на зърното, така и на други производни, свързани и алтернативни продукти.
Различни държави също въвеждат пълно или частично ембарго върху износа, например,
Малайзия и Индонезия -  палмово масло,  Индия -  зърнени храни, Беларус -  пшенично
брашно, елда и др. В крайна сметка през пролетта на 2022 г. международни организации
и редица държави започнаха да говорят за глада по света, който ще възникне още през
есента на тази година.

В света се развива и енергийна криза. През последните месеци се наблюдава бързо
покачване на цените на газа, петрола и в резултат на това на деривативните стоки на
стоковите борси. В крайна сметка може да се каже, че ограниченията, наложени срещу
Руската  федерация,  ощетяват  и  страните,  които  са  инициирали  тези  санкции.  През
пролетта  на  2022  г.  САЩ  и  еврозоната  ще  видят  нива  на  инфлация,  които  не  са
наблюдавани  в  тези  страни  от  десетилетия.  В  същото  време  правителствата  на
„консолидирания  Запад“  не  възнамеряват  да  спират  и  разработват  нови  пакети  от
ограничения срещу Русия.  Как ще се  развие  ситуацията,  никой няма ясна  представа.
Несигурността е характеристика на настоящата геополитическа и икономическа ситуация.

Прогнозите за темповете на ръст на цените в света постоянно се преразглеждат и
само по посока на покачване. МВФ преразгледа прогнозата за инфлация за 2022 г. за
развитите страни от 2,3% през октомври 2021 г. на 5,7% през април 2022 г., включително
за САЩ - от 3,5% през октомври 2021 г. на 7,7%, за еврозоната - от 1,7 на 5,3%. За
развиващите се пазари и развиващите се страни прогнозата се повишава от  4,9% на
8,7%.

На  фона  на  бързото  покачване  на  цените  Централните  банки  предсрочно
преминават към нормализиране на парично-кредитната политика. В САЩ до края на 2022
г.  се  планира да се повиши ключовата ставка до 2,5%. ЕЦБ също така призовава за
досрочно  прекратяване  на  програмата  за  изкупуване  на  активите  и  повишаване  на
лихвените проценти. В резултат на ускоряването на инфлационните процеси, реалните
разполагаеми доходи на населението ще намалеят в много страни по света,  което ще
доведе  до  намаляване  на  търсенето  и  инвестициите,  увеличаването  на  лихвените
проценти ще доведе до намаляване на кредитирането, което в крайна сметка ще доведе
до  забавяне  на  икономическия  ръст,  а  за  някои  страни  вече  има  заплаха  от
продължителни рецесии. 

Въпреки  факта,  че  Русия  устоя  на  първата  вълна  на  кризата,  властите  и
Централната банка не са неискренни и казват, че първите години ще бъдат трудни, тъй
като икономиката ще претърпи мащабна трансформация. Очаква се това да стане на два
етапа. Първата фаза вече е започнала и ще продължи около 1,5-2 години. Това включва
промяна  в  логистиката,  търсене  на  заместващи  стоки  за  производството  на  готови
продукти, разработване на алтернативни и нови технологии за заместване на изгубените,
промяна  в  асортимента  от  стоки  в  страната  и  в  резултат  на  това  потребителските
предпочитания, преструктуриране на значимостта и важността на икономическите сектори
и  преконфигуриране  на  пазара  на  труда.  Вторият  етап  ще  бъде  стабилизирането  и
консолидирането на икономиката в нова форма.



Според базовата прогноза на Централната банка на Руската федерация, БВП през
2022 г. ще намалее с около 8-10%. Бюджетната подкрепа ще допринесе за преодоляване
на кризата в икономиката. Суспендирането на бюджетното правило ще позволи всички
допълнителни приходи от петрол и газ да бъдат насочени към икономиката. Освен това
ще бъде предоставена допълнителна подкрепа от Националния фонд за благосъстояние,
която ще се използва за стимулиране на икономиката в страната. 

Обемът на външната търговия ще намалее през следващите години, вследствие на
ограниченията върху износа и вноса,  затрудненията с плащанията и нарушаването на
обичайните логистични схеми. Според базовия сценарий на Банката на Русия през 2022 г.
износът  на  стоки  и  услуги  в  реално  изражение  ще  намалее  със  17-21%,  като  се
предполага, че това ще се случи както за сметка на петролния и газовия сектор, така и за
сметка на други отрасли. През 2023 г. намаляването на обема на доставките в чужбина
ще  продължи,  но  по-близо  до  2024  г.  се  очаква  леко  увеличение  в  резултат  на
преориентацията на търговските потоци. Допълнителен натиск върху спада на износа ще
дойде  от  продължаващите  ограничения,  както  и  от  забавянето  на  глобалния
икономически ръст и намаляването на световната търговия.

Според  базовия  сценарий  на  развитие  на  Централната  банка  на  Руската
федерация, спадът на вноса в реално изражение през 2022 г. ще бъде 32,5-36,5%. Тази
динамика ще се дължи и на редица ограничения срещу Русия и прекъсване на веригите за
доставки. Банката на Русия очаква увеличение на обема на вносните доставки още през
2023 г. Трябва да се отбележи, че през следващите години Русия очаква увеличение на
цената на вносните стоки, което се дължи на прекратяването на дейността на редица
чуждестранни компании в страната, усложняването на транспортните вериги за доставки
и увеличаването на транспортните разходи.

Основни параметри на прогнозата на Банката на Русия според базовия сценарий след
заседанието на Съвета на директорите за основния лихвен процент на 29 април 2022 г.

Несигурността  на  базовия  сценарий  остава  повишена,  Централната  банка  на
Руската  федерация не крие това в доклада си  и поставя „по-нататъшно засилване на
външната търговия и финансовите ограничения“ на първо място сред рисковете.

Буквално  за  три  месеца  беше  унищожено  всичко,  което  беше  строено  за  три
десетилетия  –  всички  логистични  вериги,  важни  икономически  и  финансови  връзки,
интегриращи западните и европейските икономики в руската. Предизвикателството пред
страната  през  2022  г.  е  най-значимото  от  90-те  години  на  миналия  век.  Мерките,
предприети от правителството на Руската федерация и Банката на Русия, ще подпомогнат
структурната  трансформация  на  икономиката.  Вътрешното  производство  ще  бъде
фокусирано  към  задоволяване  на  вътрешното  търсене.  Според  Централната  банка  на
Руската  федерация  по-голямата  част  от  трансформацията  на  икономиката  ще  се
осъществи до средата на 2023 г. В резултат на това ще се формират нови икономически
връзки и ще се появят първите основи за локализация на производството.
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