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Αναδημοσιεύουμε το παρακάτω άρθρο από το ιστολόγιο του Michael Roberts που περιλαμβάνει μια 

ανασκόπηση της οικονομικής κατάστασης της Ουκρανίας και της Ρωσίας ένα χρόνο μετά την έναρξη της 

ρωσικής «Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης». Επιφυλασσόμενοι για την ακρίβεια των στοιχείων (όπως 

πχ περί δήθεν 200.000 ρωσικών απωλειών στον πόλεμο), και χωρίς να υιοθετούμε απαραίτητα τις 

εκτιμήσεις και τα συμπεράσματα του συγγραφέα, επισημαίνουμε τα παρακάτω σημεία: 

• Η οικονομική καταστροφή της Ουκρανίας σε όλα τα ενδεχόμενα, είτε χάσει είτε κερδίσει τον 

πόλεμο, είναι ενδεικτική της αντεθνικής πολιτικής της σημερινής της ηγεσίας και οικονομικής 

ολιγαρχίας. Για την τελευταία, βέβαια, υπάρχουν οφέλη και σήμερα, πχ μέσω της διαφθοράς και 

της κλοπής της ξένης βοήθειας, όσο και για το μέλλον σε περίπτωση νίκης, εάν και εφόσον λάβει 

μέρος της λείας από κάποια δυνητική λεηλασία της Ρωσίας. Ωστόσο, για τον ουκρανικό λαό, η 

καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. 

• Το παραπάνω σημείο, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι αδύνατη η λειτουργία του 

ουκρανικού κράτους και η συνέχιση του πολέμου χωρίς η ξένη βοήθεια να ανέρχεται σε δεκάδες 

δισεκατομμύρια τον χρόνο, αναδεικνύει τον ρόλο της Ουκρανίας ως πλήρως εξαρτημένου 

αντιπροσώπου του ευρωνατοϊκού ιμπεριαλισμού σε αυτόν τον πόλεμο. 

• Από την άλλη, η ετήσια αυτή βοήθεια είναι ένα κόστος που μπορεί να αναληφθεί από την 

ιμπεριαλιστική συμμαχία των πλουσιότερων κρατών του κόσμου. Κατά συνέπεια, ο πόλεμος 

μπορεί να συνεχισθεί για αρκετά μεγάλο διάστημα από την πλευρά τους, «μέχρι τον τελευταίο 

Ουκρανό» και την ολική καταστροφή της χώρας αυτής, χωρίς το άμεσο κόστος για τους 

ιμπεριαλιστές να είναι καταστροφικό γι’ αυτούς. 

• Ο χαρακτηρισμός της Ρωσίας ως «μονοκαλλιέργειας, η οποία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά 

στην παραγωγή ενέργειας και πόρων και στις εξαγωγές με σχετικά φτωχή, χαμηλής 

παραγωγικότητας μεταποιητική παραγωγή», και η τεχνολογική της υστέρηση, η οποία 

επιδεινώνεται από τις κυρώσεις που αυξάνονται λόγω του πολέμου, οδηγεί σε μια σειρά 

συμπερασμάτων για τα αίτια του πολέμου από την πλευρά της Ρωσίας, και τις προοπτικές του: 

o Καταρχήν, μια χώρα πλούσια σε φυσικούς πόρους, που στηρίζεται στις εξαγωγές αυτές, 

δεν έχει νόημα να ξεκινήσει έναν πόλεμο για να ληστέψει μια άλλη χώρα, επίσης πλούσια 

σε τέτοιους πόρους, χάνοντας με αυτόν τον τρόπο τους καλύτερους πελάτες αυτών των 

εξαγωγών, τις χώρες της ΕΕ. Κάτι τέτοιο θα ήταν αυτοκαταστροφικό! 

o Επιπλέον, μια χώρα που υστερεί τεχνολογικά και βιομηχανικά, και δε διακρίνεται 

ιδιαίτερα για τις παραγωγικές εξαγωγές κεφαλαίων, δεν έχει κανένα ισχυρό κίνητρο ούτε 

για να υποδουλώσει το εργατικό δυναμικό της Ουκρανίας για να το υπερεκμεταλλευτεί 

ως φθηνή εργασιακή δύναμη. 

https://thenextrecession.wordpress.com/2023/02/22/russia-ukraine-one-year-of-war-the-economics/


o Αντίστοιχη έλλειψη υπάρχει και όσον αφορά το χρηματοπιστωτικό σύστημα και θεσμούς 

κρατικομονοπωλιακής ρύθμισης και εξάρτησης που θα αναλάμβαναν την οικονομική 

ανοικοδόμηση και τυχόν ιμπεριαλιστική εκμετάλλευση της Ουκρανίας μεταπολεμικά εκ 

μέρους της Ρωσίας. Αντίθετα, αναφέρεται από τον αρθρογράφο ότι αυτό έχει ήδη 

ξεκινήσει από την πλευρά του ευρωατλαντικού ιμπεριαλισμού με την επέλαση των 

δυτικών μονοπωλίων και του ΔΝΤ από το πραξικόπημα του Μαϊντάν, το 2014, και 

συνεχίζεται εν μέσω του πολέμου… Τέτοια φαινόμενα δεν παρατηρήθηκαν από τη 

ρωσική πλευρά ούτε όταν ήταν η Ουκρανία στη «ρωσική σφαίρα επιρροής» ή σε 

καθεστώς ουδετερότητας, όπως δεν παρουσιάζονται για παράδειγμα στη γειτονική 

Λευκορωσία, στην οποία κυριαρχούν ακόμη σε μεγάλο βαθμό η κρατική ιδιοκτησία, 

ευρεία εργατικά δικαιώματα, κληρονομημένα από τη σοβιετική εποχή κοκ…. 

o Το να αναδειχθεί η Ρωσία σε νέα ιμπεριαλιστική δύναμη μέσα από αυτόν τον πόλεμο και 

τον αναπροσανατολισμό της οικονομίας της είναι κάτι που, ακόμη και αν είναι δυνατό ή 

περιλαμβάνεται στις φιλοδοξίες της ρωσικής ηγεσίας, θα έπαιρνε, επομένως, πολλά 

χρόνια ή και δεκαετίες, ώστε να διαμορφωθούν οι τεχνολογικοί, κοινωνικο-ταξικοί, 

θεσμικοί, και άλλοι όροι, που υπάρχουν ήδη στις ιμπεριαλιστικες χώρες της Δύσης. 

o Ακόμη περισσότερο, οι δυσκολίες που παρουσιάζει αυτός ο πόλεμος για τη Ρωσία, και το 

γεγονός ότι τον διεξάγει εναντίον μιας πανίσχυρης στρατιωτικής συμμαχίας πάμπλουτων 

κρατών, σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να τον επεκτείνει «κατακτώντας» τόσο την 

Ουκρανία, όσο και μεγαλύτερο μέρος της ανατολικής Ευρώπης ή του πρώην σοβιετικού 

χώρου. 

Συνδυασμένα τα παραπάνω αναδεικνύουν το έωλο των ισχυρισμών περί του 

ιμπεριαλιστικού, επιθετικού ή επεκτατικού χαρακτήρα του πολέμου από την πλευρά της 

Ρωσίας. Πολύ απλά το κόστος του πολέμου αυτού υπερβαίνει κατά πολύ κάθε πιθανό όφελος 

από αυτόν. Αντίστοιχα ισχύουν και για το απίθανο της ανάδειξής της σε νέα, ή και ηγεμονική, 

ιμπεριαλιστική δύναμη μέσα από αυτόν τον πόλεμο, στο βραχυπρόθεσμό ή και 

μεσοπρόθεσμο μέλλον. 

• Τέλος, μόνο εκτιμήσεις – σαν αυτές του αρθρογράφου - μπορούν να γίνουν για τις δυνατότητες 

της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο για τα επόμενα χρόνια, και να βγει νικήτρια από αυτή τη 

γενική σύγκρουση με τις ιμπεριαλιστικές χώρες. Φαίνεται, όμως, ότι ήδη αυτή η προσπάθεια την 

οδηγεί στον δρόμο της διαμόρφωσης μιας «πολεμικής οικονομίας» με έντονα στοιχεία κεντρικού 

κρατικού σχεδιασμού, όπως παρατηρεί ο αρθρογράφος. Αυτό ανοίγει, ίσως, και ιστορικές 

δυνατότητες για να διαπιστώσει ο ρωσικός λαός στην πορεία ότι μόνο ο σοσιαλισμός μπορεί να 

εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τη νίκη απέναντι στον ιμπεριαλισμό… 

Ακολουθεί το μεταφρασμένο άρθρο. 

 

 

Έχει περάσει μόλις ένας χρόνος από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.  εν πρόκειται να συζητήσω την 

πολιτική αυτού του πολέμου σε αυτή την ανάρτηση. Υπάρχουν πολλές πηγές για συζήτηση σχετικά με 

αυτό. Αντ' αυτού, θέλω να εξετάσω τις οικονομικές συνέπειες του πολέμου τόσο για την Ουκρανία όσο 

και για τη Ρωσία. 



 

 

 

Ας ξεκινήσουμε με την Ουκρανία. Πέρυσι μια έκθεση του ΔΝΤ τον περασμένο Μάρτιο κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η χώρα είχε παραλύσει. «Με εκατομμύρια Ουκρανούς να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους 

και πολλές πόλεις να βρίσκονται υπό βομβαρδισμό, η συνήθης οικονομική δραστηριότητα πρέπει, σε 

μεγάλο βαθμό, να ανασταλεί». Και τον τελευταίο χρόνο η Ουκρανία καταστράφηκε από τους ρωσικούς 

βομβαρδισμούς και τα όπλα. Χιλιάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκατομμύρια εκτοπίστηκαν ή/και 

εγκατέλειψαν τη χώρα. Η οικονομική βάση της χώρας εκμηδενίζεται. 

Πριν από τον πόλεμο, η Ουκρανία ήταν ήδη μια πολύ φτωχή χώρα με πραγματικό ΑΕΠ μόλις 160 δισ. 

δολάρια. Πριν τελειώσει αυτός ο πόλεμος, οι φυσικές απώλειες από τον πόλεμο θα φτάσουν τουλάχιστον 

όσο αυτό το ΑΕΠ. Ο αντίκτυπος της ρωσικής εισβολής στην ουκρανική οικονομία ήταν καταστροφικός. 

Το ένα τρίτο των επιχειρήσεων διέκοψε αμέσως τη λειτουργία του, λόγω της καταστροφής των 

εγκαταστάσεων παραγωγής και των υποδομών, της διακοπής των αλυσίδων εφοδιασμού  και της 

δραματικής αύξησης του κόστους παραγωγής. 

Κατά συνέπεια, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 15% το πρώτο τρίμηνο του 2022 και κατά το εντυπωσιακό 37% το 

δεύτερο τρίμηνο. Η απώλεια ήταν μεγαλύτερη από ό,τι συνέβη στη Σερβία, όταν το ΝΑΤΟ βομβάρδισε 

τη χώρα μέχρι να υποταχθεί, αλλά όχι ακόμη τόσο μεγάλη όσο η ζημιά που υπέστη το Κουβέιτ από την 

εισβολή του Ιράκ και τα επακόλουθα αντίποινα των ΗΠΑ. 

 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2022/03/05/pr2261-imf-staff-statement-on-the-economic-impact-of-war-in-ukraine
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Το τρίτο τρίμηνο, το ΑΕΠ ανέκαμψε λίγο και μειώθηκε μόνο κατά 30,8% σε ετήσια βάση. Αλλά ο έντονος 

βομβαρδισμός από τη Ρωσία των ουκρανικών ενεργειακών υποδομών κατά το τέταρτο τρίμηνο έχει 

οδηγήσει τον ρυθμό απώλειας περαιτέρω στο 41% σε ετήσια βάση, καθιστώντας τη μέση πτώση του ΑΕΠ 

για το 2022 περίπου 32%. 

 

Ουκρανία: αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ (% σε ετήσια βάση): 

 

 



Οι σχεδόν καθημερινές αεροπορικές επιθέσεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας και η συχνή 

καθυστέρηση στην άδεια απόπλου των πλοίων από τα ουκρανικά λιμάνια έχουν εμποδίσει την 

οικονομία. 

 

Διάρκεια των διακοπών ρεύματος τον Οκτώβριο-Δεκέμβριο 2022 (% του παραγωγικού χρόνου): 

 

 

Αυτό περιλαμβάνει μια πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά 39%, η οποία προκλήθηκε από τους 

κλυδωνισμούς της προσφοράς, τη μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος και της 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης, καθώς και από πάνω από έξι εκατομμύρια πρόσφυγες που εγκατέλειψαν 

τη χώρα. Οι επενδύσεις κατέρρευσαν σε λιγότερο από το μισό από ό,τι ήταν το 2021, περιοριζόμενες 

κυρίως στην αντικατάσταση κεφαλαιουχικών αγαθών στις περιοχές της χώρας όπου αυτό είναι ακόμη 

δυνατό. Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε κατά 40% περίπου μέσα στο έτος. 

 

Ουκρανία: βιομηχανική παραγωγή % σε ετήσια βάση: 



 

 

Με τεράστιες ελλείψεις σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στο 27% 

περίπου. 

 

Ουκρανία: ρυθμός πληθωρισμού % σε ετήσια βάση: 

 

 

Και το εμπορικό έλλειμμα έχει σχεδόν τριπλασιαστεί από 4,4 δισ. δολάρια το 2021 σε 11,2 δισ. δολάρια 

το 2022.  Οι εισαγωγές βασικών αγαθών έχουν μειωθεί κατά 24%, αλλά οι εξαγωγές έχουν καταρρεύσει 

ακόμη περισσότερο, κατά 49% σε σύγκριση με το 2021. 

 



Ουκρανία: μηνιαίο εμπορικό ισοζύγιο $ δισ.: 

 

 

Πριν από τον πόλεμο, το 89% των εξαγωγών σιτηρών της Ουκρανίας μεταφέρονταν μέσω λιμένων της 

Μαύρης Θάλασσας. Τα ουκρανικά λιμάνια της Οδησσού, του Τσερνομόρσκ, του Πιβντένι και του 

Μυκολάεφ διακινούσαν έως και 6 εκατ. τόνους σιτηρών μηνιαίως το 2021 και ετοιμάζονταν να 

σημειώσουν νέα ρεκόρ το 2022 χάρη στις επενδύσεις σε διευρυμένες λιμενικές υποδομές και τις 

πλούσιες σοδειές. Στον πόλεμο οι εξαγωγές σιτηρών κατέρρευσαν. Η μερική επαναλειτουργία των 

θαλάσσιων λιμανιών της Ουκρανίας τον Αύγουστο, μετά από συμφωνία με τη μεσολάβηση της Ρωσίας, 

επέτρεψε στις μηνιαίες εξαγωγές σιτηρών να ξεπεράσουν τους 4 εκατ. τόνους. Ωστόσο, η συχνή 

κωλυσιεργία της Ρωσίας στο να επιτρέψει στα πλοία να περάσουν τον αποκλεισμό, οι αυξημένες τιμές 

ασφάλισης και ναύλων, και οι πρόσφατες απειλές για την πλήρη διακοπή του διαδρόμου σιτηρών 

σήμαιναν ότι οι εξαγωγές του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου υποχώρησαν και πάλι σε σχέση με τον 

όγκο των εξαγωγών του 2021. 

 

Εξαγωγές σιτηρών Ουκρανίας εκατ. τόνοι: 

 



 

 

Η κατάρρευση του εμπορίου σήμαινε απελπιστική έλλειψη σκληρού νομίσματος, όπως τα δολάρια. Η 

προσπάθεια της κεντρικής τράπεζας της Ουκρανίας (NBU) να σταθεροποιήσει τη γρίβνα σε σχέση με το 

δολάριο δεν μπόρεσε να διατηρηθεί. Έτσι, το περασμένο καλοκαίρι, το νόμισμα υποτιμήθηκε απότομα. 

Ακόμα κι έτσι, η νέα σταθεροποίηση δεν ήταν βιώσιμη, και το χάσμα μεταξύ της επίσημης και της 

σκιώδους συναλλαγματικής ισοτιμίας συνέχισε να διευρύνεται. Αυτό σημαίνει ότι ο πληθωρισμός θα 

συνεχίσει να αυξάνεται. 

 

Συναλλαγματικές ισοτιμίες UAH/USD (επίσημες και σκιώδεις): 

 



 

Στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τη σταθερή συναλλαγματική ισοτιμία, το καθαρό απόθεμα 

αποθεματικών της NBU μειώθηκε σχεδόν κατά 40%. Πολλοί εύποροι Ουκρανοί εγκατέλειψαν τη χώρα 

παίρνοντας μαζί τους τα μετρητά τους. Τα μετρητά που αφαιρέθηκαν από τις τράπεζες αυξήθηκαν κατά 

σχεδόν 9 δισεκατομμύρια δολάρια την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022. Ενώ αυτό καλύφθηκε εν 

μέρει από τα εμβάσματα των προσφύγων και τη στρατιωτική και ανθρωπιστική βοήθεια από τη Δύση, η 

Ουκρανία έχασε συνολικά περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε διεθνή αποθέματα. 

 

Ουκρανία: επίσημα συναλλαγματικά αποθέματα $ δισ.: 

 

 

Παρά την ξένη χρηματική υποστήριξη, δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά χρήματα για να χρηματοδοτηθεί η 

πολεμική προσπάθεια και να διατηρηθεί κάποια επίφαση δημόσιων υπηρεσιών. Έτσι, όλο και 

περισσότερο το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, το οποίο διευρύνθηκε από 3,6% του ΑΕΠ το 

2021 σε 42% το 2022, χρηματοδοτείται με το "τύπωμα" χρήματος. Για να χρηματοδοτήσει το έλλειμμα, 

η κυβέρνηση εξέδωσε ομόλογα και κάλεσε την NBU να τα αγοράσει. Η NBU είναι πλέον ο μεγαλύτερος 

κάτοχος ουκρανικών κρατικών ομολόγων. Με την παραγωγή να μειώνεται και την προσφορά χρήματος 

να αυξάνεται, αυτό είναι μια συνταγή για περαιτέρω επιτάχυνση του πληθωρισμού για την αγορά ειδών 

πρώτης ανάγκης. 

 

Ουκρανία: χρηματοδότηση του δημοσιονομικού ελλείμματος δισ.: 



 

 

Το συμπέρασμα είναι ότι χωρίς την ξένη βοήθεια, στρατιωτική και οικονομική, η Ουκρανία δεν θα 

μπορούσε να συνεχίσει τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις, να υποστηρίξει βασικές υπηρεσίες ή να 

ανταποκριθεί στις εξωτερικές της υποχρεώσεις.  Το υπουργείο Οικονομικών της Ουκρανίας είχε λάβει 31 

δισ. ευρώ μέχρι τον Δεκέμβριο του 2022 από τα 64 δισ. ευρώ που είχαν υποσχεθεί οι δυτικές χώρες μετά 

την έναρξη της πλήρους επίθεσης της Ρωσίας τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με έρευνα του 

Ινστιτούτου του Κιέλου για την Παγκόσμια Οικονομία. 

 



 

 

Αυτό είναι περίπου το 75% του προπολεμικού αποθέματος των διεθνών αποθεμάτων. Οι ΗΠΑ και η ΕΕ 

έχουν τώρα συμφωνήσει από κοινού να στηρίξουν την Ουκρανία με 3 δισ. δολάρια μηνιαίως το 2023, ή 

άλλα 36 δισ. δολάρια το 2023. 

Επιπλέον, η Ουκρανία αναζητά χρηματοδότηση από το ΔΝΤ και την Παγκόσμια Τράπεζα. Θέλει ένα 

πλήρες τριετές πρόγραμμα ύψους 15-20 δισ. δολαρίων, το οποίο είναι πιθανό να λάβει. Αλλά το δάνειο 

αυτό εξαρτάται από μια σειρά προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης από τις χώρες της 

G7 και τους άλλους δωρητές και πιστωτές της Ουκρανίας που διασφαλίζουν τη βιωσιμότητα του χρέους 

της χώρας. Το σχέδιο θα απαιτούσε επίσης πρωτοφανείς αλλαγές στους κανόνες δανεισμού του ΔΝΤ, 

ώστε το Ταμείο να μπορεί να δανείσει στη ρημαγμένη από τον πόλεμο χώρα - η Ουκρανία θα λάμβανε 

έτσι ειδική στήριξη που δεν είναι διαθέσιμη σε άλλες φτωχές χώρες. 

Όμως η Ουκρανία θα έπρεπε ακόμη να συμφωνήσει σε "διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις" και αυτό 

συνήθως σημαίνει δημοσιονομική λιτότητα, αυστηρή νομισματική πολιτική (δηλαδή υψηλά επιτόκια), 

ιδιωτικοποιήσεις και απορρύθμιση της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένης της διολίσθησης του 

νομίσματος. Με άλλα λόγια, το κλασικό νεοφιλελεύθερο πρόγραμμα του ΔΝΤ που επιβάλλεται σε μια 

χώρα οφειλέτη - αν και σε αυτή την περίπτωση με την πρόθυμη υποστήριξη της κυβέρνησης της 

Ουκρανίας. 

Η Ουκρανία χρειάζεται περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023 για να συνεχίσει να λειτουργεί η 

οικονομία της. Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα μεγάλο ποσό, αλλά είναι μόνο το 0,1% του ΑΕΠ των 

συμμάχων της Ουκρανίας, το 4% του ετήσιου προϋπολογισμού του ΝΑΤΟ. Αυτό όμως δεν καλύπτει το 

κόστος της ανοικοδόμησης μετά τον πόλεμο. 



Μέχρι στιγμής, οι εκτιμήσεις για τις φυσικές απώλειες ανέρχονται σε περίπου 130 δισ. δολάρια ή κοντά 

στο 70% του προπολεμικού ετήσιου ΑΕΠ. Η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι το παραγόμενο απόθεμα 

κεφαλαίου της Ουκρανίας ανά κάτοικο το 2014 ήταν περίπου 25.000 δολάρια, το οποίο ανέρχεται σε 

περίπου 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια σε συνολικό επίπεδο. Οι πρώτες αναφορές κυβερνητικών 

αξιωματούχων και επιχειρηματιών δείχνουν ότι το 30-50% αυτού του κεφαλαιακού αποθέματος έχει 

καταστραφεί ή έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Υποθέτοντας το 40% ως ποσοστό της καταστροφής αυτής, 

το κόστος αυτό ανέρχεται σε 440 δισεκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, με την παραδοχή ότι το κόστος 

ανέρχεται σε 10.000 ευρώ ανά πρόσφυγα (ανά έτος), το κόστος χρηματοδότησης 5 εκατομμυρίων 

προσφύγων για ένα έτος ανέρχεται σε 50 δισ. ευρώ ή 0,35% του ΑΕΠ της ΕΕ. 

Ουκρανικές πηγές εκτιμούν ότι το κόστος της αποκατάστασης των υποδομών: χρηματοδότηση της 

πολεμικής προσπάθειας (πυρομαχικά, όπλα κ.λπ.)- απώλειες κατοικιών, εμπορικών ακινήτων, 

αποζημιώσεις για θανάτους και τραυματισμούς, έξοδα επανεγκατάστασης, εισοδηματική στήριξη κ.λπ.) 

και το χαμένο τρέχον και μελλοντικό εισόδημα θα φτάσουν το 1 τρις δολάρια, ή έξι χρόνια του 

προηγούμενου ετήσιου ΑΕΠ της Ουκρανίας. Αυτό είναι περίπου 2,0% του ΑΕΠ της ΕΕ ετησίως ή 1,5% του 

ΑΕΠ της G7 για έξι χρόνια. 

Ποιος θα πληρώσει;  Μην περιμένετε μια γρήγορη μεταπολεμική ανάκαμψη, όπως συνέβη μετά τον Β' 

Παγκόσμιο Πόλεμο με το σχέδιο Μάρσαλ των ΗΠΑ. Μέχρι το τέλος αυτής της δεκαετίας, ακόμη και αν η 

ανοικοδόμηση πάει καλά και υποθέτοντας ότι όλοι οι πόροι της προπολεμικής Ουκρανίας θα 

αποκατασταθούν (δηλ. η βιομηχανία και τα ορυκτά της ανατολικής Ουκρανίας θα είναι στα χέρια της 

Ρωσίας), τότε η οικονομία θα εξακολουθεί να είναι 15% κάτω από το προπολεμικό της επίπεδο. Εάν όχι, 

η ανάκαμψη θα διαρκέσει ακόμη περισσότερο. 

Η Ουκρανία ήταν ήδη μια χώρα με γηράσκοντα πληθυσμό και δραματικά μειωμένο ποσοστό γεννήσεων. 

Ο πόλεμος εμβάθυνε αυτά τα προβλήματα, με πέντε εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά να διαφεύγουν 

σε χώρες με υψηλότερο εισόδημα, όπου οι Ουκρανοί είχαν τη δυνατότητα να πάρουν τοπικές άδειες 

εργασίας. Καθώς ο πόλεμος παρατείνεται, πολλοί από αυτούς τους πρόσφυγες θα βρουν δουλειά και θα 

αποφασίσουν να εγκατασταθούν στο εξωτερικό. 

Η ζημία για όσους παραμένουν στην Ουκρανία είναι τεράστια.  Οι απώλειες στην εκπαίδευση των 

ουκρανικών παιδιών αποτελούν ιδιαίτερη ανησυχία: η Ουκρανία θα καταλήξει με χαμηλότερης 

ποιότητας προσθήκες στο εργατικό δυναμικό της λόγω των διαταραχών στη μαθησιακή διαδικασία που 

προκλήθηκαν από τον πόλεμο (και πριν από αυτόν, από το Covid). Οι απώλειες αυτές εκτιμάται ότι είναι 

της τάξης των 90 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ή σχεδόν όσο οι απώλειες σε φυσικό κεφάλαιο μέχρι 

σήμερα.  Μελέτες δείχνουν επίσης ότι ένας πόλεμος κατά τη διάρκεια των πρώτων πέντε ετών της ζωής 

ενός ατόμου συνδέεται με περίπου 10% μείωση των βαθμολογιών ψυχικής υγείας όταν είναι στα 60 και 

70 του χρόνια. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η καθαρή οικονομία, αλλά και η μακροπρόθεσμη ζημιά σε 

όσους Ουκρανούς μείνουν. 

 

ΡΩΣΙΑ 

Ας περάσουμε τώρα στη ρωσική οικονομία. Δεν είναι οι πολεμικές ζημιές σε κτίρια και υποδομές που 

πλήττουν τη ρωσική οικονομία - αν και οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές στα ρωσικά στρατεύματα ήταν 

τεράστιες - περίπου 200.000. Το πραγματικό χτύπημα στην οικονομία προέρχεται από τις οικονομικές 

https://cepr.org/about/news/press-release-rebuilding-ukraine
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/08/15/russia-under-putin/
https://thenextrecession.wordpress.com/2022/08/15/russia-under-putin/


κυρώσεις των δυτικών δυνάμεων. Έχουν σταδιακά επιφέρει το τίμημά τους. Η Δύση, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ 

δεν απάντησαν στην εισβολή με ένοπλη επέμβαση αλλά κατέφυγαν σε οικονομικές κυρώσεις - το νέο 

όπλο του πολέμου (https://thenextrecession.wordpress.com/2022/02/27/russia-from-sanctions-to-

slump/). 

Οι οικονομικές κυρώσεις πάγωσαν περίπου το ήμισυ των διεθνών αποθεμάτων της Κεντρικής Τράπεζας 

της Ρωσίας (CBR) (τα οποία ανέρχονταν σε 630 δισεκατομμύρια δολάρια στο τέλος Ιανουαρίου 2022) και 

εμπόδισαν τη δυνατότητα των μεγαλύτερων τραπεζών της Ρωσίας να πραγματοποιούν συναλλαγές στα 

πιο διαδεδομένα ξένα νομίσματα. Αρκετές τράπεζες αποσυνδέθηκαν επίσης από το σύστημα 

ανταλλαγής μηνυμάτων SWIFT. Οι ρωσικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων των τραπεζών, 

περιορίστηκαν κατά τη διενέργεια επενδυτικών ή χρηματοδοτικών πράξεων στις περισσότερες 

δικαιοδοσίες. Οι εμπορικοί περιορισμοί, επιπλέον, περιόρισαν την εξαγωγή ορισμένων αγαθών και 

τεχνολογιών στη Ρωσία. Παρά ταύτα, οι κυρώσεις δεν εμπόδισαν την εκτόξευση των ρωσικών 

ενεργειακών εσόδων - τουλάχιστον μέχρι τώρα. 

 

Ρωσία: έσοδα από πετρέλαιο και εξαγωγές δισεκατομμύρια δολάρια: 

 

 

Ο συνδυασμός των υψηλών τιμών των υδρογονανθράκων και της συμπίεσης των εισαγωγών οδήγησε το 

ρωσικό εμπορικό πλεόνασμα σε επίπεδο ρεκόρ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, η Ρωσία κατέγραψε 

σωρευτικό πλεόνασμα 147 δισεκατομμυρίων δολαρίων (15% του ΑΕΠ), που ισοδυναμεί περίπου με το 
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ήμισυ των ρωσικών συναλλαγματικών αποθεμάτων που είχαν παγώσει κατά το ξέσπασμα του πολέμου. 

Το εμπορικό πλεόνασμα της Ρωσίας έφτασε τελικά τα 370 δισ. δολάρια το 2022 έναντι 190 δισ. δολαρίων 

το 2021. Τα δύο τρίτα αυτής της αύξησης των $180 δισ. προήλθαν από υψηλότερες εξαγωγές- το ένα 

τρίτο από χαμηλότερες εισαγωγές. Ήταν αυτό το απρόσμενο κέρδος από τις τιμές της ενέργειας που 

πληρώνει την τρέχουσα εαρινή επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία. 

 

Ρωσία: μηνιαίο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών $δισ.: 

 

 

Συνολικά, η καθαρή εξωτερική θέση του ιδιωτικού τομέα της Ρωσίας βελτιώθηκε κατά σχεδόν 170 

δισεκατομμύρια δολάρια.  Τα μετρητά έφυγαν από τη χώρα, καταλήγοντας κυρίως στην Ευρωζώνη! 

 

Διασυνοριακές τραπεζικές υποχρεώσεις προς τη Ρωσία (απόθεμα, δισεκ. $): 



 

 

Τα εν λόγω περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν κεφάλαια από τίτλους που φυλάσσονται για 

λογαριασμό κατοίκων της Ρωσίας στους οποίους έχουν επιβληθεί κυρώσεις και τα οποία δεν μπορούσαν 

(και δεν μεταφέρθηκαν) πίσω στη Ρωσία. Τα κεφάλαια αυτά συσσωρεύτηκαν στον ισολογισμό της 

Euroclear ως καταθέσεις. Υπήρξε επίσης μια αύξηση του αποθέματος των ρωσικών καταθέσεων από 

σχεδόν 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε σχεδόν 20 δισεκατομμύρια δολάρια, η οποία πιθανότατα 

σχετίζεται με το αυξημένο εμπόριο με χώρες που δεν υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως η Κίνα. 

Παρ' όλα αυτά, η συνολική οικονομία δεν απέφυγε τη συρρίκνωση το 2022. Η οικονομία της Ρωσίας 

συρρικνώθηκε κατά 2,1% το 2022, λιγότερο από ό,τι αναμενόταν.  Όμως, κοιτάζοντας μπροστά, το ΑΕΠ 

αναμένεται να μειωθεί κατά 2,4% σε ετήσια βάση τους πρώτους τρεις μήνες του 2023, σύμφωνα με την 

Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας. 

 

Ρωσία: αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ % σε ετήσια βάση: 



 

 

Ο πληθωρισμός αυξήθηκε απότομα κατά τη διάρκεια του έτους και έφθασε στο 17,5% yoy πριν 

υποχωρήσει λίγο. 

 

Ρωσία: ρυθμός πληθωρισμού % σε ετήσια βάση: 

 

 

Σε αντίθεση με την Ουκρανία, το μεγάλο πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της Ρωσίας 

συνέβαλε αναμφίβολα στη διατήρηση του ρουβλίου. Ωστόσο, προέρχεται επίσης από τη μείωση των 

εισαγωγών λόγω του πολέμου και των σχετικών κυρώσεων. Αυτό σημαίνει λιγότερα αγαθά για τους 



Ρώσους πολίτες και έλλειψη εξαρτημάτων για την πολεμική προσπάθεια και την εγχώρια παραγωγή (π.χ. 

η παραγωγή αυτοκινήτων μειώθηκε κατά περίπου 77% σε ετήσια βάση τον Σεπτέμβριο). 

Ενώ η Ουκρανία ενισχύεται από μαζική ξένη βοήθεια, η Ρωσία αγωνίζεται να βρει ξένη υποστήριξη. Οι 

καθαρές εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων της Ρωσίας έχουν πέσει σε αρνητικό έδαφος. Εκατοντάδες 

ξένες εταιρείες έχουν αποφασίσει να εγκαταλείψουν τη Ρωσία. 

 

Ρωσία: καθαρές ροές ξένων κεφαλαίων δισεκατομμύρια δολάρια τριμηνιαία: 

 

 

Οι εισαγωγές πολλών τεχνολογικών προϊόντων μειώθηκαν ιδιαίτερα απότομα. Σύμφωνα με ορισμένες 

εκτιμήσεις, οι ρωσικές εισαγωγές αγαθών τον Σεπτέμβριο μειώθηκαν κατά 28% σε σχέση με τα επίπεδα 

πριν από την εισβολή. 

 

Ρωσία: επίπεδα εισαγωγών $ δισ.: 



 

 

Οι αμυντικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν πλέον το ένα τρίτο του συνόλου των δαπανών του 

προϋπολογισμού που εγκρίθηκαν για το 2023. Ο πόλεμος μειώνει ραγδαία το πιο ικανό τμήμα του 

εργατικού δυναμικού και η μετανάστευση έχει αυξηθεί. Υπάρχουν περίπου 30 εκατομμύρια άνδρες σε 

πολεμική ηλικία στη Ρωσία, αλλά μόνο 9-10 εκατομμύρια έχουν στρατιωτική εμπειρία, κυρίως λόγω της 

επιστράτευσης. Και ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει εκείνους που μπορεί να είναι άρρωστοι ή ανάπηροι 

ή που έχουν απαλλαγή από τη θητεία, για παράδειγμα λόγω του επαγγέλματός τους. Οι Ρώσοι 

δημογράφοι συμφωνούν επίσης ότι περίπου 500.000 Ρώσοι έχουν εγκαταλείψει τη χώρα σε τουλάχιστον 

κάπως μόνιμη βάση από την έναρξη της εισβολής, στην πλειονότητά τους άνδρες σε πολεμική ηλικία. 

 



 

 

Η Ρωσία διαθέτει ένα μεγάλο απόθεμα χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων "για μια βροχερή 

μέρα".  Και βρέχει.  Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία ελέγχονται από το Ταμείο Εθνικού Πλούτου της Ρωσίας 

(NWF), τα οποία αυξήθηκαν από 1,9% του ΑΕΠ το 2008 σε 10,2% μέχρι την αρχή της εισβολής. Αλλά μέσα 

σε ένα χρόνο, έχει πέσει στο 7,2% του ΑΕΠ - λόγω της ανατίμησης του νομίσματος και της χρήσης αυτών 

των περιουσιακών στοιχείων από το κράτος για να καλύψει το έλλειμμα του προϋπολογισμού του. Το 

2023, ο νόμος για τον προϋπολογισμό προβλέπει έλλειμμα 2,9 εκατ. ρουβλίων, που ισοδυναμεί με 1,9% 

του ΑΕΠ, μεγάλο μέρος του οποίου το κράτος σχεδιάζει να καλύψει με χρήματα του NWF. 

 



 

 

Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Ρωσία είναι ότι η οικονομία της είναι στην πραγματικότητα μια 

μονοκαλλιέργεια, η οποία βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην παραγωγή ενέργειας και πόρων και στις 

εξαγωγές με σχετικά φτωχή, χαμηλής παραγωγικότητας μεταποιητική παραγωγή. Και αυτός ο τομέας 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από εισαγόμενα αγαθά και εισροές υψηλής τεχνολογίας. Με τις κυρώσεις 

να περιορίζουν πλέον τη διαθεσιμότητα της τεχνολογίας και της χρηματοδότησης, οι προοπτικές της 

Ρωσίας για υποκατάσταση των εισαγωγών τεχνολογικών προϊόντων έχουν γίνει ακόμη πιο 

περιορισμένες. Ενώ οι ρωσικές εισαγωγές από την Κίνα και την Τουρκία έχουν υπερβεί τα προπολεμικά 

επίπεδα τους τελευταίους μήνες, το μερίδιο των τεχνολογικών προϊόντων παρέμεινε αμετάβλητο. 

Ως αποτέλεσμα, οι βιομηχανίες μέσης και υψηλής τεχνολογίας της Ρωσίας έχουν συρρικνωθεί απότομα. 

Η παραγωγή φορτηγών μειώθηκε κατά 40%, τηλεοπτικών δεκτών κατά 44% και εκσκαφέων κατά 69%. 

Οι Ρώσοι παραγωγοί ξύλου και χάλυβα δεν μπόρεσαν να βρουν εναλλακτικές εξαγωγικές αγορές που να 

προσφέρουν κερδοφόρα επίπεδα τιμών. Σε αυτούς τους κλάδους, η παραγωγή έχει μειωθεί απότομα 

και οι εταιρείες έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες. 



Βέβαια, οι τομείς της ενέργειας παρέμειναν εύρωστοι, μέχρι στιγμής. Η παραγωγή πετρελαίου και 

φυσικού αερίου δεν έχει μειωθεί. Επιπλέον, η άνοδος των παγκόσμιων τιμών του πετρελαίου έχει 

στηρίξει τα έσοδα της Ρωσίας από το πετρέλαιο (ακόμη και αν το ρωσικό πετρέλαιο έχει πωληθεί με 

έκπτωση) σε συνδυασμό με τον αναπροσανατολισμό του ρωσικού πετρελαίου προς νέες εξαγωγικές 

αγορές, κυρίως την Ινδία και την Κίνα. 

Όμως τα πράγματα μπορεί να αλλάξουν το 2023. Η Ευρώπη κατάφερε να περάσει τον χειμώνα χωρίς 

ρωσική ενέργεια εισάγοντας ακριβό υγρό φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ και μειώνοντας την κατανάλωση, 

δεδομένου του σχετικά ζεστού καιρού. Οι περιορισμοί της ΕΕ στις εισαγωγές πετρελαίου τέθηκαν σε ισχύ 

τον Δεκέμβριο του 2022. Και τα ανώτατα όρια τιμών για τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου και φυσικού 

αερίου άρχισαν στις αρχές αυτού του μήνα. 

Αυτό θα μειώσει τα ρωσικά έσοδα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Φαίνεται ήδη να συμβαίνει. 

Μετά τα τεράστια πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών το 2022 (κόκκινο), το πλεόνασμα 

του Ιανουαρίου 2023 (πορτοκαλί) ήταν κάτω από τον ιστορικό μέσο όρο του Ιανουαρίου (μπλε). 

 

 

 

Εάν αυτά τα μέτρα της ΕΕ πιάσουν τόπο και μειώσουν τη ρωσική ενεργειακή παραγωγή και τις εξαγωγές, 

τότε η Ρωσία θα υποστεί σημαντική ύφεση φέτος, ίσως μια συρρίκνωση της τάξης του 7-8%, μια πτώση 

παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε το 1998 και το 2008. 

Όπως έχω δείξει σε προηγούμενες αναρτήσεις, η οικονομία της Ρωσίας επιβραδυνόταν ήδη πριν από την 

πανδημική ύφεση και φυσικά κατά τη διάρκεια της ύφεσης. Η δυνητική μέση ανάπτυξη δεν είναι 

πιθανώς μεγαλύτερη από 1,5% ετησίως, καθώς η ρωσική ανάπτυξη περιορίζεται από τη γήρανση και τη 

συρρίκνωση του πληθυσμού, με χαμηλούς ρυθμούς επενδύσεων και παραγωγικότητας. Η 
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αποδοτικότητα του ρωσικού παραγωγικού κεφαλαίου ακόμη και πριν από τον πόλεμο ήταν πολύ 

χαμηλή. 

 

 

 

Οι επενδύσεις παρεμποδίζονται από την πτώση των κερδών και την αυστηρά περιορισμένη πρόσβαση 

σε ξένη χρηματοδότηση. Η αυξανόμενη έμφαση στις στρατιωτικές βιομηχανίες και η έλλειψη πρόσβασης 

στη δυτική τεχνολογία θα επιβαρύνουν περαιτέρω την παραγωγικότητα των βασικών βιομηχανιών.  

Η μακροπρόθεσμη εκτίμηση για την ανάπτυξη της Ρωσίας έχει μειωθεί σημαντικά στις προβλέψεις του 

ΔΝΤ για τις Παγκόσμιες Οικονομικές Προοπτικές. Η οικονομία της Ρωσίας βρίσκεται σε τροχιά να είναι 

τουλάχιστον 8% μικρότερη έως το 2026 από ό,τι θα ήταν αν ο Πούτιν δεν είχε διατάξει την επίθεση στην 

Ουκρανία. 

 

ΤΙ ΤΩΡΑ; 

Συνοπτικά, η Ρωσία δεν μπορεί να βασιστεί σε ξένη χρηματοδότηση για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. 

Μπορεί όμως να συνεχίσει την εισβολή της εν μέσω οικονομικών κυρώσεων από τη Δύση, εφόσον τα 

ενεργειακά της έσοδα δεν μειωθούν πολύ και τα συναλλαγματικά της αποθέματα δεν εξαντληθούν πολύ- 

ή η εγχώρια οικονομία της δεν συρρικνωθεί τόσο πολύ ώστε οι πολίτες της Ρωσίας να μην μπορούν 

πραγματικά να αντέξουν άλλο.  Αυτό μπορεί να πάρει χρόνια. 



Αντίθετα, με μια πολύ μικρότερη οικονομία, η Ουκρανία έχει ήδη καταστραφεί εσωτερικά και δεν έχει 

αρκετά εγχώρια ή εξαγωγικά έσοδα για να πολεμήσει αυτόν τον πόλεμο- έτσι πρέπει να βασιστεί σε ξένη 

χρηματοδότηση. Εφόσον αυτή έρχεται σε επαρκείς ποσότητες, μπορεί και αυτή να συνεχίσει για χρόνια. 

Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία είναι πλέον οικονομίες πολέμου. Με αυτό εννοώ ότι το κράτος ελέγχει 

πλέον την κατεύθυνση της οικονομίας, δηλαδή πού απασχολούνται η παραγωγή και οι επενδύσεις. Η 

"ελεύθερη αγορά" έχει αντικατασταθεί από τον κρατικό έλεγχο για τη στρατιωτική προσπάθεια. 

Υπάρχει όμως μια διαφορά μεταξύ των δύο οικονομιών που θα εκφραστεί μετά το τέλος του πολέμου - 

αν ποτέ τελειώσει. Η μεταπολεμική Ουκρανία, αν επιβιώσει η σημερινή κυβέρνηση, έχει δεσμευτεί για 

μια νεοφιλελεύθερη οικονομία της ελεύθερης αγοράς που βασίζεται σε ξένες επενδύσεις και εταιρείες 

που θα αναλάβουν τους κύριους πόρους και θα ενσωματωθe;i στην ΕΕ. Το μοντέλο που θα ακολουθήσει 

θα είναι αυτό της Πολωνίας και των κρατών της Βαλτικής, δηλαδή κανένα κράτος πρόνοιας για να 

μιλήσουμε, μειωμένες συντάξεις, όχι συνδικάτα και εργασιακά δικαιώματα, απορρύθμιση των αγορών 

και απόλυτη εξάρτηση από τις μεταφορές κεφαλαίων από τη Δύση. 

Αντίθετα, η μεταπολεμική Ρωσία, αν υποθέσουμε ότι ο Πούτιν ή οι κολλητοί του εξακολουθούν να 

βρίσκονται στην εξουσία, θα επιλέξει μια οικονομία πολύ πιο κρατικά κατευθυνόμενη από ό,τι πριν. Οι 

ελεύθεροι ολιγάρχες που κάνουν τα δικά τους πράγματα δεν θα είναι ανεκτοί (μόνο οι φίλοι του Πούτιν) 

και οι βασικοί πόροι και οι επενδύσεις θα ελέγχονται στενά από το κράτος. 

Πριν από τον πόλεμο, υπήρχε ένα κοινό σημείο και για τις δύο χώρες: ένα υψηλό επίπεδο διαφθοράς 

μεταξύ δισεκατομμυριούχων και πολιτικών. Αυτό είναι απίθανο να αλλάξει, όπως έδειξαν οι πρόσφατες 

αποκαλύψεις για τη διαφθορά στην κυβέρνηση της Ουκρανίας. Και μην περιμένετε από την ΕΕ να 

καθαρίσει την Ουκρανία της "ελεύθερης αγοράς"- άλλωστε, τα περισσότερα κράτη της Ανατολικής 

Ευρώπης είναι γεμάτα διαφθορά με μικρές κυρώσεις και φαίνεται ότι ακόμη και μέλη του κοινοβουλίου 

της ΕΕ εμπλέκονται επίσης. Όπως δήλωσε πρόσφατα ο Μπέρνι Σάντερς: "Ναι, η Ρωσία έχει ολιγάρχες, 

αλλά το ίδιο ισχύει και για τις ΗΠΑ." – και μάλιστα παντού. 
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