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Η προσφορά χρήματος χωρίς μετρητά στη Ρωσία διπλασιάστηκε, υπολογιζόμενα σε δολάρια μέσα
σε ένα μόλις τρίμηνο, από 523 δισεκατομμύρια στο τέλος Μαρτίου 2022 σε 1.060 δισεκατομμύρια 
τώρα, ένα άλμα πρωτοφανές στη ρωσική ιστορία σε ποσοστιαίους όρους, πολύ περισσότερο σε 
απόλυτους όρους.

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Ρωσίας το 2021 ήταν 379 δισ. δολάρια, 304 δισ. δολάρια 
το 2020 και 353 δισ. δολάρια το 2019. Οι μέγιστες εισαγωγές κατά ποσό για τέσσερα τρίμηνα 
καταγράφηκαν το 2013 σε 470 δισ. δολάρια ΗΠΑ.

Οι εισαγωγές το α' τρίμηνο του 2022 ήταν 90 δισ. δολάρια (+14 σε ετήσια βάση) και το β' τρίμηνο 
του 2022 οι εισαγωγές είναι πιθανό να μειωθούν κατά 44% σε ετήσια βάση στα 52 δισ. δολάρια, 
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μου που βασίζονται στα στατιστικά στοιχεία των κύριων 
εμπορικών εταίρων της Ρωσίας για τον Απρίλιο-Μάιο και σε αναλυτικά μοντέλα 
προσαρμοσμένο σε ένα σύνολο επιχειρησιακών δεικτών.

Οι εκτιμήσεις αυτές μπορεί να μην είναι ακριβείς, αλλά είναι κοντά στην αλήθεια.

Οι εισαγωγές γενικά, επηρεάζονται από τις συναλλαγματικές εισπράξεις (κυρίως εξαγωγές 
αγαθών), τα τρέχοντα εισοδήματα και τις ταμειακές ροές των οικονομικών παραγόντων που 
εκφράζονται σε ξένο νόμισμα και την αποταμίευση ρευστότητας.

Για το τελευταίο, η προσφορά χρήματος σε ρούβλια χωρίς μετρητά (εκφρασμένη σε δολάρια ΗΠΑ)
έχει αντιστοιχία κοντά στη μονάδα με τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών. Όλοι οι κύκλοι 
συρρίκνωσης και επέκτασης της προσφοράς χρήματος και των εισαγωγών τα τελευταία 20 χρόνια 
έχουν εξελιχθεί συγχρονισμένα Από το δεύτερο τρίμηνο του 2022 παρατηρείται μια απότομη 
απόκλιση. Οι εισαγωγές έχουν καταπέσει και η προσφορά χρήματος υπολογιζόμενο σε αξία 
δολαρίων ΗΠΑ έχει αυξηθεί σε επίπεδα ρεκόρ.

Εάν προσαρμόσουμε τις αναλογίες αναδρομικά, η εκτιμώμενη τρέχουσα αποταμίευση ρευστών 
αντιστοιχεί σε εισαγωγές 155-160 δισεκατομμυρίων ανά τρίμηνο, δηλαδή τρεις φορές 
υψηλότερες από τις πραγματικές εισαγωγές.

Αυτό σημαίνει ότι ένα τεράστιο ποσό μη κατανεμημένου εισοδήματος συσσωρεύεται στην 
οικονομία, το οποίο προηγουμένως πήγαινε σε εισαγωγές.

Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι το πλεόνασμα των μη διατεθειμένων κεφαλαίων, τα οποία συνήθιζαν 
να πηγαίνουν στις εισαγωγές. Η κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις, ο χρηματοπιστωτικός τομέας και ο 
πληθυσμός μαζί δαπάνησαν 28 τρισεκατομμύρια ρούβλια για εισαγόμενα αγαθά και υπηρεσίες το 
2021, περίπου 22 τρισεκατομμύρια ρούβλια το 2020 και 22,8 τρισεκατομμύρια ρούβλια το 2019.

Με δεδομένη την αύξηση της προσφοράς χρήματος σε ρούβλια, το πρώτο εξάμηνο του 2022, κατά 
18-20% σε ετήσια βάση και τα υπέρμετρα κέρδη από τις εξαγωγές, η δυνητική κατανομή των 
χρηματοοικονομικών πόρων για εισαγωγές το 2022 θα μπορούσε να ανέλθει σε τουλάχιστον 33
έως 34 τρισεκατομμύρια ρουβλίων (περίπου 8,5 τρισεκατομμύρια ρούβλια ανά τρίμηνο).



Το δεύτερο τρίμηνο του 2021 δαπανήθηκαν περίπου 6,9 τρισεκατομμύρια ρούβλια για εισαγωγές, 
το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους περίπου 3,4 τρισεκατομμύρια ρούβλια με μέση 
συναλλαγματική ισοτιμία για το τρίμηνο 66 ρούβλια ανά δολάριο ΗΠΑ. Δηλαδή μία διαφορά 
σχεδόν 5 τρισεκατομμυρία ρούβλια από τη δυνητική ικανότητα. Αλλά αυτό ήταν με την ισοτιμία 
των 66, που τώρα είναι σχεδόν 50 ρούβλια.

Η φερεγγυότητα (σ. μ. η έγκαιρη αποπληρωμή) της ζήτησης έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τις 
εισαγωγές κατά τουλάχιστον στο τριπλάσιο της τρέχουσας προσφοράς, αλλά αυτό δεν είναι 
δυνατόν να συμβεί, λόγω γνωστών προβλημάτων, όπως: στη διακοπή των εμπορικών 
συμβάσεων και συμφωνιών, στις δυσκολίες στις πληρωμές, στην ασφαλιστική κάλυψη 
προϊόντων και μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις ανεβάζουν τις εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών για το β' τρίμηνο 
του 2022 σε 50-54 δισ. δολάρια, μειωμένες κατά 46% σε σχέση με πέρυσι.

Στις 29.06.22 ο Πούτιν νομιμοποίησε τις παράλληλες εισαγωγές και οι αγορές οργανώνουν τις 
λεγόμενες «γκρίζες εισαγωγές» όσο καλύτερα μπορούν, παρακάμπτοντας τους επίσημους 
αντιπροσώπους και διανομείς. Αυτό αποτελεί ένα σοβαρό μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου 
του πλεονάσματος, ωστόσο προς το παρόν στα αρχικά τουλάχιστον στάδια παραμένει περίπλοκο.

Ακόμα και η δυνητική αύξηση των εισαγωγών στα 60-70 δισεκατομμύρια ρούβλια ανά τρίμηνο 
αντιστοιχεί σε ένα πενιχρό ποσό 3-3,5 τρισεκατομμυρίων ρουβλίων με την τρέχουσα παράλογη 
συναλλαγματική ισοτιμία, η οποία συσσωρεύει ένα απίστευτο κενό ρευστότητας έως και 5 
τρισεκατομμύρια ρούβλια ανά τρίμηνο.

Στην πραγματικότητα, πρόκειται για έναν τερατώδη μεσοπρόθεσμο φιλοπληθωριστικό 
παράγοντα. Εδώ υπάρχει χώρος για «δημιουργικότητα» και κερδοσκοπία, πού θα μπορούσε 
να πάει μια τέτοια ρευστότητα; Ακίνητα, μετοχές, εμπορεύματα (όσον αφορά τον πληθυσμό); 
Το πρόβλημα είναι ότι στη Ρωσία δεν υπάρχουν πολλά εγχώρια παραγόμενα εμπορεύματα που
να έχουν ένα διακριτικό χαρακτηριστικό της συσσώρευσης.

Σχόλιο της Σεισάχθειας: Είναι απλό ! Ακολουθήστε τις συνταγές του Προέδρου. Επενδύστε, 
επενδύστε, επενδύστε. Αφήστε τον Μισούστιν να κάνει τη δουλειά του και να πιέζει τον Σουλιάνοφ. Η 
φούσκα δεν θα σκάσει εάν τα πλεονάζοντα ποσά κατανεμηθούν όπως πρέπει σε βασικούς τομείς της 
παραγωγής με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό που παίρνει υπόψη του τις πραγματικές κοινωνικές 
ανάγκες.
Έργα κυρίως κοινωνικών υποδομών, νέες τεχνολογίες, υποκατάστασης των εισαγωγών και τόσα άλλα
στα οποία συστηματικά και αναλυτικά αναφέρεται ο πρόεδρος.
Όσο για το ζήτημα της συναλλαγματικής ισοτιμίας και της Τράπεζας της Ρωσίας, σύντομα θα 
το λύσει κι αυτό. Έχει τον τρόπο του.


