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Економски извештај за 
регионот на Европа и 
Централна Азија
“Војна во регионот”
април 2022 година

Извршно резиме
Во февруари 2022 година, светот беше шокиран од инвазијата на Руската 
Федерација врз Украина. Војната има разорно влијание врз човечкиот живот 
и предизвикува економско пустошење во двете земји, и таа ќе доведе до 
значителни економски загуби во регионот на Европа и Централна Азија 
(ЕЦА) и остатокот од светот. Тоа е втор голем шок за две години што 
предизвика економски пад во регионот, со прогноза за намалување на 
економската активност во 2022 година за 4,1 проценти - двојно повеќе од 
рецесијата во 2020 година предизвикана од пандемијата KОВИД-19.

Земјите во регионот веќе се подготвуваа за забавување на закрепнувањето 
од KОВИД-19 кое започна во 2021 година, поради намалениот раст и 
трговијата, инфлаторните притисоци, загриженоста за одржливоста на 
долгот и растечките каматни стапки. Продолжените нарушувања од 
КОВИД-19 и ескалацијата на геополитичките тензии исто така задаваа 
грижи. Војната придонесе за дополнително влошување на перспективите, а 
економското влијание на конфликтот се чувствува преку повеќе канали, 
вклучувајќи ги стоковните и финансиските пазари, трговските и 
миграциските врски и довербата на инвеститорите.

Соседните земји на Русија и Украина во регионот на ЕЦА веројатно ќе 
претрпат значителна економска штета поради нивните силни трговски, 
финансиски и миграциски врски со овие две земји. Русија е главен извозник 
на енергенси и индустриски метали, а Русија и Украина заедно обезбедуваат 
над 25 проценти од светскиот извоз на пченица. Европа е особено зависна од 
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руската енергија, при што 47 проценти природен гас и 25 проценти нафта 
се увезуваат од Русија. Ерменија, Грузија, Казахстан и Турција увезуваат над 
75 проценти од својата пченица од Русија и Украина, а многу земји од 
Блискиот Исток и Африка се потпираат на увоз на пченица и други суровини 
од Русија и Украина, што може да доведе до несигурност во снабдувањето 
со храната.

Кусоци во снабдувањето и повисоките цени на енергијата и храната ќе ја 
поттикнат инфлацијата, што ќе влијае на земјите во регионот, како и на 
остатокот од светот. Дополнително, иако Русија и Украина учествуваат со 
помалку од 3 проценти во глобалниот извоз, војната и санкциите ја нарушија 
поврзаноста, со прекинување на трговските патишта и зголемување на 
трошоците за испорака и осигурување. Ова ја зголемува веќе постојната 
напрегнатост на глобалните синџири на вредност, влијаејќи врз широк 
спектар на индустрии, вклучувајќи храна, автомобили, градежништво, 
петрохемикалии и транспорт. Заедно со повисоките цени на суровините, 
дополнителните оптоварувања на глобалните синџири на вредност ги 
стимулираат инфлаторните притисоци.

Русија е клучна извозна дестинација за многу земји во Источна Европа, 
Јужен Кавказ, Централна Азија и Балтикот, со над 10 проценти од нивниот 
извоз и околу 25 проценти за Ерменија и над 40 проценти за Белорусија. 
Дознаките од Русија сочинуваат близу 30 проценти од бруто домашниот 
производ во некои централноазиски земји, како што се Република Киргистан 
и Таџикистан. Руските и украинските туристи сочинуваат повеќе од 10 
проценти од туристички посети во околу половина од економиите на ЕЦА, 
вклучително и оние зависни од туризмот, како Грузија, Црна Гора и Турција.

Војната и финансиските санкции кон Русија сериозно го загрозија 
финансискиот систем на земјата и ја ограничија нејзината способност да ги 
подмирува своите финансиски обврски, влијаејќи врз финансиските 
системи во регионот и пошироко. Континуираниот конфликт веројатно ќе 
предизвика дополнително слабеење на довербата на инвеститорите и нови 
одливи на портфолио инвестициите и намалување на вредноста на валутите 
во регионот. Земјите кои се особено изложени на ризик се оние кои имаат 
високи дефицити на тековната сметка или големи удели на девизни, 
нерезиденти или краткорочни долгови, и тие би можеле да се соочат со 
тешкотии во рефинасирање на долгот или со значително повисоки трошоци 
за сервисирање на долгот.

Војната предизвикува и дестабилизирачки бран на бегалци. Повеќе од 4 
милиони луѓе ја напуштија Украина, од кои повеќе од половина преминаа 
во Полска, додека многумина заминаа во Унгарија, Молдавија и Романија. 
Со оглед на тоа што се проценува дека бројот на бегалци ќе расте во 
наредните месеци, земјите-домаќини ќе треба да одговорат на предизвикот 
за нивно сместување. Ќе биде потребно брзо мобилизирање на дополнителни 
финансиски ресурси и хуманитарна помош за да се зголеми капацитетот и 
да се обезбеди испорака на основните услуги. Војната ќе ја зголеми 
сиромаштијата во регионот поради рецесијата и растот на цените на 
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храната. Во Украина, се проценува дека веќе 6,5 милиони луѓе се внатрешно 
раселени и околу една третина од населението има потреба од итна 
хуманитарна помош.

Влијанието на војната врз економската перспектива на регионот зависи 
од понатамошниот развој на конфликтот. Доколку има решение во 
наредните месеци, загубите може да се ограничат и да започне 
закрпенувањето. Подолготрајниот конфликт може да ги зголеми човечките 
и економските загуби, да ја зголеми политичката неизвесност, да ја наруши 
регионалната интеграција и да ги попречи клучните трговски и 
инвестициски врски.

Во овие тешки времиња, креаторите на политиките мора да ги зацврстат 
макроекономските резерви и институциите за да ја зајакнат стабилноста; да 
промовираат инклузивно и подеднакво закрепнување преку зајакнување на 
системите за социјална заштита за најранливите, вклучително и бегалците; 
и да го задржат фокусот на подобрување на енергетската ефикасност и 
зелената транзиција за да се обезбеди одржлива иднина. Решавањето на 
негативните последици од климатските промени е едно од најитните 
прашања на нашето време. Војната и скокот на цените на конвенционалната 
енергија дополнително ја прикажуваат привлечноста на обновливите 
извори на енергија и важноста од транзицијата на енергетските системи кон 
поевтина, почиста и посигурна енергија. Подобрувањето на енергетската 
ефикасност, намалувањето на отпадот во потрошувачката на енергија и 
користењето технолошки иновации може да им овозможат на економиите 
во регионот да го ублажат влијанието на војната врз економскиот раст. 


