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New Strategy Center deschide o serie de materiale informative – Rusia și războiul din
Ucraina - care are drept obiectiv înțelegerea mai bună a realităților din Rusia în contextul
războiului din Ucraina. Considerăm că un asemenea produs poate ajuta la o estimare mai
bună a capacității de rezistență și reziliență la sancțiuni a Rusiei, a impactului războiului în
societatea rusă, a dificultăților pe care industria militară rusă le are în producție de
echipamente în absența unor componente importate sau a desfășurării procesului de
recrutare și mobilizare de personal militar suplimentar. Sunt câteva dintre subiectele pe
care le vom avea în vedere în perioada viitoare. Acest produs New Strategy Center se
bazează exclusiv pe monitorizarea de surse deschise din Federația Rusă și Ucraina.

SANCȚIUNILE ECONOMICE
ÎMPOTRIVA RUSIEI.
CUM ÎNCEARCĂ RUSIA SĂ
ÎNLOCUIASCĂ
IMPORTURILE?

CONTEXT
IT&C
INDUSTRIA
FARMACEUTICĂ

PRODUC Ț IA DE
UTILAJE
SECTORUL DE EXPLOATARE
FORESTIER Ă

SANCȚIUNILE ECONOMICE ÎMPOTRIVA RUSIEI.
CUM ÎNCEARCĂ RUSIA SĂ ÎNLOCUIASCĂ IMPORTURILE?
Fondului Monetar Internațional a anticipat o recesiune economică profundă în Ucraina, Rusia și
Belarus în 2022. Totodată, FMI nu mai face prognoze privind starea economiei ucrainene după
2022 și plasează Ucraina în categoria unor țări precum Afganistan sau Somalia, pentru care nu
pot fi făcute prognoze macroeconomice. Perspectivele economiei ruse depind în mare măsură de
discuțiile și viitoarele decizii ale țărilor occidentale cu privire la restricțiile la importul resurselor
energetice rusești. În cazul în care țările occidentale vor introduce un embargou pentru petrol,
experții ruși consideră că scăderea exporturilor de petrol nu va avea un efect catastrofal asupra
economiei Rusiei, pentru că embargoul va afecta doar o treime din petrolul rusesc exportat.[1]
Elvira Nabiullina, președintele Băncii Centrale a Rusiei, consideră că din cauza modificării
condițiilor de comerț exterior și diminuării cererii interne, vor fi afectate avantajele competitive
ale economiei regiunilor ruse. Economia Rusiei necesită o restructurare pentru a fi în măsura de a
rezista provocărilor în perioada de turbulențe valutare. Economia Rusiei necesită o restructurare
pentru a fi în măsura de a rezista provocărilor în perioada de turbulențe valutare. În calitate de
măsură provizorie s-a decis creșterea bruscă a ratei dobânzii de politică monetară, care a făcut
împrumuturile mai puțin accesibile, însă a redus inflația. Nabiullina a comunicat că Banca Centrală
a scăzut dobânda până la 17 % și vor fi apreciate posibilitățile de scăderi în continuare în cadrul
ședințelor care urmează. Nabiullina susține că exportatorii trebuie să caute noi piețe, iar
importatorii - noi furnizori. O reconfigurare pe scară largă a economiei este inevitabilă, dat fiind
faptul, că sancțiunile impuse în 2022 vor duce la o izolare parțială a economiei ruse, care va
afecta distribuția geografică, structura și volumul exporturilor și importurilor rusești, precum și
fluxurile de capital. Mediu de afaceri rusesc a fost deja semnificativ afectat și s-a confruntat cu
probleme grave în ceea ce privește dezvoltarea țării la nivel regional. Două treimi dintre
întreprinderile, care au participat la un sondaj, s-au confruntat cu problemele de livrare a
importului, respectiv a suferit activitatea lor, care nu poate fi desfășurată în lipsa produselor.
Producătorii sunt afectați din cauza lipsei de materii prime, materiale și componente, iar
companiile caută soluții alternative pentru producție și logistică, trecând la produsele autohtone.
Totodată, exportatorii caută noi piețe de export.[2]
[1] https://www.ng.ru/economics/2022-04-25/1_8426_map.html
[2] https://www.ng.ru/economics/2022-04-21/1_8424_sanctions.html
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Pentru Rusia, procesul de înlocuire a importurilor va avea unele particularități. De la
începutul războiului în Ucraina au urmat pentru Rusia cele mai severe sancțiuni din partea
majorității țărilor membre OECD, iar reacția imediată a economiei a fost o creștere puternică
a inflației și devalorizarea rublei. Ministerul de Finanțe și Banca Centrală au luat anumite
măsuri astfel încât economia să reziste efectelor negative. În cazul în care substituirea
importurilor va fi irealizabilă, Rusia va fi nevoită să revină la tehnologiile generațiilor
anterioare, să importe anumite produse din statele «prietenoase» sau să renunțe la
producție în cazul în care unele componente vitale din import nu vor putea fi înlocuite de la
alți furnizori sau produse intern.[3]

IT&C

Începând cu 31 martie 2022, potrivit ordinului președintelui rus Vladimir Putin, proprietarilor
infrastructurii IT&C critice li se interzice achiziționarea de software străin fără acordul
Ministerul Dezvoltării Digitale, Comunicațiilor și Mass-Media al Federației Ruse. De
asemenea, acest ordin prevede că infrastructura IT&C critică trebuie să treacă la software de
producție autohtonă de la 1 ianuarie 2025. Însă, spre exemplu, 70-80% din software și
hardware ale băncilor sunt importate. Substituirea importurilor pentru bănci va fi o
procedură de durată și costisitoare. Procedura de înlocuire a infrastructurii sistemului
financiar și de software prevede finanțare de miliarde de ruble și o perioadă de cel puțin 510 ani, fiindcă se va trece treptat de la un sistem la altul, cu diverse testări și verificări ale
echipamentelor și funcționalității, se va efectua transferul datelor, etc. Băncile vor fi nevoite
să reorganizeze procesele, iar personalul să învețe să lucreze cu noile produse.[4]
După ce majoritatea producătorilor străini de software și-au suspendat activitatea în Rusia,
companiile naționale s-au confruntat cu problema căutării unei alternative. Furnizorii chinezi
au devenit o soluție în acest sens. Luând în calcul noua experiență și realizând importanța
substituirii importurilor, afacerile vor practica strategii de dezvoltare IT pe termen lung
folosind sisteme, care sunt protejate de factori geopolitici. Se presupune, că în 3-5 ani
companiile ruse vor înlocui complet software-ul și hardware-ul străine cu altele autohtone,
elaborate, gândite și produse în Rusia. În strategiile sale de dezvoltare IT, companiile se vor
concentra pe sistemele, care garantează sprijinul producătorilor naționali și care se vor
dezvolta indiferent de schimbările politice.[5]
[3] https://special.kommersant.ru/import/butrin.php
[4] https://special.kommersant.ru/import/finance-2.php
[5] https://special.kommersant.ru/import/telecom-3.php
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Domeniul bancar și industria high-tech sunt printre primele, care au fost afectate de
sancțiunile impuse, iar cea mai gravă a devenit situația în domeniul microelectronicii.
Cooperarea centrelor de design rusești, implicate în proiectarea procesoarelor „Baikal”,
„Elbrus”, „Skif” cu partenerii de la compania taiwaneză TSMC a fost blocată. În Rusia există
o fabrică care, după o modernizare profundă, va fi capabilă să producă procesoare, conform
publicației „Kommersant”. Dar achiziționarea echipamentelor necesare și punerea în
funcțiune ale acestora poate dura cel puțin un an. Costul pentru acel upgrade este de
aproximativ 1 miliard de euro. O altă problemă este lipsa de specialiști, dat fiind faptul că
deja zeci de mii de specialiști IT au plecat din Rusia din cauza războiului, de frica mobilizării.
În contextul sancțiunilor, dezvoltarea producătorilor ruși de electronice este imposibilă fără
o strategie clară de dezvoltare a industriei, care să prevadă sprijin financiar consistent din
partea statului.[6]
Serviciul Federal de Control Tehnic și Export a anulat deja certificatele pentru produse
software ale unor companii străine precum Oracle, SAP, IBM, Microsoft etc., care au decis să
părăsească piața rusă. Sistemele SAP și Oracle sunt extrem de solicitate în domeniul
energetic, în industria internă de petrol și gaze. Ministerul Industriei și Comerțului al
Federației Ruse a elaborat programe de subvenție pentru proiecte, inclusiv rambursarea a
până la 50% din costurile de dezvoltare a propriilor platforme și software, cu finanțare
anuală de până la 2 miliarde de ruble. Acum, industria caută noi căi logistice și canale de
distribuție pe piețele interne și asiatice, dar și soluții pentru micșorarea cheltuielilor.[7]

Industria farmaceutică

Prima consecință evidentă a acțiunilor militare în Ucraina, urmată de scăderea ulterioară a
rublei, a fost mărirea prețurilor la medicamente de către producători și distribuitori.
Limitarea traficului aerian cu țările UE a provocat probleme logistice. Mulți reprezentanți ale
Big Pharma au anunțat încetarea investițiilor și activităților de marketing în Rusia.
Companiile farmaceutice autohtone s-au confruntat cu un set de probleme din cauza
dependenței de import. Aproximativ 10-15% dintre medicamentele din Rusia sunt produse
cu substanțe de bază rusești, iar în rest materia primă este importată în general din China și
India. În plus, creșterea prețurilor pentru serviciile logistice a dus la o creștere a prețului
medicamentelor. Guvernul rus a luat o serie de măsuri, în scopul de a evita deficitul de
medicamente. S-a permis temporar vânzarea medicamentelor care nu sunt înregistrate în
Federația Rusă, însă au analogi de proveniență rusă. A fost simplificată procedura de
înregistrare a medicamentelor generice și biosimilare, iar înregistrarea acestora se va
efectua până la finalizarea studiilor.[8]
[6] https://special.kommersant.ru/import/telecom-2.php
[7] https://special.kommersant.ru/import/industry-1.php
[8] https://special.kommersant.ru/import/potreb-2.php
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Producția de utilaje

Piața rusă de mașini agricole a funcționat întotdeauna indiferent de condiții. Se estimează
că întreprinderile rusești sunt capabile să satisfacă cererea fermierilor chiar și acum, în
condițiile impuse de sancțiuni. Însă există probleme cu producția de mașini și utilaje
pentru construcții și lucrări rutiere, fiindcă piața acestora s-a bazat până acum mai mult
pe produse de import. Piața utilajelor agricole, spre deosebire de industria auto, va trece
peste criza actuală fără pierderi și suspendări de activitate.[9]

Sectorul de exploatare forestieră ar putea pierde 4-6 miliarde USD din venituri pe
an din cauza închiderii pieței europene și încă 1,5 miliarde USD dacă SUA vor aplica
sancțiuni similare. Analiștii ruși consideră că dat fiind faptul că exportul se va
reorienta spre China, care evident nu va oferi prețuri mari, este necesar să fie găsite
de Rusia și alte soluții și piețe, iar statul să stimuleze cererea internă și să acorde
sprijin sectorului silvic. Din cauza sancțiunilor mai apare și problema absenței
echipamentelor străine, iar dependența de echipamentele importate este de circa
90-100 %. În lipsa echipamentelor străine necesare este imposibilă realizarea
proiectelor de investiții prioritare în acest domeniu. Realizarea proiectelor de
investiții deja începute în industria silvică va continua, deși cu anumite modificări,
spre exemplu se va încerca trecerea de la furnizorii europeni de echipamente la
furnizorii ruși și chinezi.[10]
[9] https://special.kommersant.ru/import/industry-2.php
[10] https://special.kommersant.ru/import/industry-4.php
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