
 
 
УДК 339.972 
 

А. І. Бикова, 
аспірант кафедри міжнародної економіки 

Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, м. Київ 
 

СИСТЕМНИЙ ВПЛИВ ЗАХІДНИХ САНКЦІЙ НА ДИНАМІКУ 
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 

 
A. I. Bykova, 

post-graduate student of the department of international economics of 
Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Kyiv 

 
SYSTEMIC INFLUENCE OF WESTERN SANCTIONS ON THE DYNAMICS OF 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

У статті розглядаються економічні наслідки системного впливу санкцій країн ЄС, США та 
інших західних країн, які виникли в результаті агресії Російської Федерації проти України 
та окупації Автономної республіки Крим, аналізується вплив санкцій на динаміку 
економічного розвитку Російської Федерації. У якості прикладу описано досвід Ірану, 
здійснено порівняльний аналіз впливу санкцій на політичну та економічну ситуацію Росії та 
Ірану. Автором охарактеризовано причини зниження показників розвитку нафтовидобувної 
та газовидобувної промисловості, військового-промислового комплексу, зміни в національній 
економіці. У статті наведено статистичні дані щодо зміни цін на нафту, газ, зменшення 
резервів фінансової галузі. Описано проблеми функціонування місцевих бюджетів Російської 
Федереації, нерівномірний розподіл коштів між регіонами. 
 
In the article economic consequences of systemic impact of sanctions of the EU, US and other 
Western countries, resulting to the aggression of Russia against Ukraine and Russian occupation of 
the Autonomous Republic of Crimea are examined, the impact of sanctions on the dynamics of 
economic development of the Russian Federation is analyzed. As an example, Iran's experience is 
described, a comparative analysis of the impact of sanctions on the political and economic situation 
in Russia and Iran. The author describes the reasons for reducing the indicators of development of 
oil and gas industry, military-industrial complex, changes in the national economy. The article 
presents statistical data on changes in oil and gas prices, and the reduction of financial sector 
reserves. The problems of functioning of local budgets of Russian Federation, uneven distribution 
of funds between regions are described. 
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Вступ. В умовах сучасної глобалізації економічних відносин, будь-які кроки до обмеження чи заборони 

економічної діяльності між країнами так чи інакше впливають на загальний розвиток країни, стосовно якої були 
здійснені такі кроки, оскільки всі економічні процеси та явища у національній і міжнародній економіці прямо 
чи опосередковано пов’язані між собою. 



Через вторгнення збройних сил Російської Федерації та окупацію частини території України, 
починаючи з березня 2014 року країнами ЄС, США та низкою інших країн був покладений початок введенню 
економічних та політичних санкцій проти РФ, що значно відбилось на стані економіки країни та каталізувало 
економічну кризу. Ця криза розпочалася через різкий обвал цін на світовому ринку нафти та газу, доля від 
експорту яких складає приблизно половину від надходжень до федерального бюджету.  

За своїм характером, введені санкції схожі на санкції проти Ірану, на що відразу звернули увагу 
російські науковці, журналісти та експерти. В той же час російське експертне співтовариство почало 
аналізувати вплив західних санкцій на російську економіку погалузево та секторально і у короткий термін від 
введення санкцій. Це потягнуло за собою відсутність системного аналізу впливу західних санкцій на динаміку 
розвитку економічної Російської федерації. Основна мета санкцій – стримування Російської Федерації до 
подальшої ескалації конфлікту на території України та забезпечення стабільності європейської моделі безпеки. 

Аналіз останніх досліджень. Загальну проблематику впливу економічних санкцій вивчали такі західні 
вчені як К. Морган, В. Швебах, Е. Макли, Т. Ван. Тему впливу на економіку Російської Федерації описували 
такі вчені як А. Пронін, А. Булатова, Н. Абелгузін, Н. Клімова, С. Мурашкіна та інші. Питання 
імпортозаміщення та переорієнтації економіки РФ на східний ринок розглядали О. Зимовець, А. Ряховська та 
Д. Ряховський, Є. Галєєва. Увагу секторальним та галузевим проблемам приділяли І. Муханова, В. Мальгін, 
Є. Ільїна та інші. 

Методика досліджень. У дослідженні використовуються праці вітчизняних і закордонних науковців, 
проводиться системний порівняльний аналіз введених санкцій з санкціями проти Ірану, проводиться 
компаративний аналіз результатів державного плану першочергових дій щодо забезпечення сталого розвитку 
економіки та соціальної стабільності Російської Федерації. 

Постановка завдання. Введення санкцій з боку США, ЄС та інших західних країн проти Російської 
Федерації у березні 2014 року у відповідь на її агресію проти України так чи інакше зачепили всі сфери життя 
РФ. Одночасно з цим відбулась девальвація національної валюти через обвал світових цін на енергоносії, що у 
сукупності з фінансовою блокадою нанесло і продовжує наносити велику шкоду російській економіці. Дана 
стаття присвячена огляду системного впливу західних санкцій на динаміку економічного розвитку Російської 
Федерації. 

Результати досліджень. Інтенсифікація розвитку міжнародних економічних зв’язків потягнула за 
собою поглиблення світової глобалізації, що у свою чергу пов’язало між собою національні економіки та 
економіки цілих регіонів. І якщо в одній країні починаються економічні проблеми, то країни-сусіди, а також 
країни-партнери такої держави також можуть відчути ці проблеми у своїх економіках. Природа світових 
економічних криз 1914 року, 1929-1933 років, 1957-1958 років, 1973-1975 років, 1979-1982 років, економічна 
криза в Азії 1997 року, економічна криза у країнах СНД 1998 року, світова криза 2008-2009 років лише 
підтверджують теорію про взаємозалежність національних економік від ситуації у глобальній економіці [6, 
c.351]. 

В той же час, у випадку введення санкцій проти конкретної держави з боку більшості її торгово-
економічних партнерів, вплив від можливої економічної рецесії залежить лише від долі та характеру 
зовнішньоекономічних відносин між такими країнами і ваги у міжнародній економіці загалом. Так, від 
економічних санкцій проти Ірану не постраждали сусідні країни в той час як іранська економіка зазнала 
серйозного спаду. І лише за рахунок переорієнтації зовнішньоекономічного напрямку іранській владі вдалось 
стабілізувати національну економіку та зменшити темпи економічної стагнації. Однак лише зняття основної 
частини санкцій з нафтогазового сектору у 2016 році створило умови для росту національної економіки. 

За час санкцій проти Ірану, що були переважно направлені проти нафтогазової сфери, вдалось змінити 
основних імпортерів іранської нафти і газу з країн ЄС на країни Азії, організувати бартер нафти на золото з 
Туреччиною та Індією,  товарний бартер з Китаєм. Такі дії іранського Уряду призвели до мінімізації негативних 
впливів від санкцій з боку ООН, США та ЄС та заклали фундамент для подальшого зростання ВВП. 

З огляду на це, необхідно звернути увагу на іранську економічну політику, відповідно до якої було 
оголошено «економічний джихад», проведено масштабну приватизацію та скасування субсидій, зроблено 
акцент на розвиток наукоємних сфер, урядом запропоновано пакет реформ, направлених на спрощення доступу 
до кредитів іранським підприємствам.  

Як було зазначено вище, ситуація навколо Ірану за багатьма ознаками дуже схожа на ситуацію з РФ, а 
саме: значна питома вага нафтогазової галузі в економіці держави, залежність від високотехнологічного 
імпорту, ключова роль надходжень від експорту енергоносіїв у бюджеті, фактична політична та економічна 
ізоляція тощо [2, c.267]. 

Загалом, для оцінки результатів впливу санкцій на економіку Російської Федерації необхідно 
зауважити, що у відносно короткий проміжок часу разом з введенням економічних санкцій з боку ЄС, США та 
інших західних країн відбувся обвал цін на світовому ринку нафти – з 112,36 доларів США за барель нафти 
марки Brent (до ціни, на яку прив’язана ціна на експорту суміш російської сирої нафти Urals, що експортується 
до Європи) 1 червня 2014 року до 56 доларів США 31 грудня 2016 року.  

У свою чергу, через традиційну прив’язку ціни на нафту до ціни на природний газ, також відбувся 
обвал цін і на цей експортний товар з середньої ціни в 382 долари США за тисячу кубічних метрів для країн ЄС 
у 2013 році до 147,2 доларів США у березні 2016 року, що спричинило значну девальвацію російського рубля з 
33,9 рублів (станом на 1 червня 2014 року) за 1 долар США до 75 рублів (станом на 1 січня 2016 року), який з 



часом, через удорожчання нафти до 56 доларів США закріпився на відмітці 60 рублів за 1 долар США (станом 
на 31 грудня 2016 року).  

Отже, можна констатувати факт накладення негативних ефектів від введення економічних санкцій з 
боку ЄС, США та інших західних країн та майже двократної девальвації національної валюти. Так, серед 
обмежень, що передбачені санкціями проти РФ з боку ЄС (третій рівень санкцій) є обмеження на вихід 
фінансових установ Російської Федерації (що мають частку державної власності вище 50% і більше) на 
кредитний ринок та на використання фінансових інструментів, що передбачають строк більше 90 днів. 
Водночас Центральний банк РФ почав піднімати ключову ставку з 7% річних (березень 2014 року) до 17% 
(січень 2015 року) [7].  

Таким чином, в результаті обмеження можливості отримання валютних коштів за кордоном, значного 
подорожчання національної валюти і, як результат, падіння купівельної спроможності населення, на 
внутрішньому фінансовому ринку виник дефіцит, як іноземної валюти, так і національної. В результаті цього 
всім підприємствам Російської Федерації було ускладнено доступ до нових кредитних ресурсів, а також 
ускладнилася ситуація із погашенням раніше отриманих кредитів. Через це у 2014-2015 роках було зафіксовано 
сплеск банкрутств юридичних осіб (+30% у квітні 2014 року у порівнянні з березнем 2014 року), який триває і 
донині.  

Неможливість повернення кредитів населенням та підприємствами, відтік депозитів та висока облікова 
ставка спровокувала надзвичайне скорочення кількості фінансових установ та банків на російському ринку, з 
956 станом на 1 січня 2013 року до 623 станом на 1 січня 2017 року. Серед них були такі великі банки як 
Росінтербанк, Внєшпромбанк, Мастєр-банк (які входили до ТОП-100 банків Російської Федерації) та інші 
банки, банкрутство яких нанесло збитків державі більше ніж на 100 мільярдів російських рублів.  

Важка економічна ситуація відзначилась і на традиційно важливій для керівництва Російської 
Федерації галузі – військово-промисловому комплексі. Незважаючи на значні витрати на ВПК, що 
закладаються у федеральному бюджеті на Збройні Сили, підприємства оборонної промисловості знаходяться на 
межі банкрутства та мають борги у декілька десятків мільярдів російських рублів. Так, концерн «Тракторні 
заводи» має сукупно 72,6 мільярдів рублів боргів (трохи більше 1 мільярду доларів США), Уралвагонзавод – 
сукупно різним кредиторам (серед них один з найбільших банків РФ – Альфа-банк) 25,3 мільярди російських 
рублів загального боргу [5, c.59]. 

Економічні санкції проти Російської Федерації стосовно заборони експорту технологій та обладнання 
для нафтогазової сфери на перший погляд не нанесли серйозну шкоду нафтогазовидобувній промисловості 
країни за короткий термін з 2014 року. Західні компанії, що у 2014 році покинули спільні проекти, у 2016 році 
поступово відновлюють свою присутність, проте головна проблема нафтогазовидобувної галузі РФ виявилась 
не у нестачі технологій для розвитку видобутку (навпаки, попри песимістичні прогнози 2014 року 
нафтогазовидобувні підприємства наростили видобуток по відношенню до 2014 року), а у зниженні валютного 
обсягу як валютної виручки [4].  

Однак, попри це відмічається необхідність у оновленні бурового обладнання, оскільки 70% від 
наявного обладнання вимагало списання вже у 2016 році, оскільки було випущено ще до 1982 року, а наявні 
промислові потужності дозволяють випускати не більше 30 установок щороку. Таким чином, незважаючи на 
оптимістичну статистику видобутку нафти і газу після введення санкцій перед російськими нафтогазовими 
підприємствами вже найближчим часом постане питання у підтримці видобутку.  

В той же час, в результаті зношення обладнання відбувається збільшення собівартості видобутку нафти 
і газу, а в умовах неможливості зовнішнього запозичення капіталу та скорочення виручки у нафтогазовій галузі 
РФ у середньостроковій перспективі виникнуть системні проблеми у підтримці усієї інфраструктури. Так, на 
прикладі Роснєфті можна побачити, як за 2 роки собівартість видобутку нафти виросла з 21-26 доларів США за 
барель у 2011 році до 40 доларів США за барель у 2013 році. При детальному аналізі наступних квартальних 
звітів прослідковується тенденція до зменшення виручки Роснєфтью. Відповідно до цього нафтогазовидобувна 
галузь Російської Федерації через введені санкції стоїть на межі системної та всеохоплюючої кризи через 
неможливість швидкої заміни застарілого бурового обладнання та поступового зростання собівартості 
видобутку при прогнозі щодо низьких цін на нафту [3, c.68]. 

Через те, що відбулась девальвація російського рубля та синхронний обвал світових цін на енергоносії 
знизились показники доходності нафтовидобувних та газовидобувних компаній. Відповідно знизились всі 
митні та податкові надходження, в результаті чого федеральний бюджет, зведений та бюджети суб’єктів 
федерації зазнали багатомільярдних збитків через відсутність запланованих надходжень, а також через 
введення так званих «травневих наказів Путіна», які значно збільшили видатки бюджетів всіх рівнів, чим 
остаточно розбалансували зазначені бюджети.  

Так, якщо офіційно влада декларує поступове скорочення дефіциту місцевих бюджетів, російські 
економісти навпаки наводять дані про те, що фактично йде поглиблення кризи у сфері державних фінансів. В 
першу чергу це викликано тим, що фактично функцію виконання «травневих наказів» було покладено саме на 
бюджети суб’єктів федерації, які фінансують підвищення відповідних соціальних виплат на 70% (як результат, 
у 2015 році Новгородська область пережила технічний дефолт).  

Стосовно ситуації в цілому, через системні проблеми в національній економіці Російської Федерації, 
через те, що федеральний уряд забирає левову частину доходів (63%) з місцевих бюджетів до федерального 
бюджету, а також через отримання місцевими бюджетами кредитів від фінансових установ, ряд суб’єктів 



федерації має виділяти до 30% від всіх своїх витрат на погашення кредитів. Так, за 2 роки загальна сума 
виданих кредитів місцевим бюджетам досягла 2 трильйонів російських рублів при сумарних доходах 6 
трильйонів рублів. Кожний шостий регіон має борги, що перевищують його річні надходження [1].  

Проблемний процес функціонування місцевих бюджетів проходить на тлі дефіциту федерального 
бюджету та зменшення фінансових резервів країни та через незмінну позицію західних країн стосовно 
утримання санкційного режиму проти РФ. Особливістю назріваючої кризи у сфері державних фінансів 
Російської Федерації можна назвати той факт, що присутня абсолютна нерівномірність перерозподілу між 
суб’єктами федерації. Така особливість обумовлена внутрішньополітичними чинниками та нерівномірним 
економічним розвитком країни.  

В умовах фактичної фінансової блокади, яка виникла в результаті введення санкцій з боку ЄС, США та 
інших західних країн, зменшення фінансових резервів держави, низьких цін на нафту у середньостроковій 
перспективі у бюджетах суб’єктів федерації може повторитись ситуація Новгородської області, у якої виник 
касовий розрив і склалась ситуація технічного дефолту області. І якщо у 2015 році впродовж трьох місяців 
обласний уряд перекредитувався, отримав кредит від федерального міністерства фінансів, то у випадку масових 
касових розривів бюджетів областей може виникнути системний параліч всієї сфери державних фінансів [4]. 

Висновки. Незважаючи на оптимістичні прогнози провладних економістів та політичну пропаганду, 
що ведеться керівництвом Російської Федерації, санкції, які були введені США, ЄС та іншими західними 
країнами ґрунтовно впливають на динаміку економічного розвитку країни. Так, кількість фінансових установ за 
3 роки скоротилась на третину. Серед банків, що були ліквідовані, були такі, що входили до ТОП-30 банків 
країни. Через значну девальвацію національної валюти та обвал цін на світовому ринку енергоносіїв 
відзначається скорочення надходжень до федерального бюджету нафтогазових доходів, які складали більше 
половини від всіх бюджетних надходжень.  

Разом з «травневими наказами» Президента Російської Федерації Володимира Путіна та скороченням 
надходжень до бюджетів всіх рівнів загострюється проблема виконання як федерального бюджету так і 
місцевих, яка призводить до касових розривів та технічних дефолтів суб’єктів федерації. Попри позитивну 
динаміку рівня видобутку нафти та газу, у середньостроковій перспективі постане проблема з оновленням 
парку бурильних установок, 70% яких ще у 2016 році мали бути списані, тоді як відповідні машинобудівні 
підприємства не в стані це зробити, а нафтовидобувні компанії не в змозі профінансувати таке масштабне 
«переозброєння» виробничих потужностей. Подальший режим санкцій може суттєво підірвати економіку 
Російської Федерації. 
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