Тенденция

БВП НА РУСИЯ ВЕЧЕ ОТСТЪПВА
И НА НЮ ЙОРК

През май 2008 г. за кратко Газпром става третата компания в света
с размер на капитала 365 млрд. долара. Президентът Алексей
Милер предрича, че през 2015-2016 г. капитализацията на руския
монополист ще достигне 1 трилион. Русия все още членува в G-8,
икономиката й е в подем и размерът на държавния резерв се
приближава към рекордния трилион дол.
На 1 януари 2009 г., при студове от минус 20 градуса, Газпром
прекъсва доставките на газ за Украйна, а на 7 януари Русия
напълно спира подаването на газ за Европа. Сред потърпевшите са
България, Турция, Гърция и Македония.
Следва мощна пропагандна кампания Украйна да бъде изкарана
виновна за прекратените доставки, но така или иначе репутацията
на Газпром и на РФ е накърнена.
През 2010-2013 г. Газпром заема между 15-то и 20-то място сред
най-солидните световни компании и е сред първите по процент на
печалбата. Но абсолютният размер на активите му непрекъснато се
свива, въпреки растежа на цените и високите доходи. Скандалите
във фирмата и авантюрата срещу Украйна през пролетта на 2014-а
нанасят последния удар на газовата империя.
Днес размерът на капитала на Газпром се свил до 57 млрд. дол.,
някъде около 150-то място в световните класации. Вместо да стане
три пъти по-скъпа, газовата компания става седем пъти по-евтина
спрямо благодатната 2008 г.

През 2015 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Русия слезе под
равнището за 2007 г. и продължава да пада. Днес номиналният БВП
на РФ е по-малък от БВП на град Ню Йорк. Размерът на капитала на
всички руски публични компании, взети заедно, отстъпва на Гугъл
(Google).
Докато руската икономика удря дъно след дъно, другите държави
бележат растеж. През миналата година РФ бе изпреварена и от
държава, която трудно може да бъде намерена на кратата: Южна
Корея. Страна, която не е воювала срещу никого и не отчита
„забележителни” победи срещу съседни и сродни народи.
Неефективната икономическа политика на Кремъл проличава
особено ясно върху фона на свободната пазарна икономика,
развивана в държавите със стабилни демократични институции.
Московчанинът Сергей Брин, роден през 1973 г., през 2004 г.
създава фирма с начален капитал от 23 млрд. дол., три пъти помалко от капитала на Газпром. Към 2008 г. фирмата му е само два
пъти по-евтина от руския газов монополист. Днес Гугъл струва
повече от всичко, което са успели да създадат болшевиките и
„изправящите се на крака” руски шовинисти от 1917 г. до днес.
Всъщност „изправящите се на крака” богатири така и не са създали
нищо стойностно. Само са помпали ресурси от земните недра и са
прибирали лихвите от построеното преди тях.
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