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Използването  на  стоките  от  финансовите 
инвеститори може  би  отчасти  е  отговорно  за  пика 
на  цените.  Или  с  други думи –  спекулантите  не  са 
невинни.  Констатацията  е  от  времето  на  рязкото 
поскъпване на храните през 2007‐2008  г. и не е на 
някой политик с популистки инстинкти или громящ 
капитализма левичар,  а  на  Световната банка.  Не  е 
трудно да се предположи,  че изводът е валиден и 
за  сегашния  скок  на  цените.  Това  е  вторият 
глобален  пик  за  по‐малко  от  четири  години.  Но 
докато предишният през 2007‐2008 г. се случи в по‐
охолни  времена,  сега  комбинацията  от 
икономическа  криза,  скъп  петрол  и  устремени 
нагоре  цени  на  храните  е  предпоставка  за  „шок  и 
ужас“  за потребителите и компаниите. Неслучайно 
Г‐20  обяви  „хранителната  сигурност“  за  свой 
основен  приоритет  през  2011  г.  и  поръча  на 
Международната  организация  на  комисиите  по 
ценни  книжа  (IOSCO)  да  изготви  правила  за 
затягане  на  надзора  върху  стоковите  пазари. 
Окончателните  препоръки  ще  бъдат  представени 
на финансовите министри на страните от Г‐20 през 
октомври.  Междувременно  САЩ  и  ЕС  подготвят 
собствени  мерки  за  ограничаване  на  ролята  на 
спекулантите. 
 
Нагоре и само нагоре 
През  изминалите  години  пшеницата  поскъпна  с 
91 %,  царевицата  ‐  с  57 %,  захарта  –  със  77 %,  а 
хранителните  мазнини  –  с  57  процента.  Оризът  ‐ 
храната  на  много  от  бедните  по  света,  остава 
сравнително  стабилен.  Организацията  за  прехрана 
и земеделие на ООН  (ФАО) алармира, че индексът 
на цените на хранителните стоки (който проследява 
зърното,  олиото  и  хранителните  мазнини,  месото, 
млечните  продукти  и  захарта)  през  февруари  се  е 
повишил  за  осми  пореден  месец  и  е  достигнал 
ново рекордно ниво, откакто се води статистика. 
Според прогноза на ФАО търсенето на храна ще се 
повиши с около 70% за периода 2006–2050 година. 

През следващите 40 години за фермерите ще бъде 
все  по‐трудно  да  произвеждат  достатъчно  за 
всички  ‐  заради недостига на  земя,  вода и  торове. 
Същевременно  до  2050  г.  населението  ще  се 
увеличи ‐ от почти 7 млрд. до 9 млрд., а това са две 
допълнителни Индии.  
Потреблението  на  по‐скъпи  храни  (и  особено  на 
месо) сред по‐богатото население ще нарасне. Това 
означава,  че до 2050  г.  търсенето на месо, млечни 
продукти и хранителни мазнини ще се увеличи с 29 
процента. 
Потенциалните  последици  от  скъпите  храни  са 
неприятни  ‐  бунтове,  геополитическо  напрежение, 
глобална инфлация и глад сред най‐бедните. Както 
предупреди  неотдавна  президентът  на  Световната 
банка  Робърт  Зелик,  светът  е  „на  един  шок 
разстояние  от  пълномащабна  криза“.  Високите 
цени  на  храните  в  комбинация  със  скъпия  петрол 
застрашават  икономическото  възстановяване  и  са 
най‐голямата  заплаха  за  бедните,  посочи  Зелик. 
Хората  от  развиващите  се  страни  са  най‐уязвими, 
тъй като харчат между 50 и 80 % от доходите си за 
храна. Данни на Световната банка сочат, че 44 млн. 
души са тласнати под линията на бедността само от 
юни  насам  заради  скока  на  цените.  Най‐
неприятното  е,  че  скъпите  храни  не  са  временно 
явление, а трайна тенденция. 
Според  Международния  валутен  фонд  ни  очаква 
дълъг период на скъпи храни и „на света може да 
му се наложи да свикне“ с тази тенденция. Според 
икономистите  на  фонда,  освен  на  временни 
фактори (като например климата), скокът се дължи 
на  „структурни  промени  в  глобалната  икономика, 
които няма да се изменят“. Ерата на евтината храна 
свърши, обяви сп. „Economist”. 
 
Защо е скъпо? 
Високите  цени  в  момента  са  в  резултат  на 
множество  фактори  –  промяната  в  храненето  на 
потребителите  в  набиращите  скорост  нововъзник‐
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ващи икономики; намаленото производство заради 
климатичните аномалии  (например сушата в Русия 
и  наводненията  в  Австралия  и  Пакистан);  скъпият 
петрол;  производството  на  биогорива;  износните 
рестрикции  (Русия  и  Украйна  са  сред  страните, 
които  ограничиха  износа  на  пшеница  заради 
проблеми  с  реколтата);  финансовите  спекулации; 
обезценяването  на  долара;  ниските  лихви  и 
повишеното търсене (най‐вече на месо). 
Революцията  на  биогоривата,  например,  поглъща 
все  по‐голяма  част  от  храната.  Само  в  САЩ 
миналата  година  от  400  млн.  т  зърнена  реколта 
цели  124  млн.  т  са  отишли  за  производството  на 
етанол. 
Политиката  на  централните  банки  също  помогна  ‐ 
като  отговор  на  икономическата  криза  и  от  двете 
страни  на  Атлантическия  океан  бяха  напечатани 
купища  пари,  което  неизбежно  бутна  цените 
нагоре. 
 
Обективно и спекулативно 
Повечето от факторите за поскъпването на храните 
са  съвсем  обективни.  Множество  сериозни 
икономисти,  обаче,  признават,  че  и  финансовите 
спекулации  допринасят  за  това,  макар  и  да  не  са 
основна движеща сила. 
Нестабилните  цени  привлякоха  интереса  на 
инвеститори,  търсещи  бърза  печалба,  като  в 
хранителните залози на борсите се включиха хедж 
фондове и други пазарни играчи. Според различни 
оценки  само  през  март,  например,  фондове  със 
стоково  портфолио  са  привлекли  нови  2  млрд. 
долара  в  глобален  мащаб.  А  от  World 
DevelopmentMovement посочват, че на пазарите на 
фючърси  (финансови  инструменти,  отразяващи 
бъдещо  очакване  за  цената  на  даден  актив  в 
определен  времеви  момент)  в  момента  се  въртят 
300  млрд.  долара.  Един  от  скорошните  примери, 
как  пазарни  играчи  могат  да  предизвикат  резки 
движения,  беше,  когато  лондонският  хедж  фонд 
Armajaro  купи 240  хил.  т какаови зърна  (над 7% от 

общите  световни  запаси  от  тази  стока)  и  това 
изстреля цените до 33‐годишен връх. 
Тъй  като  политиците  трудно могат  да  повлияят  на 
климата  или  да  накарат  китайците  или  индийците 
да спрат да ядат месо, най‐лесната мишена за атака 
са  борсовите  играчи.  Битката  срещу  тях  беше 
оглавена  от  френския  президент  Никола  Саркози. 
Той  обяви  надзора  върху  стоковите  пазари  за 
основен  елемент  от  програмата  на  френското 
председателство на Г‐20 и заклейми „безобразните 
спекулации,  които  водят  до  изкуствен  недостиг, 
паника и скок на цените“. Докато Международната 
организация на комисиите по ценни книжа изготви 
предложения  за  глобални  мерки  за  засилена 
регулация, ЕС и САЩ вече действат сами. 
Донякъде  изненадващо,  засега  по‐радикални  са 
идеите  от  другата  страна  на  Атлантическия  океан. 
Американската  Commodity  Futures  Trading 
Commission  (CFTC)  предложи  през  декември  да 
бъдат въведени ограничения за пазарните позиции 
(броя фючърсни  и  други  суапови  договори),  които 
могат  да  контролират  едрите  инвеститори  на 
редица стокови пазари, включително този на храни. 
Въпреки протестите и съпротивата на най‐големите 
борсови  търговци  и  производители  в  хранителния 
бранш  (като  например  Cargill  Inc.),  очаква  се  до 
средата на годината лимитите да бъдат въведени. 
ЕС  за  момента  обмисля  по‐мек  подход  ‐  идеята  е 
регулаторите  да  получат  правото  да  наложат 
ограничения  на  пазарните  позиции,  ако  преценят, 
че  се  налага.  Влияние  оказа  съпротивата  на 
Великобритания,  която  е  твърдо  против 
автоматично  въвеждане  на  лимити.  Предложе‐
нията  тепърва  ще  се  обсъждат  и  съгласуват  и 
вероятно ще бъдат приети под някаква форма едва 
към края на годината. 
Дали  и  какъв  ефект  върху  цените  ще  имат  тези 
мерки  е  доста  съмнително.  Сигурно  е  само,  че 
скъпите  храни  са  новата  нормалност,без  значение 
дали ни харесва или не. 
 


