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Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας για την πορεία της Οικονομίας της Ρωσίας (#25) 

 

Δημοσιεύθηκε η εν θέματι τακτική Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας όπου αναλύονται 
οι τρέχουσες εξελίξεις και εκτιμήσεις για το μέλλον της Οικονομίας της Ρωσίας. Κατωτέρω 
σταχυολογούνται τα εξής: 

Α) Διεθνές Πλαίσιο 
- Η παγκόσμια οικονομία κινείται σε μέτριους ρυθμούς ανάπτυξης, την οποία ωθούν ως 

επί τω πλείστον οι αναπτυσσόμενες χώρες.  

- Γενικά η παγκόσμια ανάπτυξη το 2011 αναμένεται να επιβραδυνθεί. Για τις χώρες 
χαμηλού και μέσου εισοδήματος οι προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης περί το 6,3% το 2011 (7% το 
2010) ενώ για τις χώρες υψηλού εισοδήματος μόλις 2,2% (από 2,7% το 2010) 

- Οι λόγοι αφορούν στην περιοριστική νομισματική πολιτική που εφαρμόζεται σε πολλές 
χώρες, στην πολιτική αστάθεια στις χώρες της Β. Αφρικής και της Μ. Ανατολής, στην 
δημοσιονομική κρίση ορισμένων Ευρωπαïκών χωρών, την υψηλή τιμή των πρώτων υλών, στην 
στενότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού τομέα, την κρίση στην Ιαπωνία κλπ. 

- Έναντι τούτων η Ρωσία προβάλει λιγότερο εκτεθειμένη σε σχέση με άλλες χώρες λόγω 
της ισχυρής δημοσιονομικής της θέσης. 

Β) Εικόνα της Ρωσικής οικονομίας 
- ΑΕΠ: Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το α΄ 

τρίμηνο του 2011 σημειώθηκε επιβράδυνση της αύξησης του ΑΕΠ στο 4,1% έναντι 4,5% το δ΄ 
τρίμηνο του 2011. Η αιτία αποδίδεται κυρίως στην μείωση κατά 1,5% που κατέγραψαν οι 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι καθώς και στην 
συρρίκνωση της κατανάλωσης λόγω πληθωρισμού και μείωσης των πραγματικών εισοδημάτων. 

Παρά την ως άνω επιβράδυνση στο ρυθμό, η αύξηση της παραγωγής συνεχίζει σταθερά 
σε όλους τους βασικούς τομείς της οικονομίας. Κατά το διάστημα Ιαν.-Απρ. 2011 
καταγράφονται οι εξής επιδώσεις (σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους):  

- βιομηχανική παραγωγή  5,5% (9,7% Ιαν.-Απρ. 2010) 

- μεταποίηση  9,2% (13,3% Ιαν.-Απρ. 2010) 
- λιανικό εμπόριο 5,0% 

- χονδρικό εμπόριο -1,1% 
- μεταφορές 3% (12,6% Ιαν.-Απρ. 2010) 



- Ισοζύγιο πληρωμών: Οι υψηλότερες τιμές του πετρελαίου σε σχέση με το 
προηγούμενο τρίμηνο (≈100 $/βαρέλι) ενίσχυσαν κατά το α΄ τρίμηνο τ.ε. το ισοζύγιο της Ρωσίας 
παρά το απρόσμενο εύρος της εκροής κεφαλαίων. Η Κεντρική Τράπεζα συγκέντρωσε 10 δις 
$Η.Π.Α. σε συνάλλαγμα ενώ το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών βελτιώθηκε κατά 31,8 δις 
$Η.Π.Α. Ελαφρά βελτίωση καταγράφει και το ισοζύγιο κεφαλαίων όπου η εκροή ανήλθε στα 16 
δις $Η.Π.Α. (18 $Η.Π.Α. α΄ τρίμηνο 2010). Το εκτός πετρελαίου έλλειμμα του ισοζυγίου 
τρεχουσών συναλλαγών παραμένει σημαντικό στο 3% του ΑΕΠ.  

Ειδικής αναφοράς χρήζει η αύξηση της εκροής κεφαλαίων εκ μέρους αυτή τη φορά και 
των τραπεζών προς ξένους τίτλους παρά την ανατίμηση του ρουβλίου και την αύξηση της τιμής 
του πετρελαίου. Η εμπειρογνώμονες της Π.Τ. αποδίδουν το φαινόμενο σε δομικούς παράγοντες 
όπως το αρνητικό επενδυτικό κλίμα καθώς και στην γενικότερη αβεβαιότητα που επιφέρει η 
προεκλογική περίοδο στην Ρωσία.  

- Εξωτερικό χρέος των επιχειρήσεων: Το εξωτερικό χρέος των επιχειρήσεων έφτασε 
στα τέλη Μαρτίου 2011 στα 458 δις $Η.Π.Α. Το 95% της αύξησης αφορά σε επιχειρήσεις του 
τράπεζες του δημοσίου ή σε μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις. Η Π.Τ. θεωρεί αυτό ένδειξη της 
χαμηλής προσβασιμότητας σε εξωτερικό δανεισμό Ρωσικών επιχειρήσεων που στερούνται 
κρατικών εγγυήσεων. 

- Ανεργία: Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ρωσικής Στατιστικής Υπηρεσίας η 
ανεργία τον Απρίλιο έπεσε στο 7,2% από 7,7 τον Ιανουάριο τ.ε. και 8,1% τον Απρίλιο του 
προηγούμενου έτους. Ωστόσο η βελτίωση στην αγορά εργασίας εντοπίζεται μόνον σε δύο 
περιφέρειες, την Κεντρική και Νοτιοδυτική Ομοσπονδιακή Περιφέρεια την ίδια στιγμή που η 
κατάσταση στις λοιπές περιφέρειες της χώρας παραμένει δύσκολη.  

- Εισοδήματα: Κατά το διάστημα Ιαν.-Απρ. 2011 καταγράφεται αύξηση μόλις 1,8% 
γεγονός που σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό επέφερε μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος 
κατά 3,1%.  

- Πληθωρισμός: Οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν παρά τα περιοριστικά μέτρα 
νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας. Αρχές Φεβρουαρίου η τελευταία αύξησε το 
βασικό επιτόκιο δανεισμού στο 8,25%, την ίδια στιγμή που τα υποχρεωτικά αποθέματα των 
τραπεζών αυξήθηκαν από 1,5-3%. Παρά ταύτα ο πληθωρισμός τον Απρίλιο ανήλθε στο 9,6%.  

- Τραπεζικός δανεισμός: Κατά το διάστημα Ιαν.-Απριλίου τ.ε. τα δάνεια προς τον 
ιδιωτικό τομέα αυξήθηκαν σε ονομαστική αξία συνολικά 16%. Τεράστια παραμένει ωστόσο η 
διαφορά μεταξύ των επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας και των ιδιωτικών τραπεζών στο 
19,45%. 

- Δημοσιονομική κατάσταση: Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Ρωσικού Υπουργείου 
Οικονομικών, ο προϋπολογισμός το διάστημα Ιαν.-Απρ. 2011 εκτελέστηκε με πλεόνασμα 0,9% 
του ΑΕΠ έναντι ελλείμματος 3,2% το ίδιο διάστημα πέρυσι, γεγονός που οφείλεται στα 
αυξημένα κατά 21,3% ΑΕΠ έσοδα από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Κατόπιν τούτου η 
κυβέρνηση προέβη σε μερική τροποποίηση του προϋπολογισμού για το έτος, όπου προβλέπεται 
τα έσοδα να φθάσουν στο 19,3% του ΑΕΠ, τα έξοδα στο 20,7% και το έλλειμμα 1,3%. Μικρή 
(μόλις 0,6%) αναμένεται ωστόσο η βελτίωση που θα επέλθει στο εκτός πετρελαίου έλλειμμα το 
οποίο υπολογίζεται στο 11% του ΑΕΠ. Η Π.Τ. θεωρεί ότι η Ρωσία θα πρέπει να εκμεταλλευτεί 
τα περιθώρια ενεργειών που δύνονται στην παρούσα φάση λόγω της υψηλής τιμής του 
πετρελαίου προκειμένου να δρομολογήσει αλλαγές στο δημόσιο τομέα, οι οποίες θα έχουν 
μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα.  

Κατόπιν των ανωτέρω, η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει για το μέλλον τα εξής:  

- Αύξηση ΑΕΠ το 2011 κατά 4,4% 
- Πλεόνασμα Τρεχουσών Συναλλαγών 63 δις $Η.Π.Α. (≈3,3% του ΑΕΠ) 



- Έλλειμμα ισοζυγίου κεφαλαίων στο 17,4 δις $Η.Π.Α. 
- Πληθωρισμός 7,5-8% (έναντι 6,5-7,5% που προβλέπεται στο προϋπολογισμό) 
- Ποσοστό πληθυσμού κάτω από το επίπεδο της φτώχιας 12,4% (επί του παρόντος ο 

πραγματικός αριθμός υπολογίζεται στα 18 εκατομμύρια.  


