ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΗ ΜΟΣΧΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝOMΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για την Οικονομία της Ρωσίας – Σεπτέμβριος 2011

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
- Δραματικός υποβιβασμός στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των Η.Π.Α.
- Χαμηλότερη του αναμενόμενου ανάπτυξη σε Η.Π.Α. και Ε.Ε. το πρώτο μισό του 2011
- Αναταράξεις στις Διεθνείς Αγορές
- Αβεβαιότητα αναφορικά με την κρίση χρέους στην Ευρώπη
- Προσωρινή αναθεώρηση προς τα κάτω της παγκόσμιας οικονομίας για το 2011. Ο μέσος
όρος ανάπτυξης των αναπτυγμένων χωρών υπολογίζεται στο 1,6% από 2,7% το 2010. Λιγότερο
έντονη η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης στις χώρες χαμηλού και μέσου εισοδήματος στο 6%
από 7% το 2010.
- Πτώση της βιομηχανικής παραγωγής διεθνώς στο δεύτερο τέταρτο του 2011.
- Μείωση της ροής κεφαλαίου προς τις αναπτυσσόμενες χώρες.
Β) Εικόνα της Ρωσικής οικονομίας
- Α.Ε.Π.: Επιβράδυνση της ανάπτυξης το δεύτερο τέταρτο του 2011 με όλους ωστόσο τους
τομείς παραγωγής να συνεχίζουν, εν μέσω παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας, να καταγράφουν
άνοδο. Έμφαση δίδεται στους τομείς της γεωργίας, όπου αναμένεται αύξηση της εσοδείας φέτος
στα σιτηρά, της μεταποίησης, η οποία συμβάλει ιδιαίτερα στη αύξηση της απασχόλησης και τέλος
του λιανικού εμπορίου. Συνολικά, η αύξηση του Α.Ε.Π. το 2011 εκτιμάται ότι θα φθάσει στο
4,0% ενώ για το 2012 υπολογίζεται στο 3,8%.
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
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α΄ τέταρτο 2011

β΄ τέταρτο 2011

4,0

4,1

3,4

Γεωργία

-10,7

1,1

0,5

Εξόρυξη

4,7

2,4

2,2

Μεταποίηση

12,3

12,9

6,9

5,5

-0,3

2,0

Κατασκευές

-0,7

0,8

0,1

Χονδρικό & Λιανικό Εμπόριο

5,0

1,3

2,3
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7,7

5,1

3,7

Χρηματιστηριακές Υπηρεσίες

-2,4

2,0

2,5
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Ηλεκτρισμός,
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(Παραγωγή/Διακίνηση

Αέριο,

Νερό,
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- Ισοζύγιο Πληρωμών: Ραγδαία αύξηση της εκροής κεφαλαίων, η οποία και μόνον
ισορροπείται από τα αυξημένα έσοδα από τις εξαγωγές πετρελαίου και των παραγώγων του, οι
τιμές των οποίων συνεχίζουν να διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα.
2010 (δις $Η.Π.Α.)

α΄ εξάμηνο 2010 (δις $Η.Π.Α.)

β΄εξάμηνο 2011 (δις $Η.Π.Α.)

71,1

52,1

57,6

151,4

86,1

101,7

-26,4

-3,1

-28,7

Εισροές
Κεφαλαίου
του Ιδιωτικού Τομέα

-35,3

-11,5

-31,2

Εισροές
Κεφαλαίου
του Τραπεζικού Τομέα

15,9

7,6

-11,9

Εισροές
του μη
Τομέα

-51,2

-19,2

-19,3

Μεταβολή Αποθεμάτων

36,8

42,7

23,0

Μέση Τιμή
(Brent)

79,5

77,3

111,0

Ισοζύγιο
Συναλλαγών

Τρεχουσών

Εμπορικό Ισοζύγιο
Ισοζύγιο Κεφαλαίων

Κεφαλαίου
Τραπεζικού

Πετρελαίου

- Βελτίωση της πρόσβασης στις διεθνείς μακροπρόθεσμες αγορές χρήματος.
- Μείωση της ανεργίας στο 6,5% τον Ιούλιο και αύξηση των θέσεων εργασίας, ιδιαίτερα
στο τομέα της μεταποίησης. Η εικόνα παρουσιάζεται πολύ διαφορετική ιδωμένη ανά περιφέρεια,
σε ορισμένες από τις οποίες η ανεργία φτάνει έως και 49%. Το επίπεδο της φτώχιας παραμένει
αμετάβλητο.
- Συγκράτηση της αύξησης του χρήματος στο 25,2% Ιαν.-Ιουλ. 2011 (33,6% Ιαν.- Ιουλ.
2010) καθώς και του πληθωρισμού 8,2% τον Αύγουστο (από 9,5% τον Ιούνιο). Η Ρωσική Κεντρική
Τράπεζα αύξησε το επιτόκιο δανεισμού στο 8,25%. Συνεχίζεται η αύξηση του ιδιωτικού δανεισμού,
όμως το ποσοστό του στο σύνολο της οικονομίας παραμένει χαμηλό.
- Αναβολή της δρομολόγησης των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στο δημοσιονομικό τομέα.
Καταλήγοντας η Παγκόσμια Τράπεζα διακρίνει δύο σενάρια για την πορεία της Ρωσικής
οικονομίας στο άμεσο μέλλον:
«Moderate shock scenario»: Η παγκόσμια ανάπτυξη καταγράφει επιβράδυνση αλλά
παραμένει σε θετική πορεία. Βασικό στοιχείο η μείωση της τιμής του πετρελαίου στα 80
$Η.Π.Α./βαρέλι. Στην περίπτωση αυτή η Ρωσική οικονομία επηρεάζεται λίγο το 2011 αλλά η
ανάπτυξη καταγράφει πτώση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες το 2012 φτάνοντας το 3,3%. Η ανεργία
ανεβαίνει στο 7% το 2012. Το έλλειμμα του ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης φτάνει στο 3,1%,
γεγονός που αναγκάζει την κυβέρνηση να αντλήσει από τα χρήματα του Αποθεματικού Ταμείου
(Reserve Fund) καθώς και να προσφύγει σε εσωτερικό δανεισμό.
«Severe shock scenario»: Η ραγδαία επιδείνωση της οικονομίας σε ένα από τα μεγάλα
οικονομικά μπλοκ έχει ως αποτέλεσμα την ραγδαία πτώση της ζήτησης και της ζήτησης
πετρελαίου, η τιμή του οποίου καταλήγει στα 60$ Η.Π.Α./βαρέλι. Στην περίπτωση αυτή η Ρωσική
οικονομία μπαίνει σε ύφεση με το ΑΕΠ να συρρικνώνεται κατά -1,5%. Η ανεργία φτάνει το 7,5%.
Το έλλειμμα του ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης φτάνει στο 5,3% και η ισοστάθμισή του αναγκάζει
την κυβέρνηση να προβεί σε εξωτερικό δανεισμό. Όσον αφορά στην κατανάλωση η Παγκόσμια
Τράπεζα αναμένει μικρές διακυμάνσεις και στις δύο περιπτώσεις από -0,3% έως +5,3.
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Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις της ενδεχόμενης οικονομικής κρίσης χρέους για τη Ρωσία
στο μέλλον εκτιμώνται μάλλον μέτριες, λόγω της καλής δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας
και της μικρής έκθεσης αυτής σε δάνεια προς την Ευρώπη και τις Η.Π.Α.
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