ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πρεσβεία της Ελλάδος
Μόσχα
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων
Πρώτες εκτιμήσεις αποτελεσμάτων ρωσικής οικονομίας κατά το 2016
Δημοσιεύθηκε στις 25 Ιανουαρίου 2017, έκθεση της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας
Rosstat σχετικά με την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στη Ρωσική Ομοσπονδία κατά το 2016.
Η έκθεση παρουσιάζει τις πρώτες εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων της ρωσικής οικονομίας κατά το
περασμένο έτος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Rosstat, το ρωσικό ΑΕΠ ανήλθε, κατά το εννεάμηνο ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2016, για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, σε 60,73 τρισ. Ρούβλια (σε
τρέχουσες τιμές), μειωμένο κατά 0,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015.
Η βιομηχανική παραγωγή το 2016 αυξήθηκε κατά 1,1% σε σύγκριση με το 2015. Παρά τη μικρή
αυτή συνολική αύξηση, η βιομηχανική παραγωγή παρουσίασε ικανοποιητική δυναμική κατά τους
τελευταίους μήνες του έτους, σημειώνοντας αύξηση 2,7% και 3,2% τον Νοέμβριο και τον
Δεκέμβριο αντίστοιχα σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2015.
Κατά το 2016, οι επιμέρους τομείς της βιομηχανίας της χώρας εμφάνισαν την ακόλουθη εικόνα:
 Ο εξορυκτικός τομέας σημείωσε αύξηση 2,5%, από τον οποίο η παραγωγή καυσίμων και
ενεργειακών προϊόντων αυξήθηκε κατά 2,6% και η παραγωγή λοιπών προϊόντων εκτός
ενέργειας κατά 0,8%.
 Ο τομέας της μεταποίησης αυξήθηκε οριακά κατά 0,1%. Ωστόσο, θετικά αποτιμάται το
γεγονός ότι κατά το 4ο τρίμηνο του 2016 ο τομέας σημείωσε ανάπτυξη της τάξης του 1,4%, με
τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο να καταγράφει ρυθμούς ανάπτυξης 2,5% και 2,6%
αντιστοίχως. Από τον τομέα της μεταποίησης συγκρατούμε τις εξής επιμέρους επιδόσεις:
o Βιομηχανία τροφίμων, ποτών και καπνού: αύξηση 2,4%
o Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα: αύξηση 5,3%
o Δερμάτινα προϊόντα και υποδήματα: αύξηση 5,1%
o Παραγωγή χημικών προϊόντων: αύξηση 5,3%
o Παραγωγή καουτσούκ και πλαστικών προϊόντων: αύξηση 5,4%
o Κατασκευή μηχανημάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού: αύξηση 3,8%
o Παραγωγή και επεξεργασία ξύλου: αύξηση 2,8%
o Βιομηχανία χαρτοπολτού και χαρτιού, εκδόσεις: αύξηση 0,8%
o Παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων πετρελαίου: μείωση 2,4%
o Παραγωγή μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων: μείωση 6,6%
o Παραγωγή μετάλλων και μεταλλικών προϊόντων: μείωση 2,3%
o Παραγωγή ηλεκτρικού, ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού: μείωση 1,0%
o Κατασκευή εξοπλισμού μεταφορών: μείωση 3,0%
 Ο τομέας παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού
αναπτύχθηκε κατά 1,5%.
 Η αγροτική παραγωγή αυξήθηκε κατά 4,8% σε σχέση με το 2015. Όσον αφορά στη φυτική
παραγωγή, οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στην παραγωγή δημητριακών και
ζαχαρότευτλων (13,7% και 23,8% αντίστοιχα), η παραγωγή λαχανικών αυξήθηκε κατά 0,9%
και η παραγωγή πατάτας μειώθηκε κατά 7,8%. Από την πλευρά της ζωικής παραγωγής, αυτή
αυξήθηκε συνολικά κατά 1,6%, με τον αριθμό των βοοειδών και των προβάτων και αιγών να
εμφανίζουν μείωση κατά 1,9% και 0,3% αντίστοιχα, ενώ τον αριθμό των χοίρων και των
πουλερικών να εμφανίζουν αύξηση 2,4% και 1% αντίστοιχα. Το 2016. σε όλες τις κατηγορίες
των γεωργικών εκμεταλλεύσεων εκτιμάται ότι η παραγωγή ζώων και πουλερικών που

προορίζονται για σφαγή αυξήθηκε κατά 3,4%, η παραγωγή αυγών αυξήθηκε κατά 2,2% και η
παραγωγή γάλακτος μειώθηκε οριακά κατά 0,2%.
 Ο τομέας των κατασκευών συνέχισε να καταγράφει σημαντική μείωση της τάξης του 4,3%. Ο
όγκος των εργασιών του κλάδου το 2016 ανήλθε σε 6,2 τρισ. ρούβλια (σε σταθερές τιμές).
Κατά το 2016 κατασκευάστηκαν 1.156.500 νέες κατοικίες, αριθμός χαμηλότερος κατά 1,1%
από το 2015.
 Ο τομέας των εμπορευματικών μεταφορών σημείωσε αύξηση κατά 1,8%. Συγκεκριμένα,
αύξηση 1,6% σημείωσαν οι σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων, 0,8% οι οδικές, 7,6%
οι θαλάσσιες και 20,6% οι εναέριες εμπορευματικές μεταφορές.
 Ο κύκλος εργασιών του λιανικού εμπορίου το 2016 συνέχισε την πτωτική πορεία του,
καταγράφοντας μείωση της τάξης του 5,2% σε σύγκριση με το 2015 και ανήλθε σε 28,1 τρισ.
ρούβλια. Σημειώνουμε ότι το 2015 ο κλάδος είχε συρρικνωθεί κατά 10% σε σχέση με το 2014.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας, το εξωτερικό
εμπόριο της χώρας το διάστημα Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2016 διαμορφώθηκε (σε τρέχουσες τιμές)
σε 418 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένο κατά 13% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2015. Οι
ρωσικές εξαγωγές ανήλθαν σε 254 δισ. δολάρια ΗΠΑ, καταγράφοντας πτώση της τάξης του 19,8%
και οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 164 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένες κατά 1,4%. Το εμπορικό
πλεόνασμα ανήλθε σε 90 δισ. δολάρια ΗΠΑ.
Ο πληθωρισμός στο τέλος του έτους διαμορφώθηκε στο 5,4%, μείωση θεαματική σε σύγκριση με
το 12,9% του 2015. Ο δείκτης τιμών προϊόντων τροφίμων διαμορφώθηκε στο 4,6%, των προϊόντων
μη τροφίμων στο 6,5% και των υπηρεσιών στο 4,9%. Σημειώνουμε ότι η Κεντρική Τράπεζα της
χώρας έχει θέσει ως στόχο ο πληθωρισμός να φθάσει στο 4% στο τέλος του 2017.
Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα (εισόδημα μετά την αφαίρεση των υποχρεωτικών πληρωμών
και διορθωμένο βάσει του δείκτη τιμών καταναλωτή), σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία,
μειώθηκε το 2016 κατά 5,9% σε σύγκριση με το 2015. Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός
διαμορφώθηκε στα 36.703 ρούβλια, αυξημένος κατά 7,7% σε σχέση με το 2015, ενώ ο μέσος
μηνιαίος πραγματικός μισθός αυξήθηκε κατά 0,6%.
Τον Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της δειγματοληπτικής
έρευνας του εργατικού δυναμικού, 4,1 εκ. άνθρωποι καταγράφηκαν ως άνεργοι (σύμφωνα με τη
μεθοδολογία του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας), με το ποσοστό ανεργίας να διαμορφώνεται στο
5,3%.

