
 
Έκθεση Παγκόσμιας Τράπεζας για την Οικονομία της Ρωσίας. 

 
Δημοσιεύθηκε η τακτική Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας σχετικά με τις 

πλέον πρόσφατες εξελίξεις στη Ρωσική Οικονομία. Αναλύοντας τα συμπεράσματα 
της Έκθεσης παρατηρούμε: 

Αναθεώρηση προς τα κάτω των εκτιμήσεων αναφορικά με την ετήσια αύξηση 
στο Α.Ε.Π. στο 4,2%, 4,5% και 3,6% για τα έτη 2010-2012 αντίστοιχα (από 4,5%, 4,8 
και 4,7 που ανέφερε η αντίστοιχη έκθεση του Ιουνίου), λόγω: 

α) της αργής ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομίας, ιδιαίτερα της 
Ευρωπαϊκής και των χωρών ΚΑΚ με τις οποίες η Ρωσία διατηρεί το μεγαλύτερο 
μέγεθος των συναλλαγών της. 

β) των μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για πτωτική πορεία της διεθνούς τιμής 
του πετρελαίου, λόγω της ύπαρξης πλεονασμάτων, 

γ) της τάσης για αύξηση των εισαγωγών με ρυθμό μεγαλύτερο αυτού των 
εξαγωγών και ως εκ τούτου τέλος,  

γ) της αύξησης του δημοσιονομικού κινδύνου, καθώς πλέον τα 
συναλλαγματικά αποθέματα των προηγουμένων ετών έχουν συρρικνωθεί (μέχρι το 
τέλος του 2010 εκτιμάται ότι θα πέσουν κάτω του 3% του ΑΕΠ), ενώ την ίδια στιγμή 
οι ανάγκες χρηματοδότησης τομέων της οικονομίας με χρόνια προβλήματα, όπως 
αυτός των μεταφορικών υποδομών, παραμένουν και διογκώνονται. 

Αναλυτικότερα: 

α) ΑΕΠ: Μετά τον ανέλπιστα χαμηλό ρυθμό αύξησης 3,1% που σημείωσε το 
Ρωσικό ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο του έτους, τον Ιούνιο ανέβηκε στο 5,2%. Η αύξηση 
οφείλεται κυρίως στην άνοδο της παραγωγής των εμπορεύσιμων αγαθών (ιδιαίτερα 
του μεταποιητικού και λιγότερο του εξορυκτικού κλάδου) αλλά και των μη 
εμπορεύσιμων αγαθών (κυρίως μεταφορές και τηλεπικοινωνίες). Οι αγορές χονδρικής 
και λιανικής κατέγραψαν επίσης αύξηση 3,7% το β’ τρίμηνο του 2010 ενώ αντίθετα 
οι κλάδοι των κατασκευών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών συνέχισαν να 
συρρικνώνονται, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι επρόκειτο στο παρελθόν για τομείς 
«φούσκες» 

β) Αγορά Εργασίας: Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Διεθνούς Οργάνωσης 
Εργασίας, η ανεργία στην Ρωσία έπεσε από το 9,2% τον Ιανουάριο στο 6.6% τον 
Σεπτέμβριο του 2010. Εκτιμήσεις φέρουν αυτή ωστόσο να αυξάνεται κατά την 
περίοδο του χειμώνα και να παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα όλο το 2011. 

γ) Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: Σύμφωνα με την Ρωσική Κεντρική 
Τράπεζα το πλεόνασμα του ισοζυγίου ανήλθε στο τέλος του 3 τριμήνου του έτους 
στα 60,9 δις $Η.Π.Α. συνολικά έναντι 33,3 δις $Η.Π.Α. την ίδια περίοδο πέρυσι. Η 
αύξηση αυτή οφείλεται στην άνοδο της τιμής το πετρελαίου κατά το πρώτο μισό του 
έτους, η οποία όμως άρχισε να εξανεμίζεται κατά το 3ο τρίμηνο με την αύξηση των 
εισαγωγών, τάση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και κατά στο νέο έτος. 

δ) Εξωτερικό Χρέος (ιδιωτικού τομέα): Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα 
της Ρωσίας το ιδιωτικό εξωτερικό χρέος τόσο του τραπεζικού όσο και του μη 
τραπεζικού τομέα σημείωσε οριακή μείωση από 125,7 δις $.Η.Π.Α. το Δεκέμβριο του 
2009 στα 120,1 δις $.Η.Π.Α. και 249 δις $Η.Π.Α στα 234 δις $Η.Π.Α. αντίστοιχα. 



ε) Έλλειμμα Προϋπολογισμού: Το έλλειμμα του προϋπολογισμού στο 3ο 
τρίμηνο του 2010 ανήλθε στο 2,2% του ΑΕΠ. Επίσημα υπολογίζεται ότι αυτό θα 
ανέλθει στο 5,4% μέχρι το τέλος του έτους. 

Γενικά ο λόγος για τον οποίο η Παγκόσμια Τράπεζα εμφανίζεται πιο 
συγκρατημένη για την εξέλιξη της Ρωσικής Οικονομίας στο μέλλον οφείλεται στο 
γεγονός ότι αυτή εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξαγωγές ενεργειακών 
προϊόντων, των οποίων οι τιμές σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναμένεται να κινηθούν 
πτωτικά. Καθώς τα συναλλαγματικά αποθέματα των προηγουμένων ετών 
εξαντλούνται (λόγω προγραμμάτων αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης), ενώ τα 
δομικά προβλήματα της οικονομίας (υποδομές, θεσμοί κλπ) παραμένουν και 
διογκώνονται, η δυνατότητα της χώρας να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξή της 
μεσοπρόθεσμα ενδεχομένως να καταστεί επισφαλής. 
 


