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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΩΣΙΑΣ
Περίληψη
Παρά τα μικρά σημεία ανάκαμψης στην οικονομία, που παρουσιάζονται από τον Ιούλιο 2009, tο Υπουργείο
Οικονομικής Ανάπτυξης (MED) επιβεβαίωσε ότι η Ρωσική Οικονομία παρουσίασε αρνητική μεταβολή κατά -10.5%
τον Αύγουστο.Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση προέβλεψε ότι θα υπάρξει ύφεση μετά από την σημαντική
ανάκαμψη της οικονομίας την τελευταία δεκαετία, οι επίσημοι αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχει σημαντικό πρόβλημα
στον τομέα λιανικής πώλησης – και η πραγματική οικονομία παραμένει σε επίπεδα ανησυχίας, αφού το πραγματικό
διαθέσιμο εισόδημα και η αδυναμία των Ρώσων καταναλωτών για λήψη δανείων δεν απέφεραν σημαντικά περιθώρια
αναθέρμανσης της οικονομίας, παρά τις προσπάθειες της Κεντρικής Τράπεζας με της πολιτικής επιτοκίων.
Σημαντικό γεγονός του μήνα
“Η ύφεση τελείωσε , αλλά η οικονομική κρίση δεν έλαβε ακόμη τέλος”
Andrei Klepach, Υφυπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης, 25 Αυγούστου
Στατιστική του μήνα
45%

Σημαντικά γεγονότα
17 Aυγούστου
19 Aυγούστου

Πτώση των άμεσων ξένων επενδύσεων το α εξάμηνο 2009 (σύγκριση με το
προηγούμενο έτος).

Εκρηξη στο Sayano-Shushenskaya , υδροηλεκτρικός σταθμός
MAKS Airshow

Σημαντικές τάσεις
Η Ρωσική Στατιστική Υπηρεσία (Rosstat) δημοσίευσε στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η βιομηχανική παραγωγή
μειώθηκε κατά 12.6% σε ετήσια βάση, κυρίως ένεκα της πτώσεως κατα 16.8% των επενδύσεων στην βιομηχανική
παραγωγή και των επενδύσεων σε πάγια κεφάλαια που μειώθηκαν κατά 19,4 % σε ετήσια βάση.
Η ανεργία παραμένει στο επίπεδο του 8.1%, αλλά είναι ακόμη κατά 40% υψηλότερα από ότι πριν ένα έτος. Οι
πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν κατά 3% τον Αύγουστο και το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε κατά 6.8 %
συγκρινόμενο με το περασμένο έτος. Οι καθυστερημένοι μισθοί μειώθηκαν σε 14.2% τον Αύγουστο ήτοι σε $180
εκατομ. Ο αριθμός των απλήρωτων εργαζομένων βρίσκεται στο επίπεδο του 1,3 εκατομ. ατόμων, από τους οποίους οι
μισοί στον βιομηχανικό τομέα. Παρόλο που το λιανικό εμπόριο κατέρρευσε κατά -9,8% συγκρινόμενο σε ετήσια
βάση με το αντίστοιχο περσινό, η μεγαλύτερη συρρίκνωση την τελευταία δεκαετία, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση
1,9% σε σύγκριση με τον Ιούλιο τ.ε., ένδειξη της υπερθέρμανσης της οικονομίας ένα έτος πριν λίγο πριν αρχίσει η
κρίση.
Ο δείκτης τιμών παραγωγής(PPI) αυξήθηκε κατα 1.4% τον Αύγουστο, μειωμένος κατά 1.8% έναντι του
προηγούμενου μήνα. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (Consumer Price Index) παρουσίασε μηδενική μεταβολή, κυρίως
λόγω της εποχιακής αύξησης της κατανάλωσης σε εγχώρια αγροτικά προϊόντα. Ο τρέχων πληθωρισμός παρέμεινε
σταθερός ήτοι αύξηση κατά 11.6%.Αλλά παραμένει ο υψηλότερος μεταξύ των χωρών του G8, αλλά η πτώση κατά
2.3% τους τελευταίους τρεις μήνες αποτελεί καλυτέρευση.

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα (CBR), οι ρωσικές εξαγωγές έφθασαν τα $26,3 δις και οι εισαγωγές τα $16,1 δις
τον Ιούλιο, λίγο υψηλότερες έναντι του προηγούμενου μήνα. Το εμπορικό πλεόνασμα παρέμεινε σταθερό, ήτοι άνω
των $10 δις.
Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε ότι το επίπεδο του ξένου εξωτερικού χρέους ήταν περίπου στο επίπεδο των
$40 δις. και τα Ομόλογα σε $-τα ονομαζόμενα Eurobonds υπολογίζονται να είναι το 70% του υπολειπόμενου χρέους,
με 10% σε οφειλές σε διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για δανεισμό $60 δις
σε ξένες αγορές για την χρηματοδότηση των προϋπολογισμών των ετών 2010-2012. Επιπλέον, το ΔΝΤ και ο
επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, όπως και άλλες εκθέσεις διεθνών οργανισμών θεωρούν ότι η κρίση έχει επηρεάσει
σημαντικά την Ρωσική οικονομία, αφού η εξέλιξη του ΑΕΠ θα κυμανθεί σε αρνητικά επίπεδα -8,5% για το 2009 και
μόνο κατά το 2010 θα παρουσιάσει θετική εξέλιξη κατά 1,5%.Παράλληλα ο πληθωρισμός θα κυμανθεί σε διψήφια
επίπεδα (η μόνη χώρα μεταξύ των χωρών του G20) και θα κυμανθεί στο 11%. Παράλληλα, τα συναλλαγματικά
αποθέματα της χώρας αρχίζουν να μειώνονται και από 600 δις $ τον Ιούλιο 2008 περιορίσθηκαν στα 400 δις σήμερα
και αρχίζουν να μειώνονται περαιτέρω. Επίσης, η εγχώρια κατανάλωση μειώθηκε κατά 8,9%, γεγονός που εμποδίζει
την αναθέρμανση της οικονομίας.
Παρόλα αυτά η σωστή πολιτική επιτοκίων της Κεντρικής Τράπεζας θεωρείται ότι βαίνει προς την σωστή κατεύθυνση
και εφόσον η τιμή πετρελαίου ανέρχεται πάνω από 70 $ το βαρέλι, πιστεύεται ότι η Ρωσική οικονομία δεν θα
παρουσιάσει μεγάλες αναταράξεις. Το ίδιο διάστημα παρατηρήσαμε ότι 74 άτομα πέθαναν στο χειρότερο δυστύχημα,

που συνέβη στην βιομηχανία στην σύγχρονη Ρωσία, όταν μία έκρηξη προξένησε καταστροφές στον υδροηλεκτρικό
σταθμό Sayano-Shushenskaya. Το νερό έτρεξε στην τουρμπίνα καταστρέφοντας όλον τον εξοπλισμό και ενώ
διέρρευσαν 40 τόνοι πετρελαίου στον ποταμό Yenisei.
Παράλληλα η μεταφορά μετοχών μεταξύ ιδιοκτητών της RusHydro, παρέμεινε διακόπηκε προσωρινά. Το κόστος
ανακατασκευής ανέρχεται σε $1,3 δις, το οποίο αναμένεται να καλυφθεί από την αύξηση των τελών. Επίσης ένα
δάνειο ύψους $650 δις. αναμένεται να χορηγηθεί από την κρατική Sberbank και $200 δις. αναμένονται να
εκταμιευθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ο Π/Θ κος Putin ανακοίνωσε ότι το κράτος θα αναλάβει τα κόστη για
την κατασκευή έργων για την προστασία του περιβάλλοντος ένεκα της οικολογικής καταστροφής στον ποταμό, ενώ
άμεσα ανελήφθησαν πρωτοβουλίες για την εξακρίβωση των αιτίων του ατυχήματος.

Ο Π/Θ κ. Πούτιν εγκαινίασε την 19/08/2009 την διέσεια ρωσική έκθεση αεροπορίας MAKS , στην οποία υπεγράφη
μεταξύ άλλων παραγγελία από την κρατική εταιρεία εξαγωγών οπλισμού ‘Rosoboronexport’ προς την Ινδική
Hindustan Aeronautics Ltd για ποσό της τάξεως των $10 δις..
Η Rosneft άρχισε την παραγωγή στην περιοχή Vankor, και αναμένεται να καταστεί ο μεγαλύτερος παραγωγός στον
κόσμο έως το 2014, ενώ η Ρωσική παραγωγή πετρελαίου συνεχίζει να αυξάνεται κατά 0,4% ετησίως.
Η MMK, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς χάλυβα, άρχισε την παραγωγή μετάλλων χάλυβα σε μία νέα
μονάδα στην περιοχή Sosnovsky, η οποία εκτιμάται ΄το έχει αποθέματα ίσαμε 70 εκατ. τόνους. Η εταιρεία σχεδιάζει
να παράγει 0,4 και 0,5 εκατ. τόνους σιδήρου το 2009 και 2010 αντίστοιχα, φθάνοντας το υψηλότερο επίπεδο (2,5
εκατ. τόνους) το 2011.

Οικονομικοί δείκτες
Δείκτης
ΑΕΠ Μεταβολή (% ετησίως)
Βιομηχανική παραγωγή(%ετησ)
Πληθωρισμός (% ετησίως)
Ισοτιμία(Rb/$ στο τέλος)
Eξαγωγές ($δισ)
Εισαγωγές ($δισ)
Εμπορικό πλεόνασμα ($δισ)
Πραγμ.Μισθοί (% ετήσια αύξηση)
Ανεργία (%)

Ιούλιος2009 Ιούνιος 2009 Ιούλιος2008 08 Προϋπ 09 εκτίμηση
6.6
-8.5
-10.1
-12.1
3.2
11.6
11.9
14.7
8.5
11
31.69
31.3
23.5
25.9
32
26.3
25.5
47.8
16.1
15.5
28.7
10.2
9.0
19.1
-5.4
-5.3
15.7
8.3
8.3
5.3

Έσοδα προϋπολογισμού ($δισ)
266
Δαπάνες προϋπολογισμού ($δισ)
Πλεόνασμα Προύπολ. ($δισ)
263
Τιμή πετρελαίου
3
($/βαρέλι
67.98
68.39
123.61
53.0
Πηγήs: Rosstat, Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα, Renaissance Capital

85
220
-135
45

Β. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1 ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
Το Εμπορικό ισοζύγιο της Ρωσίας παρέμεινε θετικό κατά το α. εξάμηνο 2009 με πλεόνασμα 52,9
δις. $, ήτοι κατά 57 δις $ λιγότερο από την αντίστοιχη περίοδο του 2008.
Πιο συγκεκριμένα ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου έφθασε κατά την υπο εξέταση περίοδο τα
196,3 δις $ συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων της Λευκορωσίας και μειώθηκε κατά 45,$%.
Οι Ρωσικές εξαγωγές κατά το ίδιο διάστημα έφθασαν τα 124,6 δις. $ και σε σχέση με το αντίστοιχο
διάστημα του 2008 μειώθηκαν κατά 46,9%.Ιδιαίτερα με τις χώρες της πρώην
ΕΣΣΔ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 46,1%.
Παράλληλα οι εισαγωγές της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το ίδιο διάστημα μειώθηκαν κατά 41,5%
και περιορίσθηκαν στα 62,5 δις $ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2008.Ιδιαίτερα με τις
χώρες της πρώην ΕΣΣΔ οι εισαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά 49,5%.
2. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, σας γνωρίζουμε ότι το εξάμηνο
2009, η πορεία του διμερούς εμπορίου παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:
ΣΕ ΕΥΡΩ
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΩΣΙΑΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΞΑΜΗΝΟ
2009
(σε Ευρώ εκατ.)
96,886

ΕΞΑΜΗΝΟ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
2008
(σε %)
(σε Ευρώ εκατ)
-43,98%
172,951

344,171

2.434,076

-85,86%
Κατά 7
φορές

-247,285

-2.261,125

+89,06%
Κατά 9
φορές

Πρόκειται για μείωση των εξαγωγών μας προς Ρωσία της τάξεως του +43,98% σε ευρώ και
αντίστοιχη μεγαλύτερη μείωση των εξαγωγών των προϊόντων προέλευσης Ρωσίας προς τη χώρα
μας, κατά 7 φορές περίπου σε Ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα το 6μηνο 2009, οι Ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν μείωση κατά -43,98%% και
από 172,951 εκατ. ευρώ έφθασαν τα 96,886 εκατ. ευρώ.
Το γεγονός αυτό είναι δικαιολογημένο, λόγω της γενικής μείωσης των Ρωσικών εισαγωγών κατά το
α. εξάμηνο 2009, ένεκα της οικονομικής κρίσης κατά 41,5%, που αναφέραμε ανωτέρω.
Παράλληλα οι Ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα παρουσίασαν μεγάλη μείωση κατά 7 φορές περίπου
και από 2,434 δις Ευρώ περιορίσθηκαν σε 344,171 εκατ. ευρώ το 6μηνο 2009.
Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατα 6 φορές και από Ευρώ 2,607 δις το 6μηνο 2008
περιορίσθηκε στα 441 εκατ. ευρώ το 6μηνο 2009.
Αναλυτικότερα:

1. Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 43,98% οφείλεται κυρίως στην γενική μείωση των
Ρωσικών εισαγωγών κατά 41,5%, ένεκα της οικονομικής κρίσης που προαναφέραμε.
2. Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν όμως σημαντικότερη μείωση κατά 85,86% και
οφείλεται κυρίως στην πτώση της διεθνούς τιμής πετρελαίου, αφού το 67% των Ρωσικών
εξαγωγών στην Ελλάδα, αφορούν κυρίως προϊόντα ενέργειας. Σημειώνουμε ότι η διεθνής τιμή
πετρελαίου ήταν το 2008 – Ιανουάριος :85,69/βαρέλι – Ιούνιος: 131,29/βαρέλι και το 2009 –
Ιανουάριος :42,29/βαρέλι – Ιούνιος: 68,39/βαρέλι.
3. Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την Ρωσία ήταν σημαντική, αφού το αρνητικό μας
ισοζύγιο με την χώρα αυτή μειώθηκε κατά 9 φορές και έφθασε τα -247 εκατ. $, από αρνητικό
ισοζύγιο της τάξεως των -2,261 δις $ το α. εξάμηνο 2008.
Παράλληλα παρατηρούμε ότι οι Ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στην Ρωσία είναι λιγότερο
συγκεκτρωμένες σε κατηγορίες προϊόντων, αφού τα 10 πρώτα Ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα
κατέχουν το 64,38% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι Ρωσικές εξαγωγές στην Ελλάδα
αφορούν κατά μεγάλο μέρος σε εξαγωγές πετρελαιοειδών.

Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2008-2009.
ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΩΣΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΟΣ (εκ. €)

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ
Δασμ.
κατ/ρία
43.03
08.10
34.05
24.01
08.09
20.07
20.08
76.06
39.21
85.42

Περιγραφή
Γουνοδέρματα, γουναρικά
Άλλοι καρποί και φρούτα
νωπά
Στιλβώματα, υλικά
καθαρισμού
Καπνός
Φρούτα νωπά
Πολτοί καρπών και φρούτων
Πολτοί καρπών και
φρούτων, παρασκευασμένοι
Πλάκες, ταινίες αλουμινίου
Φύλλα, ταινίες από
πλαστικές ύλες
Ολοκληρωμένα κυκλώματα

% επί
6μηνο 2009
συνόλου

6μηνο 2008

Μεταβολή
2008/2009
%

13.019.189

13,43

38.616.159

-66,28

12.987.929

13,40

10.610.631

22,40

8.547.147
7.975.021
6.602.240
3.849.061

8.82
8,23
6,81
3,97

11.942.491
3.569.393
12.921.481
4.224.022

-28,40
123,42
-48,90
-8,87

3.686.124
2.171.016

3,80
2,24

9.211.295
1.095.441

-59,98
98,16

1.906.332
1.675.260

1,96
1,72

1.895.586
628.021

0,56
166,00

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Περιγραφή

6μηνο 2009

Δασμ.
κατ/ρία
27.11
27.09
76.01
48.01
72.08
15.12
47.03
31.04
27.10
28.14

Αέρια πετρελαίου και άλλοι
αέριοι υδρογονάνθρακες
Λάδια ακατέργαστα από
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
ορυκτά
Αλουμίνιο
Χαρτί – Προϊόντα
Προϊόντα έλασης από σίδηρο
ή χάλυβα
Φυτικά έλαια
Πολτός από ξύλο
Λιπάσματα ορυκτά
Λάδια από πετρέλαιο ή
ασφαλτούχα ορυκτά
Αμμωνία άνυδρη ή σε διάλυμα

% επί
συνόλου

6μηνο 2008

Μεταβ
ολή
2008/
2009
%

176.240.017

51,20

400.175.079

-55,95

54.509.557
30.653.810
8.934.724

15,83
8,90
2,59

1.261.722.515
95.145.469
4.875.567

-95,67
-67,78
83,25

8.320.645
7.052.406
5.182.755
4.542.519

2,41
2,04
1,50
1,31

26.196.659
4.656.429
4.227.691
485.000

-68,23
51,45
22,50
836,00

4.453.124
4.317.350

1,29
1,25

439.493.882
----

-98,98
----

Επισημαίνουμε ότι η μεγάλη μείωση που εμφανίζεται στις εξαγωγές της Ρωσίας προς την Ελλάδα το
πρώτο εξάμηνο 2009 κυρίως στους κωδικούς 27.09 και 27.10 αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης εκ
μέρους του Γραφείου μας και πρόκειται να διενεργηθεί αντιπαραβολή των στατιστικών στοιχείων
που παρέχει η Ε.Σ.Υ.Ε. με τα αντίστοιχα στοιχεία των ρωσικών υπηρεσιών τα οποία έχουμε
αναζητήσει, αλλά δεν μας έχουν έως τώρα περιέλθει.

