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1 Οικονοµία Ρωσικής Οµοσπονδίας 

1.1 Επισκόπηση της οικονοµίας Ρωσικής Οµοσπονδίας 
 

Η ρωσική οικονοµία συνεχίζει την προσαρµογή της στις χαµηλότερες τιµές του πετρελαίου 
και στις συνθήκες που δηµιούργησαν οι οικονοµικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον Ιούλιο 
του 2014.  

Το πακέτο πολιτικών που εφήρµοσε η κυβέρνηση, µε την υιοθέτηση ελεύθερα κυµαινόµενης 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, τις περικοπές των δαπανών σε πραγµατικούς όρους, την 
ανακεφαλαιοποίηση  / εξυγίανση των τραπεζών και την αξιοποίηση του Αποθεµατικού 
Ταµείου έχουν συµβάλει σηµαντικά στη διευκόλυνση αυτής της προσαρµογής.  

Ως αποτέλεσµα, η ρωσική οικονοµία αναδύεται σταδιακά από την ύφεση, µε το πραγµατικό 
ΑΕΠ να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση καθ' όλη τη διάρκεια του 2017. Οι προβλέψεις για 
το επόµενο διάστηµα κάνουν λόγο για ανάκαµψη και κατά το 2018. 

Ωστόσο, εξακολουθούν να υφίστανται σηµαντικοί πολιτικοί και οικονοµικοί κίνδυνοι που 
είναι πιθανό να επηρεάσουν το µέγεθος της ανάπτυξης.  

Η δηµοσιονοµική εξυγίανση αναµένεται να συνεχιστεί λόγω των περιορισµών πρόσβασης 
στις διεθνείς χρηµατοπιστωτικές αγορές. 

Η δέσµευση της Κεντρικής Τράπεζας για µείωση του πληθωρισµού συνεπάγεται 
περιορισµένα περιθώρια για χαλάρωση της νοµισµατικής πολιτικής στο εγγύς µέλλον.  

Αλλοι σηµαντικοί παράγοντες είναι η χαµηλή παραγωγικότητα της εργασίας, η υψηλή 
εξάρτηση της ρωσικής οικονοµίας από ενεργειακούς πόρους, ο σφιχτός εναγκαλισµός της 
οικονοµίας από το δηµόσιο αλλά και οι εξελίξεις στο διεθνές οικονοµικό και πολιτικό 
περιβάλλον. 
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1.1.1 Η δοµή της οικονοµίας 
 

Το 2017 η ρωσική οικονοµία παρουσίασε σχετικά χαµηλή αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5% 
(έναντι µείωσης το 2016 κατά 0,2%), παρά τις προσδοκίες των οικονοµικών αναλυτών για 
υψηλότερη αύξηση.   

Βασικοί λόγοι της αύξησης (εν µέσω οικονοµικών κυρώσεων και χαµηλών τιµών πετρελαίου) 
ήταν η χαµηλή συναλλαγµατική τιµή του ρουβλίου, το οποίο έκανε τα ρωσικά προϊόντα 
ανταγωνιστικότερα στο εξωτερικό και η εφαρµοζόµενη πολιτική της υποκατάστασης των 
εισαγωγών µε σκοπό την αύξηση της ίδιας παραγωγής . 

Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη βασικών οικονοµικών δεικτών από το 2012 µέχρι το 
2017 (περίοδος που συµπίπτει µε την ολοκλήρωση της τρίτης εξαετούς θητείας 
διακυβέρνησης της χώρας από τον Πρόεδρο Πούτιν) προκύπτει ότι σωρευτικά το ΑΕΠ 
αυξήθηκε κατά 5% (παρά τη σηµαντική αύξηση που σηµειώθηκε την περίοδο 2012 - 2014 µε 
+6%), η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5%, οι επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ήταν 
χαµηλότερες από το 2011, η δηµόσια κατανάλωση µειώθηκε σηµαντικά λόγω µείωσης των 
δηµοσίων δαπανών και οι εισαγωγές ως συνέπεια των κυρώσεων µειώθηκαν δραστικά ενώ 
οι εξαγωγές αυξήθηκαν.  

Ταυτόχρονα και παρά τις συνεχιζόµενες κυρώσεις από το 2014, ο πληθωρισµός σηµειώνει 
συνεχή µείωση, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας παραµένουν υψηλά ενώ γίνονται 
προσπάθειες για το κατά το δυνατόν ισοσκελισµένο κρατικό προϋπολογισµό µε εκτιµώµενη 
χαµηλή τιµή ανά βαρέλι πετρελαίου (40 δολ./βαρέλι). 

Βασικοί στόχοι της µέχρι σήµερα επιτυχούς (έναντι του πλαισίου των κυρώσεων από ΕΕ και 
ΗΠΑ και της απορρέουσας πολυπλοκότητας σε πολιτικό επίπεδο) οικονοµικής πολιτικής 
φαίνεται να είναι η σταθερότητα των τιµών (βασικός στόχος της κεντρικής Τράπεζας της 
Ρωσίας – ΚΤΡ – ήταν ο πληθωρισµός το 2017 να µην ξεπεράσει το 4%, ο οποίος και 
επιτεύχθηκε), το χαµηλό δηµόσιο χρέος και έλλειµµα (µέσω περιορισµού των δηµοσιών 
δαπανών) και η συγκράτηση χαµηλού ποσοστού ανεργίας (ακόµα και αν αυτό συνοδεύτηκε 
από µειώσεις µισθών).  

Η ρωσική οικονοµία  είναι σήµερα λιγότερο εξαρτηµένη από τις εξωτερικές συνθήκες, έχει 
γίνει ανταγωνιστικότερη και απέκτησε την ικανότητα να αναπτύσσεται ακόµη κι όταν η τιµή 
του πετρελαίου είναι χαµηλότερη από το παρελθόν. Η ανάπτυξη τροφοδοτείται από 
εσωτερικούς παράγοντες,⋅ όχι µόνον από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, αλλά και από τη 
χηµική βιοµηχανία, τη γεωργία, τις µεταφορές, τον αγροτικό µηχανολογικό εξοπλισµό, τις 
κατασκευές, τα φαρµακευτικά και τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµίας βασικά εµπόδια για υψηλότερη οικονοµική ανάπτυξη 
ήταν η δυσανάλογα µεγάλη αύξηση των τραπεζικών δανείων έναντι του ποσοστού αύξησης 
των µισθών, οι µειωµένες παραγγελίες αµυντικού εξοπλισµού και ο ιδιαίτερα χαµηλός 
πληθωρισµός. 
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Τα οικονοµικά ινστιτούτα της χώρας προτείνουν πληθώρα µέτρων για την ενίσχυση της 
οικονοµίας. Το Stolypin Group προτείνει την επιβολή φόρου πλούτου, το Συµβούλιο 
Εµπειρογνωµόνων της Κυβέρνησης την αποφυγή φορολόγησης των αυτοαπασχολουµένων, 
το Κέντρο Αναλύσεων της Κυβέρνησης την κατάργηση υφιστάµενων φοροαπαλλαγών και το 
Κέντρο Στρατηγικής Ερευνας του πρώην Υπ. Οικονοµικών Κudrin και νυν επικεφαλής του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, προτείνει την αποφυγή φορολογικών αλλαγών ώστε να µην 
επιβαρυνθεί η µικρή οικονοµική ανάπτυξη του 2017. Το Ινστιτούτο Οικονοµίας της Ρωσικής 
Ακαδηµίας Επιστηµών (RAS) στα πλαίσια των προτάσεων του για αλλαγές στο οικονοµικό 
µοντέλο της χώρας προτείνει µέτρα µείωσης του εισοδήµατος ώστε να εξοικονοµηθούν τα 
αναγκαία κεφάλαια που χρειάζονται για την ανανέωση των βιοµηχανικών υποδοµών  και 
(µαζί µε το Κέντρο Στρατηγικής Ερευνας) την έναρξη ενός µεγάλου προγράµµατος 
ιδιωτικοποιήσεων προκειµένου να  εξευρεθούν κεφάλαια για την χρηµατοδότηση των 
αναγκαίων επενδύσεων στους τοµείς της εκπαίδευσης, υγείας και υποδοµών. 

Η Μοοdys στις 25.01.2018  αναβάθµισε τις εκτιµήσεις της για τις προοπτικές της 
πιστοληπτικής ικανότητας της Ρωσίας (“Ba1 long-term issuer and senior unsecured debt 
ratings”) από «σταθερές» σε «θετικές». Σε σχετική ανακοίνωσή του, ο οίκος αξιολόγησης 
σηµειώνει ότι το ρωσικό µακροοικονοµικό πλαίσιο ανταποκρίθηκε καλά στο σοκ τις τιµής 
του πετρελαίου και στον αντίκτυπο των κυρώσεων που µέχρι τότε επιβλήθηκαν, ενώ έχουν 
γίνει βελτιώσεις στο δηµοσιονοµικό πλαίσιο. Επιπλέον, τονίστηκε ότι η ενισχυµένη 
«οικονοµική και δηµοσιονοµική ανθεκτικότητα» έχουν καταστήσει τη χώρα λιγότερο 
ευάλωτη σε νέα εξωγενή σοκ, οφειλόµενα σε γεωπολιτικές εντάσεις ή νέα πτώση της τιµής 
του πετρελαίου. To ίδιο έπραξαν η Standards and Poor’s και η Fitch. 

 
Οσον αφορά στη διαφθορά, η ετήσια έκθεση του οργανισµού Transparency International 
κατατάσσει τη Ρωσία στην 135η θέση (µεταξύ των 50  χωρών µε τις λιγότερες προσπάθειες 
αντιµετώπισης του φαινοµένου) επί συνόλου 180 χωρών. 

Σηµειώνουµε τέλος πως η Μόσχα κατετάγη στην 6η θέση του καταλόγου των ευρωπαϊκών 
πόλεων  σχετικά µε το δυναµικό ανάπτυξής της για τη διετία 2018-2019. Ο κατάλογος 
συντάσσεται από τους Financial Times Group, συγκρίνει συνολικά 301 ευρωπαϊκές πόλεις µε 
βάση 100 κριτήρια στις κατηγορίες οικονοµική δυναµική, επιχειρηµατικό περιβάλλον, 
κοινωνική ανάπτυξη.   
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1.1.2 Βασικά οικονοµικά µεγέθη 
 

Τα βασικά οικονοµικά µεγέθη της Ρωσικής Οµοσπονδίας γι α την περίοδο 2013 2017 
απεικονίζονται στον κάτωθι Πίνακα : 

Πίνακας 1: Βασικά οικονοµικά µεγέθη Ρωσικής Οµοσπονδίας 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Ονοµαστικό 
ΑΕΠ (σε τρισ. 
Ρούβλια) 

71,1  79,2  83,2  85,9  ≈ 1,16 
τρισ. Ευρώ (1 
ευρώ / 74 
ρούβλια) 

92,1  ≈ 1,4 
τρισ. Ευρώ 

(65,8 
ρούβλια / 1 
ευρώ) 

Μεταβολή 
ΑΕΠ 

+1,3%  0,6%  -2,8%  -0,2% 1,5%   

Κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ  

494.780 
ρούβλια 

7.921 ευρώ 7.125 ευρώ 9.170 ευρώ 9.103 
ρούβλια 

Ανεργία 5,5%  5,2% 
 

5,6% 
 

5,5% 5,2%  

Πληθωρισµός 6,5%  11,4%  12,9%  
5,4% 

2,5% 
(64,110) 

Ισοζύγιο 
Γενικής 
Κυβέρνησης 
(% ΑΕΠ) – 
ελλειµµα  

1,3% 1,2% 3,5% 3,7% 1,5% 

Χρέος Γενικής 
Κυβέρνησης 
σε δις δολ.  
και  
% επι του 
ΑΕΠ  

728,9 
 

32% 

599,9 
 

29% 

518,5 
 

38% 

511,7 
 

39% 

518,9 
 

33% 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 
συναλλαγών  
σε εκ. δολ.   

25.861 52.285 65.680 22.746 34.175 

Συναλλαγµατι
κή ισοτιµία  

 56,26 
ρούβλια/ 

$ΗΠΑ 
και 68,34 

ρούβλια/ευρ
ώ 

72,88 
ρούβλια/ 

$ΗΠΑ 
και  79,7 

ρούβλια/ευρ
ώ 

60,66 
ρούβλια/ 

$ΗΠΑ 
και  63,81 

ρούβλια/ευρ
ώ 

57,6 
Ρούβλια / 

$ΗΠΑ 
και 68,87 

ρούβλια/ευρ
ώ 

Βασικό 
επιτόκιο  

5,5% 
(13.12.2013) 

17% 
(16.12.2014) 

11% 
(11.12.2015) 

10% 
(16.12.2016) 

7,75% 
(15.12.2017) 

Συναλλαγµατι
κά διαθέσιµα 
(31.03 
εκάστου 
έτους) 

 
467,6 δις 
δολ. 

 
438,3 δις 
δολ. 

 
333,5 δις 
δολ. 

402,4 δισ. $ 
ΗΠΑ 

417,8 δισ. $ 
ΗΠΑ 

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας, ρωσική στατιστική υπηρεσία 
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To 2017, σύµφωνα µε τη ρωσική στατιστική υπηρεσία το ΑΕΠ της χώρας διαµορφώθηκε σε 
1,5% (έναντι πτώσης το 2016 κατά 0,2%), παρά τις προσδοκίες του συνόλου σχεδόν των 
οικονοµικών αναλυτών για υψηλότερη αύξηση αλλά και των υψηλότερων εναντι του 2016 
τιµών πετρελαίου (+27%, µέση τιµή ανά βαρέλι τα 53 δολ. έναντι 41,9 δολ. το 2016)  και 
διαµορφώθηκε σε 92 τρις ρούβλια . Με αυτήν την επίδοση η ρωσική οικονοµία µπόρεσε να 
εξισορροπήσει τους µειωµένους ρυθµούς ανάπτυξης της διετίας  2015-2016 µόνο κατά το 
ήµισυ.  Σηµειώνουµε ότι η πρόβλεψη της κυβέρνησης σχετικά µε την αύξηση του ΑΕΠ 
ανέρχονταν σε 2,1%.  

Παρατηρώντας τη διαχρονική εξέλιξη του ΑΕΠ, σηµειώνουµε ότι ακολουθήθηκε µια άκρως 
θετική πορεία µετά την οικονοµική κρίση του 1998, καταγράφοντας αυξήσεις έως και 8% η 
οποία συνεχίστηκε, µε εξαίρεση το έτος 2009, σε ικανοποιητικούς βαθµούς έως και το 2012.  

Από το 2012 µέχρι το 2016 (περίοδος που συµπίπτει µε την ολοκλήρωση της τρίτης εξαετούς 
θητείας διακυβέρνησης της χώρας από τον Πρόεδρο Πούτιν) προκύπτει ότι σωρευτικά το 
ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5% (παρά τη σηµαντική αύξηση που σηµειώθηκε την περίοδο 2012 - 
2014 µε +6%). Βασικοί παράγοντες της εν λόγω εξέλιξης ήταν η µείωση των τιµών του 
πετρελαίου την περίοδο 2015 – 2016 (η οποία οδήγησε σε ύφεση) και οι δυτικές κυρώσεις 
εναντίον της Ρωσίας εξαιτίας της ουκρανικής κρίσης . Ενας ακόµα λόγος που εξηγεί τη 
περιορισµένη αύξηση του ΑΕΠ είναι οι χαµηλές επενδύσεις σε πάγια, οι οποίες παρά την 
αύξηση τους κατά 3,6% το 2017, εξακολουθούν να είναι χαµηλότερες κατά 3% έναντι των 
επενδύσεων παγίου κεφαλαίου του 2011.  

Για το 2018 η αισιόδοξη εκτίµηση ανέρχεται σε αύξηση του ΑΕΠ κατά περίπου 1,9% (µε  
βασικό µοχλός της ανάπτυξης την εγχώρια κατανάλωση) και για το 2019 σε 1,8%. Η 
απαισιόδοξη ανέρχεται σε 1,2% για το 2018 και 1,4% για το 2019.   

Η ενίσχυση της οικονοµικής ανάπτυξης προϋποθέτει την υποστήριξη των επενδύσεων, 
κυρίως στους τοµείς του ανθρώπινου δυναµικού, της ιατρικής, της εκπαίδευσης και των 
υποδοµών (δρόµων, γεφυρών, ηλεκτρικών δικτύων, µηχανολογικών συστηµάτων κλπ). Οι 
δηµόσιοι πόροι είναι ανεπαρκείς και κάνουν απαραίτητη τη συµµετοχή ιδιωτικών 
κεφαλαίων. Τα ιδιωτικά κεφάλαια µε τη σειρά τους χρειάζονται προβλέψιµο κατά το 
δυνατόν οικονοµικό περιβάλλον, σταθερό φορολογικό σύστηµα και θετικό µακροοικονοµικό 
περιβάλλον, σύµφωνα µε οµιλία του Πρωθυπουργού Medvedev στο ρωσικό επενδυτικό 
φόρουµ (Σότσι 15.02.2018). 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι σύµφωνα µε έκθεση του ∆ΝΤ, το ποσοστό της µαύρης οικονοµίας 
στη Ρωσία ανέρχεται σε 33,7% επί συνόλου ΑΕΠ.  

Τo κατά κεφαλή ΑΕΠ για το 2017 διαµορφώθηκε σε 626.597 ρούβλια (περίπου 10.878 δολ).  

Το 2017, ο οικονοµικά ενεργός πληθυσµός της Ρωσίας (ηλικίες 15 – 72 ετών) ανήλθε σε 76,1 
εκ. άτοµα µειωµένος κατά 0,6% έναντι του 2016. Εξ’αυτών, ποσοστό 94,8% ήταν 
απασχολούµενοι. Η ανεργία ανήλθε σε 5,2% το 2017 (έναντι 10,6% το 2000 – ).  

Το 2017 ο πληθωρισµός διαµορφώθηκε στο χαµηλότερο επίπεδο της µετασοβιετικής Ρωσίας  
ήτοι 2,5% (έναντι 12,9% το 2015 και 20,2% το 2000 ), πολύ χαµηλότερα του τιθέµενου από 
την κεντρική τράπεζα στόχου για 4%. Η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί  και τηρεί 
επιφυλακτική στάση για το 2018 θέτοντας ως στόχο της και πάλι το 4%.  συνεχίζοντας τη 
σφικτή νοµισµατική πολιτική, η οποία επέτρεψε τη σταθεροποίηση των προσδοκιών, τη 
µείωση των πληθωριστικών κινδύνων και την οµαλοποίηση της κατάστασης στον τραπεζικό 
τοµέα και τη χρηµατοπιστωτική αγορά.  
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Τ0 2017 οι πραγµατικοί µισθοί αυξήθηκαν κατά 3,4% έναντι του 2016, χωρίς η εν λόγω 
αύξηση να έχει αποτυπωθεί και στην αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος, το οποίο και κατά 
το 2017 σηµείωσε περαιτέρω µείωση 1,7% έναντι του 2016 (τέταρτη συνεχή µείωση . Υπό το 
πρίσµα της τελευταίας 18ετίας, το διαθέσιµο εισόδηµα σηµείωσε αύξηση κατά 2,6 φορές ). 
Η εν λόγω κατάσταση εκτιµάται ότι οφείλεται στην αύξηση των τιµών των τροφίµων αλλά 
και στα µέτρα της κυβέρνησης για περιορισµό της παράνοµης απασχόλησης . Το ύψος του 
κατώτατου µισθού στη Ρωσία στις 01.01.2018 ανερχόνταν σε 9.500 ρούβλια (περίπου 167 
δολ) µηνιαίως, ενώ το ύψος του κατώτατου επιπέδου διαβίωσης ανερχόνταν σε 11.000 
ρούβλια (193 δολ.) .  Σύµφωνα µε τη στατιστική υπηρεσία το ποσοστό του πληθυσµού που 
διαθέτει εισόδηµα κατώτερο του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης ανέρχονταν σε 13,8% του 
πληθυσµού ή 20,3 εκ. άτοµα. Εµπειρογνώµονες όµως υποστηρίζουν ότι το πραγµατικό 
ποσοστό είναι πολύ υψηλότερο. 

Η µέση σύνταξη στη Ρωσία το 2017 διαµορφώθηκε σε 13.323 ρούβλια (έναντι 12.476 
ρούβλια το 2016) αυξηµένη κατά 6% έναντι του προηγούµενου έτους. Σηµειώνουµε ότι η 
ηλικία συνταξιοδότησης στη Ρωσία είναι το 55ο έτος για τις γυναίκες και το 60ο για τους 
άνδρες. Εντός του 2018 αναµένεται αύξηση των ορίων ηλικίας, προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν οι πιέσεις στο συνταξιοδοτικό σύστηµα. 

Το 2017 η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 3,4% (έναντι του 2016) µετά από µειώσεις 
το 2015 και 2016 (-8,4% και -2,8% αντίστοιχα). Συνολικά την τελευταία εξαετία 2012 – 2017 
η κατανάλωση αυξήθηκε κατά 5% . Αντίθετα η δηµόσια κατανάλωση µειώθηκε αφού το 
∆ηµόσιο καθόλη τη διάρκεια της εξαετίας 2012 – 2017 περιόρισε τις δαπάνες του. 

Το χαµηλό επιτόκιο αποτελεί σηµαντικό εργαλείο υποστήριξης των χρηµατοδοτήσεων για 
την ενίσχυση των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου. Για το λόγο αυτό η Κεντρική Τράπεζα της 
Ρωσίας µετά την επίτευξη του στόχου του χαµηλού πληθωρισµού επιθυµεί τη συνέχιση 
µείωσης των επιτοκίων δανεισµού. . 

Η σταδιακή µείωση του επιτοκίου ξεκίνησε το 2016 από 11,5% . Κατά τη διάρκεια του 2017 η 
Τράπεζα προέβη συνολικά σε έξι µειώσεις επιτοκίου καταλήγοντας σε 7,75% στις 15.12.2017.  
Η πορεία µείωσης συνεχίζεται και το 2018 µε επιτόκιο 7,25%. Στόχος παραµένει η 
διαµόρφωση του επιτοκίου στο «ουδέτερο» επίπεδο του 6% -7%  

Κατά το 2017, συνεχίστηκε η αποδυνάµωση του ρωσικού νοµίσµατος έναντι του δολαρίου 
και του ευρώ, λόγω σηµαντικών πιέσεων που σχετίζονται µε τη χαµηλή τιµή του πετρελαίου, 
τη χαµηλή οικονοµική ανάπτυξη και τις συνεχιζόµενες γεωπολιτικές εντάσεις, οι οποίες 
είχαν ως συνέπεια την επιβολή δυτικών κυρώσεων κατά της Ρωσίας. 

Κατά το 2017, η µέση ετήσια συναλλαγµατική ισοτιµία του ρουβλίου µε το αµερικανικό 
δολάριο ανήλθε στα 57,6 ρούβλια/$ΗΠΑ και µε το ευρώ στα 68,87 ρούβλια/ευρώ.  

Επισηµαίνουµε ότι έως τα τέλη του 2014 η Κεντρική Τράπεζα ακολουθούσε πολιτική 
παρέµβασης στην συναλλαγµατική ισοτιµία, διαθέτοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του 2014 
συνολικά πάνω από 80 δισ. δολάρια ΗΠΑ (περίπου 5% του ΑΕΠ) από τα συναλλαγµατικά 
της αποθέµατα για να στηρίξει το ρούβλι. Ωστόσο, στις 10 Νοεµβρίου 2014, 
πραγµατοποίησε ένα σηµαντικό βήµα προς την ελεύθερη διαπραγµάτευση του ρουβλίου, 
εγκαταλείποντας την πρακτική των απεριόριστων παρεµβάσεων στην αγορά 
συναλλάγµατος. Το 2015 προέβη σε µία µόνο κίνηση πώλησης συναλλάγµατος ενώ το 2016  
δεν προέβη σε καµία παρέµβαση στην αγορά συναλλάγµατος. Από αυτήν την αλλαγή 
πολιτικής ωφελήθηκαν οι εξαγωγές αγροτικών και λοιπών ρωσικών προϊόντων, αυξήθηκε η 
εγχώρια ζήτηση για ρωσικά προϊόντα και διευκολύνθηκε η διαχείριση του ελλείµµατος του 
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προϋπολογισµού.  Ζηµιώθηκαν όµως οι εισαγωγές βιοµηχανικού εξοπλισµού, αυξήθηκε το 
κόστος ανανέωσης υφιστάµενου παραγωγικού εξοπλισµού καθώς και πρώτων υλών για τη 
φαρµακοβιοµηχανία.  

Το Υπουργείο Οικονοµικών της Ρωσίας από το Φεβρουάριο του 2017 ξεκίνησε να 
χρησιµοποιεί τα υπερβάλλοντα έσοδα από πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου 
(νοούνται τα έσοδα που προέκυψαν από τιµή πώλησης υψηλότερης της προϋπολογιζόµενης) 
για την αγορά συναλλάγµατος ώστε τα τυχόν υψηλότερα έσοδα να µην προκαλέσουν 
ανατίµηση του ρουβλίου. Συνολικά κατά το 2017 δαπανήθηκαν 830 δις ρούβλια για την 
αγορά 14 δις δολ. Η πολιτική θα συνεχιστεί και κατά το 2018. 

Στις 31.12.2017 το ρωσικό εξωτερικό χρέος ανέρχονταν σε 518,9 δις δολ., αυξηµένο κατά 7,2 
δις δολ. έναντι του 2016 ή 1,4%.   και αντιστοιχούσε στο 33% του ΑΕΠ. 

Η Ρωσία στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει φθηνό µακροπρόθεσµο επενδυτικό χρήµα 
εξέδωσε για πρώτη φορά την άνοιξη του 2017 τα λεγόµενα οµοσπονδιακά οµόλογα (ΟFZ) 
για ιδιώτες επενδυτές, αξίας 30 δις ρουβλίων.  Τα ΟFZ αποδείχθηκαν δηµοφιλή εξαιτίας του 
χαµηλού πληθωρισµού και των καλών προοπτικών της ρωσικής οικονοµίας.  

Σύµφωνα µε την έκθεση του αµερικανικού κογκρέσου, σχετικά µε την αποτίµηση επέκτασης 
των υφιστάµενων κυρώσεων στον τραπεζικό τοµέα προκειµένου να πληγεί ο τοµέας του 
ρωσικού εξωτερικού χρέους, η πιθανή εφαρµογή τέτοιων µέτρων θα µπορούσε να ωθήσει 
αµερικανικά κεφάλαια σε πώληση των OFZ και των ευρωπαϊκών οµολόγων τους. Αυτό 
πιθανώς θα πίεζε και ευρωπαϊκές τράπεζες να πράξουν το ίδιο. Σηµειώνεται ότι το 35-50% 
του ρωσικού εξωτερικού χρέους  κρατείται από ξένους επενδυτές. Μία τέτοια εξέλιξη θα είχε 
αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε θέµατα τραπεζικής ρευστότητας όσο και στο ΑΕΠ. 

Ο προϋπολογισµός βασίζεται πλέον σε χαµηλές τιµές πετρελαίου ανά βαρέλι. Η µέση τιµή το 
2017 κυµάνθηκε σε 55 δολ. / βαρ. (µε σηµείο break even τα 53 δολ.) έναντι 115 δολ. ανά 
βαρέλι τα χρόνια προ του 2014, τα οποία όµως δεν δηµιουργούσαν κέρδη. Η ρωσική 
κυβέρνηση προσπάθησε να απεξαρτηθεί από τα πετρελαϊκά έσοδα (ως τη µόνη πηγή 
εσόδων) και προχώρησε στην εφαρµογή ενός αποτελεσµατικότερου συστήµατος εισπράξεως 
φόρων, στο οποίο στήριξε την εκτέλεση του προϋπολογισµού σε συνδυασµό και µε άλλα 
µέτρα, όπως η µείωση των αµυντικών δαπανών. Από το 2018 εφαρµόζεται ένας ακόµη 
κανόνας, σύµφωνα µε τον οποίο τα πετρελαϊκά έσοδα από εξαγωγές όταν η τιµή είναι άνω 
των 40 δολ/ βαρέλι κατευθύνονται προς την αύξηση των συναλλαγµατικών αποθεµάτων της 
χώρας µε σκοπό τη χρησιµοποίησή τους για ενίσχυση τη επιχειρηµατικότητας και των 
επενδύσεων.  O κρατικός προϋπολογισµός του 2017 έκλεισε µε έλλειµµα 1,5% του ΑΕΠ. (105, 
112) Σηµειώνεται ότι κατά το 2017 υπήρξε ωφέλεια ύψους 24 δις ευρώ, χάριν της συµφωνίας 
OPEC+ (µείωση της παραγόµενης ποσότητας πετρελαίου από 01.01.2017). Η εφαρµογή της 
συµφωνία συνεχίζεται και στο 2018  

Το Αποθεµατικό Ταµείο (δηµιουργήθηκε το 2008)  καταργήθηκε από 01.01.2018   Είχε 
σχεδιαστεί ώστε να συµπληρώνει τα έσοδα του προϋπολογισµού στην περίπτωση της 
µείωσης των εσόδων από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, συµβάλλοντας στην 
σταθερότητα της οικονοµικής ανάπτυξης, στη µείωση των πληθωριστικών πιέσεων και στη 
µείωση της εξάρτησης της εθνικής οικονοµίας από τις διακυµάνσεις των εσόδων από τις 
εξαγωγές φυσικών πόρων. Την 01.01.2017 οι πόροι του Αποθεµατικού Ταµείου ανέρχονταν 
σε 972 δισ. ρούβλια (16 δισ. δολάρια ΗΠΑ), που αντιστοιχούσαν στο 1,1% του ρωσικού 
ΑΕΠ.). Το Εθνικό Ταµείο Πρόνοιας προοριζόταν να αποτελέσει µακροπρόθεσµα τµήµα 



 

8 

 

ενός βιώσιµου µηχανισµού των συντάξεων των πολιτών της Ρωσικής Οµοσπονδίας. Ο στόχος 
του πλέον είναι η υποστήριξη της εξυπηρέτησης των αναγκών του κρατικού 
προϋπολογισµού. Το ∆εκέµβριο του 2017 το εν λόγω Ταµείο διέθετε 66,94 δις δολ. . 

Το ισοζύγιο πληρωµών της Ρωσίας το 2017 παρουσίασε πλεόνασµα ύψους 35,2 δις δολ. 
έναντι πλεονάσµατος 24,4 δις δολ το 2016. (αύξηση κατά 44,2%) και προήλθε κυρίως από 
την βελτίωση του εµπορικού ισοζυγίου το οποίο παρουσίασε πλεόνασµα 24,7 δις δολ. 
(αύξηση +25%).  

Η σηµαντικότερη ιδιωτικοποίηση εντός του 2017 (Σεπτέµβριος) ήταν η συµφωνία για 
πώληση µεριδίου 14,16% της ROSNEFT στην κινεζική China Energy Company (CEFC) αξίας 
9,1 δις δολ, η οποία εκτιµώνταν ως η µεγαλύτερη κινεζική επένδυση στη Ρωσία. . Η 
συναλλαγή τελικά ακυρώθηκε λόγω αδυναµίας της κινεζικής εταιρείας να καταβάλλει το 
τίµηµα στις αρχές του 2018. Η Qatari Investment Authority, η οποία µαζί µε την Glencore το 
2016 είχαν αγοράσει το 19,5% της Rosneft αξίας 10,2% δις δολ., δέχθηκε να καταβάλλει 7,4 
δις δολ. για να γίνει ο τρίτος µεγαλύτερος µέτοχος της εταιρείας µε συνολικό ποσοστό 
18,93% µετά τη κρατική Rosneftgaz (50%) και τη BP (19,75%). H Glenore διατηρεί ποσοστό 
0,57%. 

Το 2017 το ύψος των επενδύσεων για σχηµατισµό παγίου κεφαλαίου µετά από συνεχείς 
µειώσεις κατά την προηγούµενη τριετία  αυξήθηκε κατά 4,4% έναντι του 2016 και οφείλεται 
στις ιδιωτικές επενδύσεις (48% επί συνόλου). Μάλιστα αυξήθηκε ο δανεισµός από ξένες 
τράπεζες από θυγατρικές ξένων εταιρειών αφού στα πλαίσια των κυρώσεων ο απευθείας 
δανεισµός από το εξωτερικό είναι ασφαλέστερος. Το 25% των επενδύσεων παγίου 
κεφαλαίου αφορούσε τον τοµέα εξόρυξης, το 18% τον τοµέα των µεταφορών (εκ των οποίων 
10,2% για αγωγούς), 16% βιοµηχανία µεταποίησης, ενώ άλλοι σηµαντικοί τοµείς ήταν της 
ένδυσης / υφασµάτων, των οχηµάτων και των υπηρεσιών χρηµατοδότησης και ασφάλισης. . 
Το γεγονός ότι δύο τοµείς (εξόρυξης και µεταφορών) αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 50% της 
αύξησης δηµιουργεί ανησυχίες. Η τάση προβλέπεται να συνεχιστεί και το 2018 µε 
εκτιµώµενη αύξηση +6,3% και το 2019 µε αύξηση +7,8%. 
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1.1.3 Εξωτερικό εµπόριο 

Το 2017 οι συνολικές ρωσικές εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 25,2% έναντι του 
2016. Εναντι όµως του 2013 (έτος προς της επιβολής κυρώσεων) οι εξαγωγές είναι 
µειωµένες κατά 32,4%. Συνολικά το 2017 οι εξαγωγές αντιστοιχούσαν στο 66,6% των 
εξαγωγών του 2013. . 

Οι εισαγωγές αγαθών το 2017 σηµείωσαν επίσης αύξηση κατά 24,2% έναντι του 2016 
αλλά µείωση έναντι του 2013 κατά 30,3%.  

Οι ρωσικές εξαγωγές  υπηρεσιών το 2017 παρουσίασαν αύξηση κατά 14,4% έναντι του 
2016 παραµένουν όµως µειωµένες κατά 17,6% έναντι του 2013. 

Οι ρωσικές εισαγωγές υπηρεσιών το 2017 παρουσίασαν επίσης αύξηση κατά 19,2% έναντι 
του 2016 αλλά παραµένουν µειωµένες κατά 30,7% έναντι του 2013. 

 

Πίνακας 2: Εξωτερικό εµπόριο Ρωσικής Οµοσπονδίας 

2013 2014 2014 / 2013 2015 2015/2014 2016 2016/2015 2017 2017/2016 2017/ 2013
Eξαγωγές αγαθών 521.835 496.806 -4,80% 341.419 -31,28% 281.850 -17,45% 352.975 25,24% -32,36%
Εισαγωγές αγαθών 341.269 307.875 -9,79% 193.021 -37,31% 191.588 -0,74% 237.993 24,22% -30,26%
Εµπορικό Ισοζύγιο 
αγαθών 180.566 188.931 4,63% 148.398 -21,45% 90.262 -39,18% 114.982 27,39% -36,32%
Eξαγωγές υπηρεσιών 70.123 65.744 -6,24% 51.697 -21,37% 50.546 -2,23% 57.818 14,39% -17,55%

Εισαγωγές υπηρεσιών 128.382 121.022 -5,73% 88.965 -26,49% 74.599 -16,15% 88.914 19,19% -30,74%
Εµπορικό Ισοζύγιο 
υπηρεσιών -58.259 -55.278 -5,12% -37.268 -32,58% -24.053 -35,46% -31.096 29,28% -46,62%

∆ιαχρονική εξαγωγικό εµπόριο Ρωσίας 2013 - 2017, σε εκ. δολ. 

Πηγή : Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας  
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1.1.3.1 Εµπόριο αγαθών  
 

Από τον πίνακα Νο 3  παρατηρούµε  ότι το 61,2% του συνόλου των εξαγωγών το 2017 
αφορούσε τα ορυκτά προϊόντα (βλ. πετρέλαιο) έναντι 59,9% το 2016. Η δεύτερη 
σηµαντικότερη κατηγορία εξαγωγών ήταν τα µέταλλα και οι πολύτιµοι λίθοι και η τρίτη τα 
µηχανήµατα – εξοπλισµός – οχήµατα.   

Το σύνολο των εξαγωγών το 2017 είναι κατά 32,4% υψηλότερο του 2016. 

Πίνακας 3: Εξαγωγές αγαθών Ρωσικής Οµοσπονδίας 

2017/2016
Προϊόντα εξαγωγών Αξία σε 

δισ δολ.
% στο 
σύνολο

Αξία σε 
δισ. δολ.

% στο 
σύνολο

Σύνολο 282 100,0% 353,0 100,0% 32,4%
ορυκτά 169 59,9% 216,0 61,2% 27,8%
µέταλλα, πολύτιµοι λίθοι και τεχνουργήµατα αυτών 37,7 13,4% 48,3 13,7% 28,1%
µηχανές, εξοπλισµός, οχήµατα 24,5 8,7% 28,1 8,0% 14,7%
χηµικά προϊόντα - καουτσούκ 20,8 7,4% 23,9 6,8% 14,9%
τρόφιµα - γεωργικά προϊόντα 17,1 6,1% 20,7 5,9% 21,1%
ξυλεία, χαρτί και προϊόντα αυτών 9,8 3,5% 11,8 3,3% 20,4%
λοιπά 5,5 2,0% 7,3 2,1% 32,7%
υφάσµατα, ενδύµατα, υποδήµατα 0,9 0,3% 1,1 0,3% 22,2%
ακατέργαστα δέρµατα - γούνες και προϊόντα αυτών 0,3 0,1% 0,3 0,1% 0,0%

2016 2017

Πηγή  : Ρωσι κή  στατι στι κή  υπηρεσία  

Οσον αφορά στις εισαγωγές παρατηρούµε από τον κάτωθι πίνακα ότι οι εισαγωγές µηχανών 
– εξοπλισµού - οχηµάτων αποτελούσαν το 31,2% του συνόλου των εισαγωγών (αυξηµένες 
κατά 27,8% έναντι του 2016) και ακολούθησαν οι εισαγωγές χηµικών προϊόντων µε 11,4% 
επί συνόλου και τροφίµων – γεωργικών προϊόντων µε 8,2% επί συνόλου.  

Το σύνολο των ρωσικών εισαγωγών του 2017 είναι αυξηµένο κατά 24,2% έναντι του 2016. 

 

Πίνακας 4: Εισαγωγές αγαθών Ρωσικής Οµοσπονδίας  

2017/2016
Προϊόντα εισαγωγών Αξία σε 

δισ δολ.
% στο 
σύνολο

Αξία σε 
δισ. δολ.

% στο 
σύνολο

Σύνολο 192 68,1% 238,0 67,4% 24,2%
µηχανές, εξοπλισµός, οχήµατα 86,1 30,5% 110,0 31,2% 27,8%
χηµικά προϊόντα - καουτσούκ 33,8 12,0% 40,3 11,4% 19,2%
τρόφιµα - γεωργικά προϊόντα 25,1 8,9% 28,8 8,2% 14,7%
µέταλλα, πολύτιµοι λίθοι και τεχνουργήµατα αυτών 11,9 4,2% 16,2 4,6% 36,1%
υφάσµατα, ενδύµατα, υποδήµατα 11 3,9% 13,5 3,8% 22,7%
λοιπά 7,1 2,5% 8,7 2,5% 22,5%
ορυκτά 3,2 1,1% 4,4 1,2% 37,5%
ξυλεία, χαρτί και προϊόντα αυτών 3,4 1,2% 3,6 1,0% 5,9%
ακατέργαστα δέρµατα - γούνες και προϊόντα αυτών 0,8 0,3% 1,1 0,3% 37,5%

Πηγή  : Ρωσι κή  στατι στι κή  υπηρεσία

2016 2017

 

Oι σηµαντικότερες χώρες – αποδέκτες των ρωσικών εξαγωγών το 2017, σύµφωνα µε το 
παρακάτω πίνακα 5α ήταν οι χώρες – µέλη της ΕΕ, οι οποίες δέχθηκαν το 40,7% του συνόλου 
των ρωσικών εξαγωγών. 
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Πίνακας 5α: 10 Σηµαντικότεροι προορισµοί εξαγωγών Ρωσικής Οµοσπονδίας και 
η θέση της Ελλάδας   

Κατάταξη Χώρα Αξία εξαγωγών 
2017 σε εκ. δολ

% στο σύνολο 
2017

Αξία εξαγωγών 
2016 σε εκ. δολ.

2017 / 2016

1 ΕΕ 145.512 40,7% 130.124 11,8%
2 Κίνα 38.922 10,9% 28.018 38,9%
3 Λευκορωσία 18.425 5,2% 14.257 29,2%
4 Τουρκία 18.221 5,1% 13.582 34,2%
5 Κορέα 12.345 3,5% 10.006 23,4%
6 Καζακστάν 12.324 3,4% 9.614 28,2%
7 ΗΠΑ 10.700 3,0% 9.269 15,4%
8 Ιαπωνία 10.501 2,9% 9.356 12,2%
9 Ελλάδα 3.430 1,0% 2.667 28,6%

10 Σύνολο 357.766 100,0% 285.773 25,2%
Πηγή  : ρωσι κή  στατι στι κή  υπηρεσία  

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, οι εισαγωγές της ΕΕ από τη Ρωσία, 
άγγιξαν το υψηλότερο σηµείο τους το 2012, ακολούθησαν καθοδική πορεία µέχρι και το 
2015. Το 2017 οι εισαγωγές της ΕΕ ήταν κατά 32,6% µειωµένες έναντι του 2012 ενώ έναντι 
του 2016 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν +22% (συνολικά 145 δις ευρώ). 

Οι χώρες της ΕΕ που δέχθηκαν τις περισσότερες ρωσικές εξαγωγές ήταν η Γερµανία µε 
19,7%, η Ολλανδία µε 15,2%, η Πολωνία µε 9% και η Ιταλία µε 8,5%. Στην Ελλάδα 
αντιστοιχούσε το 2,4% επί συνόλου ευρωπαϊκών εισαγωγών από Ρωσία.  

Πίνακας 5β: Σηµαντικότεροι προορισµοί εξαγωγών Ρωσικής Οµοσπονδίας (προς 
την ΕΕ) και η θέση της Ελλάδας  

Αξία εισαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εισαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εισαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εισαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εισαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εισαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εισαγωγών 
(Ευρώ)

2017/2012

% 
συμμετοχή 

2017
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Αυστρία 3.092.944.535 3.737.398.504 3.069.393.845 2.153.139.136 2.173.278.014 2.016.274.131 2.267.877.999 ‐39,3% 1,6%
Βέλγιο 8.901.995.136 8.514.962.512 9.992.269.339 10.637.209.004 8.316.113.353 7.513.419.206 9.365.346.264 10,0% 6,5%
Βουλγαρία 4.127.105.219 5.298.596.704 4.782.284.448 3.963.200.660 3.171.045.210 2.336.639.353 3.095.784.508 ‐41,6% 2,1%
Γαλλία 13.305.404.166 11.500.263.848 10.262.917.718 9.875.601.981 6.062.762.931 5.327.497.688 7.253.580.102 ‐36,9% 5,0%
Γερμανία 38.309.052.981 40.014.993.924 39.127.303.454 36.205.912.531 27.399.209.919 24.099.876.626 28.580.837.370 ‐28,6% 19,7%
Δανία 1.032.020.397 660.589.689 949.961.869 942.217.353 1.298.548.324 1.376.546.376 1.600.935.479 142,3% 1,1%
ΕΕ 28 201.328.811.999 215.130.603.036 206.972.059.065 182.383.812.471 136.388.094.935 118.891.789.110 145.004.771.312 ‐32,6% 100,0%
Ελλάδα 4.893.225.698 6.020.469.108 6.621.573.682 4.890.658.880 3.398.976.156 2.848.350.781 3.438.222.888 ‐42,9% 2,4%
Εσθονία 1.250.976.551 1.058.764.653 840.419.239 873.386.309 820.775.391 768.701.129 991.938.090 ‐6,3% 0,7%
Ηνωμένο Βασίλειο 8.389.793.063 11.515.503.137 7.965.315.383 7.457.200.689 6.122.555.406 5.015.997.962 6.425.763.849 ‐44,2% 4,4%
Ιρλανδία 102.378.045 80.221.332 140.781.280 214.694.297 148.709.251 182.996.523 303.980.423 278,9% 0,2%
Ισπανία 8.328.659.327 7.992.236.161 8.103.048.030 5.945.086.888 3.333.007.020 3.084.190.311 3.161.614.964 ‐60,4% 2,2%
Ιταλία 16.904.492.632 18.321.116.203 20.197.378.052 17.275.778.423 14.407.957.392 10.643.156.902 12.308.824.927 ‐32,8% 8,5%
Κροατία 1.184.580.113 1.239.181.842 1.069.260.542 857.153.942 432.714.373 301.855.596 302.034.227 ‐75,6% 0,2%
Κύπρος 23.579.224 55.801.504 52.814.107 28.552.429 123.606.920 76.571.908 141.868.950 154,2% 0,1%
Λετονία 974.671.242 1.225.216.368 1.087.247.325 1.039.012.436 1.092.146.637 965.504.393 1.059.255.456 ‐13,5% 0,7%
Λιθουανία 7.315.740.040 7.792.509.560 7.368.341.509 5.347.775.092 4.137.728.402 3.432.026.051 3.767.591.409 ‐51,7% 2,6%
Λουξεμβούργο 12.939.736 3.884.847 2.357.882 12.923.782 6.933.129 4.899.269 14.244.781 266,7% 0,0%
Μάλτα 2.781.907 3.124.776 7.877.842 15.173.753 73.007.261 24.720.453 9.848.991 215,2% 0,0%
Ολλανδία 25.956.519.228 29.458.427.452 28.973.989.883 25.052.904.696 18.371.173.518 18.465.287.794 22.012.457.954 ‐25,3% 15,2%
Ουγγαρία 6.379.057.547 6.446.997.391 6.395.303.547 5.404.061.200 3.282.391.853 2.380.303.785 3.451.170.167 ‐46,5% 2,4%
Πολωνία 18.077.847.352 21.558.784.715 18.654.127.162 17.060.148.586 12.618.041.530 10.271.154.750 12.999.748.019 ‐39,7% 9,0%
Πορτογαλία 562.809.725 475.689.553 1.000.103.796 710.806.111 636.910.673 1.187.049.153 1.576.748.076 231,5% 1,1%
Ρουμανία 2.092.992.476 2.387.758.944 2.360.853.935 2.276.820.314 1.983.181.025 1.982.694.008 2.483.011.557 4,0% 1,7%
Σλοβακία 6.211.726.561 5.948.888.726 6.064.349.315 4.779.872.118 3.433.020.126 2.645.916.141 3.293.819.904 ‐44,6% 2,3%
Σλοβενία 407.589.166 379.484.513 464.062.330 428.087.430 256.473.694 253.348.689 319.934.667 ‐15,7% 0,2%
Σουηδία 7.180.923.662 7.153.547.073 5.550.490.564 6.212.716.253 4.201.694.810 3.457.262.122 3.945.607.198 ‐44,8% 2,7%
Τσεχία 5.234.742.112 5.749.989.547 5.383.125.314 4.147.504.843 3.132.508.757 2.117.074.696 2.675.976.624 ‐53,5% 1,8%
Φινλανδία 11.072.264.158 10.536.200.450 10.485.107.673 8.576.213.335 5.953.623.860 6.112.473.314 8.156.746.469 ‐22,6% 5,6%

Εισαγωγές Κρατών‐Μελών ΕΕ  από τη Ρωσική Ομοσπονδία

 
Πηγή : Eurostat 
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Oσον αφορά στους σηµαντικότερους προµηθευτές της Ρωσίας, σύµφωνα µε τη ρωσική 
στατιστική υπηρεσία κατά το 2017, το 74,5% του συνόλου των εισαγωγών προήλθε από την 
ΕΕ. 

Πίνακας 6α: 10 Σηµαντικότεροι προµηθευτές Ρωσικής Οµοσπονδίας και η θέση 
της Ελλάδας 

Κατάταξη Χώρα Αξία εισαγωγών 
2017 σε εκ. δολ

% στο σύνολο 
2017

Αξία εισαγωγών 
2016 σε εκ. δολ.

2017 / 2016

1 ΕΕ 82.814 36,4% 66.685 24,2%
2 Κίνα 48.042 21,1% 38.105 26,1%
3 Λευκορωσία 11.768 5,2% 9.714 21,1%
4 Τουρκία 3.383 1,5% 2.161 56,5%
5 Κορέα 6.933 3,0% 5.113 35,6%
6 Καζακστάν 4.917 2,2% 3.637 35,2%
7 ΗΠΑ 12.499 5,5% 10.703 16,8%
8 Ιαπωνία 7.761 3,4% 6.681 16,2%
9 Ελλάδα 240 0,1% 213 12,7%

10 Σύνολο 227.464 100,0% 182.347 24,7%
Πηγή  : ρωσι κή  στατι στι κή  υπηρεσία  

Σηµειώνεται η η πρώτη οκτάδα των βασικών εµπορικών εταίρων της Ρωσίας, τόσον όσον 
αφορά τις ρωσικές εισαγωγές όσο και τις εξαγωγές, αποτελείται από τις ίδιες χώρες. 

Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία της Eurostat για την περίοδο 2011 – 2017, οι εξαγωγές 
της ΕΕ προς Ρωσία αρχίζουν να φθίνουν από το 2013 αγγίζοντας το χαµηλότερο σηµείο 
τους το 2016. Εκτοτε και παρά το εµπάργκο, οι συναλλαγές σταδιακά αρχίζουν και 
ανακάµπτουν χωρίς όµως να έχουν φθάσει το ύψος συναλλαγών του 2012 (-30,2% έναντι 
του 2017). Το 2017 οι εξαγωγές της ΕΕ προς Ρωσία ανήλθαν σε 86 δις ευρώ αυξηµένες κατά 
19% έναντι του 2016. Το εµπορικό ισοζύγιο ήταν ελλειµµατικό για την ΕΕ.  

Κατά το 2017 οι χώρες της ΕΕ µε την µεγαλύτερη εξαγωγική δραστηριότητα ήταν η 
Γερµανία (30% επί συνόλου εξαγωγών ΕΕ) και ακολούθησε η Ιταλία (9,32%), η Πολωνία 
(7,2%), η Ολλανδία (7%). Στην Ελλάδα αντιστοιχούσε µόνο το 0,3% επί συνόλου εξαγωγών.  

Ιδιαίτερα επισηµαίνεται η αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων 
(+16%), κυρίως επεξεργασµένων τροφίµων παρά την ύπαρξη του εµπάργκο.  
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Πίνακας 6β: Σηµαντικότεροι προµηθευτές (από την ΕΕ) Ρωσικής Οµοσπονδίας 
και η θέση της Ελλάδας 

Αξία εξαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εξαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εξαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εξαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εξαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εξαγωγών 
(Ευρώ)

Αξία εξαγωγών 
(Ευρώ) 2017 / 2012

% συμμετοχή 
2017

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Αυστρία 3.559.348.429 4.058.548.196 4.307.993.820 3.987.939.222 2.607.527.315 1.952.265.211 2.194.720.185 ‐45,9% 2,5%
Βέλγιο 4.688.632.472 5.419.473.191 5.113.571.513 4.091.978.553 3.037.762.570 3.400.152.634 3.937.050.212 ‐27,4% 4,6%
Βουλγαρία 542.113.722 562.527.156 582.867.481 526.828.017 400.636.323 391.288.690 718.745.596 27,8% 0,8%
Γαλλία 7.484.111.448 9.145.346.547 7.718.879.366 6.808.494.284 4.534.450.184 4.942.908.185 5.594.801.596 ‐38,8% 6,5%
Γερμανία 34.378.245.807 37.976.196.426 35.789.242.535 29.230.574.013 21.671.962.643 21.532.262.795 25.915.658.931 ‐31,8% 30,1%
Δανία 1.516.326.245 1.571.933.113 1.562.151.125 1.153.014.343 744.931.238 727.748.049 821.930.387 ‐47,7% 1,0%
ΕΕ 28 108.587.414.870 123.468.739.659 119.447.490.920 103.224.612.835 73.745.297.657 72.337.930.304 86.188.521.747 ‐30,2% 100,0%
Ελλάδα 411.898.856 462.202.888 404.578.638 356.034.438 213.081.393 215.491.087 234.310.366 ‐49,3% 0,3%
Εσθονία 1.312.322.483 1.511.546.896 1.411.469.865 1.186.579.996 772.706.951 776.044.229 932.359.911 ‐38,3% 1,1%
Ηνωμένο Βασίλειο 4.778.104.026 5.573.995.184 4.666.716.292 4.177.131.960 3.330.206.732 3.084.026.974 3.220.190.726 ‐42,2% 3,7%
Ιρλανδία 499.506.044 600.350.943 632.543.266 718.409.633 365.882.640 366.184.329 496.261.406 ‐17,3% 0,6%
Ισπανία 2.526.270.929 2.950.604.489 2.812.883.483 2.582.773.456 1.669.579.454 1.597.242.953 1.936.912.677 ‐34,4% 2,2%
Ιταλία 9.305.163.048 9.979.441.974 10.771.687.585 9.502.723.142 7.093.196.165 6.690.463.947 7.984.725.824 ‐20,0% 9,3%
Κροατία 229.867.305 331.158.874 282.192.177 274.582.838 198.621.624 190.614.880 180.037.641 ‐45,6% 0,2%
Κύπρος 18.646.842 19.446.402 24.215.490 37.127.462 18.692.587 36.470.630 53.976.362 177,6% 0,1%
Λετονία 1.642.644.662 1.969.146.168 1.759.505.743 1.605.663.879 1.251.879.590 1.254.216.236 1.701.517.924 ‐13,6% 2,0%
Λιθουανία 3.340.108.729 4.354.951.756 4.869.020.382 5.080.920.886 3.139.128.121 3.046.343.977 3.949.462.504 ‐9,3% 4,6%
Λουξεμβούργο 220.401.994 188.945.396 156.232.247 128.887.968 112.370.679 129.296.427 153.194.098 ‐18,9% 0,2%
Μάλτα 933.143 36.011.574 35.599.071 3.385.801 3.179.299 3.153.353 743.302 ‐97,9% 0,0%
Ολλανδία 7.097.621.157 8.347.977.087 7.956.340.613 6.610.716.855 4.806.607.251 4.700.446.330 6.057.895.018 ‐27,4% 7,0%
Ουγγαρία 2.586.166.499 2.564.917.503 2.526.261.592 2.069.452.040 1.504.331.437 1.408.034.651 1.698.559.173 ‐33,8% 2,0%
Πολωνία 6.079.681.783 7.724.292.640 8.112.824.669 7.006.398.496 5.119.050.331 5.206.372.404 6.202.789.009 ‐19,7% 7,2%
Πορτογαλία 139.582.719 181.675.333 263.046.118 204.063.726 157.617.919 146.931.080 180.235.074 ‐0,8% 0,2%
Ρουμανία 1.018.095.813 1.049.518.437 1.382.263.265 1.451.840.059 988.141.169 969.708.381 1.104.482.984 5,2% 1,3%
Σλοβακία 2.089.579.316 2.637.915.344 2.554.757.824 2.130.144.753 1.526.691.512 1.474.640.422 1.562.466.420 ‐40,8% 1,8%
Σλοβενία 969.244.072 1.151.289.011 1.189.950.906 1.128.649.523 860.944.642 789.595.177 865.050.421 ‐24,9% 1,0%
Σουηδία 3.057.544.552 2.715.870.254 2.727.881.455 2.426.926.554 1.569.796.324 1.544.662.119 1.943.318.481 ‐28,4% 2,3%
Τσεχία 3.758.495.858 4.695.766.723 4.474.225.176 4.105.076.581 2.889.473.206 2.782.026.877 3.124.064.611 ‐33,5% 3,6%
Φινλανδία 5.336.756.917 5.687.690.154 5.358.589.223 4.638.294.357 3.156.848.358 2.979.338.277 3.423.060.908 ‐39,8% 4,0%

Εξαγωγές Κρατών‐Μελών Ε.Ε. στη Ρωσική Ομοσπονδία
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1.1.3.2 Εµπόριο υπηρεσιών 
 

Οι εξαγωγές υπηρεσιών το 2017 ανήλθαν σε 57.819 εκ. ευρώ αυξηµένες κατά 14,4% έναντι 
του 2016. Παρατηρώντας τον Πίνακα Νο 6 διαπιστώνουµε ότι το 34,3% των εξαγόµενων 
υπηρεσιών αφορούσε στις µεταφορές, το 21,7% στις λοιπές βιοµηχανικές υπηρεσίες και το 
15,5% στις ταξιδιωτικές. 

 

Πίνακας 6: Εισπράξεις Ρωσικής Οµοσπονδίας 

Εξαγωγές υπηρεσιών 2016 - 2017 σε εκ. δολ.

Είδος Υπηρεσίας 
Αξία σε 
εκ. δολ.

% στο 
σύνολο

Αξία % στο 
σύνολο

Βιοµηχανικές 1.610 3,2% 1.529 2,6% -5,0%
συντήρηση - 
επισκευής 1.543

3,1%
1.800

3,1% 16,7%

µεταφορών 17.115 33,9% 19.812 34,3% 15,8%
ταξιδιωτικές 7.785 15,4% 8.945 15,5% 14,9%
κατασκευαστικές 3.557 7,0% 4.769 8,2% 34,1%
ασφαλιστικές 384 0,8% 364 0,6% -5,1%
χρηµατο-οικονοµικές 1.170 2,3% 1.132 2,0% -3,2%
βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 548

1,1%
740

1,3% 35,1%

τηλεπικοινωνιακές 3.937 7,8% 4.789 8,3% 21,7%
λοιπές 
επιχειρηµατικές 11.651

23,1%
12.562

21,7% 7,8%

πολιτιστικές 421 0,8% 493 0,9% 17,0%
κυβερνητικές 825 1,6% 883 1,5% 7,0%
Σύνολο 50.546 100,0% 57.819 100,0% 14,4%

2016 2017
2017 /2016

Πηγή  : Κεν τρι κή  Τράπεζα  Ρωσίας  

Από την πλευρά των εισαγόµενων υπηρεσιών παρατηρούµε ότι το 2017 σηµειώθηκε αύξηση 
επίσης κατά 19,2% έναντι του 2016, συνολικού ύψους 88,914 εκ. ευρώ. Εξ’αυτών το 34,9% 
αφορούσε ταξιδιωτικές υπηρεσίες, το 21,8% λοιπές επιχειρηµατικές υπηρεσίες και το 16,3% 
µεταφορικές υπηρεσίες (βλ. Πίνακα Νο 7). Το ισοζύγιο είναι ελλειµµατικό για τη Ρωσική 
Οµοσπονδία. 
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Πίνακας 7: Πληρωµές Ρωσικής Οµοσπονδίας 

Eισαγωγές υπηρεσιών 2016 - 2017 σε εκ. δολ.

Είδος Υπηρεσίας 
Αξία σε 
εκ. δολ.

% στο 
σύνολο

Αξία σε 
εκ. δολ.

% στο 
σύνολο

Βιοµηχανικές 137 0,2% 157 0,2% 14,9%
συντήρηση - 
επισκευής 1.559

2,1%
1.780

2,0% 14,2%

µεταφορών 11.804 15,8% 14.451 16,3% 22,4%
ταξιδιωτικές 23.951 32,1% 31.058 34,9% 29,7%
κατασκευαστικές 3.767 5,0% 4.447 5,0% 18,1%
ασφαλιστικές 969 1,3% 1.253 1,4% 29,3%
χρηµατο-
οικονοµικές 2.037

2,7%
2.244

2,5% 10,1%

βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας 4.997

6,7%
5.980

6,7% 19,7%

τηλεπικοινωνιακές 5.395 7,2% 5.315 6,0% -1,5%

λοιπές 
επιχειρηµατικές 17.452

23,4%
19.365

21,8% 11,0%

πολιτιστικές 1.025 1,4% 1.440 1,6% 40,5%
κυβερνητικές 1.508 2,0% 1.424 1,6% -5,5%
Σύνολο 74.600 100,0% 88.914 100,0% 19,2%

2016 2017
2017 /2016

Πηγή  : Κεν τρι κή  Τράπεζα  Ρωσίας  

Οσον αφορά στη γεωγραφική κατανοµή των εξαγόµενων υπηρεσιών από τη Ρωσική 
Οµοσπονδία παρατηρούµε ότι το 38,8% κατευθύνθηκε προς τις χώρες της ΕΕ, το 6,8% προς 
την Ελβετία και το 6,2% προς τις ΗΠΑ.  

Πίνακας 8α: 10 Σηµαντικότεροι αγοραστές υπηρεσιών Ρωσικής Οµοσπονδίας και 
η θέση της Ελλάδας, το 2017 

Α/Α Χώρα
Αξία 

εξαγωγών 
2016

Συµµετοχή  
2016

Αξία 
εξαγωγών 

2017

Συµµετοχή  
2017

2017 / 2016

1 ΕΕ 19.739.883 39,1% 22.453.949 38,8% 13,7 %
2 Ελβετία 3.232.668 6,4% 3.921.87 1 6,8% 21,3%
3 ΗΠΑ 3.384.681 6,7 % 3.566.450 6,2% 5,4%
4 Γερµανία 2.651 .089 5,2% 3.031.7 69 5,2% 14,4%
5 ΗΒ 2.818.7 7 9 5,6% 2.986.694 5,2% 6,0%
6 Γαλλ ία 1 .914.486 3,8% 2.97 0.292 5,1% 55,1%
7 Κυπρος 2.392.386 4,7 % 2.532.603 4,4% 5,9%
8 Κίνα 1 .935.203 3,8% 2.389.890 4,1% 23,5%
9 Καζακστάν 1 .828.589 3,6% 1.981.87 7 3,4% 8,4%

10 Λευκορωσία 1 .231 .312 2,4% 1.592.236 2,8% 29,3%
11 Ελλάδα 134.534 0,3% 124.435 0,2% -7 ,5%

50.546.193 100,0% 57.817.951 100,0% 14,4%

Σηµαντικότεροι αγοραστές  υπηρεσιών 2016 - 2017, σε  000 δολ.

Σύνολο
Πηγή  :Κεν τρι κή  Τράπεζα  της  Ρωσίας  

Μεταξύ των χωρών µελών της ΕΕ οι χώρες µε τις υψηλότερες αγορές υπηρεσιών ήταν η 
Γερµανία µε 5,2% επί συνόλου εξαγωγών και ακολούθησαν  το ΗΒ µε επίσης 5,2% και η 
Γαλλία µε 5,1%. Στην Ελλάδα αντιστοιχούσε το 0,2% επί συνόλου εξαγωγών . 
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Πίνακας 9β: 10 Σηµαντικότεροι αγοραστές υπηρεσιών Ρωσικής Οµοσπονδίας 
από την ΕΕ και η θέση της Ελλάδας, το 2017 

Α/Α Χώρα
Αξία 

εξαγωγών 
2016

Συµµετοχή  
2016

Αξία 
εξαγωγών 

2017

Συµµετοχή  
2017

2017 / 2016

1 Γερµανία 2.651.089 5,2% 3.031.7 69 5,2% 14,4%
2 ΗΒ 2.818.7 7 9 5,6% 2.986.694 5,2% 6,0%
3 Γαλλ ία 1 .914.486 3,8% 2.97 0.292 5,1% 55,1%
4 Κυπρος 2.392.386 4,7 % 2.532.603 4,4% 5,9%
5 Ολλανδία 1.37 8.898 2,7 % 1.523.351 2,6% 10,5%
6 Λουξεµβούργο 1.588.450 3,1% 1.399.145 2,4% -11 ,9%
7 Ιρλανδία 1.000.7 04 2,0% 1.113.97 8 1,9% 11,3%
8 Ιταλ ία 849.428 1,7 % 949.053 1,6% 11,7 %
9 Φιλανδία 7 54.509 1,5% 868.7 54 1,5% 15,1%

10 Πολωνία 566.352 1,1% 562.366 1,0% -0,7 %
11 Ελλάδα 134.534 0,3% 124.435 0,2% -7 ,5%

50.546.193 100,0% 57.817.951 100,0% 14,4%

Σηµαντικότεροι αγοραστές  υπηρεσιών από την ΕΕ 2016 - 2017, σε  000 δολ.

Σύνολο
Πηγή :Κεντρική Τράπεζα της  Ρωσίας  

Από την πλευρά των εισαγωγών υπηρεσιών στη Ρωσική Οµοσπονδία παρατηρούµε ότι το 
47,1% των εισαγωγών προήλθε το 2017 από την ΕΕ, το 6% από την Τουρκία και το 4,6% από 
τις ΗΠΑ . 

Πίνακας 10α: 10 Σηµαντικότεροι προµηθευτές υπηρεσιών Ρωσικής Οµοσπονδίας 
και η θέση της Ελλάδας 

Α/Α Χώρα
Αξία 

εισαγωγών 
2016

Συµµετοχή  
2016

Αξία 
εισαγωγών 

2017

Συµµετοχή  
2017

2017 / 
2016

1 ΕΕ 36.375.251 48,8% 41.900.669 47 ,1% 15,2%
2 Γερµανία 4.7 92.321 6,4% 5.334.938 6,0% 11,3%
3 Γαλλία 3.7 7 5.17 0 5,1% 4.925.351 5,5% 30,5%
4 Τουρκία 2.17 1.247 2,9% 4.917 .87 8 6,0% 145,7 %
5 Κυπρος 4.506.864 6,0% 4.903.316 5,5% 8,8%
6 ΗΒ 3.985.281 5,3% 4.336.646 4,9% 8,8%
7 ΗΠΑ 4.012.427 5,4% 4.090.687 4,6% 2,0%
8 Ιρλανδία 3.118.836 4,2% 3.807 .581 4,3% 22,1%
9 Ελβετία 2.562.47 9 3,4% 2.968.931 3,3% 15,9%

10 Ολλανδία 2.189.502 2,9% 2.67 1.116 3,0% 22,0%
11 Ελλάδα 1.150.37 0 1,5% 1.296.569 1,5% 12,7 %

7 4.599.57 6 100,0% 88.913.838 100,0% 19,2%

Σηµαντικότεροι προµηθευτές  υπηρεσιών 2016 - 2017, σε 000 δολ.

Σύνολο
Πηγή  :Κεν τρι κή  Τράπεζα της  Ρωσίας  

Σε επίπεδο ΕΕ σηµαντικότερος προµηθευτής υπηρεσιών το 2017 ήταν η Γερµανία µε 6% επί 
συνόλου και ακολούθησαν η Γαλλία και η Κύπρος µε 5,5% έκαστη. Στην Ελλάδα 
αντιστοιχούσε το 1,5%. 

 

 

Πίνακας 10β: 10 Σηµαντικότεροι προµηθευτές υπηρεσιών Ρωσικής Οµοσπονδίας 
από την ΕΕ και η θέση της Ελλάδας 



 

17 

 

Α/Α Χώρα
Αξία 

εισαγωγών 
2016

Συµµετοχή  
2016

Αξία 
εισαγωγών 

2017

Συµµετοχή  
2017

2017 / 
2016

1 Γερµανία 4.7 92.321 6,4% 5.334.938 6,0% 11,3%
2 Γαλλ ία 3.7 7 5.17 0 5,1% 4.925.351 5,5% 30,5%
3 Κυπρος 4.506.864 6,0% 4.903.316 5,5% 8,8%
4 ΗΒ 3.985.281 5,3% 4.336.646 4,9% 23,6%
5 Ιρλανδία 3.118.836 4,2% 3.807 .581 4,3% 22,1%
6 Ολλανδία 2.189.502 2,9% 2.67 1.116 3,0% 22,0%
7 Ιταλ ία 1 .963.139 2,6% 2.450.861 2,8% 24,8%
8 Ισπανία 1 .812.803 2,4% 2.313.17 2 2,6% 27 ,6%
9 Φιλανδία 1 .7 86.321 2,4% 1.962.429 2,2% 9,9%

10 Ελλάδα 1 .150.37 0 1,5% 1.296.569 1,5% 12,7 %
7 4.599.57 6 100,0% 88.913.838 100,0% 19,2%

Σηµαντικότεροι προµηθευτές  υπηρεσιών 2016 - 2017, σε  000 δολ.

Σύνολο
Πηγή  :Κεν τρι κή  Τράπεζα  της  Ρωσίας  
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1.1.4 Επενδύσεις 
 

Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι τα ξένα επενδυτικά αποθέµατα στη Ρωσική 
Οµοσπονδία σηµείωσαν τη µεγαλύτερη κάµψη τους το 2015 ενώ από το 2016 αρχίζουν να 
ανακάµπτουν. Το 2017 εξακολουθούσαν και ήταν χαµηλότερα του 2013. 

 

Πίνακας 9: Επενδύσεις από και προς τη Ρωσική Οµοσπονδία 

2013 2014 2015 2016 2017
Αµεσες Ξένες Επενδύσεις               
στη Ρωσική Οµοσπονδία

565.654 37 1.491 347 .690 47 7 .67 0 535.200

Άµεσες Επενδύσεις Ρωσικής 
Οµοσπονδίας στο εξωτερικό

47 9.501 411 .27 0 367 .593 418.034 47 0.882

Πηγή : Κεντρική Τράπεζα Ρωσίας

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΞΕ 2013- 2017, σε εκ. δολ.

 

Οσον αφορά στα ρωσικά αποθέµατα επενδύσεων στο εξωτερικό παρατηρούµε ότι 
ακολούθησαν παρόµοια πορεία. Το 2015 σηµειώθηκε η χαµηλότερη αξία ρωσικών 
επενδύσεων στο εξωτερικό ενώ από το 2016 αρχίζει η ανάκαµψή τους. Παρόλα αυτά η αξία 
του 2017 είναι χαµηλότερη του 2013. 
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1.2 Στοιχεία της οικονοµίας των κρατιδίων / πολιτειών / επαρχιών  

Η Ρωσία ως οµοσπονδιακή οντότητα χωρίζεται σε 8 οµοσπονδιακές 
περιφέρειες/διαµερίσµατα.  

Οι ρωσικές περιφέρειες φαίνεται ότι αντιµετωπίζουν σηµαντικά οικονοµικά προβλήµατα και 
αντιτίθενται στην εφαρµοζόµενη φορολογική, νοµισµατική και οικονοµική πολιτική της 
Οµοσπονδίας, ζητώντας τη λήψη αναπτυξιακών µέτρων. Ταυτόχρονα προσπαθούν να 
ενισχύσουν τις επαφές τους µε διεθνείς φορείς εξωτερικού εµπορίου ώστε να βελτιώσουν τις 
αναπτυξιακές τους προοπτικές. Σηµειώνουµε ότι κατά το 2016 µόνο 12 από τις 85 ρωσικές 
περιφέρειες ήταν πλεονασµατικές (δηλ. κάλυψαν τις δαπάνες τους και εκχώρησαν το 
πλεόνασµά τους  στον οµοσπονδιακό προϋπολογισµό). Ασκείται κριτική στη φορολογική 
πολιτική που ασκεί το οµοσπονδιακό Υπ. Οικονοµικών, το οποίο αντλεί έσοδα από τις 
περιφέρειες χωρίς εφαρµογή αντισταθµιστικής αναπτυξιακής πολιτικής.  

Η  κακή οικονοµική κατάσταση των περιφερειών, επιδεινώνεται εξαιτίας της πολιτικής της 
κεντρικής τράπεζας για επίτευξη χαµηλού πληθωρισµού, του τρόπου χρηµατοδότησης των 
περιφερειών µέσω υψηλότοκων δανείων από τον κεντρικό προϋπολογισµό, της ανάγκης 
επαναδανεισµού για την αποπληρωµή υφιστάµενων δανείων µε αποτέλεσµα την 
περιορισµένη ρευστότητα για αναπτυξιακή πολιτική, της υποχρέωσης των περιφερειών να 
µεταβιβάζουν στον οµοσπονδιακό προϋπολογισµό το 60% των εσόδων τους και της 
κεντρικής πολιτικής επιλογής να διατίθεται µέρος των οµοσπονδιακών πόρων σε αγορά 
ξένων οµολόγων (ιδιαίτερα αµερικάνικων) αντί να επενδύεται σε αναπτυξιακά 
περιφερειακά έργα.  
 
Στο παράρτηµα 5.3 επισυνάπτονται τα προφίλ 18 σηµαντικών ρωσικών περιφερειών. 
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1.3 Οικονοµικές προβλέψεις 2018 
 

Σύµφωνα µε τις εαρινές προβλέψεις της ΕΕ, η ρωσική οικονοµία θα συνεχίσει  τη σταθερή 
ανάπτυξή της κατά τα επόµενα δύο ως τρία χρόνια µε βασικό µοχλό ανάπτυξης την ιδιωτική 
κατανάλωση, τροφοδοτούµενη από τις υψηλότερες τιµές πετρελαίου.  

Ταυτόχρονα θα συνεχισθεί η πολιτική περιορισµού των δηµοσίων δαπανών. Το τραπεζικό 
επιτόκιο αναµένεται να ακολουθήσει φθίνουσα πορεία, διευκολύνοντας τη δανειοδότηση 
επιχειρήσεων.  

Οι εισαγωγές και εξαγωγές επίσης θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Ο πληθωρισµός 
θα παραµείνει εντός των στόχων του 4%. Παρά την ανακοίνωση εκ µέρους της ρωσικής 
πλευράς περί επίτευξης πλεονάσµατος του προϋπολογισµού το 2018, η ευρωπαϊκή επιτροπή 
πιστεύει ότι αυτό θα πραγµατοποιηθεί το 2019.  

Για το 2018 αναµένεται το ίδιο περίπου ποσοστό ανάπτυξης (1,5%), τo oποίο µπορεί να 
αυξηθεί περαιτέρω εάν δροµολογηθούν οι απαραίτητες διαρθρωτικές αλλαγές (αφού το 
οικονοµικό µοντέλο που βασίζεται σε σηµαντικό βαθµό στα έσοδα του πετροχηµικού τοµέα 
δεν είναι πλέον ικανοποιητικό).  
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1.4 Οικονοµικές σχέσεις Ρωσικής Οµοσπονδίας µε διεθνείς φορείς 
 

1.4.1  Ρωσική Οµοσπονδία –  ΠΟΕ 
 

Τον Αύγουστο του 2012, η Ρωσία έγινε πλήρες µέλος του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 
(ΠΟΕ). Στο πλαίσιο αυτό, το ανώτατο δασµολογικό κατώφλι κατά µέσο όρο για τη Ρωσική 
Οµοσπονδία από το 2017 θα είναι 7,8% σε σύγκριση µε το µέσο όρο του 10% το 2011 για όλα 
τα προϊόντα. Ειδικότερα, το µέσο ανώτατο όριο των δασµών για τα γεωργικά προϊόντα θα 
είναι 10,8%, σηµαντικά χαµηλότερο από το µέσο όρο του 13,2% κατά την ηµεροµηνία 
ένταξης της Ρωσίας στον οργανισµό, ενώ το µέσο ανώτατο όριο για τα βιοµηχανικά 
προϊόντα θα είναι 7,3%, έναντι 9,5% κατά την ηµεροµηνία προσχώρησης. 

 

1.4.2 Ρωσική Οµοσπονδία – Ευρασιατική Οικονοµική Ενωση 
 

Από το 2015, µεταξύ Ρωσίας, Λευκορωσίας, Καζακστάν, Αρµενίας και (από τον Αύγουστο 
του 2015) Κιργιζίας λειτουργεί η Ευρασιατική Οικονοµική Ένωση (ΕΟΕ). Η ΕΟΕ αποτελεί 
συνέχεια της Τελωνειακής Ένωσης Ρωσίας, Λευκορωσίας και Καζακστάν, η οποία ιδρύθηκε 
το 2010. Τα κράτη µέλη έχουν υιοθετήσει κοινή ονοµατολογία για τα αγαθά, το 
Εναρµονισµένο Σύστηµα της ΕΟΕ (µε βάση το ∆ιεθνές Εναρµονισµένο Σύστηµα), και κοινό 
δασµολόγιο για τα εµπορεύµατα που εισάγονται από τρίτες χώρες. 

Τα µέλη της ΕΟΕ υιοθέτησαν νέο τελωνειακό κώδικα, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από 1η 
Ιανουαρίου 2018. Αυτό κατέστη δυνατό µετά από την κύρωση της σχετικής Συµφωνίας της 
11.04.2017 από όλα τα κ-µ της ΕΟΕ εντός του 2017. Επίσης από 01.01.2018 δεν ισχύει πλέον 
η Συνθήκη για τον Τελωνειακό Κώδικα της Τελωνειακής Ένωσης Λευκορωσίας, Καζακστάν 
και Ρωσίας της 27.11.2009.  

 

1.4.3 Ρωσική Οµοσπονδία – Ευρωπαϊκή Ένωση 
 

Οι σχέσεις Ρωσικής Οµοσπονδίας ρυθµίζονται από τη Συµφωνία Εταιρικότητας και 
Συνεργασίας του 1997 και διάφορες τοµεακές συµφωνίες  (µεταφορές, εµπόριο, έρευνα και 
τεχνολογία, εκπαίδευση, ενέργεια, περιβάλλον κλπ.). Από το 2014 (µετά την προσάρτηση 
της Κριµαίας από τη Ρωσία) κάποιες από αυτές τις  συµφωνίες έχουν παγώσει. 

Η ΕΕ είναι ο σηµαντικότερος εµπορικός εταίρος της Ρωσίας και η Ρωσία είναι ο τέταρτος 
σηµαντικότερος εταίρος της ΕΕ, κυρίως στον τοµέα της ενέργειας.  

Το 2017 οι εισαγωγές της ΕΕ από τη Ρωσία αυξήθηκαν κατά 22,2% (έναντι του 2016) ενώ οι 
εξαγωγές της ΕΕ αυξήθηκαν επίσης κατά 19%. Το εµπορικό ισοζύγιο είναι ελλειµµατικό για 
την ΕΕ. 
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1.4.4 Συµµετοχή σε περιφερειακές οικονοµικές / τελωνειακές Ενώσεις 
 

H Ρωσική Οµοσπονδία συµµετέχει στις κάτωθι Οικονοµικές Ενώσεις : ΠΟΕ, Ευρασιατική 
Οικονοµική Ενωση, Συµβούλιο Συνεργασίας Μαύρης Θάλασσας, Συµβούλιο Ανατολικής 
Θάλασσας.  

 

1.4.5 Συµµετοχή σε διεθνή φόρα και οµάδες χωρών 
 

Η Ρωσική Οµοσπονδία συµµετέχει στα ακόλουθα διεθνή φόρα : Οικονοµική 
Συνεργασία Ασίας Ειρηνικού, Aρκτικό Συµβούλιο, Ενωση χωρών ΝΑ Ασίας, 
Τράπεζα ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών, BRICS, Οργανισµός Παρευξείνειας Συνεργασίας, 
Συµβούλιο χωρών Βαλτικής Θάλασσας, CERΝ, Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Χωρών, 
EBRD, FAO, G-20, IAEA, IBRD, ICAO, ICC (national committees), ΙLO, IMF, ITU, 
MIGA, OSCE, UN, UNCTAD, UNESCO, UNHCR, UNIDO, WHO, WIPO κλπ.  
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2 Οικονοµικές σχέσεις Ελλάδας – Ρωσικής Οµοσπονδίας 

2.1 ∆ιµερές εµπόριο 

2.1.1 Εµπόριο αγαθών 

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2017, η αξία των 
ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 8,8% σε σύγκριση µε το 2016, 
ανερχόµενη στα 234 εκ. Ευρώ. Εναντι του 2013 (έτος προ των κυρώσεων) οι ελληνικές 
εξαγωγές µειώθηκαν κατά 42,2%. Επί συνόλου ελληνικών εξαγωγών, το ποσοστό που 
κατευθύνεται προς την Ρωσία αντιστοιχεί σε 0,81%. 

To 2017 η αξία των εισαγωγών από τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 21,4%, ανερχόµενη στα 
3,42 δισ. Ευρώ. Eναντι του 2013 η αξία των εισαγωγών από Ρωσία µειώθηκε κατά 48,3%. 
Επί συνόλου ελληνικών εισαγωγών, το ποσοστό που προέρχεται από Ρωσία αντιστοιχεί στο 
6,8%. 

Ο όγκος εµπορίου µεταξύ των δύο χωρών το 2017 αυξήθηκε κατά 20,5% έναντι του 2016, 
διαµορφούµενος στα 3,6 δισ. Ευρώ. Το διµερές ισοζύγιο παρέµεινε ελλειµµατικό σε βάρος 
της χώρας µας και το έλλειµµα διευρύνθηκε στα 3,1 δισ. Ευρώ. 

Πίνακας 10: Εµπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ρωσικής Οµοσπονδίας 

2013 2014
2014 / 
2013 2015

2015/
2014 2016

2016/
2015 2017

2017/
2016

2017/   
2013

Eξαγωγές  
Ελλάδας 404.57 8.638 356.034.438 -1 2,0% 21 3.081 .393 -40,2% 21 5.1 7 9.1 7 2 1 ,0% 234.009.324 8,8% -42,2%
Εισαγωγές  
Ελλάδας 6.621 .57 3.682 4.890.658.880 -26,1 % 3.399.31 4.931 -30,5% 2.821 .886.31 0 -1 7 ,0% 3.425.354.580 21 ,4% -48,3%
Ογκος  
Εµπορίου 7 .026.1 52.320 5.246.693.31 8 -25,3% 3.61 2.396.324 -31 ,1 % 3.037 .065.482 -1 5,9% 3.659.363.904 20,5% -47 ,9%
Εµπορικό 
Ισοζύγιο -6.21 6.995.044 -4.534.624.442 -27 ,1 % -3.1 86.233.538 -29,7 % -2.606.7 07 .1 38 -1 8,2% -3.1 91 .345.256 22,4% -48,7 %

∆ιαχρονική εξέλιξη διµερούς εξαγωγικού εµπορίου Ελλάδας - Ρωσίας, σε ευρώ, 2013 - 2017

Πηγή  : Στατι στι κή  Υπηρεσία Ελ λ άδας  

Από την ανάλυση των ελληνικών εξαγωγών του 2017 µε βάση την αξία τους στην 
τετραψήφια κατηγορία (βλ. παρακάτω Πίνακα 12) παρατηρούµε ότι 30 κατηγορίες 
προϊόντων ξεπέρασαν το 1 εκ. ευρώ. Τα προϊόντα µε τη µεγαλύτερη εξαγωγική αξία ήταν τα 
ενδύµατα από γούνα (23,6% επί συνόλου εξαγωγών), τα λάδια από πετρέλαιο (10,9% επί 
συνόλου εξαγωγών), οι σωλήνες από χαλκό (5,8% επί συνόλου), ηλεκτρικές συσκευές 
ενσύρµατης επικοινωνίας (5,2% επί συνόλου εξαγωγών), ακατέργαστα καπνά (4,1% επί 
συνόλου), οικοδοµικές πέτρες (3,4%), χρώµατα – βερνίκια ( 3%) κλπ. 
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Πίνακας 11: Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσική Οµοσπονδία -4ψήφια ανάλυση 

2017 /201 6 201 7 /2013

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΞΙΑ (ευρώ)

% 

ΣΥΜΜ

ΕΤΟΧ

Ή

ΑΞΙΑ 

(ευρώ)

% 

ΣΥΜΜ

ΕΤΟΧΉ

ΑΞΙΑ 

(ευρώ)

% 

ΣΥΜΜΕ

ΤΟΧΉ % %

4303'

Εν δύµ ατα, εξαρτήµ ατα  της  έν δυσης  

και  άλ λ α εί δη  από γουν οδέρµ ατα 87 .310.495 21 ,6% 45.47 1 .090 21 ,1 % 55.1 33.858 23,6% 21,3% -36,9%

27 10'

Λάδια  από πετρέλ αι ο ή  από 

ασφαλ τούχα ορυκτά 5.430.249 1 ,3% 21 .068.7 69 9,8% 25.403.828 10,9% 20,6% 367 ,8%

7 411 ' Σωλ ήν ες  από χαλ κό 3.810.7 7 6 0,9% 7 .467 .41 7 3,5% 13.569.584 5,8% 81,7% 256,1 %

8517 '

Ηλ εκτρι κές  συσκευές  γ ι α την  

εν σύρµ ατη  τηλ εφων ία 3.202.61 9 0,8% 7 .383.892 3,4% 12.1 63.817 5,2% 64,7% 27 9,8%

2401 ' Καπνά  ακατέργαστα  3.092.956 0,8% 1 6.859.552 7 ,8% 9.512.394 4,1% -43,6% 207 ,6%

6802' Πέτρες  κατάλ λ ηλ ες  γ ια  λ άξευση  1 .607 .1 7 3 0,4% 5.7 42.355 2,7 % 8.07 1 .355 3,4% 40,6% 402,2%

3208' Χρώµ ατα  επί χ ρι σης  και  βερν ί κ ι α  µ 12.1 05.521 3,0% 6.888.446 3,2% 6.97 8.27 6 3,0% 1,3% -42,4%

7 607 '

Φύλ λ α  και  λ επτές  ται ν ί ες , από 

αργ ί λ ι ο, 6.1 51 .837 1 ,5% 8.362.67 0 3,9% 6.405.1 40 2,7% -23,4% 4,1 %

8428'

Μηχαν ές  και  συσκευές  γ ια  την  

αν ύψωση , 19.301 .91 8 4,8% 7 .958.422 3,7 % 6.120.003 2,6% -23,1% -68,3%

2402' Πούρα, 1 .395.7 62 0,3% 5.1 7 3.489 2,4% 5.314.036 2,3% 2,7% 280,7 %

1 509' Ελ αι όλ αδο 8.1 7 2.339 2,0% 4.960.594 2,3% 4.7 12.525 2,0% -5,0% -42,3%

2007 ' Γλ υκά  κουταλ ι ού 13.87 5.062 3,4% 2.924.582 1 ,4% 4.37 4.693 1,9% 49,6% -68,5%

3816' Τσιµ έν τα 255.646 0,1% 3.27 9.827 1 ,5% 4.27 6.091 1,8% 30,4% 1 57 2,7 %

4302' Γουν οδέρµ ατα 890.507 0,2% 3.999.7 22 1 ,9% 4.1 82.086 1,8% 4,6% 369,6%

5601 ' Βάτες  από υφαν τι κές  ύλ ες  3.634.289 0,9% 2.936.822 1 ,4% 3.636.941 1,6% 23,8% 0,1 %

2005' Λαχαν ι κά  παρασκευασµ έν α 5.1 60.1 67 1 ,3% 2.7 95.890 1 ,3% 3.1 87 .7 39 1,4% 14,0% -38,2%

3921 '

Πλάκες , φύλ λ α, µ εµ βράν ες , ται ν ί ες  

και  λ ουρί δες , από πλ αστι κές  ύλ ες , 4.1 1 1 .846 1 ,0% 2.827 .395 1 ,3% 3.1 38.7 42 1,3% 11,0% -23,7 %

3824'

Συνδετι κά  παρασκευασµ έν α  γ ια  

καλ ούπια  ή  πυρήν ες  χ υτηρί ου . 2.821 .7 46 0,7 % 3.459.7 7 9 1 ,6% 2.483.006 1,1% -28,2% -12,0%

8421 ' Μηχαν ές  και  συσκευές  φυγόκεν τρες , 1 .1 48.7 40 0,3% 186.463 0,1 % 2.303.403 1,0% 1135,3% 100,5%

2008'

Καρποί  και  φρούτα  και  άλ λ α  βρώσιµ α  

µ έρη  φυτών , παρασκευασµ έν α 5.482.548 1 ,4% 1 .7 67 .802 0,8% 2.1 53.550 0,9% 21,8% -60,7 %

9405' Συσκευές  φωτι σµ ού 417 .040 0,1% 1 .31 0.01 1 0,6% 1 .901 .7 45 0,8% 45,2% 356,0%

8544' Σύρµ ατα και  καλώδια  1 65.964 0,0% 300 0,0% 1 .607 .453 0,7% 535717,7% 868,6%

5407 '

Υφάσµ ατα  από ν ήµ ατα από 

συνθετι κές  ί ν ες  συν εχ εί ς 323.387 0,1% 2.085.7 98 1 ,0% 1 .521 .364 0,7% -27,1% 37 0,4%

847 9' Μηχαν ές , συσκευές  1 90.445 0,0% 523.7 51 0,2% 1.507 .050 0,6% 187,7% 691 ,3%

8902" Αλ ι ευτι κά πλ οία. 1 .400.000 0,6% #DIV/0! #DIV/0!

8424'

Μηχαν ι κές  συσκευές , έστω και  

χ ει ροκ ί ν ητες 1 .57 2.026 0,4% 1 .390.303 0,6% 1 .349.343 0,6% -2,9% -14,2%

3909' Ρητί ν ες 2.391 .699 0,6% 1.226.405 0,6% 1 .249.07 4 0,5% 1,8% -47 ,8%

2509' Κιµωλ ία 1 .585.541 0,4% 1 .250.805 0,6% 1 .1 84.445 0,5% -5,3% -25,3%

61 06' Μπλ ούζες  1 .282.006 0,3% 933.27 8 0,4% 1 .046.995 0,4% 12,2% -18,3%

8431 '

Μέρη  που  αναγνωρί ζον ται  ότι  

προορί ζον ται  αποκλ ει στι κά ή  κυρίως  

γ ια  τι ς  µ ηχαν ές  398.597 0,1% 398.405 0,2% 1 .005.509 0,4% 152,4% 1 52,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΡΩΣΙΑ 2013 - 2017

Προϊόν τα  µε  την  υψηλότερη   αξία  εξαγωγών

2013 2016 201 7

 

Από την ανάλυση των εξαγωγών µε βάση τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των 
εξαγωγών έναντι του 2016 προκύπτει ότι : 
 

- Το 2017 συνολικά 241 κατηγορίες προϊόντων παρουσίασαν εξαγωγική 
δραστηριότητα έναντι µηδενικών εξαγωγών το 2016. Οι εν λόγω κατηγορίες 
προϊόντων αντιστοιχούσαν στο 2,5% του συνόλου των εξαγωγών το 2017. Εξ’ αυτών 
µόνο µία κατηγορία ανήκει στις 30 πρώτες κατηγορίες όσον αφορά στην αξία των 
εξαγωγών του 2017 (αλιευτικά πλοία για επεξεργασία και κονσερβοποίηση ψαριών 
αξίας 1.400.000 ευρώ - προφανώς θα πρόκειται για µία µεµονωµένη συναλλαγή 
µεταχειρισµένου πλοίου) ενώ άλλες κατηγορίες µε σηµαντική αξία εξαγωγών ήταν τα 
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ζωντανά φυτά (αξίας 812.000 ευρώ ), µηχανές κατασκευής ηµιαγωγών (αξίας 
600.000 ευρώ), πλαίσια χυτηρίων (αξίας 450.000 ευρώ) κλπ. 
 

- Άλλες 63 κατηγορίες προϊόντων εµφάνισαν αύξηση άνω του 100% και αφορούσαν 
κυρίως εξαγωγές µικρής αξίας µε εξαίρεση τα σύρµατα και καλώδια (αξία 1,6 εκ. 
ευρώ από 300 το 2016), µηχανές φυγοκέντρησης (αξίας 2,3 εκ. ευρώ από 186.000 
ευρώ) µηχανές και συσκευές µε ιδιαίτερη λειτουργία που δεν κατονοµάζονται (αξίας 
1,5 εκ. ευρώ και ποσοστό αύξησης 187,7%), µέρη µηχανών (αξίας 1 εκ ευρώ και 
152,4% αύξηση). 
 

- Τέλος, 71 κατηγορίες παρουσίασαν αύξηση κάτω του 100% και αφορούσαν εξαγωγές 
σωλήνων χαλκού (αξίας 13,5 εκ. ευρώ και αύξηση 81,7%), ενσύρµατων µηχανών 
επικοινωνίας (αξίας 12 εκ. και αύξηση 64,7%), γλυκά κουταλιού (αξίας 4 εκ. ευρώ και 
αύξηση 49,6%), συσκευές φωτισµού (αξίας 1,9 εκ. ευρώ και 45,2% αύξηση), 
οικοδοµικές πέτρες (αξίας 8 εκ. ευρώ και αύξηση 40,6%), τσιµέντα (αξίας 4 εκ. ευρώ 
και 30,4% αύξηση), βάτες από  υφαντικές ύλες (αξίας 3,6εκ. ευρώ και 23,8% 
αύξηση), ενδύµατα (αξίας 55 εκ. ευρώ και 21,3% αύξηση), λάδια από πετρέλαιο 
(αξίας 25 εκ. και αύξηση 20,6%), λαχανικά διατηρηµένα (αξίας 3 εκ. ευρώ και 
αύξηση  14%), πλάκες και µεµβράνες από πλαστικό (αξίας 3 εκ. ευρώ και αύξηση 
11%), γουνοδέρµατα (αξίας 4 εκ. ευρώ και αύξηση 4,6%), χρώµατα και βερνίκια 
(αξίας 7 εκ. ευρώ και αύξηση 1,3%). 
 
Συνολικά οι κατηγορίες που παρουσίασαν αύξηση των εξαγωγών τους  
αντιστοιχούσαν στο 80,7% του συνόλου των εξαγωγών. 
 

- Οµως 175 κατηγορίες παρουσίασαν µείωση των εξαγωγών τους, εκ των οποίων 
µηχανές ψεκασµού (αξίας 1,3 εκ. ευρώ και µείωση 2,9%), ελαιόλαδο (αξίας 4 εκ. 
ευρώ και µείωση 5%), κιµωλία (αξία 1 εκ. ευρώ και µείωση 5,3%), µηχανές ανύψωσης 
(αξίας 6 εκ. ευρώ και µείωση 23,1%), φύλλα αργιλίου (αξίας 6,4 εκ. ευρώ και µείωση 
23,4%) και καπνά ακατέργαστα (αξίας 9 εκ. ευρώ και µείωση 43,6%). 
 

Συνολικά οι κατηγορίες που παρουσίασαν µείωση αντιστοιχούσαν στο 19,3%    του 
συνόλου των εξαγωγών. 

Οσον αφορά στην ανάλυση των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το 2017, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας (βλ. πίνακα 14 παρακάτω) 
στην τετραψήφια κατηγορία παρατηρούµε ότι : 

- 33 κωδικοί προϊόντων εµφάνισαν αξία εισαγωγών άνω του 1 εκ. ευρώ. Οι τρεις 
πρώτοι κωδικοί αφορούσαν εισαγωγές πετρελαιοειδών και αντιστοιχούσαν στο 
81,3% του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών από Ρωσία. Συνολικά οι τρεις πρώτοι 
κωδικοί εµφανίζουν αύξηση της εισαγωγικής αξίας το 2017 κατά 17,3% όµως έναντι 
του 2013 (έτος προ κυρώσεων) παρουσιάζουν µείωση κατά 56%. 

Άλλα προϊόντα µε σηµαντική αξία εισαγωγών ήταν το ακατέργαστο αργίλιο (µερίδιο 
11,4% επί συνόλου εισαγωγών), ο χαλκός και κράµατα χαλκού (µερίδιο 2,2%), 
λιθάνθρακες (µερίδιο 0,9%) κλπ. 
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Πίνακας 12: Ελληνικές εισαγωγές από τη Ρωσική Οµοσπονδία – 4ψήφια ανάλυση  

CN_4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ_2013

% 
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΑΞΙΑ  ΣΕ 
ΕΥΡΩ_2016

% 
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

ΑΞΙΑ ΣΕ 
ΕΥΡΩ_2017

% 
ΣΥΜΜΕΤ
ΟΧΗ

201 7 /  
201 6

201 7 /      
201 3

27 1 0 Λάδια 1 .7 1 8.7 09.37 0 26,0% 1 .245.1 90.1 52 44,1 % 1 .688.1 1 2.828 49,3% 35,6% -1 ,8%
27 09 Λάδια ακατέργαστα 3.623.7 1 0.1 43 54,7 % 7 65.81 5.7 24 27 ,1 % 604.837 .985 1 7 ,7 % -21 ,0% -83,3%
27 1 1 Αέρια πετρελαίου  97 5.606.450 1 4,7 % 360.346.969 1 2,8% 489.51 9.002 1 4,3% 35,8% -49,8%
7 601 Αργίλιο ακατ. 1 32.334.693 2,0% 21 9.1 03.523 7 ,8% 390.41 0.401 1 1 ,4% 7 8,2% 1 95,0%
7 403 Χαλκός 0 0,0% 41 .51 8.053 1 ,5% 7 6.682.1 60 2,2% 84,7 % #DIV/0!
27 01 Λιθάνθρακες 6.607 .7 92 0,1 % 1 9.7 85.7 1 5 0,7 % 30.441 .881 0,9% 53,9% 360,7 %
1 005 Καλαµπόκι 9.930.01 2 0,1 % 25.288.361 0,9% 21 .995.657 0,6% -1 3,0% 1 21 ,5%
1 001 Σιτάρι και σµιγάδι 40.1 42.524 0,6% 30.61 9.639 1 ,1 % 1 8.290.622 0,5% -40,3% -54,4%
4301 Γουνοδέρµατα ακατέργαστα 25.002.7 57 0,4% 5.51 9.406 0,2% 1 1 .558.509 0,3% 1 09,4% -53,8%
7 204 Απορ. Χυτοσιδήρου 807 .907 0,0% 1 9.61 0.47 6 0,7 % 9.057 .247 0,3% -53,8% 1 021 ,1 %
31 02 Λιπάσµατα 1 0.894.967 0,2% 7 .963.521 0,3% 8.91 2.228 0,3% 1 1 ,9% -1 8,2%
441 2 Ξυλεία σε φύλλα 5.1 22.566 0,1 % 8.487 .350 0,3% 8.598.7 30 0,3% 1 ,3% 67 ,9%
8901 Επιβατικά πλοία 0 0,0% 0 0,0% 5.328.67 1 0,2% #DIV/0! #DIV/0!
31 05 Λιπάσµατα ορυκτά 1 1 .627 .658 0,2% 8.37 4.437 0,3% 4.565.1 57 0,1 % -45,5% -60,7 %
4801 Χαρτί εφηµερίδων 3.032.682 0,0% 4.433.924 0,2% 4.365.1 7 1 0,1 % -1 ,6% 43,9%
401 1 Επίσωτρα 45.962 0,0% 4.247 .534 0,2% 4.332.424 0,1 % 2,0% 9326,1 %
7 005 Κρύσταλλο 0 0,0% 2.408.034 0,1 % 3.588.599 0,1 % 49,0% #DIV/0!
7 605 Σύρµατα από αργίλιο 0 0,0% 4.856.620 0,2% 3.530.7 62 0,1 % -27 ,3% #DIV/0!
2835 Φωσφινικά 2 .688.036 0,0% 2.588.996 0,1 % 2.663.91 1 0,1 % 2,9% -0,9%
4804 Χαρτί και χαρτόνια 2 .842.1 54 0,0% 3.21 3.850 0,1 % 2.646.805 0,1 % -1 7 ,6% -6,9%
7 208 Πλατέα προϊόντα έλασης 3.81 0.001 0,1 % 3.997 .07 6 0,1 % 2.51 1 .427 0,1 % -37 ,2% -34,1 %
4407 Ξυλεία πριονισµένη 1 .7 41 .47 9 0,0% 3.387 .7 09 0,1 % 1 .955.67 5 0,1 % -42,3% 1 2,3%
4302 Γουνοδέρµατα δεψασµένα 1 .425.87 9 0,0% 1 .835.554 0,1 % 1 .888.041 0,1 % 2,9% 32,4%
2303 Κατάλοιπα αµυλοποιίας 690.427 0,0% 2.024.7 1 0 0,1 % 1 .844.661 0,1 % -8,9% 1 67 ,2%
8309 Πώµατα 1 .682.323 0,0% 1 .603.1 88 0,1 % 1 .807 .01 9 0,1 % 1 2,7 % 7 ,4%
7 21 3 Χοντρόσυρµα 0 0,0% 0 0,0% 1 .7 1 7 .202 0,1 % #DIV/0! #DIV/0!
47 03 Χηµικοί πολτοί 1 .7 03.390 0,0% 1 .062.27 4 0,0% 1 .641 .7 37 0,0% 54,5% -3,6%
1 404 Φυτικά προϊόντα 0 0,0% 3.306.61 6 0,1 % 1 .531 .1 96 0,0% -53,7 % #DIV/0!
5402 Νήµατα από ίνες συνθετικές 1 .1 95.683 0,0% 396.37 7 0,0% 1 .484.7 7 0 0,0% 27 4,6% 24,2%
4802 Χαρτί και χαρτόνια 29.7 49 0,0% 267 .662 0,0% 1 .346.548 0,0% 403,1 % 4426,4%
1 7 03 Μελάσες 0 0,0% 1 .61 0.890 0,1 % 1 .222.1 51 0,0% -24,1 % #DIV/0!
7 302 Στοιχεία σιδηρ/κών  γραµµών  0 0,0% 0 0,0% 1 .1 03.582 0,0% #DIV/0! #DIV/0!
8422 Πλυντήρια πιάτων 455 0,0% 58.7 85 0,0% 1 .007 .7 66 0,0% 1 61 4,3% 221 387 ,0%

ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ  2013, 2016, 2017 σε ευρώ                                                                               
ΠΡΟΪΟΝΤΑ  ΜΕ ΤΗΝ  ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 

 

Από την ανάλυση των εισαγωγών µε βάση τη µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση το 
2017 έναντι του 2016 προκύπτει ότι : 

- υπήρξε εισαγωγική δραστηριότητα σε 73 κατηγορίες προϊόντων οι οποίες το 2016 
είχαν µηδενική κίνηση. Οι εν λόγω κωδικοί αντιστοιχούσαν στο 0,3% του συνόλου 
των εισαγωγών του 2017. Πρόκειται συνολικά για προϊόντα χαµηλής αξίας (κάτω 
300.000 ευρώ) µε εξαίρεση τέσσερις κατηγορίες ήτοι :  πλοία, για τη µεταφορά 
προσώπων ή εµπορευµάτων (αξίας 5,3 εκ. ευρώ), χοντρόσυρµα (αξίας 1,7 εκ. ευρώ), 
στοιχεία σιδηροδροµικών γραµµών (αξίας 1,1 εκ. ευρώ) και λοιπά (αξίας 0,8 εκ. 
ευρώ).  

- 43 κατηγορίες προϊόντων εµφάνισαν αύξηση των εισαγωγών άνω του 100%. Οι εν 
λόγω κατηγορίες αντιστοιχούσαν στο 0,6% του συνόλου των εισαγωγών και 
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αφορούσαν εν γένει µικρή αξία εισαγωγών µε σηµαντικότερες τις εισαγωγές 
πλυντηρίων πιάτων (1 εκ. ευρώ το 2017 από 59.000 ευρώ το 2016), χαρτιου και 
χαρτονιού (1,3 εκ.  ευρώ το 2017 και αύξηση 403% έναντι του 2016), συνθετικών 
νηµάτων (αξίας 1,5 εκ. ευρώ και 275% αύξηση) και ακατέργαστων γουνοδερµάτων 
(αξίας 11,5 εκ. ευρώ και αύξηση 109,4%). 

- 46 κατηγορίες προϊόντων εµφάνισαν αύξηση µέχρι 100% και αποτελούσαν το 79,2% 
του συνόλου των εισαγωγών. Πέραν των πετρελαιοειδών και ενεργειακών προϊόντων 
η εν λόγω κατηγορία περιλαµβάνει εισαγωγές χαλκού και κραµάτων χαλκού (αξίας 
77 εκ. ευρώ και αύξηση 84,7%), ακατέργαστου αργιλίου (αξίας 390 εκ. ευρώ και 
αύξηση 78,2%), κρύσταλλου και γυαλιού (αξίας 3,5 εκ. ευρώ και αύξηση 53,9%), 
πωµάτων και καπακιών (αξίας 1,8 εκ. ευρώ και αύξηση 12,7%), λιπασµάτων 
αζωτούχων και ορυκτών (αξίας 8,9 εκ. ευρώ και αύξηση 11,9%), φωσφορικών αλάτων 
(αξίας 2,6 εκ. ευρώ και αύξηση 2,9%), κατεργασµένων γουνοδερµάτων (αξίας 1,8 εκ. 
ευρώ και αύξηση 2,9%) επίσωτρων από καουτσκούκ (αξίας 4,3 εκ. ευρώ και αύξηση 
2%) και ξυλείας κόντρα πλακέ (αξίας 8,5 εκ. ευρώ και αύξηση 1,7%). 

- Τέλος 164 κατηγορίες εµφάνισαν µειωµένες ή µηδενικές εισαγωγές και αποτελούσαν 
το 19,9% των εισαγωγών. Αφορούσαν κυρίως χαρτί εφηµερίδας (αξίας 4,3 εκ. ευρώ 
και µείωση 1,6%), κατάλοιπα αµυλοποιίας (αξίας 1,8 εκ. ευρώ και µείωση 8,9%), 
καλαµπόκι (αξίας 22 εκ. ευρώ και µείωση 13%), άλλα χαρτιά και χαρτόνια (αξίας 2,6 
εκ. ευρώ και µείωση 17,6%), λάδια ακατέργαστα (αξίας 605 εκ. ευρώ και µείωση 
21%), µελάσες (αξίας1,2 εκ. ευρώ και µείωση 24,1%), σύρµατα αργιλίου (αξίας 3,5 εκ. 
ευρώ και µείωση 27,3%), πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο (αξίας 2,5 εκ. ευρώ και 
µείωση 37,2%), σιτάρι και σµιγάδι (αξίας 18,2 εκ. ευρώ και µείωση 40,3%), ξυλεία 
πριονισµένη (αξίας 1,9 εκ. ευρώ και µείωση 42,3%), λιπάσµατα ορυκτά (αξίας 4,5 εκ. 
ευρώ και µείωση 45,5%) και απορρίµµατα - θραύσµατα χυτοσιδήρου (αξίας 9 εκ. 
ευρώ και µείωση 53,8%). 

- Ιδιαίτερα όσον αφορά στο διµερές εξωτερικό εµπόριο στον τοµέα των 
αγροτικών προϊόντων σηµειώνουµε ότι το embargo έπληξε ιδιαίτερα τις 
ελληνικές εξαγωγές του αγροδιατροφικού τοµέα προς Ρωσία. Ενώ το 2013 οι 
ελληνικές εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων αντιστοιχούσαν στο 41,5% του 
συνόλου των ελληνικών εξαγωγών το 2017 αντιστοιχούσαν στο 14,6%. Την πενταετία  
2013 – 2017 η µείωση των ελληνικών εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθε 
σε -80%.  

- Τα σηµαντικότερα ελληνικά γεωργικά προϊόντα που εξήχθησαν στη Ρωσία το 
2017 ήταν τα ακατέργαστα καπνά (4,1% επί συνόλου εξαγωγών), τα πούρα (2,3%),το 
ελαιόλαδο (2%), τα γλυκά κουταλιού – µαρµελάδες (1,9%), λαχανικά 
παρασκευασµένα (1,4%), ξηροί καρποί (0,9%) κλπ. Τα εν λόγω προϊόντα παραµένουν 
µεταξύ των σηµαντικότερων ελληνικών εξαγωγών καθόλη τη διάρκεια της 
πενταετίας 2013 – 2017. 

- Από πλευράς ελληνικών εισαγωγών ενώ το 2013 οι εισαγωγές του 
αγροδιατροφικού τοµέα από τη Ρωσία αντιστοιχούσαν στο 0,9% του συνόλου των 
εισαγωγών (ή στο 20,7% εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή), το 2017 αντιστοιχούσαν 
στο 1,4% (ή στο 7,8% εάν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή). Καθόλη την πενταετία 2013 
– 2017 παρουσίασαν µείωση -28,25%. Τα σηµαντικότερα προϊόντα που εισήχθησαν 
από Ρωσία το 2017 αφορούσαν σε καλαµπόκι (0,6% επί συνόλου εισαγωγών), σιτάρι/ 
σιµιγδάλι (0,5%), µελάσες, κατάλοιπα αµυλοποιίας κλπ. 
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- Η Ρωσία το 2014 καταλάµβανε την 12η θέση στην παγκόσµια κατάταξη των 
εξαγωγικών προορισµών αγροτικών προϊόντων και τροφίµων της Ελλάδας 
απορροφώντας το 2,32% της συνολικής αξίας των αγροτικών εξαγωγών της χώρας 
µας, ενώ µετά το εµπάργκο κατέλαβε την 32η θέση απορροφώντας µόλις το 0,62% 
των συνολικών εξαγωγών µας σε αγροτικά προϊόντα και τρόφιµα προς όλο τον 
κόσµο. Το embargo παρατάθηκε µέχρι 31.12.2018. 
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2.1.2 Εµπόριο υπηρεσιών 
 

Πίνακας 13: Ισοζύγιο υπηρεσιών 

2013 2014 2015 2016 2017 2017/2016 2017/2013

Εισπράξεις Ρωσίας από Ελλάδα 17 1 .554 431.7 7 6 134.67 3 134.534 124.435 -7 ,51% -27 ,47 %

Πληρωµές Ρωσίας προς Ελλάδα 2.487 .07 1 1 .089.7 14 1.222.136 1.150.370 1.296.569 12,7 1% -47 ,87 %

Ισοζύγιο υπηρεσιών -2.315.517 -657.938 -1.087.463 -1.015.836 -1.172.134 15,39% -49,38%
Πηγή  : Κεν τρι κη  Τράπεζα  Ρωσίας

ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ  - ΡΩΣΙΚΗΣ  ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΣ  ΣΕ 000 ∆ΟΛ.

 

Από το ανωτέρω ισοζύγιο παρατηρούµε ότι το 2013 ήταν το έτος µε τις υψηλότερες ρωσικές 
πληρωµές προς την Ελλάδα για την αγορά υπηρεσιών. Το 2017 οι πληρωµές αντιστοιχούσαν 
στο 47,8% του 2013 (έτος προ κυρώσεων). 

Η στατιστική ανάλυση των εισπράξεων της Ελλάδας από τη Ρωσία στον τοµέα των 
υπηρεσιών τη διετία 2015 – 2016 (δεν υπάρχουν ακόµα αναλυτικά στοιχεία για το 2017) 
διαµορφώθηκαν ως εξής : 

 

Πίνακας 14: Εισπράξεις της Ελλάδας από τη Ρωσική Οµοσπονδία  

2016/2015

Σύνολο εισπράξεων σε 000 δολ 1.150.156
% στο 
σύνολο 1.222.136

% στο 
σύνολο -5,9%

βιοµηχανικές 0 0,0% 0 0,0% #DIV/0!

συντήρηση - επισκευής 17 5 0,0% 17 1 0,0% 2,3%

µεταφορών 25.940 2,3% 31.225 2,6% -16,9%

ταξιδιωτικές 1 .102.7 06 95,9% 1.155.596 94,6% -4,6%

κατασκευαστικές 529 0,0% 0 0,0% #DIV/0!

ασφαλιστικές 303 0,0% 395 0,0% -23,3%

χρηµατο-οικονοµικές 39 0,0% 195 0,0% -80,0%

βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 6.093 0,5% 11.313 0,9% -46,1%

τηλεπικοινωνιακές 9.646 0,8% 10.706 0,9% -9,9%

λοιπές επιχειρηµατικές 4.018 0,3% 11.799 1,0% -65,9%

πολιτιστικές 7 05 0,1% 736 0,1% -4,2%

κυβερνητικές 0 0,0% 0 0,0% #DIV/0!

EΙΣΠΡΑΞΕΙΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΑΠΌ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

Πηγή : Κεντ ρική Τράπεζας  τ ης  Ρωσίας

2016 2015

 

Παρατηρούµε ότι το 95,9% του συνόλου των εισπράξεων του 2016 αντιστοιχούν στον τοµέα 
των τουριστικών υπηρεσιών ελαφρά µειωµένο έναντι του 2015 κατά 4,6%.  

Ιδιαίτερα όσον αφορά στον τουρισµό από Ρωσία, σηµειώνουµε ότι το 2017 το 1,95% του 
συνόλου των αφίξεων αφορούσε Ρώσους. Το εν λόγω ποσοστό είναι σαφώς χαµηλότερο του 
2013. 
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Πίνακας 15: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από τη Ρωσική Οµοσπονδία  

2013 2014 2015 2016 2017
Αφίξεις από τη Ρωσία στην 
Ελλάδα  σε 000 άτοµα

1.352,9 1.250,2 512,8 595,5 588,7

Σύνολο αφίξεων 20.111,4 24.272,4 26.114,1 28.070,8 30.161,0
Ποσοστό στο σύνολο των 
αφίξεων

6,73% 5,15% 1,96% 2,12% 1,95%

Μεταβολή -7,6% -59,0% 16,1% -1,1%
Πηγή  : Tράπεζα  της  Ελ λ άδος  

Από την πλευρά των πληρωµών της Ελλάδας προς τη Ρωσία, παρατηρούµε ότι το 2016 το 
65,1% αυτών αφορούσε τον τοµέα των µεταφορών, το 19,7% τον τουρισµό και το 10,6% τον 
τοµέα των τηλεπικοινωνιών. 

Πίνακας 16: Πληρωµές της Ελλάδας στη Ρωσική Οµοσπονδία  

2016/2015

Σύνολο πληρωµών σε 000 δολ 134.530
% στο 
σύνολο 134.673

% στο 
σύνολο -0,1%

βιοµηχανικές 0 0,0% 4 0,0% -100,0%
συντήρηση - επισκευής 213 0,2% 304 0,2% -29,9%
µεταφορών 87 .57 2 65,1% 90.893 67 ,5% -3,7%
ταξιδιωτικές 26.550 19,7 % 24.421 18,1% 8,7%
κατασκευαστικές 2 0,0% 149 0,1% -98,7%
ασφαλιστικές 185 0,1% 960 0,7 % -80,7%
χρηµατο-οικονοµικές 265 0,2% 451 0,3% -41,2%
βιοµηχανικής ιδιοκτησίας 96 0,1% 76 0,1% 26,3%
τηλεπικοινωνιακές 14.231 10,6% 9.926 7 ,4% 43,4%
λοιπές επιχειρηµατικές 5.242 3,9% 7.085 5,3% -26,0%
πολιτιστικές 17 5 0,1% 404 0,3% -56,7%
κυβερνητικές 0 0,0% 0 0,0% #DIV/0!

ΠΛΗΡΩΜΕΣ  ΕΛΛΑ∆ΑΣ  ΠΡΟΣ  ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

2016 2015

Πηγή : Κεντ ρική Τράπεζας  τ ης  Ρωσίας  
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2.2 Άµεσες επενδύσεις 

2.2.1 Επενδύσεις της Ελλάδας στη Ρωσική Οµοσπονδία 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, η αξία του αποθέµατος 
ελληνικών άµεσων επενδύσεων στη Ρωσική Οµοσπονδία στις 30.12.2017 ανέρχονταν σε 50 
εκ. δολάρια και αντιστοιχούσε στο 0,009% του συνόλου των ΑΞΕ. 

Το 2017 οι ροές των ελληνικών επενδύσεων προς Ρωσία ήταν µηδενικές όπως και τα έτη 
2015 – 2016. 

Πίνακας 17: Επενδύσεις της Ελλάδας στη Ρωσική Οµοσπονδία  

2013 2014 2015 2016 2017
Eλληνικές ροές σε εκ. δολ. -2 1 0 0 0

Ελληνικό απόθεµα σε εκ. δολ. 12 89 84 170 50
Σύνολο παγκόσµιου αποθέµατος σε εκ. δολ. 565.654 371.491 347.690 477.670 535.200
% ελληνικού επενδυτικού αποθέµατος επί συνόλου 0,002% 0,024% 0,024% 0,036% 0,009%

Πηγή  : Κεν τρι κή  Τράπεζα  της  Ρωσίας  

Σηµαντικές επενδύσεις έχουν πραγµατοποιηθεί στη Ρωσία από επιχειρήσεις ελληνικών 
συµφερόντων και κεφάλαιο που έχει εισαχθεί κυρίως µέσω Κύπρου, Λουξεµβούργου και 
Ολλανδίας. Οι εταιρείες ελληνικών συµφερόντων που δραστηριοποιούνται στη ρωσική 
επικράτεια είναι περίπου εβδοµήντα.  

Σύµφωνα µε την κεντρική τράπεζα της Ρωσίας στις 31.06.2017 οι ελληνικές επενδύσεις στη 
Ρωσία κατανέµονται στους τοµείς της µεταποίησης (δεν ανακοινώνεται το ποσό για λόγους 
εµπιστευτικότητας), του χονδρεµπορίου – λιανεµπορίου (δεν ανακοινώνεται το ποσό), των 
µεταφορών – αποθήκευση (δεν ανακοινώνεται το ποσό), της διαµονής – σίτισης (δεν 
ανακοινώνεται το ποσό), των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών (δεν ανακοινώνεται το ποσό), 
του Real Estate (5 εκ. δολ.), των επιστηµονικών και τεχνικών υπηρεσιών (2 εκ. δολ.), της 
υγείας (δεν ανακοινώνεται το ποσό) και των λοιπών τοµέων (µε 2 εκ. δολ.). 

Η µεγαλύτερη ελληνική επένδυση στην Ρωσία και από τις µεγαλύτερες ξένες επενδύσεις, 
εξαιρουµένου του ενεργειακού τοµέα, ανήκει στην «Ελληνική Εταιρεία Εµφιαλώσεως – 3Ε», 
η οποία µέσω της θυγατρικής COCA-COLA HBC Eurasia έχει τα δικαιώµατα επί των 
σηµάτων της Coca Cola για το σύνολο της επικρατείας. ∆ιαθέτει 11 εργοστάσια εµφιάλωσης 
και απασχολεί 13.000 εργαζόµενους. Το 2004 πραγµατοποίησε από κοινού µε την The Coca 
Cola Inc. των ΗΠΑ την µεγαλύτερη τότε ξένη επένδυση στην Ρωσία (εξαιρουµένου του 
ενεργειακού τοµέα) εξαγοράζοντας την εταιρεία παραγωγής χυµών Multon, η οποία κατείχε 
την 2η θέση στην αγορά χυµών της Ρωσίας. Επί πλέον, εταιρική παρουσία στην Ρωσία έχει 
και η Frigoglass (LLC FRIGOGLASS EURASIA), θυγατρική της 3Ε, η οποία την προµηθεύει 
µε επαγγελµατικά ψυγεία για την διάθεση των προϊόντων της. Η εταιρεία διαθέτει 
εργοστάσιο παραγωγής στην πόλη Orel νοτίως της Μόσχας. Το 2011 η εταιρεία εγκαινίασε 
νέο εργοστάσιο στην περιοχή του Ροστόβ. Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε την πρόθεσή της όπως 
µεταξύ 2012-2016 επενδύσει 3 δις $ Η.Π.Α. στην Ρωσική οικονοµία. Συνολικά, το ύψος της 
επένδυσης υπολογίζεται σε 4 δις $ Η.Π.Α. 

Η εταιρεία «Chipita» διαθέτει παραγωγική µονάδα στην Αγ. Πετρούπολη, από την οποία 
διοχετεύει τα προϊόντα της (είδη snacks και αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής) σε πολύ µεγάλο 
αριθµό σηµείων πωλήσεως. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 100 εκατ. ευρώ.  
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Ως σηµαντικές επίσης επιχειρήσεις  θεωρούνται η εταιρεία υφασµάτων και λευκών ειδών 
«TOGAS» (µε 90 καταστήµατα και µε σηµαντικό κανάλι διανοµής λευκών ειδών), η 
Intracom, η Τσιµεντοβιοµηχανία «PROMETHEUS» (µε εργοστάσιο παραγωγής τσιµέντου 
στο Βολγκογκράντ), τα «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ».  

Τον Ιανουάριο του 2011 υπεγράφη επίσης συµφωνία παραχώρησης µεταξύ της Κυβέρνησης 
της Αγίας Πετρούπολης και της κοινοπραξίας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 
ΑΕ – ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ για τη Μελέτη, Κατασκευή, Χρηµατοδότηση, Λειτουργία και 
Συντήρηση εργοστασίου επεξεργασίας απορριµµάτων στην περιοχή Yanino της επαρχίας 
Λένινγκραντ της Αγίας Πετρούπολης. 

Επίσης θυγατρική του Οµίλου ΚΟΠΕΛΟΥΖΟΥ, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 7% επί 
διεθνούς κοινοπραξίας, συµµετέχει σε έργο ανακαίνισης του αεροδροµίου ‘Pulkovo’ της 
Αγίας Πετρούπολης. 

Αναφέρεται επίσης η παρουσία των τραπεζών PIRAEUS και EUROBANK (µε Γραφεία 
Αντιπροσωπείας), οι εταιρείες Lapin House, Oxette, BSB, η εταιρεία ηλεκτρονικού 
λογισµικού Velti κ.α. 
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2.2.2 Επενδύσεις της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Ελλάδα 
 

Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας, το απόθεµα ρωσικών ΑΞΕ στην 
Ελλάδα το 2017 διαµορφώθηκε στα 733 εκ. δολάρια ΗΠΑ, αυξηµένο κατά 7,3% έναντι της 
αντίστοιχης περιόδου 2016. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 0,19% των συνολικών ρωσικών 
άµεσων επενδύσεων στο εξωτερικό. 

 

Πίνακας 18: Επενδύσεις της Ρωσικής Οµοσπονδίας στην Ελλάδα  

2013 2014 2015 2016 2017
Ρωσικές ροές σε εκ. δολ. 98 185 12 15 30

Ρωσικο απόθεµα σε εκ. δολ. 569 659 629 683 733
Σύνολο ρωσικού αποθέµατος σε εκ. δολ. 385.321 329.818 282.651 334.275 382.278
% ελληνικού επενδυτικού αποθέµατος επί συνόλου 0,148% 0,200% 0,223% 0,204% 0,192%

Πηγή  : Κεν τρι κή  Τράπεζα  της  Ρωσίας  

Οι ρωσικές ΑΞΕ στην Ελλάδα κατευθύνονται κυρίως στους τοµείς της ενέργειας, τον 
χρηµατοπιστωτικό, τις τηλεπικοινωνίες, τον τουρισµό και τα ακίνητα, καθώς και τον τοµέα 
των τροφίµων. Συγκεκριµένα : 

Ενέργεια: Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS ΑΕ ανήκει κατά 50% στον Όµιλο Κοπελούζου και 50% στη 
ρωσική Gazprom,  ιδρύθηκε το 1991 µε σκοπό την προµήθεια φυσικού αερίου στην ελληνική 
αγορά και την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενεργειακών έργων. 

Τραπεζικός τοµέας: η Β&N Bank (πρώην Bank Kedar) έλαβε το 2007 άδεια έναρξης 
τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα. Τον Μάρτιο του 2018 πραγµατοποιήθηκε 
ανακεφαλοποίηση  της B&N BANK από την Τράπεζα της Ρωσίας, γεγονός που είχε 
σαν αποτέλεσµα η Τράπεζα της Ρωσίας να κατέχει πάνω από τις 99,9% των κοινών 
µετοχών της Τράπεζας. Πριν την 1 Απριλίου 2019 σχεδιάζεται η ενοποίηση την 
Τράπεζας µε την Τράπεζα «FK Otkritie» (Public Joint-Stock Company), η οποία 
επίσης βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Τράπεζας της Ρωσίας µε ποσοστό ιδιοκτησίας 
πάνω των 99,9%. 

Τηλεπικοινωνίες: η ρωσική Sistema Holding είναι παρούσα στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή 
αγορά µέσω των θυγατρικών της Concern Sitronics και Komstar. H Concern Sitronics 
εξαγόρασε στις 30/6/2006 το 51% της ελληνικής ΙΝΤRACOM TELECOM έναντι €120 εκ. 
Παράλληλα, η ρωσική τηλεπικοινωνιακή εταιρεία JSC Komstar εξαγόρασε το 51% της Hellas 
On Line AΕ (HoL) έναντι τιµήµατος €47,9 εκ. µέσω αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η Sistema τοποθετείται στην ελληνική αγορά ως βασικός 
ανταγωνιστής του ΟΤΕ. 

Οπλικά συστήµατα: η Rosoboronexport (αποκλειστικό δικαίωµα εξαγωγής ρωσικών οπλικών 
συστηµάτων) έχει συστήσει στην Ελλάδα τη θυγατρική Rosoboron Service – Hellas.  

Ακίνητα/Τουρισµός: το 2013 ο Dmitry Ribolovlev αγόρασε για 115 εκ. € το γνωστό νησί 
Σκορπιός από την Αθηνά Ωνάση. Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Atlantica Hotels & Resorts (κατά 
50% ανήκει στο γερµανικό όµιλο TUI) και το ρωσικό τουριστικό πρακτορείο Nataly Tours 
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ανακοίνωσαν την από κοινού έναρξη επενδυτικού σχεδίου στην Ελλάδα. Συγκεκριµένα, οι 
δύο εταίροι σκοπεύουν σε διάστηµα πενταετίας να κατασκευάσουν στη χώρα µας είκοσι  νέα 
ξενοδοχεία, το δε ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε 1,2 δισ. €. 

Ο όµιλος Mouzenidis κυρίαρχος εδώ και χρόνια της διµερούς τουριστικής αγοράς µέσω του 
Mouzenidis Travel πρόσθεσε πρόσφατα στο χαρτοφυλάκιο του την αεροπορική εταιρεία 
Ellinair, την εταιρεία διαχείρισης ακινήτων Mouzenidis Real Estate, το ορθόδοξο 
προσκυνηµατικό κέντρο Solun, τα ξενοδοχεία «Potidea Palace» και «Portes Palace» στη 
Χαλκιδική, τον χώρο στάθµευσης αυτοκινήτων και την αίθουσα VIP στο αεροδρόµιο 
«Μακεδονία», την εταιρεία παραγωγής κρασιού Mouzenidis Wine και το κελάρι-κάβα Kava 
Idea, την εταιρεία αεροµεταφορών φορτίων (cargo) CSR Air Services και το πόρταλ 
Grecomania.ru.  

Επίσης, ο µεγάλος ρωσικός όµιλος ‘Agroinvest-MIRUM’ επένδυσε ήδη το ποσόν των 100 εκ. 
€ µε αρχικό σχέδιο επένδυσης 400 εκατ. €. Τον Ιούνιο 2008 η συγκεκριµένη εταιρεία 
εξαγόρασε τµηµατικά 2.000 στρέµµατα στην Ανατολική Κρήτη, πλησίον της ξενοδοχειακής 
µονάδας «Elunda Domes». H συγκεκριµένη επένδυση λόγω προβληµάτων (πρόβληµα 
παραµεθόριας περιοχής, χωροταξικά προβλήµατα) προχωρά, προς το παρόν τουλάχιστον, 
µόνον εν µέρει. 

Ο Ρωσικός όµιλος MIRUM (κ. Βιτάλι Μπορίσοφ) έχει επενδύσει ήδη 100 εκ. €, σε µια 
επένδυση συνολικού ύψους 408 εκατ. €.. Μετά την τµηµατική (από το 2007) εξαγορά 2.000 
στρεµµάτων στην Ανατολική Κρήτη έναντι 50,4 εκατ. Ευρώ, η επένδυση συνάντησε 
πληθώρα προβληµάτων (έγκριση παραµεθόριας περιοχής, χωροταξικό, αρχαιολογία, κλπ.), 
µε αποτέλεσµα να κολλήσει για χρόνια. Όµως, πρόσφατα εντάχθηκε από τη ∆ιυπουργική 
Επιτροπή στη διαδικασία στρατηγικών επενδύσεων και αναµένεται σύντοµα να 
ολοκληρωθούν και οι τελευταίες τυπικές διαδικασίες για την αδειοδότησή του.  
 
Πρόκειται για την κατασκευή παραθεριστικού τουριστικού χωριού, µε το όνοµα "Elounda 
Hills", συνολικής δυναµικότητας 3.400 επισκεπτών, που θα περιλαµβάνει πολυτελείς 
κατοικίες, ξενοδοχεία (συνολικά 730 κλινών), σπα, αθλητικές εγκαταστάσεις, µαρίνα, 
θεµατικά πάρκα, καταστήµατα, εστιατόρια και άλλους χώρους αναψυχής. Ήδη έχουν 
κατασκευαστεί 15 βίλες (500 τ.µ. έκαστη) στην περιοχή Τσιφλίκι. Το υπό κατασκευή τµήµα 
θα αποτελείται από αυτοτελείς ενότητες στις περιοχές Ελληνικά, Κούνδουρος, Ακρωτήρι, 
Μικρό Βαθύ και Βαθύ. Η συνολική δυναµικότητα του επενδυτικού σχεδίου ανέρχεται σε 
περίπου 3.400 επισκέπτες, είτε στις παραθεριστικές κατοικίες είτε στα ξενοδοχεία. 

Ο ρωσικός όµιλος ‘wimm bill Dann’ , εξαγόρασε την γαλακτοβιοµηχανία ‘∆Ω∆ΩΝΗ’.  

Η ρωσικών συµφερόντων εταιρεία του οµογενούς Ιβάν Σαββίδη εξαγόρασε την 
καπνοβιοµηχανία ΣΕΚΑΠ, εκµίσθωσε το Ξενοδοχείο ‘Macedonia Palace”,  κέρδισε τον 
διαγωνισµό ιδιωτικοποίησης για το ‘Ξενία’ στο Παλιούρι και συµµετέχει στην 
κοινοπραξία που είναι στην τελική ευθεία για να εξαγοράσει το 67% του λιµένος της 
Θεσσαλονίκης έναντί 232 εκατ. ευρώ. 

Το αρχικά εκπεφρασµένο ενδιαφέρον των Ρωσικών Σιδηροδρόµων RZD να συµµετάσχουν 
στην ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της  Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης 
Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) δεν υλοποιήθηκε, καθώς η εταιρεία δεν 
κατέθεσε τελικώς δεσµευτική προσφορά κατά τη διαγωνιστική διαδικασία που 
ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2016. 
 
Πάντως, Κοινοπραξία µε επίκεντρο την RZD ενδιαφέρεται για  τη συµµετοχή στις 
προµήθειες και στον εκσυγχρονισµό σιδηροδροµικών οχηµάτων στη χώρα µας. Στο πακέτο 
της προσφοράς τους συµπεριλαµβάνεται και η µεταφορά µέρους της παραγωγής στη χώρα 
µας και η επένδυση για τη δηµιουργία µονάδας συντήρησης και επισκευών σιδηροδροµικών 
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οχηµάτων στην Ελλάδα. Η πρώτη εντύπωση πάντως είναι ότι δεν πρόκειται για 
επεξεργασµένες και ολοκληρωµένες προτάσεις, καθώς συµπεριλαµβάνουν ως προϋπόθεση 
µια µακροχρόνια σύµβαση επισκευής και συντήρησης σιδηροδροµικών οχηµάτων, η οποία 
δεν είναι εφικτή µε βάση την προωθούµενη πλήρη απελευθέρωση της ελληνικής 
σιδηροδροµικής αγοράς, όπως προβλέπεται από τις υποχρεώσεις µας προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση.  
 
Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από Ρώσους για απόκτηση εξοχικής κατοικίας στο εξωτερικό, 
πράγµα που έκανε τη Ρωσία (όπως και την Κίνα) βασικό στόχο των δραστηριοποιούµενων 
στο τοµέα του real estate της χώρας µας. 
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2.3 Θεσµικό πλαίσιο οικονοµικής συνεργασίας Ελλάδας – Ρωσικής 
Οµοσπονδίας 

 

Οι σηµαντικότερες συµφωνίες του διµερούς θεσµικού πλαισίου συνεργασίας, µεταξύ άλλων,  
περιλαµβάνουν: 

- ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ,ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 
 

- ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ∆Ο 2016-2018 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
 

- ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΑΛΛΗΛΟΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

- ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ  
 

- Ο∆ΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ 
ΤΟΜΕΑ 
 

- ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Α.Ε. ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
INVEST IN RUSSIA 

 
- ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  

 
 

- ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΤΗΣ ΜΙΚΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ο∆ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
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2.4 Απολογισµός δράσεων οικονοµικής διπλωµατίας 2017 
 

Κατά το 2017 το Γραφείο διεκπεραίωσε εξ’ ολοκλήρου ή/και συµµετείχε ενεργά µε 
διαφόρους τρόπους στις εξής δράσεις: 

Στήριξη – ανάπτυξη επιχειρηµατικότητας 

 Υποστήριξη σε σειρά ελληνικών επιχειρήσεων που επισκέφθηκαν τη Μόσχα, 
διευθέτηση B2B συναντήσεων, επίλυση προβληµάτων. 

 ∆ιεκπεραίωση 271 αιτηµάτων ελληνικών επιχειρήσεων και φορέων. 

Συνέδρια, ηµερίδες, διεθνείς εκθέσεις, εκδηλώσεις: 

 Εξασφάλιση συµµετοχής Ρώσων επιχειρηµατιών στα Προγράµµατα Φιλοξενίας 
Εµπορικών επισκεπτών της HELEXPO στις Εκθέσεις AGROTICA, FRESKON, 
DETROP, PHILOXENIA, HELLENIC JEWELLERY, KOSMIMA, HOTELIA. 

 Εκδήλωση προβολής ελληνικής γούνας “Fur Gala Show”, Σύνδεσµος Ελλήνων 
Γουνοποιών, 27.01.2017. 

 ∆ιεθνής Έκθεση Τροφίµων PRODEXPO Μόσχα, 06-10.02.2017. 
 Εκδήλωση προβολής για το ελληνικό ρύζι “Rice Up”, Εταιρεία Novacert, 07.02.2017. 
 ∆ιεθνής Έκθεση Ενδύµατος СPM-Collection Premiere Μόσχα, 20-23.02.2017. 
 ∆ιεθνής Έκθεση DOMEXPO, Μόσχα, 23-26.02.2017. 
 ∆ιεθνής Έκθεση MODERN BAKERY MOSCOW, Μόσχα, 13-16.03.2017. 
 ∆ιεθνής Έκθεση Τουρισµού ΜΙΤΤ, Μόσχα, 14-16.03.2017. 
 Εκδήλωση προς τιµή των συµµετεχόντων στη ∆ιεθνή Έκθεση ΜΙΤΤ, ΕΟΤ, 

14.03.2017. 
 ∆ιεθνής Έκθεση Ακινήτων ΜPIRES, Μόσχα, 24-25.03.2017 και 27-28.10.2017 µε 
συµµετοχή του Enterprise Greece. 

 ∆ιεθνής Έκθεση Φαρµάκων CHiP-IPhEB, Μόσχα, 29-31.03.2017. 
 ∆ιεθνής Έκθεση Mosbuild, Μόσχα, 04-07.04.2017. 
 ∆ιεθνής Έκθεση Ακινήτων PROPERTY SHOW, Μόσχα, 21-22.04.2017. Συµµετοχή 

Enterprise Greece µε περίπτερο. 
 ∆ιεθνής Έκθεση Russian Elevator Week, Μόσχα, 25-27.04.2017. 
 ∆ιοργάνωση επιχειρηµατικής αποστολής ρωσικών επιχειρήσεων εκκλησιαστικών 
ειδών και θρησκευτικού τουρισµού στην Καλαµπάκα, Ελλάδα, 10-11.06.2017, σε 
συνεργασία µε το Enterprise Greece. 

 ∆ιεθνής Έκθεση Συσκευασίας ROSUPACK, Μόσχα, 20-24.06.2017. 
 ∆ιοργάνωση πρακτικής άσκησης 3 Ρώσων φοιτητών από το Πανεπιστήµιο 
Μεταφορών & Σιδηροδρόµων «Αυτοκράτορας Νικόλαος Β΄» στο Πανεπιστήµιο 
Πελοποννήσου και στον Οργανισµό Λιµένος Βόλου, 26.06.-07.07.2017. 

 Συµµετοχή σε Forum “Ευρώπη-Ρωσία: Συνεργασία χωρίς σύνορα”, Ένωση 
Επιχειρηµατιών Μόσχας, Μόσχα, 29-30.06.2017. Συµµετοχή Προέδρου Ελληνικής 
ΣυνΟµοσπονδίας Εµπορίου & Επιχειρηµατικότητας κ. Κορκίδη ως οµιλητή. 
Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µεταξύ της Ελληνικής Συνoµοσπονδίας 
Εµπορίου & Επιχειρηµατικότητας και της Ένωσης Επιχειρηµατιών Μόσχας. 

 Επίσκεψη σε Κεντρική Αγορά της Μόσχας FOOD CITY και συνάντηση µε τον 
Αναπληρωτή Γενικό ∆ιευθυντή της εταιρείας, 13.07.2017. 

 Συµµετοχή σε σειρά εκδηλώσεων του Συνδέσµου Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων σχετικά 
µε τη ρωσική οικονοµία, το φορολογικό σύστηµα στη Ρωσία, επενδυτικές ευκαιρίες, 
µεταρρυθµίσεις, παρουσίαση δυναµικών τοµέων της ρωσικής οικονοµίας ή/και 
σηµαντικών ρωσικών επιχειρήσεων. 

 Υποστήριξη εκδήλωσης «Ηµέρας Ρωσίας» στο περιθώριο του Συνεδρίου FIABCI – 
Global Real Estate Summit (Αθήνα 60-10.10.2017). 
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 Παρακολούθηση δράσεων ΥΠΑΑΤ για την προώθηση γεωργικών προϊόντων 
συγχρηµατοδότησης ΕΕ στη Ρωσία. 

 ∆ιαµεσολάβηση για την έγκαιρη έγκριση βίζας ρωσικών εταιρειών που επιθυµούν να 
επισκεφθούν ελληνικές επιχειρήσεις για εµπορική συνεργασία. 
 



 

39 

 

 

3 Συµπεράσµατα – προτάσεις 

3.1 Προοπτική ανάπτυξης διµερούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών 
 

Συµπερασµατικά, η ρωσική οικονοµία συνεχίζει την προσαρµογή της στις χαµηλότερες τιµές 
του πετρελαίου και στις συνθήκες που δηµιούργησαν οι οικονοµικές κυρώσεις (από τον 
Ιούλιο του 2014). Η κυβερνητική πολιτική ( υιοθέτηση ελεύθερα κυµαινόµενης 
συναλλαγµατικής ισοτιµίας, περικοπές των δαπανών σε πραγµατικούς όρους, 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, αξιοποίηση του Αποθεµατικού Ταµείου, υποκατάσταση 
εισαγωγών κλπ) έχει συµβάλει καθοριστικά στη διευκόλυνση της προσαρµογής. Ως 
αποτέλεσµα, η ρωσική οικονοµία αναδύεται σταδιακά από την ύφεση, µε αύξηση του ΑΕΠ 
κατά 1,5% το 2017 έναντι του 2016. 

Η επιβολή των κυρώσεων εκ µέρους ΕΕ και ΗΠΑ έχει ως αποτέλεσµα τις χαµηλές 
επενδύσεις, παρά τη βελτίωση που έχει σηµειώσει η χώρα στην έκθεση της παγκόσµιας 
Τράπεζας (Doing Business 2017) ανερχόµενη στη 35η θέση (από την 124η  θέση το 2011).  Η 
συνέχιση του embargo µάλλον θα δυσχεράνει  την θετική εξέλιξη της οικονοµίας, εξαιτίας 
της περιορισµένης πρόσβασης σε νέες τεχνολογίες, διεθνή χρηµατοδότηση και χαµηλής 
προσέλκυσης των αναγκαίων ξένων επενδύσεων. 

 Ιδιαίτερα όσον αφορά στην εφαρµοζόµενη πολιτική υποκατάστασης των εισαγωγών 
περιλαµβάνονται 22 στρατηγικοί τοµείς, για τους οποίους καταβάλλονται προσπάθειες 
αύξησης της εγχώριας παραγωγής επιβάλλοντας εισαγωγικούς περιορισµούς, προκειµένου 
να αντιµετωπιστούν όσο το δυνατόν οι αρνητικές επιπτώσεις του embargo. 

Βασικά εσωτερικά εµπόδια στην περαιτέρω οικονοµική ανάπτυξης της Ρωσίας παραµένουν 
η ανασφάλεια στον τοµέα του ∆ικαίου, η διαφθορά, η αναποτελεσµατική δηµόσια διοίκηση. 
Η απροθυµία της κεντρικής διοίκησης να προβεί σε σηµαντικές αναδιαρθρώσεις στην 
οικονοµία (πχ. ιδιωτικοποιήσεις) και η διαφαινόµενη προτεραιότητα για επίτευξη 
σταθερότητας (χαµηλός πληθωρισµός, χαµηλή ανεργία) περιορίζουν την ανάπτυξη της 
ρωσικής οικονοµίας σε χαµηλά ετήσια ποσοστά.  

Η αλλαγή του οικονοµικού µοντέλου µε σκοπό την απεξάρτηση των κρατικών εσόδων 
κυρίως από τους φυσικούς πόρους προϋποθέτει, µεταξύ άλλων, τη διατήρηση της 
δηµοσιονοµικής σταθερότητας, µέσω αποταµίευσης και συνετής χρήσης των εσόδων από τις 
εξαγωγές ενεργειακών προϊόντων, τον έλεγχο του πληθωρισµού, την αύξηση του ελέγχου 
στις τράπεζες και τα ιδιωτικά δάνεια, την πραγµατοποίηση διαρθρωτικών αλλαγών τη 
βελτίωσης του επενδυτικού περιβάλλοντος, την επίλυση του προβλήµατος της πληθυσµιακής 
µείωσης κλπ.  

Μακροπρόθεσµα η οικονοµική ανάπτυξη στη χώρα θα προκύψει µέσα από την αύξηση των 
ιδιωτικών επενδύσεων εφόσον αντιµετωπιστούν θέµατα στον τοµέα του ∆ικαίου, της 
διαφάνειας, της διαφθοράς και την επίλυση των διαφορών µε τη ∆ύση. . 

Όσον αφορά στις δυνατότητες εισόδου στη ρωσική αγορά εκ µέρους των Ελλήνων 
επιχειρηµατιών µεµονωµένα ή συλλογικά, και ενίοτε µε την αρωγή των δηµοσίων φορέων, 
πρέπει να επισηµανθεί ότι η ρωσική οικονοµία παραµένει τόσο στην πράξη όσο και στην 
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νοοτροπία µία σε µεγάλο βαθµό κρατικά διευθυνόµενη.  Τα σηµαντικά εµπόδια 
φυτοϋγειονοµικών / τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται κατά καιρούς στις εισαγωγές 
προϊόντων από το εξωτερικό, η συνεχής µεταβολή των ισχυόντων κανονισµών, η παροχή της 
απαραίτητης πληροφόρησης µόνο στη ρωσική γλώσσα  και τα πάσης φύσεως 
γραφειοκρατικά εµπόδια αποτελούν µόνιµη κατάσταση.  

Παρά ταύτα παραµένουν τα αντικειµενικά πλεονεκτήµατα – ευκαιρίες της ρωσικής 
οικονοµίας, τα οποία συνοπτικά έχουν ως εξής: 

 Μεγάλη αγορά 

 Νέα αγορά 

 Μεγάλη ροπή προς κατανάλωση 

 Ενδιαφέρον για νέα προϊόντα, τρόπους ζωής, προσλαµβάνουσες παραστάσεις 
κλπ. 

Συνδυάζοντας τα ανωτέρω προκύπτει ότι η Ρωσική αγορά δεν ενδείκνυται για πρόσκαιρες 
και ευκαιριακές εξαγωγές, αλλά απαιτείται καλός σχεδιασµός και επιµονή προκειµένου να 
στεφθούν µε επιτυχία οι προσπάθειες διείσδυσης των επιχειρήσεων της χώρας µας στη 
ρωσική αγορά, µε την αρωγή των εκάστοτε υποστηρικτικών δηµοσίων υπηρεσιών (Γραφείο 
ΟΕΥ, Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας, Εµπορικά Επιµελητήρια κλπ).  

Στην πράξη, οι δυνατότητες της χώρας µας να επωφεληθούν των ως άνω δυνατοτήτων που 
προσφέρει η εσωτερική αγορά της Ρωσίας, εκτιµούµε ότι θα πρέπει να επικεντρωθούν σε 
τοµείς που κατά τη γνώµη µας εµφανίζουν συγκριτικό πλεονέκτηµα: 

αγρο-διατροφικός τοµέας 

- Παρά τα ρωσικά αντίµετρα έναντι των δυτικών κυρώσεων σε µεγάλη κατηγορία 
τροφίµων προερχόµενων από την ΕΕ, υπάρχουν σηµαντικές ευκαιρίες σε κατηγορίες 
προϊόντων, οι οποίες δεν πλήττονται από τους περιορισµούς, όπως πχ. γλυκίσµατα, 
προϊόντα αρτοποιίας, αλκοολούχα ποτά, παιδικές τροφές (στις οποίες επιτρέπεται 
και το κρέας), γαλακτοκοµικά χωρίς λακτόζη κλπ. Ελληνικά προϊόντα που σηµείωσαν 
το 2017 µεγάλη ποσοστιαία αύξηση στις εξαγωγές τους (έναντι του 2016) είναι ο 
καφές (+82%), το πιπέρι (+112%), µπαχαρικά (+372%), άλευρα πλην σίτου (+77,8%), 
γλυκαντικές ουσίες (πχ γλυκόζη +1126%), σοκολάτα και παρασκευάσµατα αυτής 
(+460%), χυµοί φρούτων (+262%), σάλτσες (+104%), νερά µε προσθήκη ζάχαρης 
(+2452%).  
 

- Ο τοµέας των γεωργικών µηχανηµάτων είναι πολλά υποσχόµενος, εξαιτίας της 
ανάγκης ανανέωσης του παλαιού εξοπλισµού αλλά και της προσπάθειας της χώρας 
για εξασφάλιση αυτάρκειας στην παραγωγή τροφίµων µέχρι το 2020.   
 

- Οι επενδύσεις στο γεωργικό τοµέα και στην επεξεργασία γεωργικών προϊόντων, 
κυρίως µέσω µικτών επιχειρήσεων. Εδικά σε τοµείς προτεραιότητας για τους 
ρώσους, όπως τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, τα βιολογικά προϊόντα (υιοθέτηση 
πρόσφατα σχετικής νοµοθεσίας, το κρασί, τα θερµοκήπια, κλπ.  
  

- Το Γραφείο ΟΕΥ σε συνεργασίας µε το ελληνικούς φορείς προσκάλεσε αγοραστές 
τροφίµων και ποτών στην Ελλάδα, µε πολύ θετικά αποτελέσµατα. Παράλληλα 
επιχειρήσεις τροφίµων συµµετείχαν σε εδώ αποστολές και εκθέσεις. Αξιόλογη 
ελληνική συµµετοχή παρατηρείται στην διεθνή έκεθση τροφίµων και ποτών 
PRODEXPO. Είναι σκόπιµο το 2019 η συµµετοχή αυτή να αναβθµιστεί και να γίνει 
πιο οργανωµένα, µέσω µιας εθνικήξς συµµετοχής.  
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∆οµικά υλικά και τεχνολογίες 

Γίνονται ήδη αξιόλογες εισαγωγές δοµικών υλικών από την Ελλάδα π.χ. µάρµαρα, µονωτικά 
υλικά, χρώµατα, βερνίκια, τσιµέντα, κλπ. Σε συνεργασία µε το Enterprise Greece το Γραφείο 
ΟΕΥ Μόσχας θα διοργανώσει τον Οκτώβριο 2018 επιχειρηµατική αποστολή δοµικών υλικών 
σε Μόσχα και Αγία Πετρούπολη. Επίσης για το 2019 προτείνουµε τη συµµετοχή στη  έκθεση 
Mosbuild. 

Γουναρικά 

Εξάγονται ήδη είδη ένδυσης στη Ρωσία, Ειδικά τα ενδύµατα από γούνα αποτελούν το 
σηµαντικότερο εξαγόµενο προϊόν µας στη Ρωσία. Από την πλευρά της η Ρωσία, ως 
σηµαντικός προµηθευτής πρώτης ύλης (γουνοδέρµατα). Προσκαλούνται σε µόνιµη βάση 
εισαγωγείς στις εκθέσεις γούνας Αθηνών και Καστοριάς.  

Μηχανήµατα – Εξοπλισµός – Συσκευές 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στον ηλεκτρονικό εξοπλισµό και τους ανελκυστήρες. 

Τουρισµός 

Ιδιαίτερη έµφαση πρέπει να δοθεί στον ιατρικό και τον εκκλησιαστικό. Χάρη και στο έτος 
τουρισµού Ελλάδας – Ρωσίας που διανύουµε γίνεται πληθώρα δράσεων για την προώθηση 
του ελληνικού τουρισµού, µε ενθαρρυντικά αποτελέσµατα, καθώς για το 2018 προβλέπεται 
ότι οι αφίξεις Ρώσων τουριστών στην Ελλάδα θα ξεπεράσουν το ένα εκατ. άτοµα. 

Μια σειρά από άλλα προϊόντα επίσης παρουσιάζουν αξιόλογο ενδιαφέρον είναι τα φάρµακα, 
τα καλλυντικά, τα ενδύµατα, τα λευκά είδη, κλπ. 

 

Κατασκευές 

Τόσο σε οµοσπονδιακό, όσο και σε επίπεδο Περιφερειακών Κυβερνήσεων και ∆ηµοτικών 
Αρχών προκηρύσσονται κατά καιρούς σηµαντικά κατασκευαστικά έργα. Η επιτυχία των 
ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στους σχετικούς διαγωνισµούς εκτιµάται πιθανότερη 
όσο συστηµατικότερη και µακρόπνοη είναι η προηγηθείσα καλλιέργεια της σχέσης τους µε 
τις εκάστοτε εδώ αναθέτουσες αρχές, σε συνδυασµό και µε την αναζήτηση εγχώριων 
εταίρων.  Μεταξύ των τοµέων ενδιαφέρον είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας και η 
διαχείριση απορριµµάτων. 

Οι διάφοροι κλάδοι, ειδικά τα καταναλωτικά προϊονται, τα τρόφιµα και ο τουρισµός, 
συνδέονται πολλαπλώς µεταξύ τους και ως εκ τούτου τυχόν προωθητικές ενέργειες οφείλουν 
να συντονιστούν προκειµένου να πολλαπλασιαστεί το αποτέλεσµά τους µε τη δηµιουργία 
ενιαίου brand name και να επιµεριστεί το κόστος . 

Ανά τοµέα και ειδικά όσον αφορά στα τρόφιµα και τα γεωργικά προϊόντα αλλά και τα 
επιµέρους καταναλωτικά αγαθά, τα φαρµακευτικά προϊόντα, τον ιατρικό εξοπλισµό και 
άλλα προϊόντα µε σηµαντική ζήτηση στην Ρωσία, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στο 
συντονισµό της προσπάθειας υπέρβασης των γνωστών εµποδίων (τελωνειακή διασάφηση, 
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πιστοποίηση προϊόντων και δειγµάτων, πληρωµή entrance fees στα σουπερµάρκετ κλπ), που 
ο εκάστοτε µικρός εξαγωγέας δεν είναι συνήθως σε θέση να αντιµετωπίσει µόνος του µε 
αποτέλεσµα να παραιτείται των προσπαθειών εισόδου στην αγορά της Ρωσίας. 

Οι προωθητικές πρωτοβουλίες καλό θα ήταν να επικεντρώνονται σε ένα κλάδο οικονοµικής 
δραστηριότητας κάθε φορά. Στο µέτρο δε που η αγορά της Μόσχας, για πολλά από τα 
προϊόντα ενδιαφέροντός µας, µεταξύ των οποίων και των τροφίµων, παρουσιάζει σηµάδια 
κορεσµού, προκύπτει άµεσα η ανάγκη προσέγγισης της αγοράς των µεγάλων πόλεων της 
ρωσικής περιφέρειας. 

 

Πίνακας 19: Προοπτική ανάπτυξης διµερούς εµπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Α/Α Κλάδοι Ενδιαφέροντος Ανάλυση - Αιτιολόγηση 

1. Ενδύµατα από γούνα Αποτελεί παραδοσιακά το πρώτο εξαγόµενο 
ελληνικό προϊόν στη Ρωσία. Ωστόσο, τα 
τελευταία έτη καταγράφεται σηµαντική 
µείωση της αξίας των εξαγωγών. 

2. ∆οµικά υλικά - κατασκευές Ο τοµέας των κατασκευών ανθεί στη Ρωσία 
τόσο σε επίπεδο κατοικιών αλλά ακόµα 
περισσότερο σε επίπεδο υποδοµών (δρόµοι, 
γέφυρες κλπ) οι οποίες χρήζουν 
αποκατάστασης. 

3. Τυποποιηµένα τρόφιµα ∆εδοµένων των κυρώσεων που έχουν 
επιβληθεί στα αγροτικά προϊόντα, η προσοχή 
πρέπει να εστιαστεί στην προώθηση λοιπών 
κατηγοριών τροφίµων όπως αρτοσκευάσµατα, 
ζυµαρικά, ελαιόλαδο και ελιές, 
κονσερβοποιηµένα τρόφιµα κ.ά.  

4. Τουρισµός  Μεταξύ των ελληνικών εισπράξεων από 
υπηρεσίες, ο τουρισµός κατέχει εξέχουσα θέση. 
Οι δύο χώρες υλοποιούν πρόγραµµα 
τουριστικής συνεργασίας, το οποίο 
περιλαµβάνει πληθώρα δράσεων εκατέρωθεν. 

 

3.2 Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

Ο τοµέας µε το υψηλότερο ενδιαφέρον από πλευράς Ρωσίας για επενδύσεις στην 
Ελλάδα είναι της ακίνητης περιουσίας. Η Ελλάδα στα πλαίσια της προώθησης του 
προγράµµατος Golden Visa παρέχει τη δυνατότητα απόκτησης πενταετούς βίζας για τον 
επενδυτή και τα µέλη της οικογένειάς του για επενδύσεις ύψους άνω των 250.000 ευρώ 
στον τοµέα της ακίνητης περιουσίας. 
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3.3 Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει για την Ελλάδα η προσέλκυση επενδύσεων στον 
τουριστικό τοµέα (ξενοδοχεία, εναλλακτικός, ιατρικός, θρησκευτικός κλπ τουρισµός), στον 
τοµέα ακινήτων, στον τοµέα ενέργειας (ηλεκτρικό ρεύµα, φυσικό αέριο, ΑΠΕ).  

Επισηµαίνεται το ρωσικό ενδιαφέρον για συνεργασία στον τοµέα της µεταφοράς 
τεχνογνωσίας στον αγροτικό τοµέα.  

Η ελληνική πλευρά µέσω του Enterprise Greece συµµετέχει στις εκθέσεις 28th Moscow Int. 
Property Show µε εθνικό περίπτερο και στην 9η Int. Wealth Management and Private 
Banking τον Αρίλιο του 2018. 

 

Aπό το Γραφείο µας για το 2018 θα διοργανωθούν (ενδεικτική καταγραφή) : 

1) Forum για τις επενδύσεις στον τουριστικό τοµέα.  

2) Επιχειρηµατική αποστολής ΣΕΒ σε συνεργασία µε το Ρωσική Ένωση Βιοµηχάνων και 
Επιχειρηµατιών.  

3) Β2Β συναντήσεις στον τοµέα των τροφίµων. 

4) Αποστολή Ρώσων επιχειρηµατιών όπως κάθε χρόνο σε εκθέσεις που διοργανώνει η 
HELEXPO (DETROP, FURNIDEC, AGROTICA, HOTELIA, ARTOZYMA κλπ). 

5) Πρόσκληση αγοραστών γούνας στην Εκθεση Γούνας στην Καστοριά. 

6) Συµµετοχή σε εκδηλώσεις Επιµελητηρίων, φορέων, συνδέσµων στην Ελλάδα µε 
πραγµατοποίηση παρουσίασης για τη ρωσική αγορά  

7) Πρόσκληση Ρώσων αγοραστών τροφίµων στην έκθεση Greece Food Expo στην 
Αθήνα.  

8) Πρόσκληση Ρώσων αγοραστών τροφίµων σε συνεργασία µε το Enterprise Greece σε 
Αθήνα και Θεσσαλονίκη 
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4 ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Ο.Ε.Υ. ΜΟΣΧΑΣ 

4.1 OYZMΠΕΚΙΣΤΑΝ 

Προφίλ οικονοµίας  
 

  

Πληθυσµός χώρας 31,7 εκ. (2017) 

Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσµού 

0-14: 23,9% (2017) 

15-24: 18,5% 
25-54: 44,5% 
55-64: 7,9% 

65+: 5,4% 

Οµιλούµενες γλώσσες 
Ουζµπεκική, 
Ρωσική, 

Αγγλική 

Πρώτες ύλες (αγροτικές και µεταλλεύµατα) 

Βαµβάκι, Φρούτα/Λαχανικά, ∆ηµητριακά, Καπνός, 
Μαλλί, Μετάξι, Πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, 
Άνθρακας, Λιγνίτης, Πολύτιµα Μέταλλα (Χρυσός, 
Ασήµι), Φθορίτης, Ψευδάργυρος, Χαλκός. 

Παραγωγή φυσικού αερίου (δισ. κ.µ.) 62,8 (2016) 

Παραγωγή πετρελαίου (δις. κ.µ.) 55,5 (2016) 

Εθνικό νόµισµα και συναλλαγµατική 
ισοτιµία µε Ευρώ 

Sθm (UZS) 
1 Ευρώ = UZS 9.381 – Οκτώβριος 2017  

Αξία ΑΕΠ (δισ. δολάρια) 67,5 (2017) 

Αξία ΑΕΠ/κεφαλή ($) 2.128 (2017) 

∆ιάρθρωση ΑΕΠ (%) 

Βιοµηχανία: 30% (2017) 
Γεωργία / κτηνοτροφία / αλιεία: 16% 

Μεταφορές / επικοινωνίες: 11,4% 
Εµπόριο / κοινή ωφέλεια: 9,6% 
Άλλα: 33 %  

Μέσος µηνιαίος µισθός (δολάρια) 250 - 400 $ 

Πληθωρισµός 13% (2017) 

Ανεργία 5,2% (2016) 

∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα (αξία ως % του 
ΑΕΠ) 

0,6% (2017) 

∆ηµόσιο Χρέος (αξία ως % του ΑΕΠ) 14,1% (2017) 

Απόθεµα Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στη 
χώρα (αξία σε $) 

8,9 δισ. (2016) 
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Κύριες χώρες προέλευσης ΑΞΕ 
Ρωσία, Κίνα 
 

Κύριοι τοµείς ΑΞΕ 
Βιοµηχανία (Κυρίως Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, 
Ηλεκτρική Ενέργεια), Μεταφορές και 
Τηλεπικοινωνίες, Γεωργία 

Αξία εξαγωγών ($) 12,6 δισ. (2016) 

Αξία εξαγωγών στην ΕΕ ($) 0,17 δισ. (2016) 

Αξία εισαγωγών ($) 12,11 δισ. (2016) 

Αξία εισαγωγών από ΕΕ ($) 1,6 δισ. (2016) 

Κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα 
Μηχανήµατα και Εξοπλισµός, Χηµικά Προϊόντα, 
Τρόφιµα, Σιδηρούχα και µη Σιδηρούχα µέταλλα, 
Ενέργεια (καύσιµα) και προϊόντα Πετρελαίου 

Κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα 

Ενέργεια (καύσιµα) και Προϊόντα Πετρελαίου, 
Τρόφιµα, Χηµικά και Φαρµακευτικά Προϊόντα, Μη 
σιδηρούχα και σιδηρούχα µέταλλα, Βαµβάκι, 
Μηχανήµατα και Εξοπλισµός 

Κυριότεροι προµηθευτές 
Ρωσία, Κίνα, Καζακστάν, Κορέα, Τουρκία, 
Γερµανία, ΗΠΑ 

Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισµοί 
Κίνα, Ρωσία, Καζακστάν, Τουρκία, Αφγανιστάν, 
Ιράν, Κορέα 

 

Παρατηρείται µια διαχρονική συρρίκνωση του ∆ηµόσιου τοµέα της οικονοµίας, ο οποίος 
από 41,6% το 1995 περιορίστηκε σε 18,7% του ΑΕΠ το 2016.  Όµως, σε µεγάλο βαθµό 
διατηρείται ακόµη ο κρατικός έλεγχος της οικονοµίας, µέσω επιδοτήσεων και κρατικών 
ελέγχων στην παραγωγή, στις τιµές και στο συνάλλαγµα. Επίσης, παρά τις προσπάθειες για 
διαφοροποίηση της γεωργικής παραγωγής, η εξάρτησή της από το βαµβάκι εξακολουθεί να 
είναι υψηλή. Η εξειδίκευση στην παραγωγή βάµβακος οφείλεται πιο πολύ σε ιστορικούς 
λόγους, παρά στην ύπαρξη συγκριτικού πλεονεκτήµατος. 

Η ανάπτυξη της χώρας εξακολουθεί να στηρίζεται κυρίως στις κρατικές επενδύσεις και την 
εξαγωγή φυσικού αερίου, χρυσού και βάµβακα. Το Ουζµπεκιστάν διαθέτει µεγάλα 
αποθέµατα χρυσού (τέταρτα παγκοσµίως), ουρανίου και φυσικού αερίου.  

Παρόλα αυτά, µετά το 2004 παρατηρούνται υψηλοί ρυθµοί ανάπτυξης, µε αποτέλεσµα την 
άνοδο του βιοτικού επιπέδου σε αρκετές κοινωνικές οµάδες και βελτίωση της θέσης των 
µικροµεσαίων επιχειρήσεων που έχουν µεγάλη συνεισφορά στην απασχόληση.  

Να σηµειωθεί ότι παρόλο που τα επίσηµα στοιχεία για την ανεργία δείχνουν ένα ποσοστό 
4.9%, πρέπει να προστεθεί και σε αυτό και η εκτεταµένη υποαπασχόληση της τάξεως του 
20%. 

Οι εξαγωγές φυσικού αερίου, χρυσού, χαλκού και άλλων βασικών αγαθών, ενίσχυσαν τα 
δηµόσια έσοδα και διευκόλυναν τη χρηµατοδότηση µεγάλων επενδύσεων, ενώ συνέβαλαν 
και στην αύξηση του διαθέσιµου εισοδήµατος και της κατανάλωσης. 
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Όµως, τα τελευταία χρόνια, οι χαµηλές τιµές των βασικών αγαθών και η επιβράδυνση στις 
οικονοµίες της Ρωσίας και της Κίνας, έπληξαν την οικονοµία και οδήγησαν σε έλλειψη. 
συναλλάγµατος.  

Προκειµένου να αντιµετωπίσει την κατάσταση, η Κυβέρνηση υιοθέτησε µια πολιτική 
µεταρρυθµίσεων, προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, ανάπτυξης του ιδιωτικού τοµέα και 
ειδικά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων και στροφή στην ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης.  

Χάρη σε µια σειρά µέτρων δηµοσιονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, οι αναπτυξιακοί 
ρυθµοί παρέµειναν σε υψηλά ποσοστά (7,8% το 2016 και 5,3% το 2017). 

To Φεβρουάριο 2017 η Κυβέρνηση υιοθέτησε ένα πρόγραµµα ανάπτυξης της χώρας για την 
περίοδο 2017 – 2021, που περιλαµβάνει πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές 
µεταρρυθµίσεις προς την κατεύθυνση της απελευθέρωσης της οικονοµίας. 

Το Σεπτέµβριο 2017 υπήρξε υποτίµηση του νοµίσµατος κατά 50% και χαλάρωση των 
συναλλαγµατικών περιορισµών, ώστε να καταπολεµηθεί η µαύρη αγορά, να διευκολυνθεί η 
πρόσβαση των επιχειρήσεων σε συνάλλαγµα και να βελτιωθεί το επενδυτικό κλίµα. 

∆ιαχρονικά παρατηρείται µείωση του µεριδίου της γεωργίας ως ποσοστού του ΑΕΠ (από 
32,4% το 1995 σε 17,6% το 2016), καθώς οι υπηρεσίες και η µεταποίηση αναπτύσσονται 
ταχύτερα. Η γεωργική παραγωγή αποτελείται κυρίως από βαµβάκι, φρούτα και λαχανικά, 
δηµητριακά και κτηνοτροφικά προϊόντα 

Το ποσοστό της µεταποίησης στην ίδια περίοδο αυξήθηκε από 27,8% το 1995 σε 32,9% το 
2016. Στο δευτερογενή τοµέα κυριαρχούν τα κλωστοϋφαντουργικά, τρόφιµα, µηχανήµατα, 
µέταλλα, ορυκτά, εξόρυξη υδρογονανθράκων και χηµικά.  

Το Ουζµπεκιστάν κληρονόµησε από τη σοβιετική εποχή µια αξιόλογη υποδοµή σε κλάδους 
όπως η µεταλλουργία, η χηµική βιοµηχανία και η αεροναυπηγική, τους οποίους επιδιώκει να 
αναπτύξει και να εκσυγχρονίσει.  

Οι υπηρεσίες παρουσιάζουν την ταχύτερη αύξηση του µεριδίου τους (από 39,8% το 1995 σε 
49,5% το 2016). Ο τριτογενής τοµέας είναι ο πλέον δυναµικός της οικονοµίας και έχει τη 
µεγαλύτερη συνεισφορά στην ανάπτυξη και την απασχόληση.  

Οι εξαγωγές  ανέρχονται σε $ 12,18 δισ., έναντι εισαγωγών $ 12,13 δισ., µε αποτέλεσµα ένα 
ελαφρά πλεονασµατικό εµπορικό ισοζύγιο ύψους $ 48 εκατ. 

Οι κυριότερες εξαγωγές είναι βάµβακας, προϊόντα ενέργειας, χρυσός, λιπάσµατα, 
σιδηροµεταλλεύµατα και τα µη σιδηρούχα µεταλλεύµατα και τρόφιµα. Αντίστοιχα, οι 
σηµαντικότερες εισαγωγές είναι µηχανήµατα, τρόφιµα, χηµικά και µέταλλα.  

Οι σηµαντικότεροι πελάτες είναι η Ελβετία, η Κίνα, η Τουρκία και το Καζακστάν και η 
Ρωσία, ενώ οι σηµαντικότεροι προµηθευτές είναι η Κίνα, η Ρωσία και η Νότια Κορέα, το 
Καζακστάν, η Τουρκία και η Γερµανία.  

H εµπορική πολιτική του Ουζµπεκιστάν είναι προστατευτική και χαρακτηρίζεται από 
πληθώρα εµποδίων και υψηλούς δασµούς στις εισαγωγές. Η κυβέρνηση ασκεί πολιτική 
περιορισµού των εισαγωγών και υποκατάστασής τους από εγχώρια παραγόµενα προϊόντα. 
‘Όµως, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια σταδιακή απελευθέρωση του εξωτερικού 
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εµπορίου, οι ροές του οποίου καθορίζονται σε µεγάλο βαθµό από τις διεθνείς τιµές 
βάµβακος, χρυσού και βασικών εµπορευµάτων.  

Η ΕΕ παρέχει αναπτυξιακή βοήθεια µέσω προγραµµάτων για την ενίσχυση της οικονοµικής 
ανάπτυξης, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και τη µεταρρύθµιση κρίσιµων τοµέων, όπως η 
δικαιοσύνη, η εκπαίδευση, η υγεία, η κοινωνία των πολιτών, οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
κλπ. 

Οι σχέσεις ΕΕ – Ουζµπεκιστάν διέπονται από την Partnership and Cooperation Agreement 
(PCA), µε βάση την οποία ισχύει η ρήτρα του πλέον ευνοούµενου κράτους (MFN) για το 
διµερές εµπόριο και προβλέπεται η άρση των ποσοτικών περιορισµών στις εισαγωγές.  

Παράλληλα το Ουζµπεκιστάν επωφελείται από το Σύστηµα Γενικευµένων Προτιµήσεων 
(Generalised System of Preferences - GSP), το οποίο προβλέπει τη µονοµερή χορήγηση 
χαµηλότερων δασµών σε αναπτυσσόµενες χώρες. 

Το Ουζµπεκιστάν δεν είναι µέλος του ΠΟΕ, συµµετέχει στον Οργανισµό Οικονοµικής 
Συνεργασίας (ECO), ενώ αρνήθηκε τη συµµετοχή του στην Ευρασιατική Ένωση.   

Η µελλοντική επανασύσταση του «δρόµου του µεταξιού» θα ωφελήσει τα µέγιστα το 
Ουζµπεκιστάν, λόγω της στρατηγικής σηµασίας της τοποθεσίας του για την πρόσβαση 
µεταξύ Ευρώπης και Κίνας.  

Μεταξύ των σηµαντικότερων παραγόντων που δυσχεραίνουν την οικονοµική ανάπτυξη είναι 
η αντίδραση τοπικών Αρχών σε υλοποίηση µεταρρυθµίσεων (νύξεις για εκτεταµένη 
διαφθορά), οι σοβαρές ελλείψεις σε υποδοµές, ιδίως στον ενεργειακό τοµέα, παρά τα 
τεράστια αποθέµατα χώρας η περιοριστική νοµοθεσία, ιδίως για µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
η ανάγκη δηµιουργίας κουλτούρας ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η έλλειψη τεχνογνωσίας παρά 
το άφθονο, φθηνό και σχετικώς κατηρτισµένο εργατικό δυναµικό.  

 

Σχέσεις Ελλάδας – Ουζµπεκιστάν 
 

∆ιµερές Εµπόριο 

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2017, η αξία των 
ελληνικών εξαγωγών στο Ουζµπεκιστάν ανήλθε στα 2,46 εκ. Ευρώ, ενώ η αξία των 
εισαγωγών από το Ουζµπεκιστάν διαµορφώθηκε στα 1,66 εκ. Ευρώ. Έτσι, το ισοζύγιο ήταν 
πλεονασµατικό για τη Χώρα µας κατά 800 χιλιάδες Ευρώ. 

∆ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Ουζµπεκιστάν 2014-2017 

σε Ευρώ 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 2015 2014 

Εξαγωγές 2.462.146 1.030.286 138,97% 2.975.333 3.902.283 

Εισαγωγές 1.661.938 781.715 112,60% 62.364 12.331.431 

Όγκος Εµπορίου 4.124.084 1.812.001 127,59% 3.037.697 16.233.714 
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Εµπορικό Ισοζύγιο 800.208 248.571  2.912.969 -8.429.148 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

 

Η εξέλιξη του διµερούς εµπορίου στο διάστηµα 2014-2017 απεικονίζεται στο ακόλουθο 
διάγραµµα: 

 

 

Οι τετραψήφιοι κωδικοί Συνδυασµένης Ονοµατολογίας στους οποίους παρατηρείται η 
µεγαλύτερη αξία ελληνικών εξαγωγών στο Ουζµπεκιστάν είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός (CN4) Περιγραφή Αξία σε Ευρώ Ποσότητα σε Κιλά 

8438 Μηχανές και συσκευές  989.320 53.883 

8424 
Μηχανικές συσκευές, έστω και 
χειροκίνητες, για τη διασπορά, 
εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή σκόνης 

325.108 34.541 

8422 Πλυντήρια πιάτων. 170.372 9.365 

8462 Εργαλειοµηχανές  131.000 2.700 

8414 Αεραντλίες ή αντλίες κενού  97.157 2.196 

8434 
Μηχανές αρµέγµατος και άλλες 
µηχανές και συσκευές γαλακτοκοµίας  

93.321 7.679 

7607 Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο 92.925 19.047 

8507 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, 64.294 18.828 

8516 
Θερµαντήρες νερού και 
θερµοσυσκευές 

62.328 4.940 
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99SS Λοιπά προίόντα 58.865 8.811 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 10 ΠΡΩΤΩΝ ΚΩ∆ΙΚΩΝ 2.084.690 (85% του συνόλου) 

 

Η διάρθρωσης των εξαγωγών µας απεικονίζεται ως εξής: 

 

Οι τετραψήφιοι κωδικοί Συνδυασµένης Ονοµατολογίας στους οποίους καταγράφηκαν 
εισαγωγές από το Ουζµπεκιστάν είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός (CN4) Περιγραφή Αξία σε Ευρώ Ποσότητα σε Κιλά 

3901 Πολυµερή του αιθυλενίου  928.549 1.002.000 

0802 Καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί 698.117 108.480 

0711 Λαχανικά, διατηρηµένα προσωρινά 23.526 14.400 

0713 Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό 11.746 8.500 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.661.938 (100% του συνόλου) 

 

Η διάρθρωση των εισαγωγών µας απεικονίζεται ως εξής: 
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Επενδύσεις – Επιχειρηµατικές Συνεργασίες 

Στο Ουζµπεκιστάν δραστηριοποιούνται περί τις 12 επιχειρήσεις ελληνικών συµφερόντων, 
στους τοµείς της επεξεργασίας βάµβακος, δερµάτων και κατασκευαστικών υλικών, µεταξύ 
αυτών Όµιλος Βαρδινογιάννη, Σπύρου, Γερµανός, ΕΜΚΑΤ, Παπασάββας Α.Ε., Κένταυρος, 
European Profiles (του κ. ∆. Μπακόλα)  κ.α. 

Εξάλλου, στο πλαίσιο του Προγράµµατος ΤΑCIS, ελληνικές εταιρείες και οργανισµοί, όπως 
οι ‘Kantor’, ‘Hellenic Investments’, ‘European Profiles’, ‘Papasavas S.A’, ‘Remaco’, 
‘Infogroup’, ‘LDK’, ‘Trademco’, ‘Eurocome Expertise’ έχουν συµµετάσχει σε 
χρηµατοδοτούµενα έργα στο Ουζµπεκιστάν.  

 

Προοπτικές Συνεργασίας Ελλάδος – Ουζµπεκιστάν 
 

Στις 12 Μαρτίου 2018 πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο Uzbek - Greek Business Forum στην 
Αθήνα (Divani Caravel Hotel), κατά τη διάρκεια του οποίου υπογράφηκε συµφωνία 
συνεργασίας του Ουζµπεκικού Επιµελητηρίου µε το ΕΒΕΑ.  

Τριάντα επιχειρηµατίες από την Τασκένδη και τη Σαµαρκάνδη έλαβαν µέρος στη FOOD 
EXPO 2018 η οποία διοργανώθηκε στην Αθήνα και στην οποία το Ουζµπεκιστάν είχε εθνικό 
περίπτερο.  

Στο τέλος Σεπτεµβρίου του 2017 πραγµατοποιήθηκε αποστολή 25 ελληνικών επιχειρήσεων 
στο Ουζµπεκιστάν, που συνδυάστηκε µε τη διοργάνωση επιχειρηµατικού φόρουµ στην 
Τασκένδη και Β2Β συναντήσεις. 

Υφίσταται αµοιβαία θέληση των δύο χωρών για σύγκληση Μ∆Ε µέχρι του στο τέλος του 
2018 ή αρχές του 2019 στην Τασκένδη, µε ταυτόχρονη πραγµατοποίηση Business Forum. Η 
ουζµπεκική πλευρά δίνει ιδιαίτερη έµφαση στη συνεργασία στον τουρισµό, προτείνοντας 
απλοποίηση της διαδικασίας θεωρήσεων και επαναλειτουργία της απευθείας αεροπορικής 
σύνδεσης Αθήνας – Τασκένδης. Το Φθινόπωρο 2018 αναµένεται να διοργανωθεί στην 
Τασκένδη επιχειρηµατικό φόρουµ για τον τουρισµό, στο οποίο θα προσκληθεί να 
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συµµετάσχει και η Υπουργός Τουρισµού, κα. Κουντουρά.  Η Ελλάδα εντάχθηκε στον 
κατάλογο των χωρών για τις οποίες ισχύει απλοποιηµένη διαδικασία έκδοσης βίζας εκ 
µέρους του Ουζµπεκιστάν. 

Οι σηµαντικότερες προοπτικές συνεργασίας εντοπίζονται στους ακόλουθους τοµείς: 

- Ενίσχυση των ελληνικών εξαγωγών σε δοµικά υλικά, περιβάλλον, προϊόντα αλουµινίου, 
φάρµακα, γεωργικά προϊόντα και τρόφιµα. 

- Μεταφορά τεχνογνωσίας στον τοµέα της γεωργίας, των τροφίµων και του τουρισµού, οι 
οποία όµως πρέπει να συνδυασθεί µε δηµιουργία µεικτών επιχειρήσεων, ώστε να υπάρχει 
αµοιβαίο όφελος.  

- Ανάληψη έργων από ελληνικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις π.χ. µεγάλα έργα υποδοµής, 
κατασκευή βιοµηχανικών εγκαταστάσεων, ηλιακά πάρκα, κλπ. (127 από αρχή). 

Οι σχέσεις ΕΕ – Ουζµπεκιστάν εδράζονται στην Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και 
Συνεργασίας από το 1999, η οποία καθιερώνει διεξαγωγή τακτικού πολιτικού διαλόγου και 
στοχεύει στην ενίσχυση της δηµοκρατίας, της οικονοµικής ανάπτυξης και της συνεργασίας 
σε τοµείς όπως η εκπαίδευση, το κράτος δικαίου και η αειφόρος ανάπτυξη. 
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4.2 ΙΙ. ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ 

Προφίλ οικονοµίας  

  

Πληθυσµός χώρας 8,8 εκ. (2017) 

Πρωτεύουσα Ντουσαµπέ 

Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσµού 

0-14: 32,3%  (2017) 
15-24: 18,6% 
25-54: 40,1% 

55-64: 5,6% 
65+: 3,4% 

Οµιλούµενες γλώσσες 
Τατζικική, Ρωσική, 

Αγγλική, Ουζµπεκική 
 

Πρώτες ύλες (αγροτικές και 
µεταλλεύµατα) 

Αιγοπρόβατα, Βοοειδή, Λαχανικά, Σταφύλια, 
Φρούτα, Σιτηρά, Βαµβάκι, Χρυσός, Ασήµι, 
Βολφράµιο, Αντιµόνιο, Ψευδάργυρος, 
Μόλυβδος, Λιγνίτης, Υδράργυρος, Ουράνιο, 
Πετρέλαιο    

Εθνικό νόµισµα και συναλλαγµατική 
ισοτιµία µε Ευρώ 

Somoni (TJS) 
1 Ευρώ = 10 TJS (Oκτώβριος 2017) 

Αξία ΑΕΠ (δισ. δολάρια) 7,2 (2017) 

Αξία ΑΕΠ/κεφαλή ($) 818  (2017) 

∆ιάρθρωση ΑΕΠ (%) 

Γεωργία / ∆ασοκοµία / Αλιεία: 20,7% (2017)  
Εµπόριο / Εστίαση / Ξενοδοχεία: 14% 

Μεταλλευτική Βιοµηχανία: 15,1% 
Κατασκευές: 11,2% 
Μεταφορές / Εφοδιασµός /επικοινωνίες: 11,5% 
Υπηρεσίες 3,4%, Λοιπά 24% 

Μέσος µηνιαίος µισθός (δολάρια) 90 (2016) 

Πληθωρισµός 8,9% (2017) 

Ανεργία 2,3% (2015) 

∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα (αξία ως % 
του ΑΕΠ) 

-6,5% (2017) 

∆ηµόσιο Χρέος (αξία ως % του ΑΕΠ) 52,4% (2017) 

Απόθεµα Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 
στη χώρα (αξία σε $) 

2,4 δισ. (2016) 

Κύριες χώρες προέλευσης ΑΞΕ Ρωσία, Κίνα, κ-µ ΕΕ, Ιράν, ΗΠΑ 

Κύριοι τοµείς ΑΞΕ 
Μεταποιητική βιοµηχανία, Εξόρυξη - 
Γεωλογική Εξερεύνηση, 
Γεωργία, Επικοινωνίες 
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Αξία εξαγωγών ($) 0,9 δισ. (2016) 

Αξία εξαγωγών στην ΕΕ ($) 0,06 δισ. (2016) 

Αξία εισαγωγών ($) 3  δισ. (2016) 

Αξία εισαγωγών από ΕΕ ($) 0,16 δισ. (2015) 

Κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα 

Μηχανήµατα και Εξοπλισµός, Μέσα 
µεταφοράς, Ορυκτά Προϊόντα, Μη πολύτιµα 
µέταλλα και τεχνουργήµατα από αυτά, Χηµικά 
Προϊόντα, τρόφιµα, Ξύλο και προϊόντα από 
ξύλο 

Κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα 
Ορυκτά προϊόντα, µη πολύτιµα µέταλλα, 
υφάσµατα, πολύτιµα µέταλλα, µηχανήµατα.  

Κυριότεροι προµηθευτές 
Ρωσία, Κίνα, Καζακστάν, Τουρκία, Ιράν, 
Τουρκµενιστάν, Ελβετία, Λιθουανία, 
Αφγανιστάν, Γερµανία, Ουκρανία 

Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισµοί 
Τουρκία, Ελβετία, Καζακστάν, Ρωσία, 
Αφγανιστάν, Κίνα, Ιράν, Πακιστάν. 

 

Το Τατζικιστάν χαρακτηρίζεται από πολιτική σταθερότητα, µε διαρκή όµως τον φόβο 
ενδυνάµωσης µιας ισλαµοκεντρικής αντιπολίτευσης, δεδοµένων και των κοινών συνόρων µε 
το Αφγανιστάν. Οικονοµικώς, το Τατζικιστάν είναι πολύ ασθενές (το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
διαµορφώθηκε το 2017 σε 817 δολάρια ΗΠΑ), µεταξύ άλλων λόγω και έλλειψης φυσικών 
πόρων, πέραν των υδάτινων.  

Στην ετήσια έκθεση της Παγκόσµιας Τράπεζας Doing Business 2017, το Τατζικιστάν 
σηµείωσε βελτίωση της θέσης κατάταξής του κατά 5 θέσεις (123η θέση από 128η), χάριν της 
αύξησης του ελάχιστου ποσού των εσόδων για υπ0χρεωτική καταγραφή καταβολής του 
ΦΠΑ, της διευκόλυνσης καταγραφή ακίνητης περιουσίας και της µείωσης του κόστους 
µεταβίβασης  ακίνητης περιουσίας.  

Σχέσεις Ελλάδας – Τατζικιστάν 

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2017, η αξία των 
ελληνικών εξαγωγών στο Τατζικιστάν ανήλθε στις 258 χιλιάδες Ευρώ, ενώ η αξία των 
εισαγωγών από το Τατζικιστάν διαµορφώθηκε στις 174 χιλιάδες Ευρώ. Έτσι, το ισοζύγιο 
ήταν πλεονασµατικό για τη Χώρα µας κατά 83 χιλιάδες Ευρώ. 

∆ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Τατζικιστάν 2014-2017 

σε Ευρώ 2017 2016 Μεταβολή 2017/2016 2015 2014 

Εξαγωγές 258.456 51.369 403,13% 15.498 63.245 

Εισαγωγές 174.697 276.521 -36,82% 1.392 0 

Όγκος Εµπορίου 433.153 327.890 32,10% 16.890 63.245 

Εµπορικό Ισοζύγιο 83.759 - 225.152  14.106 63.245 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

Η εξέλιξη του διµερούς εµπορίου στο διάστηµα 2014-2017 απεικονίζεται στο ακόλουθο 
διάγραµµα: 

 

Οι τετραψήφιοι κωδικοί Συνδυασµένης Ονοµατολογίας στους οποίους καταγράφηκαν 
ελληνικές εξαγωγές στο Τατζικιστάν είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός (CN4) Περιγραφή Αξία σε Ευρώ Ποσότητα σε Κιλά 

2710 
Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά 

60.714 48.121 

6802 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση 
ή για την οικοδοµική 

195.819 207.825 

8414 Αεραντλίες ή αντλίες κενού 1.923 19 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 258.456 (100% του συνόλου) 
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Η εικόνα της διάρθρωσης των εξαγωγών ήταν η ακόλουθη: 

 

Οι τετραψήφιοι κωδικοί Συνδυασµένης Ονοµατολογίας στους οποίους καταγράφηκαν 
εισαγωγές από το Τατζικιστάν είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός (CN4) Περιγραφή Αξία σε Ευρώ Ποσότητα σε Κιλά 

5201 
Βαµβάκι, µη λαναρισµένο ούτε 
χτενισµένο 

174.697 99.746 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ  174.697                  (100% του συνόλου) 

 

Προοπτικές Συνεργασίας Ελλάδος – Τατζικιστάν  
 

Το διµερές θεσµικό πλαίσιο µε το Τουρκµενιστάν είναι ιδιαίτερα περιορισµένο.  

Εξαιτίας της κεντρικά οργανωµένης αγοράς ενδείκνυνται η συµφωνία οικονοµικής 
συνεργασίας, για την οποία συζητήσεις είχαν ήδη γίνει το 2009 και συνακόλουθα η 
σύγκληση Μεικτής ∆ιυπουργικής Επιτροπής, ώστε να προσδιορισθούν ειδικότεροι τοµείς 
συνεργασίας.  

Περιθώρια οικονοµικής συνεργασίας υφίστανται στους τοµείς τυποποίησης αγροτικών 
προϊόντων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε τουρισµό, κατασκευής και εκσυγχρονισµού 
υδροηλεκτρικού  δικτύου (η πρωτεύουσα Dushanbe φιλοδοξεί να καταστεί εξαγωγέας 
ηλεκτρικής ενέργειας σε Κεντρική Ασία αλλά και Πακιστάν) και ανάπτυξης του οδικού 
δικτύου.  

Μεταξύ Τατζικιστάν και ΕΕ υφίσταται Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA). 
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4.3 ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ 

Προφίλ οικονοµίας  
 

  

Πληθυσµός χώρας 5,5 εκ. (2017) 

Πρωτεύουσα Ασγκαµπάτ 

Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσµού 

0-14: 25,8% (2017) 
15-24: 18,4% 

25-54: 43,2% 
55-64: 7,9% 
65+: 4,7 % 

Οµιλούµενες γλώσσες Τουρκµενική, Ρωσική, Αγγλική 

Πρώτες ύλες (αγροτικές και µεταλλεύµατα) 
Βαµβάκι, ∆ηµητριακά, Φρούτα/Λαχανικά, 
Βοοειδή, Φυσικό Αέριο, Πετρέλαιο, Ιώδιο, 
Βρώµιο, Άλας, Θείο  

Παραγωγή φυσικού αερίου (δισ. κ. µ.) 66,8 (2016) 

Παραγωγή πετρελαίου (δις. κ.µ.) 261 (2016)  

Εθνικό νόµισµα και συναλλαγµατική 
ισοτιµία µε Ευρώ 

Manat (TMΤ) 

1 Ευρώ = 4 TMΤ (Οκτώβριος 2017) 

Αξία ΑΕΠ (δισ. δολάρια) 41,7 (2017) 

Αξία ΑΕΠ/κεφαλή ($) 7.522  (2017) 

∆ιάρθρωση ΑΕΠ (%) 

Μεταλλεία / Βιοµηχανία: 42,5% (2015), 
Γεωργία / ∆ασοκοµία / Αλιεία: 13,4%, 
Κατασκευές: 8,5%, Μεταφορές / 
Εφοδιασµός / επικοινωνίες: 6,4%, Εµπόριο / 
Εστίαση / Ξενοδοχεία: 4,2% 

Μέσος µηνιαίος µισθός (δολάρια) 150-280 (2016) 

Πληθωρισµός 6% (2017) 

∆ηµόσιο Χρέος (αξία ως % του ΑΕΠ) 25,9% (2017) 

Απόθεµα Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στη 
χώρα (αξία σε $) 

36,2 δισ. (2016) 

Κύριες χώρες προέλευσης ΑΞΕ 
Κίνα, Τουρκία, ΗΑΕ, Ρωσία, Μαλαισία, 
Ιταλία 

Κύριοι τοµείς ΑΞΕ 
Τοµέας Πετρελαίου / Φυσικού Αερίου, 
Μεταφορές / Επικοινωνίες, Κατασκευές 
Κτιρίων 

Αξία εξαγωγών ($) 7,5 δισ. (2016) 

Αξία εξαγωγών στην ΕΕ ($) 0,6 δισ. (2016) 

Αξία εισαγωγών ($) 13,1 δισ. (2016) 

Αξία εισαγωγών από ΕΕ ($) 1,16 δισ. (2016) 

Κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα Μηχανήµατα και Εξοπλισµός,  Μέταλλα και 
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προϊόντα από αυτά, Πλαστικά και προϊόντα 
αυτών, Προϊόντα από καουτσούκ,  Χηµικά 
και συναφή προϊόντα, ∆οµικά υλικά, 
Μεταφορικά Μέσα 

Κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα 
Φυσικό Αέριο, Πετρέλαιο, Προϊόντα 
Πετρελαίου, Βαµβάκι, Ηλ. Ρεύµα 

Κυριότεροι προµηθευτές 
Τουρκία, Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα, Κίνα, 
Ρωσία, Ιράν 

Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισµοί 
Κίνα, Ιράν, Ιταλία, Ρωσία, Αφγανιστάν, 
Τουρκία 

 

Πρόκειται για µικρή πληθυσµιακά χώρα , η οποία ακολουθεί πολιτική αυστηρής 
ουδετερότητας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το τουρκµενικό σύστηµα εξουσίας είναι άκρως 
συγκεντρωτικό, µε αποτέλεσµα αποφάσεις να λαµβάνονται σε υψηλό πολιτικό. Σε 
οικονοµικό επίπεδο, η χώρα ενώ φαίνεται να διαθέτει υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα χάρη 
στα έσοδα από σηµαντικά κοιτάσµατα υδρογονανθράκων, εντούτοις, αντιµετωπίζει σοβαρά 
προβλήµατα, λόγω πτώσης των τιµών και διακοπής, από ρωσικής πλευράς, αγορών 
τουρκµενικού φυσικού αερίου. Πέραν του ορυκτού πλούτου η χώρα διαθέτει και µεγάλη 
παραγωγή βάµβακος. Σηµαντική είναι έλλειψη υποδοµών και αδυναµίες του θεσµικού 
πλαισίου.   

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του ∆ΝΤ από 09.03.2018 (βλ 
http://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/09/pr1881-imf-staff-concludes-article-iv-
consultation-visit-to-turkmenistan?cid=em-COM-123-36736), η οικονοµία συνεχίζει την 
προσαρµογή της. Το ΑΕΠ το 2017 αυξήθηκε κατά 6,5% υποστηριζόµενο από αυξηµένες 
εξαγωγές φυσικού αερίου, προγράµµατα υποκατάστασης εισαγωγών και επεκτατική 
πιστωτική πολιτική. Ο πληθωρισµός ανήλθε σε +8% εξαιτίας της πολιτικής των επιδοτήσεων 
και της αύξησης των επενδύσεων. Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
µειώθηκε έναντι του 2016 και ανήλθε σε 11,5% επί του ΑΕΠ.  
 
Για το 2018 η οικονοµική ανάπτυξη θα βασισθεί στις υποδοµές και σε µεγάλα 
κατασκευαστικά έργα.   Το νέο επταετές αναπτυξιακό πλάνο προσφέρει την ευκαιρία για 
περαιτέρω διαρθρωτικές αλλαγές, διαφοροποίηση της οικονοµίας, ιδιωτικοποιήσεις, 
προσέλκυση ξένων επενδύσεων, ενίσχυση των τοµέων της υγείας και εκπαίδευσης, 
τραπεζικού θεσµικού πλαισίου και λοιπών φορολογικών, νοµισµατικών και 
χρηµατοοικονοµικών αλλαγών.  
 
Το 2017 οι εξαγωγές πετρελαίου (σηµαντικότερο εξαγωγικό προϊόν) αυξήθηκαν κατά 36,3% 
έναντι του 2016, συµπεριλαµβανοµένων της γκαζολίνης, κιροζίνης, λαδιών, πετρελαίου και 
λοιπών πετροχηµικών προϊόντων.  

O τοµέας της ενέργειας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός για τη χώρα και ελέγχεται από το 
δηµόσιο. Το 99,6% της χώρας τροφοδοτείται µε ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από 
8 σταθµούς παραγωγής ενέργειας συνολικής δυναµικότητας 3,3 GW. H κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας κατανέµεται κατά 31,8% στη γεωργία, 36% στη βιοµηχανία, 2,6% 
µεταφορές και λοιπές χρήσεις µε 21%. Το 72,4% της ενέργειας προέρχεται από φυσικό αέριο 
και 27,6% από πετρέλαιο. Η τιµή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος είναι από τις 
χαµηλότερες παγκοσµίως. 
 



 

58 

 

Ο τοµέας της ενέργειας αντιµετωπίζει σηµαντικά προβλήµατα υποδοµών τόσο στην 
παραγωγή όσο και στη διανοµή. Παρά τα σηµαντικά αποθέµατα που διαθέτει η  χώρα (600 
εκ. βαρέλια πετρελαίου) η αξιοποίησή τους είναι µερική εξαιτίας των κακών υποδοµών.  
 
∆ύο σηµαντικοί για την οικονοµία της χώρας αγωγοί αντιµετωπίζουν προβλήµατα. Ο αγωγός  
Trans Caspian Pipeline (µήκους 300 χλµ,  από την Κασπία στο Μπακού, o oποίος εάν 
πραγµατοποιούνταν θα συνδεόταν µε τον Southern Gas Corridor για µεταφορά αερίου στην 
Ευρώπη µέσω Τουρκίας) εξαρτάται από την υπογραφή σύµβασης για το status της Κασπίας 
και τις συνακόλουθες διµερείς συµβάσεις. Η Ρωσία και το Ιράν αντιστέκονται προβάλλοντας 
περιβαλλοντικά επιχειρήµατα.  
 
Ο αγωγός ΤΑPI (Turkmenistan – Afganistan – Pakistan – India) κόστους 10 δις δολ., ο 
οποίος χρηµατοδοτείται κατά 85% από το Τουρκµενιστάν έχει µόλις ξεκινήσει στο 
Αφγανιστάν και ίσως αντιµετωπίσει προβλήµατα για λόγους ασφαλείας. Η κυβέρνηση 
πιέζεται ιδιαίτερα για επίτευξη προόδου ώστε να εξασφαλιστεί αύξηση των εξαγωγών 
φυσικού αερίου. 
 
Το Τουρκµενιστάν έχει σύµβαση πώλησης φυσικού αερίου προς την Κίνα µέχρι το 2019. 
Εξαιτίας µειώσεων των διεθνών τιµών η Κίνα διαπραγµατεύεται µε σκοπό τη µείωση της 
συµφωνηµένης τιµής, την οποία η κυβέρνησης της χώρας επιθυµεί να διατηρήσει.Το 2017 οι 
εξαγωγές φυσικού αερίου προς Κίνα ανήλθαν σε 34 δις. κµ έναντι 29 δις κµ το 2016, οι 
οποίες είναι πολύ χαµηλότερες από τις αναµενόµενες εκ µέρους του Τουρκµενιστάν.  
 
∆εύτερη σηµαντικότερη χώρα πελάτης είναι το Ιράν, µε το οποίο όµως υπάρχουν διαφορές 
λόγω υφιστάµενου υψηλού χρέους, µε αποτέλεσµα να σταµατήσουν οι εξαγωγές στις αρχές 
του 2018.  
 

Σχέσεις Ελλάδας – Τουρκµενιστάν 

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2017, η αξία των 
ελληνικών εξαγωγών στο Τουρκµενιστάν ανήλθε στα 1,9 εκ. Ευρώ, ενώ η αξία των 
εισαγωγών από το Τουρκµενιστάν διαµορφώθηκε στα 22,3 εκ. Ευρώ. Έτσι, το ισοζύγιο ήταν 
ελλειµµατικό για τη Χώρα µας κατά 20,4 εκ. Ευρώ. 

∆ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Τουρκµενιστάν 2014-2017 

σε Ευρώ 2017 2016 
Μεταβολή 
2017/2016 2015 2014 

Εξαγωγές 1.902.246 49.848.239 -96,18% 5.575.552 5.110.031 

Εισαγωγές 22.354.381 38.862.691 -42,48% 30.954.081 19.755.717 

Όγκος Εµπορίου 24.256.627 88.710.930 -72,65% 36.529.633 24.865.748 

Εµπορικό Ισοζύγιο -20.452.135 10.985.548  
-

25.378.529 
-

14.645.686 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας  
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Η εξέλιξη του διµερούς εµπορίου στο διάστηµα 2014-2017 απεικονίζεται στο ακόλουθο 
διάγραµµα: 

 

Οι τετραψήφιοι κωδικοί Συνδυασµένης Ονοµατολογίας στους οποίους παρατηρείται η 
µεγαλύτερη αξία ελληνικών εξαγωγών στο Τουρκµενιστάν είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός (CN4) Περιγραφή Αξία σε Ευρώ Ποσότητα σε Κιλά 

6802 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση 
ή για την οικοδοµική 

1.392.682 3.250.112 

8409 

Μέρη που αναγνωρίζονται ότι 
προορίζονται αποκλειστικά ή 
κύρια για εµβολοφόρους 
κινητήρες 

138.666 850 

3004 Φάρµακα  80.292 1.424 

2710 
Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά  

74.229 47.160 

8433 
Μηχανές και συσκευές για τη 
συγκοµιδή ή τον αλωνισµό 
γεωργικών προϊόντων 

67.299 10.051 

99SS λοιπά προίόντα 50.196 6.327 

6905 
Κεραµίδια, µέρη καπνοδόχων, 
αγωγοί καπνού, αρχιτεκτονικές 
διακοσµήσεις  

48.738 546.093 

2007 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, 
µαρµελάδες, πολτοί και πάστες 
καρπών και φρούτων 

28.749 36.894 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 1.880.851 (99% του συνόλου) 
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Η εικόνα της διάρθρωσης των εξαγωγών ήταν η εξής: 

 

Οι τετραψήφιοι κωδικοί Συνδυασµένης Ονοµατολογίας στους οποίους καταγράφηκαν 
εισαγωγές από το Τουρκµενιστάν είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός (CN4) Περιγραφή Αξία σε Ευρώ Ποσότητα σε Κιλά 

2709 

Λάδια ακατέργαστα, από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά (ακατέργαστο 
πετρέλαιο) 

13.736 41.887 

2710 

Λάδια από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια). 
Παρασκευάσµατα 
περιεκτικότητας κατά βάρος >= 
70% σε λάδια από πετρέλαιο ή 
σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα 
οποία τα λάδια αυτά αποτελούν 
το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

22.207.422 63.411.906 

6302 

Πανικά κρεβατιού, τραπεζιού, 
καθαριότητας του σώµατος και 
κουζίνας, από υφαντουργικά 
προϊόντα παντός τύπου (εκτός 
από πανιά για τον καθαρισµό 
και το γυάλισµα πατωµάτων, 
σφουγγαρόπανα και 
ξεσκονόπανα) 

133.223 11.875 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 22.354.381 (100% του συνόλου) 
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Η εικόνα της διάρθρωσης των εισαγωγών ήταν η εξής: 

 

 

Προοπτικές Συνεργασίας Ελλάδος – Τουρκµενιστάν  
 

Το θεσµικό πλαίσιο Ελλάδος-Τουρκµενιστάν είναι ιδιαίτερα περιορισµένο και συνίσταται σε 
κοινό ανακοινωθέν σύναψης διπλωµατικών σχέσεων (1992).  

Η προώθηση σύναψης µιας περιεκτικής συµφωνίας  οικονοµ ικής  συνεργασίας  και  η  
σύγκληση  Μεικτής  ∆ιυπουργικής  Επιτροπής  είναι µεταξύ των δράσεων που θα 
τόνωναν τις διµερείς σχέσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκτιµάται ότι παρουσιάζουν οι τοµείς 
της επεξεργασίας  πετρελαιοειδών, ενέργειας, µεταφοράς τεχνογνωσίας, γεωργικού και 
αγροτικού εξοπλισµού  (πχ. συντήρηση νωπών προϊόντων, κατασκευή θερµοκηπίων, 
τεχνικές άρδευσης κλπ.). Στον αγρο-διατροφικό τοµέα υφίσταται ενδιαφέρον για 
γαλακτοκοµικά, ποτά (οινοπνευµατώδη και µη), αλιεύµατα ενώ άλλοι τοµείς είναι οι για 
ιατρικές υπηρεσίες, προϊόντα προσωπικής φροντίδας, έπιπλα, ενδύµατα/υποδήµατα.   

∆υνατότητες υφίστανται και για δραστηριοποίηση στα έργα υποδοµής ειδικά στο πλαίσιο 
One Belt One Road Initiative. 

Η Ε.Ε. συνδέεται µε το Τουρκµενιστάν µόνο µέσω της Ενδιάµεσης Συµφωνίας, εν αναµονή 
κύρωσης Συµφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας (PCA), από Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και εθνικά Κοινοβούλια, κυρίως, λόγω κατάστασης ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
στη χώρα, και από Μνηµόνιο Κατανόησης για συνεργασία στον ενεργειακό τοµέα (2008). 
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4.4 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 

Προφίλ οικονοµίας   
 

  

Πληθυσµός χώρας 9,5 εκ. (2017) 

Πληθυσµός πρωτεύουσας Μίνσκ 

Ηλικιακή διάρθρωση πληθυσµού 

0-14: 15,8% (2017) 
15-24: 10,3% 
25-54: 44,8% 

55-64: 14,2% 
65+: 15% 

Οµιλούµενες γλώσσες Ουζµπεκική, Ρωσική, Αγγλική 

Πρώτες ύλες (αγροτικές και µεταλλεύµατα) 

∆ηµητριακά, πατάτες, λαχανικά, 
ζαχαρότευτλα, βοοειδή, γάλα, ξυλεία, 
χαλίκια, άµµος, ασβέστης, γρανίτη, 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο, τύρφη. 

Εθνικό νόµισµα και συναλλαγµατική 
ισοτιµία µε Ευρώ 

Ρούβλι Λευκορωσίας (ΒΥΝ) 
1 Ευρώ = ΒΥΝ 2,202 (Oκτώβριος 2017) 

Αξία ΑΕΠ (δισ. δολάρια) 52,8 (2017) 

Αξία ΑΕΠ/κεφαλή ($) 
5.585 (2017) 
 

∆ιάρθρωση ΑΕΠ (%) 

Γεωργία / κτηνοτροφία / αλιεία: 6,8% (2017),  
Ορυχεία 0,6%, µεταποίηση 19,7%, Ενέργεια 
3,9%, Κατασκευές 6,3% 
Εµπόριο 10,8%, Μεταφορές / επικοινωνίες: 
5,7% 
Άλλα: 45,5 %  

Πληθωρισµός 8% (2017) 

∆ηµοσιονοµικό Έλλειµµα (αξία ως % του 
ΑΕΠ) 

-5,6% (2017) 

∆ηµόσιο Χρέος (αξία ως % του ΑΕΠ) 58,8% (2017) 

Απόθεµα Άµεσων Ξένων Επενδύσεων στη 
χώρα (αξία σε $) 

18.650 εκ (2017) 

Κύριες χώρες προέλευσης ΑΞΕ 
Ρωσία, Κύπρος, Αυστρία, Ολλανδία, 
Γερµανία, Ιράν, ΗΒ, Ελβετία.  

Αξία εξαγωγών ($) 29,2  δισ.  

Αξία εξαγωγών στην ΕΕ ($) 2,94 δισ.  

Αξία εισαγωγών ($) 34.2 δισ.  

Αξία εισαγωγών από ΕΕ ($) 4,98  δισ.  
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Κυριότερα εισαγόµενα προϊόντα 
Πετρέλαιο (14,4%), τρόφιµα (12,6%), φυσικό 
αέριο (9,5%), µηχανές (9,1%), σίδηρος, 
ατσάλι (3,8%) 

Κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα 
Πετροχηµικά (17.2%), τρόφιµα (16,3%), 
λιπάσµατα (10,3%), µηχανές (6,5%), 
οχήµατα, µέρη οχηµάτων (5,8%). 

Κυριότεροι προµηθευτές 
Ρωσία (54,2%), Κίνα (7,7%), Γερµανία 
94,8%), Πολωνία (4,3%), Ουκρανία (3,5%), 
Τουρκία (2,6%), Ιταλία (2,1%). 

Κυριότεροι εξαγωγικοί προορισµοί 
Ρωσία (46,3%), Ουκρανία (12%), Γερµανία, 
Ολλανδία, Πολωνία, Λιθουανία  

 

Κατά την Παγκόσµια Τράπεζα, η Λευκορωσία ακολουθεί εδώ και χρόνια µια σταδιακή 
διαδικασία µετάβασης στην οικονοµία της αγοράς, η οποία χαρακτηρίζεται από την 
υλοποίηση περιορισµένων διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και τη µετριοπαθή 
αναδιοργάνωση των σοβιετικών δικτύων παραγωγής. Αντί των ιδιωτικοποιήσεων και της 
εξάρτησης από τον ιδιωτικό τοµέα για την υποστήριξη της οικονοµικής µεγέθυνσης, έχει 
δοθεί έµφαση στην αναβάθµιση των µεγάλων επιχειρήσεων που ελέγχονται από το κράτος. 
Η µεγέθυνση έχει συνδυαστεί µε την αξιοσηµείωτη µείωση του αριθµού των νοικοκυριών 
που βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας και µε την αύξηση του εισοδήµατος των 
νοικοκυριών που συγκαταλέγονται στο φτωχότερο 40%. ∆υστυχώς, οι παράγοντες που 
διευκόλυναν την πρόοδο της λευκορωσικής οικονοµίας στο πρόσφατο παρελθόν δεν 
υφίστανται πλέον. Η κατανάλωση δεν είναι πλέον δυνατό να χρηµατοδοτηθεί µε εξωτερικό 
δανεισµό χωρίς να επιβαρύνεται άµεσα το εξωτερικό χρέος. Κατά συνέπεια, η διατήρηση 
του υψηλότερου (σε σχέση µε το παρελθόν) βιοτικού επιπέδου θα πρέπει να υποστηριχθεί 
από την επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας και µεγαλύτερης οικονοµικής 
αποτελεσµατικότητας. Προϋποθέσεις για τις τελευταίες είναι, µεταξύ άλλων, η συνέχιση των 
οικονοµικών, κοινωνικών και θεσµικών µεταρρυθµίσεων, η ενίσχυση του ρόλου των 
ιδιωτικών επιχειρήσεων και της αγοράς και η αναβάθµιση των δεξιοτήτων του πληθυσµού. 

Το ΑΕΠ της χώρας για το 2017 σηµείωσε αύξηση κατά 2,4%, µετά από διετή ύφεση. Για το 
2018 οι αρχές της χώρας εκτιµούν περαιτέρω αύξηση +3,5% ενώ το ∆ΝΤ προβλέπει +1,7%. 
Η βιοµηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,1% το 2017. Υποβοηθούµενες από την 
ανάκαµψη της οικονοµικής δραστηριότητας στη Ρωσία και τη σταδιακή µείωση των τιµών 
των βασικών εµπορευµάτων, οι εξαγωγές (κυρίως µηχανολογικού εξοπλισµού και 
πετρελαιοειδών) αυξήθηκαν κατά 21,7% το 2017. Έτσι, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών περιορίστηκε στο 1,7% του ΑΕΠ, από 3,5% το 2016. Οι αυξήσεις των 
πραγµατικών µισθών οδήγησαν σε αύξηση της κατανάλωσης των νοικοκυριών κατά 6% στο 
γ΄ τρίµηνο του 2017, έναντι µείωσης 6,5% στην αντίστοιχη περίοδο του 2016. Πάντως, ο 
ρυθµός αύξησης των µισθών (6,2%) ξεπέρασε το ρυθµό αύξησης της παραγωγικότητας 
(3,6%) στο σύνολο του 2017.  

Σύµφωνα µε την εθνική στατιστική υπηρεσία ο πληθωρισµός το 2017 διαµορφώθηκε σε 
4,5% ενώ για το 2018 η πρόβλεψη ανέρχεται σε 6%. Το επιτόκιο δανεισµού αναµένεται στο 
τέλος του 2018 να διαµορφωθεί σε 10% (από 10,5% το Φεβρουάριο του 2018 και 11% τον 
Οκτώβριο του 2017). 

Στις 23.11.2017 σύµφωνα µε προεδρικό διάταγµα (Νο. 7) αποφασίστηκαν µια σειρά µέτρων 
µε σκοπό τη διευκόλυνση της επιχειρηµατικής δραστηριότητας. Για 19 επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες (παραγωγή ένδυσης, υπόδυσης, υφασµάτων, επεξεργασία ξύλου, παραγωγή 
τροφίµων, επίπλων, υλικών συσκευασίας, οικοδοµικών υλικών, γεωργία και ψάρεµα) δεν 
απαιτείται πλέον αδειοδότηση αλλά απλή ενηµέρωση των αρχών από τον επιχειρηµατία. 
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Μέχρι το 2020 δεν θα εισαχθούν νέοι φόροι ούτε θα αυξηθούν οι υφιστάµενοι µε εξαίρεση 
αυτούς που προκύπτουν από διεθνή συµβόλαια. 

Tα διεθνή συναλλαγµατικά αποθέµατα της χώρας στο τέλος του 2017 ανήλθαν σε 7,3 δις 
δολ.  σύµφωνα µε την κεντρική Τράπεζα. Κατά τη διάρκεια του 2017 η κεντρική τράπεζα 
διέθεσε οµολογιακό δάνειο ύψους 1,4 δις δολ. µε σκοπό την επαναχρηµατοδότηση αναγκών 
της µέσω των τραπεζών Citigroup και Raiffeisen Bank. 

Στις 12.02.2018 συµπληρώθηκε ένα έτος από την κατάργηση υποχρέωσης βίζας για 
ταξιδιώτες εθνικότητας 70 χωρών (µεταξύ των οποίων και η ΕΕ) για σύντοµα ταξίδια (5 
ηµέρες) στην περιοχή του Μινσκ. Από 01/01/2018 προστέθηκαν και άλλες λευκορώσικες 
περιοχές (Brest, Grodno) για τις οποίες δεν απαιτείται βίζα και για ταξίδια µέχρι 10 ηµέρες, 
για τουρίστες προερχόµενους από 77 χώρες. Εκτιµάται ότι µε το εν λόγω µέτρο θα αυξηθεί η 
τουριστική κινηση κατά 30%. 

Η Λευκορωσία δεν ανήκει στο ΠΟΕ αλλά έχει εκδηλώσει ισχυρό ενδιαφέρον ένταξης  
προκειµένου να ενσωµατωθεί σο παγκόσµιο οικονοµικό – εµπορικό σύστηµα. Σηµειώνουµε 
ότι είναι η µόνη χώρα - µέλος της ευρασιατικής οικονοµικής συνεργασίας που δεν είναι 
µέλος του ΠΟΕ. 

Ο µέσος ετήσιος ρυθµός µεγέθυνσης του ΑΕΠ δύσκολα θα ξεπεράσει το 3% τα επόµενα 
χρόνια. Η ανάπτυξη αναµένεται να υποστηριχθεί από την ενισχυµένη κατανάλωση των 
νοικοκυριών και την επενδυτική δραστηριότητα, παράλληλα µε την αύξηση των εξαγωγών.  

 

Σχέσεις Ελλάδας – Λευκορωσίας 

Σύµφωνα µε προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για το 2017, η αξία των 
ελληνικών εξαγωγών στη Λευκορωσία ανήλθε στα 10,44 εκ. Ευρώ, ενώ η αξία των 
εισαγωγών από τη Λευκορωσία διαµορφώθηκε στα 2,27 εκ. Ευρώ. Έτσι, το ισοζύγιο ήταν 
πλεονασµατικό για τη Χώρα µας κατά 8,16 εκ. Ευρώ. 

∆ιµερείς Εµπορικές Συναλλαγές Ελλάδος-Λευκορωσίας 2014-2017 

σε Ευρώ 2017 2016 
Μεταβολή 
2017/2016 2015 2014 

Εξαγωγές 10.443.989 9.176.196 13,82% 10.658.705 14.285.409 
Εισαγωγές 2.275.337 697.543 226,19% 15.568.567 57.171.173 
Όγκος Εµπορίου 12.719.326 9.873.739 28,82% 26.227.272 71.456.582 

Εµπορικό Ισοζύγιο 8.168.652 8.478.653 -3,65% 
-

4.909.862 
-

42.885.764 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 
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Η εξέλιξη του διµερούς εµπορίου στο διάστηµα 2014-2017 απεικονίζεται στο ακόλουθο 
διάγραµµα: 

 

Οι τετραψήφιοι κωδικοί Συνδυασµένης Ονοµατολογίας στους οποίους παρατηρείται η 
µεγαλύτερη αξία ελληνικών εξαγωγών στη Λευκορωσία είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός (CN4) Περιγραφή Αξία σε Ευρώ Ποσότητα σε Κιλά 

7607 Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο 2.955.496 1.239.277 

0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα 1.980.009 4.160.200 

8428 

Μηχανές και συσκευές για την 

ανύψωση, τη φόρτωση, την εκφόρτωση 

ή τη µετακίνηση 

1.382.399 297.590 

2401 Καπνά ακατέργαστα  1.249.876 412.939 

0810 
Φράουλες, σµέουρα, βατόµουρα, 

φραγκοστάφυλα 
635.718 613.756 

2710 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά  
436.275 783.736 

4303 
Ενδύµατα, εξαρτήµατα της ένδυσης και 

άλλα είδη από γουνοδέρµατα 
211.394 525 

5608 ∆ίχτυα µε δεµένους κόµπους 174.720 53.520 

8424 

Μηχανικές συσκευές, έστω και 

χειροκίνητες, για τη διασπορά, 

εκτόξευση ή ψεκασµό υγρών ή σκόνης 

140.000 13.750 

6305 Σάκοι και σακούλες συσκευασίας 133.057 37.177 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 10 πρώτων κωδικών 9.298.944 (89% του συνόλου) 
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Η διάρθρωση των εξαγωγών απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα: 

 

Οι τετραψήφιοι κωδικοί Συνδυασµένης Ονοµατολογίας στους οποίους παρατηρείται η 
µεγαλύτερη αξία εισαγωγών από τη Λευκορωσία είναι οι ακόλουθοι: 

Κωδικός (CN4) Περιγραφή Αξία σε Ευρώ Ποσότητα σε Κιλά 

3104 Λιπάσµατα ορυκτά ή χηµικά καλιούχα 1.523.222 5.991.513 

4412 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα 

αντικολλητά (κόντρα-πλακέ) 
197.153 388.660 

5911 
Προϊόντα και είδη υφαντουργικά για 

τεχνικές χρήσεις 
90.623 26.570 

6204 
Κουστούµια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, 

φορέµατα 
58.253 247 

9403 Έπιπλα  55.167 11.166 

8507 Ηλεκτρικοί συσσωρευτές 44.707 20.568 

4407 Ξυλεία  42.721 155.750 

8701 Ελκυστήρες αυτοκίνητα οχήµατα  39.468 8.853 

9503 Παιχνίδια για παιδιά 32.626 6.334 

0810 
Φράουλες, σµέουρα, βατόµουρα, 

φραγκοστάφυλα κάθε είδους 
29.437 20.190 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ 10 πρώτων κωδικών 2.113.377 (93% του συνόλου) 
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Η διάρθρωση των εισαγωγών απεικονίζεται στο ακόλουθο διάγραµµα: 

 

Επενδύσεις  

Η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των ξένων επενδυτών, µε υπολογιζόµενο 
επενδυµένο κεφάλαιο ύψους περίπου $ 600.000 (σύµφωνα µε στοιχεία των επενδυτών), 
ποσό πολύ µικρότερο από αυτό άλλων ευρωπαϊκών χώρες. Οι επενδύσεις ελληνικών 
εταιρειών αφορούν στους τοµείς της ξυλείας, του µαρµάρου και των γουναρικών. Στο 
ανωτέρω ποσό δεν περιλαµβάνονται οι επενδύσεις της 3Ε Hellenic Bottling Company, η 
οποία έχει επενδύσει σηµαντικά κεφάλαια µέσω Ολλανδίας. 

Στη Λευκορωσία υπάρχουν 3.800 επιχειρήσεις µε ξένο κεφάλαιο και από αυτές, σύµφωνα µε 
πηγές του λευκορωσικού Υπουργείου Οικονοµίας, µόνο 6 είναι µε ελληνικό κεφάλαιο, 
κυρίως προσανατολισµένες στην παραγωγή ξυλείας και µαρµάρου. Ωστόσο, 
δραστηριοποιούνται συνολικά 14 επιχειρήσεις συµπεριλαµβανοµένων και των συµφερόντων 
Ελλήνων οµογενών. Μεταξύ των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων Ελλήνων οµογενών 
διακρίνονται οι αδελφοί Τοπουζίδη, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες µεγάλου εµπορικού κέντρου 
στο Μίνσκ, µε την επωνυµία “KORONA”, έκτασης 20.000 τ.µ., του Οµίλου “TABAK 
INVEST” (η µοναδική καπνοβιοµηχανία της χώρας), σηµαντικής µεταλλουργικής µονάδας 
κλπ.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Λευκορωσίας, το συνολικό απόθεµα ΑΞΕ 
της Λευκορωσίας στην Ελλάδα ανερχόταν την 01.01.2017 σε 200.000 δολάρια ΗΠΑ, ενώ το 
συνολικό απόθεµα ελληνικών ΑΞΕ στην Λευκορωσία έφτανε τα 4,6 εκ. δολάρια ΗΠΑ. 

 

Προοπτικές Συνεργασίας Ελλάδος – Λευκορωσία  
 

Η Λευκορωσία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για τη  σύγκληση της 1ης Μ∆Ε µε την Ελλάδα. 
Ευκαιρίες υφίστανται στους τοµείς της γεωργίας, κατασκευών, τουρισµού και ενέργειας. 
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5 Παράρτηµα 
 

5.1 Επισκόπηση κυρώσεων Ε.Ε., Η.Π.Α., Ρωσίας 
 

Κυρώσεις εκ µέρους της ΕΕ : 

Οι κυρώσεις επιβλήθηκαν ως µέσο πίεσης της Ρωσίας για την προσάρτηση της Κριµαίας. 

17.03.2014: µε την απόφαση 2014/145/ΚΕΠΠΑ και την Οδηγία ΕΕ/269/2014  επιβάλλονται 
ταξιδιωτικοί περιορισµοί και πάγωµα των λογαριασµών συγκεκριµένων ρώσων πολιτών. Οι 
περιορισµοί ισχύουν σήµερα για συνολικά 151 άτοµα και 37 οργανισµούς. 

23.06.2014 : µε την Οδηγία ΕΕ/692/2014 επιβάλλονται εµπορικοί περιορισµοί  για 
εµπορεύµατα προέλευσης Κριµαίας και Σεβαστούπολης. 

31.07.2014 : µε την Οδηγία ΕΕ/825/2014 επιβάλλεται απαγόρευση εισαγωγών και 
επενδύσεων σε συγκεκριµένους τοµείς, απαγόρευση χρήσης  φυσικών πόρων και 
απαγόρευση εξαγωγών για σηµαντικούς εξοπλισµούς και τεχνολογίες σε συγκεκριµένους 
τοµείς.  

18.12.2014 : µε την Οδηγία ΕΕ/1351/2014 επιβάλλονται απαγορεύσεις στον τοµέα των 
τουριστικών υπηρεσιών και επεκτείνονται οι υφιστάµενες κυρώσεις. 

31.07.2014 :µε την απόφαση 2014/512/ΚΕΠΠΑ  και την Οδηγία ΕΕ/833/2014  
αποφασίστηκαν περιορισµοί στην εµπορία όπλων, αγαθών διπλής χρήσης (dual use) και 
στην πρόσβαση ρωσικών τραπεζικών ιδρυµάτων σε κεφαλαιαγορές.  

08.09.2014 : µε την Οδηγία ΕΕ/960/2014 επιβλήθηκε απαγόρευση για υπηρεσίες στον 
ενεργειακό τοµέα  και στις 04.12.2014 η εν λόγω Οδηγία εξειδικεύθηκε περισσότερο. 

Εκτοτε µε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου τα ανωτέρω µέτρα επεκτείνονται. Στις 
19.06.2017 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποφάσισε την επέκταση των κυρώσεων µέχρι 
23.06.2018. 

 

Κυρώσεις εκ µέρους των ΗΠΑ : 

06.03.2014 : µε την εκτελεστική πράξη 13660 επιβάλλονται περιορισµοί στην µετακίνηση 
ατόµων. 

24.12.2014 : µε την εκτελεστική πράξη 13685 τίθενται κυρώσεις έναντι 14 ρωσικών 
εταιρειών του αµυντικού τοµέα, έξι ρωσικών τραπεζικών ιδρυµάτων και τεσσάρων 
ενεργειακών εταιρειών µε σκοπό τον περιορισµό πρόσβασής τους στις διεθνείς 
κεφαλαιαγορές. Επιπλέον αναστάλθηκαν προγράµµατα εξαγωγικών πιστώσεων και 
αναπτυξιακών projects στους τοµείς της εξερεύνησης υπόγειων υδάτων µε σκοπό την 
εξόρυξη πετρελαίου. 

16.06.2017 : µε τη νοµοθετική πράξη 3364 κωδικοποιήθηκαν  υφιστάµενες κυρώσεις 
προβλέφθηκαν νέες και ήρθησαν άλλες βάσει συγκεκριµένων προϋποθέσεων, µεταξύ των 
οποίων και οι κυρώσεις εξωεδαφικού χαρακτήρα. 
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27.10.2017 : ανακοινώθηκε κατάλογος 39 ρωσικών εταιρειών στους τοµείς της άµυνας και  
πληροφοριών µε σκοπό την απαγόρευση χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών. 

29.01.2018 το αµερικανικό οµοσπονδιακό Υπουργείο Οικονοµικών δηµοσιοποίησε τον 
κατάλογο που συνοδεύει τη λεγόµενη “Kremlin Report”, που υποβλήθηκε στο Κογκρέσο 
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην CAATSA (Countering America’s Adversaries Through 
Sanctions Act του 2017). Ο επίµαχος κατάλογος (βλ. http://prod-upp-image-
read.ft.com/40911a30-057c-11e8-9650-9c0ad2d7c5b5) εικάζεται ότι θα χρησιµεύσει ως 
βάση για τη λήψη µελλοντικών αποφάσεων σχετικά µε την επιβολή νέων αµερικανικών 
κυρώσεων σε βάρος πολιτικών προσώπων, υψηλόβαθµων στελεχών επιχειρήσεων και 
επιχειρήσεων των τοµέων ενέργειας, άµυνας και χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών. Η λίστα 
περιλαµβάνει 114 πολιτικά πρόσωπα (senior political figures) και 96 Ρώσους ολιγάρχες. Από 
τα πολιτικά πρόσωπα, 43 είναι υψηλόβαθµα στελέχη της ρωσικής Προεδρίας, 31 είναι µέλη 
του Υπουργικού Συµβουλίου (συµπεριλαµβανοµένων του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Εξωτερικών) και 40 χαρακτηρίζονται ως «άλλοι υψηλόβαθµοι πολιτικοί αξιωµατούχοι» 
(other senior political leaders). Στην τελευταία κατηγορία έχουν ενταχθεί και οι επικεφαλής 
των σηµαντικότερων κρατικών επιχειρήσεων (Gazprom, Rosneft, Rostec, Rosatom, Aeroflot, 
Bashneft, RusHydro, ALROSA, Sakhalin Energy, United Aircraft Corporation, VTB, 
Sberbank, VEB). Όσον αφορά τους ολιγάρχες, δηλαδή επιχειρηµατίες µε περιουσία η αξία 
της οποίας υπερβαίνει το $ 1 δισ. (σύµφωνα µε στοιχεία του Forbes), ξεχωρίζουν οι Alisher 
Usmanov, Roman Abramovich, Suleiman Kerimov, Eugene Kaspersky, Pyotr Aven, Vladimir 
Potanin, Arkady και Boris Rotenberg, Gennady Timchenko, Oleg Tinkov, Viktor Vekselberg 
και Vadim Yakunin. 

 

Κυρώσεις εκ µέρους της Ρωσίας : 

06.08.2014 : µε την προεδρική απόφαση Νο. 560, η Ρωσία, σε απάντηση των κυρώσεων της 
ΕΕ, επέβαλλε περιορισµούς στις εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίµων από τις 
χώρες – µέλη και απαγόρευση εισόδου σε 89 άτοµα (πολιτικούς και στρατιωτικούς)  

13.08.2015 : οι ρωσικές κυρώσεις επεκτάθηκαν σε τρόφιµα προερχόµενα από άλλες χώρες. 
Σήµερα στον κατάλογο απαγορεύσεων περιλαµβάνονται οι ΗΠΑ, Ε.Ε., Καναδά, Αυστραλίας, 
Νορβηγίας, Ουκρανίας, Αλβανίας, Μαυροβουνίου, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν. 

27.05.2016 : η Ρωσία χαλάρωσε τους περιορισµούς των κυρώσεων για τρόφιµα τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την παραγωγή παιδικών τροφών. 

30.06.2017 : οι κυρώσεις επεκτάθηκαν µέχρι τις 31.12.2018 µε την προεδρική απόφαση Νο. 
608. 

31.10.2017 : η ρωσική πλευρά ενέταξε στον κατάλογο των κυρώσεων και άλλα προϊόντα 
εξαιτίας των νέων αµερικανικών κυρώσεων έναντι ρωσικών ενεργειακών και τεχνολογικών 
εταιρειών .  

Στις 12.07.2018 οι ρωσικές κυρώσεις (on extending  the effect of certain special economic 
measures aimed at ensuring the security of the Russian federation) παρατάθηκαν µέχρι 
31.12.2019. 
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Ο πλήρης κατάλογος των κυρώσεων όσον αφορά σε απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων 
περιλαµβάνει τα εξής :  

 

 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 

προέλευσης ΗΠΑ, Ε.Ε., Καναδά, Αυστραλίας, Νορβηγίας, Ουκρανίας, Αλβανίας, 
Μαυροβουνίου, Ισλανδίας και Λιχτενστάιν 

στη Ρωσική Οµοσπονδία µέχρι και την 31η ∆εκεµβρίου 2018 

 

Κωδικός 
Συνδυασµένης 
Ονοµατολογίας 

Περιγραφή εµπορεύµατος * / *** 

0103 (εξαιρείται ο 
κωδικός 0103 10 0000) 

Zώντες χοίροι 

0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 

0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγµένα 

0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα 

0207 Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή 
κατεψυγµένα, πουλερικών της κλάσης 0105  

0206  

εξαιρούνται οι  κωδικοί  

0206 10 1000, 

0206 22 0001, 

0206 29 1000, 

0206 30 0001, 

0206 30 0003, 

0206 41 0001, 

0206 49 0001, 

0206 80 1000, 

0206 90 1000.**** 

Παραπροϊόντα σφαγίων βρώσιµα, βοοειδών, χοιροειδών, προβατοειδών, 
αιγοειδών, αλόγων, γαϊδουριών ή µουλαριών, νωπά, διατηρηµένα µε απλή 
ψύξη ή κατεψυγµένα 
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0210** Κρέατα αλατισµένα ή σε άρµη, αποξεραµένα ή καπνιστά 

0301 Ψάρια ζωντανά (πέστροφες, χέλια, κυπρίνοι, σολοµοί) 

0302 Ψάρια νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη, µε εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη 
σάρκα ψαριών της κλάσης 0304, δηλαδή σολοµοειδή (πέστροφες, 
σολοµοί), πλατύψαρα (γλωσσοειδή) τόνοι, ρέγγες, µπακαλιάροι, άλλα 
ψάρια (σαρδέλες, γάδοι, σκουµπριά, χέλια, γαύροι, λιθρίνια, φαγκριά, 
ξιφίας, σαυρίδια λαυράκια, τσιπούρες 

0303 Ψάρια κατεψυγµένα, µε εξαίρεση τα φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της 
κλάσης 0304, δηλαδή σολοµοί, άλλα σολοµοειδή (πέστροφες), πλατύψαρα 
(γλωσσοειδή), τόνοι, ρέγγες, µπακαλιάροι, άλλα ψάρια (σαρδέλες, γάδοι, 
σκουµπριά, χέλια, γαύροι, λιθρίνια, φαγκριά, ξιφίας, σαυρίδια λαυράκια, 
συκώτια, αυγά και σπέρµατα 

0304 Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών (έστω και αλεσµένα), νωπά, διατηρηµένα 
µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα  

0305 Ψάρια αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε άρµη. Ψάρια καπνιστά έστω και 
ψηµένα πριν ή κατά τη διάρκεια του καπνίσµατος. Αλεύρια, σκόνες και 
συσσωµατωµένα προϊόντα µε µορφή σβόλων (πελέτες ψαριών, κατάλληλα 
για τη διατροφή ανθρώπων) δηλαδή αλεύρια, συκώτια, αυγά και σπέρµατα 
ψαριών, φιλέτα ψαριών αποξεραµένα, ψάρια καπνιστά, ψάρια αλατισµένα 

0306 Μαλακόστρακα, έστω και χωρίς το όστρακό τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε 
άρµη. Μαλακόστρακα µε το όστρακό τους, βρασµένα σε νερό9 ή ατµό, 
έστω και διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξεραµένα, 
αλατισµένα ή σε άρµη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατωµένα προϊόντα µε 
µορφή σβόλων µαλακοστράκων κατάλληλα για τη διατροφή των 
ανθρώπων (καραβίδες, αστακοί, γαρίδες, καβούρια 

0307 Μαλάκια, έστω και χωρισµένα από το κοχύλι τους, ζωντανά, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε 
άρµη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα µαλακόστρακα και τα µαλάκια, 
ζωντανά, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξεραµένα, 
αλατισµένα ή σε άρµη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατωµένα προϊόντα µε 
µορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα 
µαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (στρείδια, 
χτένια, µύδια, σουπιές, χταπόδια, σαλιγκάρια).  

0308 Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα µαλακόστρακα και µαλάκια, ζωντανά, νωπά, 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα αποξεραµένα, αλατισµένα ή σε 
άρµη. Ασπόνδυλα υδρόβια, άλλα από τα µαλακόστρακα και τα µαλάκια, 
ζωντανά, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη, κατεψυγµένα, αποξεραµένα, 
αλατισµένα ή σε άρµη. Αλεύρια, σκόνες και συσσωµατωµένα προϊόντα µε 
µορφή σβόλων (πελέτες) ασπόνδυλων υδρόβιων άλλων από τα 
µαλακόστρακα, κατάλληλα για τη διατροφή των ανθρώπων (Ολοθούρια, 
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αχινοί, Μέδουσες). 

0401 Γάλα και κρέµα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συµπυκνωµένα και δεν 
περιέχουν ζάχαρη ή άλλα γλυκαντικά.  

0402 Γάλα και κρέµα γάλακτος(ανθόγαλα), συµπυκνωµένα ή µε προθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών.  

0403 Βουτυρόγαλα, πηγµένο γάλα και πηγµένη κρέµα, γιαούρτι, κεφίρ και άλλα 
γάλατα και κρέµες που έχουν υποστεί ζύµωση ή έχουν καταστεί όξινα, 
έστω και συµπυκνωµένα ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή 
αρωµατισµένα ή µε προσθήκη φρούτων ή κακάου. 

0404 Ορός γάλακτος, έστω και συµπυκνωµένος ή µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών. Προϊόντα που αποτελούντα από φυσικά συστατικά του 
γάλακτος, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών που δεν 
κατονοµάζονται ούτε περιλαµβάνονται αλλού.  

0405 Βούτυρα και άλλες λιπαρές ουσίες προερχόµενες από το γάλα. Γαλακτικές 
λιπαρές ύλες για επάλειψη.  

0406 Τυριά και πηγµένο γάλα για τυρί 

0701  Πατάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη  

0702 00 000 Ντοµάτες νωπές ή διατηρηµένες µε απλή ψύξη 

0703  Κρεµµύδια, ασκαλώνια, σκόρδα, πράσα και άλλα παρόµοια λαχανικά, 
νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη  

0704 Κράµβες, κουνουπίδια, κράµβες σγουρές, γογυλοκράµβες και παρόµοια  
βρώσιµα προϊόντα του γένους Brassica, νωπά η διατηρηµένα µε απλή ψύξη 

0705 Μαρούλια (Lactuca sativa) και ραδίκια (Cichorium spp.), νωπά ή 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη 

0706 Καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, λαγόχορτo (σκουλί), 
ραπανοσέλινα, ραπάνια και παρόµοιες βρώσιµες ρίζες, νωπά ή 
διατηρηµένα µε απλή ψύξη 

0707 00 Αγγούρια και αγγουράκια, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 

0708 Λαχανικά λοβοφόρα, µε ή χωρίς λοβό, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 

0709 Άλλα λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη 

(αγκινάρες, σπαράγγια µελιτζάνες, σέλινα µανιτάρια και τρούφες, 
πιπεριές, σπανάκια, ΕΛΙΕΣ, κάππαρη, µάραθο, κολοκυθάκια) 

0710 Λαχανικά άβραστα ή βρασµένα στο νερό ή στον ατµό, κατεψυγµένα 

0711 Λαχανικά διατηρηµένα προσωρινά (π.χ. µε διοξείδιο του θείου ή σε άρµη, 
θειωµένο νερό ή σε νερό στο οποίο έχουν προστεθεί άλλες ουσίες που 
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χρησιµεύουν για να εξασφαλισθεί προσωρινά η διατήρησή τους), αλλά 
ακατάλληλα για διατροφή στην κατάσταση που βρίσκονται (Ελιές, 
Κάππαρη, αγγούρια, µανιτάρια και τρούφες, άλλα λαχανικά) 

0712 Λαχανικά ξερά, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή σε φέτες ή και τριµµένα ή 
σε σκόνη, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα  

0713  Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και ξεφλουδισµένα ή σπασµένα  

0714 Ρίζες µανιόκας, αραρούτης ή σαλεπιού, κόνδυλοι ηλιανθού 
(ψευδοκολοκάσια), γλυκοπατάτες και παρόµοιες ρίζες και κόνδυλοι µε 
υψηλή περιεκτικότητα σ άµυλο ή ινουλίνη, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή 
ψύξη, κατεψυγµένα ή αποξεραµένα, έστω και κοµµένα σε τεµάχια ή 
συσσωµατωµένα σε µορφή σβόλων) 

0801 Καρύδια κοκοφοινίκων, καρύδια Βραζιλίας και καρύδια ανακαρδιοειδών, 
νωπά ή ξερά, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη φλούδα τους 

0802 Άλλοι καρποί µε κέλυφος, νωποί ή ξεροί, έστω και χωρίς το κέλυφος ή τη 
φλούδα τους 

0803 Μπανάνες, στις οποίες περιλαµβάνονται και του είδους των Αντιλλών, 
νωπές ή ξερές 

0804 Χουρµάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια των ποικιλιών avocats και goyaves, 
µάγγες και µαγγούστες, νωπά ή ξερά 

0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 

0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά 

0807 Πεπόνια (στα οποία περιλαµβάνονται και τα καρπούζια) και καρποί 
παπαίας, νωπά 

0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά 

0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαµβάνονται και τα brugnons 
και nectarines), δαµάσκηνα και αγριοδαµάσκηνα, νωπά 

0810 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά 

0811 Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψηµένα στον ατµό ή βρασµένα στο νερό, 
κατεψυγµένα, έστω και µε προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

0813 Καρποί και φρούτα αποξεραµένα, άλλα από εκείνα των 
κλάσεων 0801 µέχρι και 0806. Μείγµατα αποξεραµένων καρπών και 
φρούτων ή καρπών µε κέλυφος του κεφαλαίου αυτού 

1501 Χοιρινά λίπη και λίπη πουλερικών 

1502 Λίπη βοοειδών, προβατοειδών ή αιγοειδών 
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1503 00 Στεατίνη, λάδι µε την ονοµασία «saindoux», ελαιοστεατίνη, 
ελαιοµαργαρίνη και στεατέλαιο, που δεν έχουν γαλακτωµατοποιηθεί ούτε 
αναµειχθεί oύτε αλλιώς παρασκευασθεί 

1601 00 Λουκάνικα, σαλάµια και παρόµοια προϊόντα, από κρέας, παραπροϊόντα 
σφαγίων ή αίµα. Παρασκευάσµατα διατροφής µε βάση τα προϊόντα αυτά 

1901 90 110 0 Εκχυλίσµατα βύνης, περιεκτικότητας σε ξερό εκχύλισµα ίσης ή ανώτερης 
του 90 % κατά βάρος 

1901 90 910 0 Άλλα προϊόντα, που δεν περιέχουν λιπαρές ύλες που προέρχονται από το 
γάλα, ζαχαρόζη, ισογλυκόζη, γλυκόζη, άµυλα κάθε είδους ή που περιέχουν 
κατά βάρος λιγότερο του 1,5 % λιπαρές ύλες που προέρχονται από το γάλα, 
λιγότερο του 5 % ζαχαρόζη (συµπεριλαµβανοµένου του ιµβερτοποιηµένου 
ζάχαρου) ή ισογλυκόζη, λιγότερο του 5 % γλυκόζη ή άµυλα κάθε είδους, 
εξαιρουµένων των παρασκευασµάτων διατροφής σε σκόνη από προϊόντα 
των κλάσεων 0401 µέχρι 0404 

2106 90 920 0 

2106 90 980 4 

2106 90 980 5 

2106 90 980 9 

Παρασκευάσµατα διατροφής που δεν κατονοµάζονται αλλού.  

 

* Η εφαρµογή του ως άνω καταλόγου λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τους κωδικούς ΣΟ. Η 
περιγραφή του εµπορεύµατος παρατίθεται για λόγους διευκόλυνσης 
** Η εφαρµογή του εν λόγω κωδικού λαµβάνει χώρα τόσο βάσει του κωδικού ΣΟ όσο και 
βάσει της περιγραφής του εµπορεύµατος. 
*** Με την εξαίρεση προϊόντων που προορίζονται για παιδική διατροφή. 
**** Με την εξαίρεση προϊόντων που προορίζονται για παραγωγή φαρµακευτικών 
προϊόντων 
 
Σηµειώνουµε ότι στην ιστοσελίδα https://sanctionsmap.eu της ΕΕ υπάρχει χάρτης στον 
οποίο απεικονίζεται το σύνολο των κυρώσεων παγκοσµίως που έχουν επιβληθεί έναντι 
εταιρειών, ατόµων και προϊόντων, είτε από την ΕΕ είτε από τον ΟΗΕ. Μάλιστα σε κάθε 
περίπτωση αναφέρονται αι και πληροφοριακά στοιχεία της νοµικής πράξης επιβολής των 
κυρώσεων. 

Συνολικά σύµφωνα µε την ΕΕ, οι κυρώσεις επιβαρύνουν τις µεσοπρόθεσµες και 
µακροπρόθεσµες προοπτικές της ρωσικής οικονοµίας προκαλώντας δυσκολίες στην 
πρόσβαση στα διεθνή κεφάλαια και κατ’ επέκταση στη µεταφορά της ξένης τεχνολογίας, 
γεγονός το οποίο δρα ανασταλτικά στην πραγµατοποίηση, µη συµβατικών, πετρελαϊκών 
επενδύσεων (Αρκτική, θαλάσσιες εξορύξεις µεγάλου βάθους, σχιστολιθικό αέριο, κλπ). Ως  
προς την διάχυση των επιπτώσεων των κυρώσεων στην οικονοµία της ΕΕ, τονίσθηκε ότι η 
επίδραση επί του ΑΕΠ της ΕΕ ανήλθε µόλις σε -0,1% το 2016, ενώ υπήρξε µηδενική  κατά το 
2017, έτος όµως κατά το οποίο  οι ευρωπαϊκές εξαγωγές προς την Ρωσία αυξήθηκαν κατά 
19%, σε σχέση µε το προηγούµενο. Επίσης φθίνει σταδιακά η έκθεση των ευρωπαϊκών 
τραπεζών στην ρωσική οικονοµία, η οποία ανέρχεται σήµερα περί τα 100 δις ευρώ, 
συγκρινόµενη µε το ανώτατο επίπεδο των 162 δις, το οποίο είχε σηµειωθεί κατά το γ΄ 
τρίµηνο του 2014.Τέλος, όσον αφορά στην επίδραση των ρωσικών αντιµέτρων, 
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επισηµάνθηκε ότι οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων προς την Ρωσία µειώθηκαν κατά 45%. 
Το 2017 ωστόσο καταγράφηκε αυξητική τάση σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (16%). 
Επισηµάνθηκε δε ότι η πλειονότητα των κατηγοριών των προϊόντων έχει ανακάµψει, µε την 
εξαίρεση των φρούτων και λαχανικών και για τον λόγο αυτό έχει κινητοποιηθεί συνολικά 
ποσό 100 δις ευρώ από την Ε. Επιτροπή προς υποστήριξη του τοµέα αυτού.  
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5.2 Χρήσιµες διευθύνσεις 
 

Γραφείο 
Οικονοµικών & 
Εµπορικών 
Υποθέσεων 
Μόσχας: 

∆/νση: 4, Leontievsky pereulok, Moscow 25009 

Τηλ.: +7 (495) 539 2970,  

E-mail: ecocom-moscow@mfa.gr  

Website: www.agora.mfa.gr  

1. Ελληνικές Αρχές 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ     
∆/νση: 4, Leontievsky pereulok, Moscow 125009 
Τηλ.: +7(495) 539 2941,  
E-mail: gremb.mow@mfa.gr 
Website: http://www.mfa.gr/russia 
                                                                          
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗ  ΜΟΣΧΑ 
∆/νση: 14, Spiridonovka str., Moscow 123001 
Τηλ: +7 (495) 539 3840,         
E-mail: grgencon.mow@mfa.gr, Website: http://www.mfa.gr/russia 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ AΓΙΑ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ 
∆/νση: 17, Chernyshevskogo Prospect, St Petersburg 191123 
Τηλ. +7(812) 334 3586,  
E-mail: grgencon.spb@mfa.gr 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΟ NOBOΡΟΣΣΙΣΚ 
∆/νση: 13, Mira, Novorossisk 353905 
Τηλ.: +7 8617 646 452,  
E-mail: mailto:grgencon.nov@mfa.grgrgencon.nov@mfa.gr 
 

2. Ρωσικές Αρχές 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΡΩΣΙΑΣ       
 4η Ευρωπαϊκή ∆/νση, Τµήµα Ελλάδας και Κύπρου 
Τηλ. +7-499-244 4922,  
Website: www.mid.ru 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
∆/νση χωρών Ευρώπης, Βορείου Αµερικής και ∆ιεθνών Οργανισµών,  
Τηλ.: +7-495-651-79-38 
Υπηρεσία Ξένων Επενδύσεων                            
Τηλ: +7-495 2098069/2000353/9509263 
Website: www.economy.gov.ru 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ    
Τηλ.: +7 495 987 9101,    
Website: www.minfin.ru 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
 ∆ιεύθυνση ∆ιεθνών Σχέσεων          
Τηλ.: +7 495 539 2187,  
Website: http://minpromtorg.gov.ru/ 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Τηλ.: 7 (919) 779-98-27,  
Website: https://minenergo.gov.ru/ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & MAZIKHΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
Τηλ+7 (495) 771-80-00,  
Website: www.minsvyaz.ru 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ   
Τηλ.: +7 499 495 00 00,  
Website: www.mintrans.ru                                                                            
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Τηλ.: ++7 (495) 607-81-10,                                                                            
Website: http://mcx.ru/en/   
 
MΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΣ 
13, Tverskaya Ulitsa, Moscow 103032 
Τηλ.: +7(495) 2296360,  
Website: https://www.mos.ru/en/ 
 
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 
Επιτροπή ∆ιεθνών Σχέσεων και Τουρισµού  
1 Smolny, St. Petersburg 191060  
Τηλ.: (812) 576-41-11,  
Website: https://www.gov.spb.ru/en/ 

 
3. Εµπορικά & Βιοµηχανικά Επιµελητήρια (ΕΒΕ) 

ΕΒΕ ΡΩΣΙΑΣ  
Τηλ. +7 495 620-00-09  
E-mail: tpprf@tpprf.ru 
Website: www.tpprf.ru 
 

ΕΒΕ MΟΣΧΑΣ  
Τηλ. +7 495 276 1219 
E-mail: mostpp@mostpp.ru 
Website: www.mostpp.ru         
 mailto:daif@tpprf.ru 

ΕΒΕ ΑΓΙΑΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ    
Τηλ. +7 812 579 84 52   
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E-mail: spbcci@spbcci.ru 
Website: http://spbtpp.ru/ 
 
EBE ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ 
Τηλ./φαξ +7 861 992 03 27 
E-mail: tppkk@tppkuban.ru 
Website: http://kuban.tpprf.ru 
 

ΕΒΕ ΝOΒΟΣΙΜΠΙΡΣΚ 
Τηλ. +7(383) 223 8020 
E-mail: info@ngtpp.ru 
Website : http://e.ngtpp.ru/    
 

ΕΒΕ ΤΟΜΣΚ 
Τηλ. +7 (3822) 43-31-30,   
E-mail: mail@tomsktpp.ru 
Website:  http://tpp.tomsk.ru/        
 

ΕΒΕ ΤΑΓΚΑΝΡΟΓΚ 
Τηλ.  +7 8634 314 423 
E-mail: office@ticci.ru  
Website:  http://www.ticci.ru      
 

ΕΒΕ ΝΙΖΝΙ ΝΟΒΓΚΟΡΟΝΤ 
Τηλ. +7 831 419-42-10,    
E-mail: tpp@tpp.nnov.ru   
Website:  http://www.tpp.nnov.ru/         
 

ΕΒΕ ΡΟΣΤΩΒ (ROSTOV-ON-DON) 
Τηλ. +7 863 268 7600,  
E-mail: tpp@tppro.ru 
Website:  http://www.tppro.ru/ 
 

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ  
25ης Μαρτίου 71, 154 51, Νέο Ψυχικό, Αθήνα. 
Τηλ:+30. 210 69 81 127,  
E-mail: info@hrcc.gr 
Website: http://www.hrcc.gr   
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4. Κλαδικοί σύνδεσµοι 
 

 

ΡΩΣΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ (ΕΡΓΟ∆ΟΤΩΝ)  
Τηλ.: +7 495 663 0404,    
E-mail: rspp@rspp.ru 
Website: www.rspp.ru 
 

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
European Business Association 
Τel.: +7(495) 234 2794,  
Email: info@aerbrus.ru  
Website: www.aebrus.ru 
 

All Russia Public Organisation 
Tηλ.: +7 (495) 649-18-26 
Website Q https://deloros.ru/ 
Email : intdep@deloros.ru 
 

Association of Industrial Parks 
Tηλ. +7 495 517 45 68 
Website : http://www.indparks.ru/  
Email : gr@indparks.ru  
 

United Aircraft Corporation 
Tηλ. +7(495) 926-1420 
Email : office@uacrussia.ru 
Website : http://www.uacrussia.ru/ 
 

Russian Union of Exhibition and Fairs 
Website : http://uefexpo.ru 
 

5. Τράπεζες  
  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 
Τηλ. +7 495 771 9100,     
www.cbr.ru 

 

VTB 
Τηλ. +7 495 2317554 
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www.vtb.ru 
 

SBERBANK 
Τηλ. +7 495 5005550  
http://www.sberbank.ru/         
 

B&N Bank (Ρωσική Τράπεζα µε υποκατάστηµα στην Ελλάδα - https://bnbank.gr/) 
Tel:+7-495-755 5075  
https://eng.binbank.ru/ 
 

BANK OF MOSCOW  
Τηλ. +(495) 777-4-888 
https://mkb.ru/en/ 
 

ALPHA BANK CYPRUS LTD (ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ) 
Moscow Representative Office 
https://www.alphabank.com.cy/english/units.shtm  
Tel.: +7 495 937 5687 
mro@alphabank.com.cy 

ASSOCIATION OF RUSSIAN BANKS 
Τηλ. +7 (495) 691 87 8   
http://arb.ru/ 
 

6. ∆ιοργανωτές Εκθέσεων 
 
EΝΩΣΗ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΡΩΣΙΑΣ  
Tel. +7-831-227 5695   
http://www.uefexpo.ru 
email: info@uefexpo.ru 

 

EXPOCENTR  
Τηλ. +7 499 707 3799    
www.expocentr.ru 
 
 ITE GROUP 
Τηλ. +7 495 750 08 28    
www.ite-expo.ru 
 
VVCENTRE   
Τηλ. +7 495 544 3400,    
www.vvcentre.ru  
      
CROCUS EXPO   
Τηλ. +7 495 727 2626,    
www.crocus-expo.ru  
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KRASNODAREXPO 
Τηλ. +7 861 200 12 34 
http://www.krasnodarexpo.ru/        
 
EXPOFORUM St. Petersburg 
Tel.  +7 (812) 240 40 40 
E-mail: info@expoforum.ru  
http://www.expoforum.ru/en 
 
ITE Siberia 
Tel.: +7(383) 363 00 63 
http://www.ite-siberia.ru 
 
 

7. Ξενοδοχεία 
 
NATIONAL  
Τηλ. +7 495 258 7000   
www.national.ru 
 
METROPOL HOTEL    
Τηλ. +7 495 266 01 68    
www.metropol-moscow.ru  
    
 
MARRIOTT  
Τηλ. +7 495 937 1000 
www.marritott.com    
 
 
BALTSCHUG KEMPINSKI MOSCOW  
Τηλ. +7 495 287 2000   
www.kempinski-moscow.com  
 
ARARAT PARK HAYATT MOSCOW  
Τηλ. +7 495 783 1234 
www.moscow.park.hyatt.com  
 
MARCO POLO  
Τηλ. +7 495 660 06 06 
http://www.presnja.ru/en/default.html  
 
GOLDEN RING HOTEL  
Τηλ. +7 495 725 0100   
www.hotel-goldenring.ru    
 
RITZ-CARLTON MOSCOW  
Τηλ. +7 495 225 8888 
www.ritzcarlton.com 
 
RENAISSANCE MOSCOW HOTEL  
Τηλ. +7 495 931 9000 
www.renaissancemoscow.com   
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8. ∆ιπλωµατικές Αποστολές 
 
EMBASSY OF AUSTRIA 
www.aussenministerium.at/moskau  
      
EMBASSY OF BELGIUM     
https://diplomatie.belgium.be/en 
      
EMBASSY OF BULGARIA 
www.bolgaria.ru  
      
EMBASSY OF CYPRUS  
http://www.mfa.gov.cy/mfa/embassies/embassy_moscow.nsf/index_en/index_en?OpenDo
cument  
      
EMBASSY OF DENMARK 
www.ambmoskva.um.dk  
       
EMBASSY OF ESTONIA        
www.estemb.ru 
 
EMBASSY OF FINLAND    
www.finemb-moscow.fi  
 
 
EMBASSY OF FRANCE  
https://ru.ambafrance.org/ 
 
EMBASSY OF GERMANY 
www.moskau.diplo.de  
      
EMBASSY OF HUNGARY    
https://hungaria.embassytools.com/ 
      
EMBASSY OF ITALY       
www.ambmosca.esteri.it 
 
EMBASSY OF LATVIA  
http://www.mfa.gov.lv/en/moscow/embassy 
 
EMBASSY OF LITHUANIA   
http://ru.mfa.lt/ 
 
EMBASSY OF LUXEMBOURG   
http://moscou.mae.lu/en 
 
EMBASSY OF MALTA 
https://foreignaffairs.gov.mt/en/Embassies/ME_Moscow/Pages/ME_Moscow.aspx 
 
EMBASSY OF THE NETHERLANDS  
https://www.netherlandsworldwide.nl/countries/russian-federation/about-us/embassy-in-
moscow  
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EMBASSY OF POLAND  
https://moskwa.msz.gov.pl/pl/     
 
EMBASSY OF PORTUGAL 
https://www.moscovo.embaixadaportugal.mne.pt/pt/ 
 
EMBASSY OF ROMANIA 
ambahttp://moscova.mae.ro/en    
 
EMBASSY OF SLOVAKIA 
https://www.mzv.sk/web/moskva-en  
 
EMBASSY OF SLOVENIA 
http://www.moscow.embassy.si/ 
 
EMBASSY OF SPAIN 
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/Moscu/es/Paginas/inicio.aspx 
 
EMBASSY OF SWEDEN 
https://www.swedenabroad.se/en/embassies/russia-moscow/ 
 
EMBASSY OF THE UNITED KINGDOM  
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-moscow 
   
EMBASSY OF THE UNITED STATES OF AMERICA 
https://ru.usembassy.gov/      
 
 
 

9. Ελληνικές Οµογενειακές Ενώσεις 
 

Σύλλογος Ελλήνων Μόσχας  
Τηλέφωνο:  + 7-499-236-47-16, E-mail: info@greekmos.ru  
http://www.greekmos.ru/  
 

Σύλλογος Ελλήνων Βορονέζ  
Τηλ./Φαξ:  +7 (4732) 71-52-05 
 
Σύλλογος Ελλήνων Εκατερινµπούργκ  
κινητό +7 922 181 30 88 
E-mail: http://web.u-greek.ru/kontakty/napisite-nam  
http://web.u-greek.ru 
 
Σύλλογος Ελλήνων Ιρκούτσκ  
Τηλ.: (3952)383744 
E-mail: vv2005@mail.ru  
 
Σύλλογος Ελλήνων Νοβοσιµπίρσκ  
Τηλ. 89231246022 / 8(383)22-11-666 
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E-mail: elpida.hope@mail.ru  
 
Σύλλογος Ελλήνων Κρασνογιάρσκ 
Τηλ. 8(3912) 448-716, τηλ/φαξ 227-655, 233-525 
 
Σύλλογος Ελλήνων Όµσκ  
Τηλ. /Φαξ: 8 (3812) 24-96-95; e-mail: gago71@mail.ru  
 
Σύλλογος Ελλήνων Τοµσκ 
Τηλ. (3822) 78-20-73 
http://grek.tomsk.ru/ 
 
Σύλλογος Ελλήνων Γιακούτσκ 
Τηλ. (4112) 34-60-03 
E-mail: hellas@taatta.ru  
 
Σύλλογος Ελλήνων Ουφά / ∆ηµοκρατία Μπασκορτοστάν 
Τηλ.: (3472) 32-616 
 

10. Αντιπροσωπείες διεθνών και ευρωπαϊκών οργανισµών στη Ρωσία 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
Τηλ. +7 495 721 2000,  Φαξ: +7 495 721 2020    
https://eeas.europa.eu/delegations/russia/719/about-european-union-delegation-russian-
federation_en 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ   
www.unrussia.ru, email : info@unrussia.ru 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
(EBRD) 

Tηλ.: +7 (812) 703 5525 
http://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Page&cid=1395236558140&d=Mobile&pagename=E
BRD%2FPage%2FCountry 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
Tel.: +7(495) 745 7000,  
http://www.worldbank.org/en/country/russia 
 

∆ΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ  
Tel.: +7(095) 7059200,  
Website: www.imf.org/external/country/rus 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  (UNDP) 
Website: http://www.undp.ru/  
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ  
(UNIDO) 
Websitehttp://www.unido.ru/eng/ 
 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (WFP)  
http://www.wfp.org/content/moscow 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  (UNEP) 
http://www.unrussia.ru/en/agencies/united-nations-environment-programme-unep 
 
 
 
10. Άλλες ∆ηµόσιες Υπηρεσίες  

 
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ/ ROSSTAT 
Τηλ.: +7(495) 607 49 02  
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/ 
  

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Τηλ.: +7(495) 449 7205  
http://eng.customs.ru/ 
 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ   
Τηλ.+7 495 607 51 11      
http://www.fsvps.ru/fsvps/main.html?_language=en 
 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
https://www.russiatourism.ru/en/ 
 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ 
http://standard.gost.ru/wps/portal/ 
 

EMΠΟΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 
https://www.onrc.ro/index.php/en/about-ntro 
 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΧΗ 
www.nalog.ru  
 

ΡΩΣΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ROSPATENT) 
http://www.rupto.ru/en 
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ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΑΝΤΙΜΟΝΟΠΩΛΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
11, Sadovaya Kudrinskaya str., D-242, GSP-5, 123995 Moscow 
Τηλ.:+7 (499) 7957653 
http://www.fas.gov.ru/english/ 
 

11. Αεροπορικές εταιρείες και αεροδρόµια 

AEGEAN AIRLINES 
Tel: +7 495 139 87 90, + 
e-mail: ru.helpdesk@aegeanair.com 
https://ru.aegeanair.com/ 
 
AEROFLOT 
Tel: +7 (495) 223 5555,   
www.aeroflot.ru  
 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ-SHEREMETYEVO 1 
http://svo.aero/  
 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ-DOMODEDOVO  
www.domodedovo.ru 
 
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟ-VNUKOVO 
http://www.vnukovo.ru/rus/index.wbp  
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5.3 Προφίλ 18 ρωσικών περιφερειών 
 

 
1. Περιφέρεια Κρασνοντάρ 

 
              Γεωγραφική θέση : Νότια Ρωσία 

 
Εκταση : 75.500 τχλµ (41η θέση µεταξύ των  
                  ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Κρασνοντάρ  

Πληθυσµός : 5,4 εκ κάτοικοι 
 
AEΠ (2013) : 38.212 εκ ευρω 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Σότσι, Νοβοροσίσκ 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 7.000 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Η περιφέρεια Κρασνοντάρ διαθέτει 3 διεθνή αεροδρόµια και 9 λιµάνια (διακινούν το 40% των 
κλειστών φορτίων όλων των ρωσικών λιµένων). Οι σηµαντικότερες πρώτες ύλες είναι το 
πετρέλαιο, φυσικό αέριο και µάρµαρα. Σηµαντικοί οικονοµικοί κλάδοι είναι η βοµηχανία 
τροφίµων, καυσίµων, επεξεργασίας µετάλλων, οικοδοµικών υλικών, τουρισµού και γεωργίας. 

 
Eχει τη µεγαλύτερη ετήσια ηλιοφάνεια (280 µέρες) στη Ρωσία. Πρόκειται για τη δυναµικότερη, 
από πλευράς ανάπτυξης, περιφέρεια του υφιστάµενου καταλόγου των 18 ρωσικών περιφερειών. 
 
Mεγάλες ρωσικές εταιρείες µε έδρα το Κρασνοντάρ είναι η OAO Masloschirowoj Kombinat 
Krasnodarskij (κρασί), η OAO AvtoKuban (µηχανές) και η OAO Krasnodarskij SIP (µηχανές). 
Μεγάλες ξένες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η Danone, Knauf, Nestle, 
Tetra Pak, Auchan κλπ. 

 

 
2. Περιφέρεια Τβερ 

 
           Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
  
Εκταση : 84.200 τχλµ (38η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών) 
  

 
Πρωτεύουσα : Τβερ  

Πληθυσµός : 1,3 εκ κάτοικοι  
 
AEΠ (2013) : 6.883 εκ ευρω 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Rschyew, Wyschnij 
Volotcheck 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 5.000 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Από το έδαφος της διέρχονται δυο βασικοί διεθνείς οδικοί άξονες που συνδέουν τη Μόσχα µε Αγία 
Πετρούπολη και Ρίγα. ∆ιαθέτει ένα περιφερειακό αεροδρόµιο και το µεγαλύτερο εµπορευµατικό 
λιµάνι του άνω Βόλγα. Σηµαντικές πρώτες ύλες είναι το κάρβουνο και τύρφη. Βασικοί οικονοµικοί 
κλάδοι είναι η κτηνοτροφία, γεωργία, βιοµηχανία επεξεργασίας µετάλλων και ενέργειας.  

 
∆ιαθέτει πολλούς τόπους φυσικού κάλλους, µε 1 εκ. περίπου ετήσιο αριθµό τουριστών. 
 
Mεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι η AΟ Gazprom Gazoraspredeleniye Tver, το εργοστάσιο 
πυρηνικής ενέργειας Kalinin και η PPE Group (ένδυση). Μεγάλες ξένες εταιρείες που έχουν 
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εγκατασταθεί στην περιοχή  είναι : η Shell, SKF, OZON, DCS, Hitachi κλπ. 
 

 

 
4. Περιφέρεια Ριαζάν 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
  
Εκταση : 39.600 τχλµ (58η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Ριαζάν 

Πληθυσµός :  1,14εκ κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013): 6.583 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Κasimov, Sasovo 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 5.700 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Έχει δυο ποτάµια λιµάνια επί του Όκα. Οι σηµαντικότερες βιοµηχανίες είναι η επεξεργασία 
µετάλλων και παραγωγή ενέργειας.  
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι η  OAO SASTA (επεξεργασία µετάλλων), η OAO 
Tjaschpressmasch (µηχανές) και η OAO Rjasanskaja GRES (ενέργεια). Μεγάλες ξένες εταιρείες 
που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η Μetro, OBI, Leroy Merlin, Gasprom, Rosneft, 
Guardian κλπ. 
 

 
 
 

 
3. Περιφέρεια Καλούγκα  

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
  
Εκταση : 29.800 τχλµ (65η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα :  Καλούγκα 

Πληθυσµός :  1 εκ κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 6.930 εκ ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις :  Obninsk, 
Ludinovo 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 6.900 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Συγκαταλέγεται µεταξύ των ρωσικών περιοχών µε τις υψηλότερες ξένες επενδύσεις (Volkswagen, 
Mitsubishi, Continental, Nestle). Από το έδαφος της διέρχονται  δυο σηµαντικοί οδικοί άξονες που 
συνδέουν τη Μόσχα µε το Κίεβο και το Iwantsiwischi. Η πρωτεύουσα Καλούγκα απέχει από τη 
Μόσχα 165 χλµ.  

 
Οι σηµαντικότεροι οικονοµικοί τοµείς είναι η βιοµηχανία παραγωγής αυτοκινήτων, µηχανηµάτων 
και τροφίµων. Προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη του αγροτικού και αγροτουριστικού τοµέα.   
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι η OOO Agrisowgas (µηχανές), η OOO Kaluschskaja 
Piwowarennaja Kompanija (τρόφιµα) και η SAO Kaluschskij Mjasokombinat (τρόφιµα). Μεγάλες 
ξένες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η Wolf System, Lemken, Big 
Dutchmann, Continental, Fuchs κλπ. 
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5. Περιφέρεια Σταυρούπολη  

 
             Γεωγραφική θέση : Bόρειος Καύκασος 
  
Εκταση : 66.200 τχλµ (45η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  

Πρωτεύουσα : Σταυρούπολη 

 
Πληθυσµός :  2,8 εκ κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013): 11.298 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Pyatigorsk, 
Nevinominsk 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 4.000 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Το οδικό της δίκτυο είναι ανεπαρκές. ∆ιαθέτει δύο αεροδρόµια. Από το έδαφος της διέρχονται οι 
µεγαλύτεροι αγωγοί πετρελαίου της Κοινοπραξίας Βαλτικών Πετρελαιαγωγών. Σηµαντικότεροι 
βιοµηχανικοί τοµείς είναι η παραγωγή ενέργειας και τροφίµων.  
∆ιαθέτει 130 ιαµατικές πηγές είκοσι διαφορετικών τύπων.  Είναι η γενέτειρα του Μ. 
Γκορµπατσώφι  
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι η OOO Kompanja Poljarnoje Sijanije (ενέργεια), η OOO 
Petschorneftegasprom (ενέργεια) και η OAO Sewernaja Neft (ενέργεια). Μεγάλες ξένες εταιρείες 
που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι :η Εnel, Thyssen Krupp, Hevel Solar, Unilever κλπ. 

 
 
 

 
6. Περιφέρεια Τούλα 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
  
Εκταση :  25.700τχλµ (69η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Τούλα 

Πληθυσµός :  1,52 εκ. κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 8.197 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Novomoscowsk, 
Aleksin 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 5.300 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Αποτελεί σηµαντικό σιδηροδροµικό διάδροµο. Σηµαντικές βιοµηχανίες είναι η παραγωγή 
τροφίµων, χηµικών, πετροχηµικών και επεξεργασίας µετάλλων. 
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι η OAO Nowomoskowskaja AKA Asot (πετροχηµικά), η OAO 
Tulskij Kombajnowyj Sawod (µηχανές) και η OAO Aleksinskij Sawod Tjascheloj Promyschlennoj 
Armaturyj (µηχανικός εξοπλισµός). Μεγάλες ξένες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην 
περιοχή είναι : η Lafarge, SCA, Cargill, P&G κλπ. 
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7. ∆ηµοκρατία Κόµι  

 
              Γεωγραφική θέση : Β.∆. Ρωσία 
  
Εκταση : 416.800 τχλµ (13η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Siktivkar 

Πληθυσµός :  865.000 κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 11.590 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Uchta, Borkuta 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 13.000 ευρώ 
(κατ’εκτίµηση) 
 

Η περιφέρεια είναι πλούσια σε κάρβουνο και πετρέλαιο µε σηµαντικότερους οικονοµικούς τοµείς 
την παραγωγή ενέργειας, φυσικού αερίου, άνθρακα και ξυλείας. 
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η Lukoil, Gasprom, 
Rosneft, κλπ. 
 

 
 
 

 
8. Περιφέρεια Πσκώφ 

 
              Γεωγραφική θέση : Β.∆. Ρωσία 
 

 
Εκταση : 55.400 τχλµ (48η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Πσκώφ 

Πληθυσµός :  651.000 κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 2.698 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Belikie Luki, 
Ostrov 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 4.000 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Αποτελεί εξωτερικό σύνορο µε τις βαλτικές χώρες, βρίσκεται στον οδικό άξονα µεταξύ Άγιας 
Πετρούπολης και Kalinigrand και διαθέτει µικρό αεροδρόµιο. Σηµαντικοί οικονοµικοί τοµείς είναι 
εξόρυξη τύρφης, η παραγωγή τροφίµων και η επεξεργασία µετάλλων.  
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι η OAO Welikolukskij Mjasokombinat (κρέας), η OAO Pskowskij 
Gorodskoj Molotschnyj Sawod  (γάλα) και η OAO Pskowskij Sawod Tjaschelogo 
Elektroswarotschnogo Oborudowanija ( εξοπλισµός σωληνώσεων). Μεγάλες ξένες εταιρείες που 
έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η Volkswagen, Dula, General Satelitte, TAN Nevskiy κλπ. 
 

  
 
 
 



 

91 

 

 
9. Περιφέρεια Ιβάνοβο 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
  
Εκταση :  21.400 τχλµ (73η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Ιβάνοβο 

Πληθυσµός :  1 εκ κάτοικοι 
 
ΑΕΠ (2013) : 3.725 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Kinechma, Chuya 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 3.700 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Από το έδαφος της διέρχεται ο πετρελαιαγωγός Gkorgy-Polotsk, και ο αγωγός φυσικού αεριού 
Gkorgy-Aroschlav.  

 
Σηµαντικότεροι οικονοµικοί τοµείς είναι η ελαφρά βιοµηχανία, η επεξεργασία µετάλλων και η 
παραγωγή τροφίµων. Ο τοµέας του τουρισµού είναι µεταξύ των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων.   
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι : η OAO Schujskie Sittsy (ελαφρά βιοµηχανία), η OAO 
Maschinostroitelnaja Kompanija Kraneks (επεξεργασία µετάλλων) και η OOO Limpopo (τρόφιµα). 

 

 
10. Περιφέρεια Μπριάνσκ 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
 

 
Εκταση : 34.900 τχλµ (62η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

Πρωτεύουσα : Μπριάνσκ 

Πληθυσµός :  1,2 εκ κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 5.275 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Klintsiy,  
Novosibkov 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 4.300 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Από το έδαφος της διέρχονται ο πετρελαιαγωγός Druschba και διάφοροι αγωγοί φυσικού αεριού. 
Σηµαντικότερες βιοµηχανίες είναι η επεξεργασία µετάλλων, η αµυντική βιοµηχανία και η 
βιοµηχανία τροφίµων.  Συγκαταλέγεται µεταξύ των περιοχών µε περιορισµένες επενδυτικές 
εισροές. 
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η Brjanskij 
Maschinostroitelnyj Sawod  (µηχανές), η SΑΟ Gruppa-Kremnij (αµυντικός εξοπλισµός) και η ΟΑΟ 
Brjankonfi (γλυκίσµατα). 
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11. Περιφέρεια Βόλογκντα 

 
              Γεωγραφική θέση : Β.∆. Ρωσία 
 

 
Εκταση : 144.500 τχλµ (26η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  

Πρωτεύουσα : Βόλογκντα 

Πληθυσµός :  1,1 εκ κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 8.062 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Tscherpovez, Sokol 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 7.000 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Σηµαντικοί οικονοµικοί τοµείς είναι η παραγωγή ενέργειας, ξυλείας, τροφίµων και επεξεργασία 
µετάλλων.  

 
∆ιαθέτει µεγάλο αριθµό τόπων πολιτιστικής κληρονοµιάς και φυσικού κάλλους.  
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι OAO Sewerstal (επεξεργασία ατσαλιού) και η  OAO 
Tscherepowetskij Staleprokatnyj Sawod (επεξεργασία ατσαλιού). Μεγάλες ξένες εταιρείες που 
έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η Siemens, SMS Group, Air Liquid, η Renaissance 
Construction κλπ. 
 

 

 
12. Περιφέρεια Ταµπώφ 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
 

 
Εκταση : 34.500 τχλµ (23η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Ταµπώφ 

Πληθυσµός :  1 εκ. κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 5.571 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Mitschubrinsk, 
Morschansk 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 5.500 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

∆ιαθέτει αεροδρόµιο και από το έδαφος της διέρχονται ο πετρελαιαγωγός Druschba και οι αγωγοί 
φυσικού αεριού Sibir και Saratov- Tampov. 

 
 Σηµαντικότερες βιοµηχανίες είναι η επεξεργασία µετάλλων και η παραγωγή τροφίµων. 
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η ΟΑΟ Tambow 
polimermasch (µηχανές), η PK Milorem (µηχανές) και η ΟΑΟ Kristall (τρόφιµα). 
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13. Περιφέρεια Οριόλ 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
 

 
Εκταση :  24.700 τχλµ (70η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Οριόλ 

Πληθυσµός :  765.000 κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 3.886 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Livni, Mzensk 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 5.000 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Από το έδαφος της διέρχονται αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αεριού. 
 

Σηµαντικότερες βιοµηχανίες είναι η επεξεργασία µετάλλων, παραγωγή τροφίµων και ενέργειας.  
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η SAO OPK-Dormasch 
(µηχανές), η OOO Liwny-Sacharund (τρόφιµα) και η OAO OSPAS (µεταλλουργία). 
 

 
 

 
14. Περιφέρεια Κοστροµά 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
 

 
Εκταση : 60.200 τχλµ (47η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Κοστροµά 

Πληθυσµός :  654.000 κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 3.380 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : - 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 5.000 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Σηµαντικότεροι οικονοµικοί τοµείς είναι η παραγωγή ενέργειας, ξυλείας, µηχανών, τροφίµων και ο 
τουρισµός. 
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η OAO Kostromskaja 
GRES (ενέργεια), η OAO Fanplit (επεξεργασία ξυλείας) καιη  OAO Kostromskoj Sawod Motordetal 
(µηχανές). 
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15. Περιφέρεια Σµολένσκ 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
 

 
Εκταση : 49.800 τχλµ (53η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Σµολένσκ 

Πληθυσµός :  1 εκ κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 5.328 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Wyasma, Roslavla 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 5.300 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Αποτελεί σηµαντικό οδικό µεταφορικό κόµβο µε το 80% των εµπορευµατικών ροών µεταξύ 
Ρωσίας και ∆υτικής Ευρώπης να διέρχονται από το έδαφός της,  λόγω απευθείας σύνδεσης µε το 
Μινσκ.  Σηµαντικοί οικονοµικοί τοµείς είναι η βιοµηχανία επεξεργασίας πολύτιµων λίθων και 
παραγωγής µηχανών.  

 
Αποτελεί σηµαντικό προορισµό θρησκευτικού τουρισµού.  
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι η  GUP Kristall  (παραγωγή µπριλαντιών), η OAO Rosa (τρόφιµα) 
και η OAO Bachus (τρόφιµα). Μεγάλες ξένες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι 
: η ΕΟΝ, Οsram, Rhenus Logistics κλπ. 
 

 

 
16. Περιφέρεια Γιαροσλάβλ 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
  
Εκταση : 36.200 τχλµ (61η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Γιαροσλάβλ 

Πληθυσµός :  1,2 εκ κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 3.380εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Rumpinsk, Tutajev 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 2.800 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

∆ιαθέτει 3 λιµάνια και ένα διεθνές αεροδρόµιο. Σηµαντικοί οικονοµικοί τοµείς είναι η επεξεργασία 
µετάλλων, η παραγωγή τροφίµων, χηµικών και πετροχηµικών προϊόντων. 

 
Το 2014 κατείχε τη 9η θέση µεταξύ των ρωσικών περιφερειών όσον άφορα στην καινοτοµία.   
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι η OAO Jaroslawskij Elektromaschinostroitelnyj Sawod 
(µηχανές), η GUP NII Maslodelija i Syrodelija (τρόφιµα) και η OAO Slawneft-
Jaroslawnefteorgsintes (πετροχηµικά). Μεγάλες ξένες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην 
περιοχή είναι : η Komatsu, Daimler, Axalta, Electronica κλπ. 
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17. Περιφέρεια Βλαντίµιρ 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
 

 
Εκταση : 29.100 τχλµ (66η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Βλαντίµιρ 

Πληθυσµός :  1,4 εκ κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013): 7.262 εκ. ευρώ 
  

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Kovrov, Murom 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 5.000 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

Σηµαντικότεροι οικονοµικοί τοµείς είναι η επεξεργασία µετάλλων και η παραγωγή τροφίµων. 
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η ΟΑΟ Wladimirskij 
Sawod Elektropribor (µηχανές), η ΟΑΟ Wladimirskij Elektromotornyj Sawod (µηχανές) και η ΟΑΟ 
Wladimirskij Chlebokombinat (τρόφιµα). 
 

 
 
 
 
 
 

 
18. Περιφέρεια Βορόνεζ 

 
              Γεωγραφική θέση : Κεντρική Ρωσία 
 

 
Εκταση :  52.200 τχλµ (51η θέση µεταξύ  
                    των ρωσικών περιφερειών)  
 

 
Πρωτεύουσα : Βορόνεζ 

Πληθυσµός : 2 εκ κάτοικοι  
 
ΑΕΠ (2013) : 14.328 εκ. ευρώ 
 

Λοιπές σηµαντικές πόλεις : Borisovglebsk, 
Posoch 
 
Κατά κεφαλή AEΠ : 7.000 ευρώ (κατ’εκτίµηση) 
 

∆ιαθέτει ένα διεθνές και ένα περιφερειακό αεροδρόµιο, και δυο ποτάµια λιµάνια επί του ποταµού 
Don. Από το Βορόνεζ διέρχεται κάθετος οδικός άξονας που συνδέει την Αγία Πετρούπολη µε το 
Νοβοροσίσκ και οριζόντιος οδικός άξονας που συνδέει το Κίεβο µε την Ούφα (ανατολική Ρωσία) 
καθώς και αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αεριού. 

 
Σηµαντικότεροι οικονοµικοί τοµείς είναι η επεξεργασία µετάλλων, η παραγωγή τροφίµων, χηµικών 
και πετροχηµικών.  
 
Μεγάλες ρωσικές εταιρείες είναι η OAO BEKS FGUP Woroneschskij Mechanitscheskij Sawod 
(µηχανές) η OAO Woroneschskaja Konditerskaja Fabrika (τρόφιµα) και η OAO Minudobrenija 
(πετροχηµικά). Μεγάλες ξένες εταιρείες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή είναι : η 
ΕuroCement, Bunge, Siemens,  Gruppo Tsernisovo κλπ. 
 
 
 


