
 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Περίληψη 

Τον Δεκέμβριο 2009 σημειώνονται τα πρώτα δείγματα ανάκαμψης στη Ρωσική οικονομία. 

Αρκετές είναι οι εταιρίες ιδιαίτερα του τομέα μετάλλων που κατέγραψαν θετικά αποτελέσματα 

όπως για παράδειγμα η εταιρεία RusAl η οποία επέτυχε την αποπληρωμή του χρέους ύψους 

$7.4 δις. Σχεδόν όλοι οι μακροοικονομικοί δείκτες κινήθηκαν θετικά. Η Moody’s αναβάθμισε 

την Ρωσία ένα μόλις έτος μετά την υποβάθμιση που είχε υποστεί από τη ‘Standard & Poors’. 

Υπό το θετικό αυτό κλίμα, η κυβέρνηση επικεντρώνει τις προσπάθειές τις σε 

κοινωνικοοικονομικά ζητήματα, όπως η στήριξη περιοχών οποίες εξαρτώνται από μία 

βιομηχανία καθώς και ο έλεγχος των τιμών βασικών αγαθών. 

 

Σημαντική δήλωση του μήνα 

“Δεν πρέπει να καθυστερήσουμε στην ανάπτυξη του τομέα ενέργειας. Απαιτείται άμεσα η 

εφαρμογή των σχεδιαζόμενων πολιτικών, προκειμένου να διασφαλισθούν οι αναγκαίες 

ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες θα εγγυηθούν την ανάκαμψη της οικονομίας”. 

 
Πρωθυπουργός Πούτιν 

Ετήσιο Διάγγελμα  Π/Θ; 3 

Δεκεμβρίου 

Στατιστική του μήνα 

23% Μείωση της παραγωγής στην Avtovaz (Μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία Ρωσίας). 
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Κυριότερες τάσεις 

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρωσίας (Rosstat), ο Δεκέμβριος 

κατέγραψε μείωση στις επενδύσεις κατά 8,9% (17% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι). 

Αντίθετα, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 2.7% σε σχέση με πέρυσι, κάτι που γίνεται 

εμφανές ιδιαίτερα στο τομέα των μετάλλων. Γενικότερα η ως άνω αύξηση της βιομηχανικής 

παραγωγής αποδίδεται στην αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης οικοδομικών υλικών, γεγονός 

που οδήγησε σε αύξηση κατά 55% στο ακατέργαστο χάλυβα. Ωστόσο ο τομέας της οικοδομής 

εγχώρια συνέχισε να φθίνει (- 6,2% σε σχέση με πέρυσι).  

Λόγω των Χριστουγέννων η μείωση των λιανικών πωλήσεων συγκρατήθηκε στο 3,6% σε 

σχέση με πέρυσι (επίδοση οποία είναι η καλύτερη των τελευταίων 6 μηνών). Η ανεργία 

αυξήθηκε και πάλι φτάνοντας το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο (8,1%). Πλέον του 1/3 

αυτών συνιστούν μακροχρόνια ανέργους. Από την άλλη μεριά οι εργαζόμενοι είδαν το μισθό 

τους να αυξάνονται μόλις κατά 0.6% σε σχέση με πέρυσι. Ο Πληθωρισμός, επιβραδύνθηκε 

σχετικά, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα (8.8%). 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (CBR) δημοσίευσε στοιχεία εξωτερικού εμπορίου για τον 

προηγούμενο μήνα, Νοέμβριο, τα οποία δείχνουν ότι, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές 

παρουσίασαν ελαφρά αύξηση. Οι εξαγωγές έφθασαν τα $31.1 δις., αγγίζοντας τα επίπεδα του 

περασμένου έτους , ενώ οι εισαγωγές τα $19.2 δις. υστερώντας κατά 12% σε σχέση με πέρυσι. 

Ως εκ τούτου το πλεόνασμα του ισοζυγίου διευρύνθηκε κατά 4,5% στα $12,7 δις 

Από στοιχεία του Υπουργείου 

Οικονομικών προκύπτει 

αύξηση κατά 6% στις δαπάνες 

του προϋπολογισμού σε σχέση 

με το προηγούμενο 3μηνο 

φτάνοντας τα $31δισ. και 

διευρύνοντας αντίστοιχα το 

έλλειμμα στο 4.9% του ΑΕΠ. 

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα το 

Γραφείο εκτιμήσεων, Moody’s αναβάθμισε τη δανειοληπτική ικανότητα της Ρωσίας από 

αρνητική σε σταθερή, κάτι που έγινε δεκτό θετικά, ενόψει της έκδοσης το Μάρτιο του 

‘Eurobond’ της Ρωσίας 

Στον τραπεζικό τομέα, ο Πρόεδρος της Λευκορωσίας κος Alexander Lukashenko ενέκρινε την 

πώληση του 93% της κρατικής τράπεζας, BPS, στην Ρωσική Sberbank, έναντι ποσού 

μικρότερου των $300 δις. Σημειωτέον ότι, η BPS περιλαμβάνεται στις 4 πρώτες τράπεζες της 



Λευκορωσίας, διαθέτοντας περί το 7.5% της αγοράς επιχειρηματικών δανείων. 

Εξαιρετική κινητικότητα παρουσίασε το μήνα Δεκέμβριο ο τομέας των μετάλλων και των 

ορυκτών. Η RusAl προέβη σε επαναδιαπραγμάτευση του χρέους της ύψους 4,7 δις $ εν’ όψει 

της προγραμματιζόμενης για το τέλος του έτους, δημόσιας προσφοράς μετοχικού πακέτου 

10% (≈ $2 δις). Την ίδια στιγμή, η εταιρία Mechel, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες εξόρυξης 

ορυκτών και μετάλλων, ανακοίνωσε την επιτυχή κατάληξη των διαπραγματεύσεων με την 

κρατική τράπεζα VTB όσον αφορά στην 3ετή παράταση δανείων ύψους $517 εκατ. 

Εν τω μεταξύ, η εταιρία – κολοσσός του κλάδου της χαλυβουργίας Evraz προέβη στην 

αποπλήρωση δανείου ύψους $800 εκ προς την VEB, το οποίο είχε λάβει το προηγούμενο έτος 

με εγγύηση περιουσιακών στοιχείων που διαθέτει στις Η.Π.Α. Συνολικά το χρέος της εταιρίας 

υπολογίζεται στα $8,4 δις. Υπογραμμίζεται, όσον αφορά στο εν λόγω μεταλλευτικό κλάδο, το 

σημαντικό χτύπημα που δέχθηκε από την επιβολή δασμών anti-dumping μεταξύ 4,6 – 25% 

από πλευράς Κίνας. Η εταιρία NLMK είναι η μοναδική Ρωσική εταιρία μεταλλευτικών 

προϊόντων που εξάγει στην Κίνα, οι πωλήσεις προς την οποία καλύπτουν περί τα 15% του 

συνόλου. 

Με στόχο την τόνωση του εγχώριου γεωργικού τομέα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τον 

περιορισμό εισαγωγών κρέατος και επιβολή ποσοστώσεων στα επόμενα 3 χρόνια. Οι 

ποσοστώσεις σε εισαγωγές χοίρινου κρέατος μειώθηκαν κατά 11%. Οι εισαγωγές κοτόπουλων 

εκτιμάται ότι θα είναι μειωμένες κατά 18% το 2010 και κατά 23% το 2011. Οι ποσοστώσεις 

βοδινού αυξήθηκαν αλλά αυξήθηκαν και οι τελωνειακοί δασμοί εισαγωγής. Η Ρωσία διαθέτει 

περιορισμένη εγχώρια παραγωγική βάση βοείου κρέατος. 

Ο νέος νόμος για το λιανικό εμπόριο πέρασε στην Δούμα και θα τεθεί σε ισχύ από την 

1.2.2010. Ο εν λόγω νόμος, οποίος κατηγορήθηκε τόσο ότι βλάπτει τους καταναλωτές όσο και 

ότι αποθαρρύνει τις επενδύσεις επιτρέπει την κυβέρνηση να τοποθετεί πλαφόν στις τιμές για 

προϊόντα σημαντικά για το κοινωνικό σύνολο, να περιορίζει στο 25% το ανώτατο μερίδιο μιας 

εταιρίας στην αγορά μιας συγκεκριμένης περιφέρειας και να ελέγχει το τρόπο τοποθέτησης 

στα ράφια των καταστημάτων 

Στο χώρο της κοινωνικής πολιτικής, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια ύψους 300 εκατ $ ως 

απευθείας ενίσχυση και αντίστοιχο ποσό με τη μορφή 3ετών δανείων από το κρατικό 

προϋπολογισμό για την ενίσχυση πόλεων των οποίων η οικονομία εξαρτάται ως επί τω 

πλείστων από μία βιομηχανία (mono gorods), και οι οποίες επηρεάσθηκαν από την πτώση της 

βιομηχανικής ζήτησης. 

Στον τομέα ενέργειας, η Lukoil και η Νορβηγική εταιρεία Statoil κέρδισαν το διαγωνισμό για 

την ανάπτυξη των κοιτασμάτων ‘Western Qurna 2’ του Ιράκ. Επενδύοντας ποσό ύψους $4-5 



δις, αναμένεται να επιτρέψει την εξόρυξη περί των 400,000 βαρέλια την ημέρα, για μία 

περίοδο 13 ετών. Άλλοι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό ήταν οι εταιρείες Shell, ExxonMobil, 

Total and CNPC. Σε άλλο διαγωνισμό το κονσόρτιουμ Gazpromneft και η Ιρακινή Κυβέρνηση 

εξασφάλισαν την αξιοποίηση των κοιτασμάτων ‘Badra’. 

Την ίδια στιγμή στην Ρωσία, ο Π/Θ Putin ως επικεφαλής επιτροπής επενδύσεων, ενέκρινε την 

πώληση μεριδίου μετοχών 25.1% στη Yamal LNG έναντι $78.5 εκατ. από εταιρίες 

σχετιζόμενες με το Peter Kolbin. Τον Μάιο 2009  η Novatek, η μεγαλύτερη ανεξάρτητη 

εταιρεία φυσικού αερίου εξαγόρασε το 51% του Gennady Timchenko, ο οποίος κατέχει πλέον 

το 5% ($650 εκ.). 

Διευθετήθηκε η 

διαφορά μεταξύ Ρωσίας 

και Τουρκμενιστάν 

όσον αφορά στο φυσικό 

αέριο. Μετά από 

διαπραγματεύσεις, οι 

οποίες διήρκεσαν 6 

μήνες οι δύο χώρες 

κατέληξαν σε 

συμφωνία βάσει της οποίας η Ρωσία δεσμεύθηκε να αγοράσει 30 δις. κ.μ. ετησίως, σε 

Ευρωπαϊκές τιμές αρχομένης 10.1. 2010. Υπενθυμίζεται ότι, η εν προμήθεια είχε διακοπεί 

λόγω έκρηξης στον αγωγό τον προηγούμενο Απρίλιο. 

Αντίθετα με τη Λευκορωσία, Ουκρανία και Ρωσία κατάφεραν να αποφύγουν την κρίση στον 

τομέα μεταφοράς πετρελαιοειδών. Στις 28 Δεκεμβρίου , συμφώνησαν για τους όρους 

μεταφορά του πετρελαίου μέσω Ουκρανίας για το 2010. Η Συμφωνία έκλεισε λίγες μόλις ώρες 

μετά τη προειδοποίηση της Ρωσίας προς Ουγγαρία, Τσεχία και Σλοβακία αναφορικά με το 

ενδεχόμενο διακοπής της τροφοδοσίας πετρελαίου λόγω διαφορών της με την Ουκρανία. 

Σημειώνεται ότι, 13% των ρωσικών εξαγωγών διακινούνται με transit μέσω Ουκρανίας.  

Διανοίγοντας το δρόμο για την τροφοδοσία της Ασίας και του Ειρηνικό με Ρωσικό πετρέλαιο, 

ο Π/Θ Putin εγκαινίασε επίσημα τον αγωγού πετρελαίου  ESPO (East Siberia Pacific Ocean) 

από το λιμάνι Kozmino, πλησίον του Vladivostok. Ο εν λόγω αγωγός κατασκευάστηκε εντός 5 

ετών με συνολικό κόστος κατασκευής περί τα $14 δις. 

Τέλος , η πολυαναμενόμενη Διάσκεψη των μελών της Σύμβασης Πλαίσιο του Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών για τη Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) έλαβε χώρα στην Κοπεγχάγη. Στο 

πλαίσιο αυτής, η Ρωσία έλαβε τη δέσμευση για μείωση των ρύπων κατά 15-25% , υπό την 



προϋπόθεση της αναγνώρισης εκ μέρους των λοιπών κρατών του δυναμικού που συνεπάγεται 

ο πλούσιο δασικός πλούτος της χώρας καθώς επίσης και της επίτευξης συμφωνίας σε ένα 

νομικά δεσμευτικό κείμενο 

Οικονομικοί Δείκτες 

Δείκτες Nοέμ 2009 Oκτώβ 2009 Noέμ 2008 ‘08 προυπολ ’09 εκτίμηση 

Μεταβολή ΑΕΠ (% 
ετήσια βάση 

   6.6 -7.5 

Βιομηχανική 
παραγωγή(%/ 

1.5 
 

-11.2 
 

-8.7 
 

  

Πληθωρισμός(% ετήσια 
βάση) 

8.4 8.1 13.8 8,5 13 

Eπιτόκιο (Rb/$ ) 
 

29,21 29,12 28,58 25,9 32 

Eξαγωγές ($δισ) 31,06 30,37 30,12  301,65 
Εισαγωγές ($δισ) 19,41 19,22 21,70  167,37 
Εμπορικό πλεόνασμα 
($δισ) 

11,65 11,15 8,42  134,28 

Πραγματικοί Μισθοί (% 
ετήσια) 

0,5 -4,5 7,2   

Ανεργία (%) 8,1 7,6 6,6   
Εσοδα Προυπολογισμού 
($δισ) 
 

   266 85 

Δαπάνες προυπολογισμού 
($δισ) 
 

   263 220 

Πλεόνασμα 
προυπολογισμού$δισ) 
 

   3 -135 

Τιμή Αργού πετρελαίου  
($/βαρέλι) 

75,67 76,31 46,36 53,0 45 

Πηγή: Rosstat, Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας 



Β. ΣΧΕΣΕΙΣ Ε.Ε. – ΡΩΣΙΑΣ 

Συνάντηση Κορυφής Ε.Ε. – Ρωσίας, Διαπραγματεύσεις για υπογραφή Νέας Συμφωνίας 

Εταιρικής Σχέσης 

Η συνάντηση κορυφής που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Στοκχόλμη είχε διάφορα 

θετικά αποτελέσματα, όπως η νέα θέση και οι δεσμεύσεις της Ρωσίας για την κλιματική 

αλλαγή, η υπογραφή πρόσφατα της Συμφωνίας στην Μόσχα για την ενέργεια ‘’early warning 

mechanism’ και οι κοινές θέσεις για την αντιμετώπιση της κρίσης κ.λ.π. 

Παράλληλα συνεχίζονται σε ιδιαίτερο θετικό κλίμα οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για 

υπογραφή της νέας Συμφωνίας εταιρικής σχέσης. 

 

Υπογραφή δύο Συμφωνιών στον τομέα της ενέργειας 

Υπεγράφησαν στην Μόσχα κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κοινοτικού Επιτρόπου 

Ενέργειας την 16/11/2009 δύο κείμενα Συμφωνίας, ήτοι η Συμφωνία ενίσχυσης του 

μηχανισμού εγρήγορσης σε περίπτωση κρίσης ‘Early warning Mechanism’ και η 10η έκθεση 

προόδου ‘’10th Progress Report on Energy’. 

 

Υπογραφή Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ Ρωσίας, Λευκορωσίας και 

Καζακστάν. Καθυστέρηση Ένταξης στην ΠΟΕ και ΟΟΣΑ 

Την 27-28/11/2009 στο Μίνσκ της Λευκορωσίας υπεγράφη η Συμφωνία της Τελωνειακής 

΄Ένωσης Ρωσίας, Λευκορωσίας και Καζακστάν, παρουσία των Προέδρων της Ρωσίας κ. D. 

MEDVEDEV, της Λευκορωσίας κ. Alexander LUKASHENKO και του Καζακστάν κ. N. 

NAZARBAYEV. 

Με την εν λόγω Συμφωνία ετέθη σε ισχύ από 1.1.2010 το Κοινό Εξωτερικό Δασμολόγιο της 

Τελωνειακής Ένωσης και από την 1.7.2010 θα τεθεί σε εφαρμογή ο Κοινός Τελωνειακός 

Κώδικας των τριών χωρών. 

Παρά την επιθυμία της Ρωσικής πλευράς για άμεση ένταξη στον ΠΟΕ, η υπογραφή της 

Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης χωρών θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση στη 

διαδικασία ένταξης στον ΠΟΕ. Η δε ΗΠΑ θέτουν ως προϋπόθεση ένταξη της Ρωσίας στον 

ΟΟΣΑ την προηγούμενη ένταξή της στον ΠΟΕ.  



Γ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος 

παρατηρούμε ότι παρουσιάζεται μείωση των εξαγωγών μας προς την Ρωσία της τάξεως του -

44,75% αλλά και συγχρόνως μία μεγαλύτερη μείωση της αξίας των εισαγωγών προελεύσεως 

της Ρωσίας κατά -84,04%. Η αξία των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία το 9μηνο 2009 και 

ανήλθε σε €166,526 εκατ. ευρώ.  

Σημαντικότερη όμως ήταν η μείωση των ρωσικών εξαγωγών στην Ελλάδα κατά -84,04% σε 

αντίθεση με το προηγούμενο έτος οπότε και είχε παρουσιαστεί μεγάλη αύξηση. Οι ρωσικές 

εξαγωγές στην Ελλάδα ανήλθαν σε αξία το 9μηνο 2009 σε €605,696 εκ.  έναντι 3,795 δις 

Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2008. 

Ο όγκος διμερούς εμπορίου παρουσίασε μείωση κατά -81,15% και το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου μειώθηκε κατά διευρύνθηκε κατά 45,9%.  

Η Ρωσία αποτελεί τον 3ο σημαντικότερο προμηθευτή προϊόντων για την Ελλάδα και 

κατατάσσεται στην 13η θέση μεταξύ των χωρών  προορισμού ελληνικών εξαγωγών έναντι της 

14ης το 2007. 

 

Διμερές Εμπόριο 2008-2009 

 9μηνο 2009 εκατ. (€) 9μηνο 2008 εκατ 
(€) 

Μεταβολή 
2009/2008 (%) 

2008 
εκατ(€) 

Ελληνικές εισαγωγές ρωσικών 
προϊόντων 605,696 3.795,776 -84,04 4.454.048.615 

Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία 166,526 301,426 -44,75 418.876.702 
Όγκος διμερούς εμπορίου 

Ελλάδος-Ρωσίας 772,222 4.097,202 -81,15 4.872.925.317 

Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος-
Ρωσίας -439,17 -3.494,350 +87,43 -4.035.171.913 

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας 

 

Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατά 81,15% και από 4,097 δις Ευρώ το εννεάμηνο 

2008 περιορίσθηκε στα 772 εκατ. Ευρώ το εννεάμηνο 2009. Αναλυτικότερα: 

Η μείωση των ελληνικών εξαγωγών κατά 43,98% οφείλεται κυρίως στην γενική μείωση των 

ρωσικών εισαγωγών λόγω της οικονομικής κρίσης.  

Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν όμως σημαντικότερη μείωση κατά 84,04% και 

οφείλεται κυρίως στην αξιόλογη πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου κατά το υπό 



εξέταση διάστημα, αφού το 67% των Ρωσικών εξαγωγών στην Ελλάδα αφορούν κυρίως 

προϊόντα ενέργειας. 

Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την Ρωσία ήταν σημαντική, αφού το αρνητικό μας 

ισοζύγιο με την χώρα αυτή μειώθηκε κατά 8 φορές και έφθασε τα -439,17 εκατ. Ευρώ, από 

αρνητικό ισοζύγιο της τάξεως των -3,494 δις Ευρώ το εννεάμηνο 2008. 

 Επίσης, παρατηρούμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στην Ρωσία είναι λιγότερο 

συγκεντρωμένες σε κατηγορίες προϊόντων, αφού τα 10 πρώτα Ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα 

κατέχουν το 67,68% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι Ρωσικές εξαγωγές στην Ελλάδα 

αφορούν κατά μεγάλο μέρος σε εξαγωγές πετρελαιοειδών. 

 

Διάρθρωση ελληνικών εξαγωγών (9μηνο 2009) 

Την πρώτη θέση συνεχίζουν να καταλαμβάνουν οι εξαγωγές γουνοδερμάτων και γουναρικών 

(€38,866 εκ), οι οποίες το 9μηνο 2009 σημείωσαν μείωση κατά -58,59% έναντι αύξησης κατά 

13,1% που είχαν σημειώσει το 2008. Η αξία τους καταλαμβάνει ποσοστό 23,33% των 

ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.  

Στη δεύτερη θέση ως προς την αξία των ελληνικών εξαγωγών καταλαμβάνουν πλέον οι 

εξαγωγές στιλβωμάτων και υλικών καθαρισμού (ΔΚ3405) οι οποίες μειώθηκαν κατά -14,50% 

και έφθασαν το 9μηνο 2009 τα €14,381 εκ. έναντι €16,819 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 

2008. 

Τη τρίτη θέση ως προς την αξία των ελληνικών εξαγωγών καταλαμβάνουν πλέον οι εξαγωγές 

καπνού (ΔΚ 2401), οι οποίες αυξήθηκαν κατά 67,05% και έφθασαν στα €14,2 εκ. έναντι 

€8,526 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008. 

Την τέταρτη θέση ως προς την αξία των Ελληνικών εξαγωγών καταλαμβάνουν πλέον οι 

εξαγωγές νωπών φρούτων (ΔΚ0809) οι οποίες σημείωσαν μείωση κατά -55,26% και ανήλθαν 

σε €13,364 εκ (€29,877 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2008) αποτελώντας το 8,02% των 

ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.  

Οι άλλοι καρποί και νωπά φρούτα αποτελούν το πέμπτο κατά αξία εξαγόμενο προϊόν στη 

Ρωσία, σημειώνοντας ωστόσο αύξηση κατά +22,45% φθάνοντας σε αξία τα €12,992 εκ., 

έναντι €10,610 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2010.  

Στην έκτη θέση κατατάσσονται οι εξαγωγές πολτών καρπών και φρούτων (ΔΚ2007), οι οποίες 

παρουσίασαν μείωση -10% και περιορίσθηκαν στα €4,605 εκ. έναντι €5,121 εκ. της 

αντίστοιχης περιόδου του 2008. 



Στην έβδομη θέση κατατάσσονται οι εξαγωγές πολτών καρπών και φρούτων-

παρασκευασμένοι (ΔΚ2008), οι οποίες σημείωσαν σημαντική μείωση -60% και 

περιορίσθηκαν στα €4,541 εκ. έναντι €11,623 εκ. της αντίστοιχης περιόδου του 2008. 

Κάποιες από τις κατηγορίες οι οποίες παρέμειναν σταθερές είναι τα εξαρτήματα ενσύρματης 

τηλεφωνίας (ΔΚ 8517), όπου οι εξαγωγές μας παρέμειναν στα €3,3 εκ. έναντι €3,3 εκατ. της 

αντίστοιχης περιόδου του 2008 καταλαμβάνοντας την όγδοη θέση κατά σειρά αξίας. 

Παράλληλα τα φύλλα και οι ταινίες από πλαστικές ύλες (ΔΚ3921) καταλαμβάνουν την ένατη 

θέση και παρουσίασαν μικρή αύξηση κατά 3,7% φθάνοντας τα €3,3 εκατ το 9μηνο 2009 

έναντι €3,2 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2008.  

Επί πλέον οι πλάκες και ταινίες αλουμινίου (ΔΚ 7606) αυξήθηκαν κατά 70% το 9μηνο 2009 

και από €1,9 εκατ το 9μηνο 2008 έφθασαν τα €3,2 εκ. το 9μηνο 2009. 

Παρατηρούμε ότι η πτώση των εξαγωγών μας στην Ρωσία οφείλεται κυρίως στην γενική 

μείωση των Ρωσικών εισαγωγών κατά 43% περίπου το  9μηνο 2009.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται οι 10 κυριότερες κατηγορίες προϊόντων που 

εξήχθησαν στη Ρωσία, κατά το 9μηνο 2009 και το αντίστοιχο διάστημα του 2008: 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Δασμ. κατ/ρία Περιγραφή 9μηνο 2009 
% επί 

συνόλου 
9μηνο 2008 

Μεταβολή 

2008/2009 % 

43.03 Γουνοδέρματα, γουναρικά 38.866.688 23,33 93.875.385 -58,59 

34.05 Στιλβώματα, υλικά καθαρισμού 14.381.009 8,63 16.819.976 -14,50 

24.01 Καπνός 14.243.905 8.55 8.526.448 67,05 

08.09 Φρούτα νωπά 13.364.191 8,02 29.877.190 -55,26 

08.10 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά 12.992.937 7,80 10.610.631 22,45 

20.07 Πολτοί καρπών και φρούτων 4.605.460 2,67 5.121.530 -10,07 

20.08 
Πολτοί καρπών και φρούτων, 

παρασκευασμένοι 
4.541.157 2,72 11.623.449 -60,93 

85.17 
Ηλεκτρικές συσκευές για 

ενσύρματη τηλεφωνία 
3.377.502 2,02 3.372.688 0,14 

39.21 Φύλλα, ταινίες από πλαστικές ύλες 3.336.903 2,00 3.217.165 3,72 

76.06 Πλάκες, ταινίες αλουμινίου 3.242.221 1,94 1.903.017 70,37 

 

 



Διάρθρωση ελληνικών εισαγωγών 

Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες τα 

οποία αποτελούν το 43,47% των ελληνικών εισαγωγών από τη Ρωσία. Η αξία τους το 

εννεάμηνο 2009 ανήλθε σε €263,3 εκ. έναντι €650,8 εκ., σημειώνοντας σημαντική μείωση 

κατά -59,53%.  

Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι εισαγωγές λαδιών ακατέργαστων από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά, οι οποίες σημείωσαν μεγάλη μείωση έναντι του αντιστοίχου διαστήματος 

2008 κατά -92,45% και ανήλθαν σε €149,5 εκ. έναντι €1,982 δις το αντίστοιχο διάστημα του 

2008, αποτελώντας το 24,69% των εισαγωγών μας από τη Ρωσία.  

Ακολουθούν οι εισαγωγές αλουμινίου, οι οποίες σημείωσαν σοβαρή πτώση το 9μηνο 2009 (-

64,91%) και ανήλθαν σε €50 εκ., έναντι €142,5 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2008.  

Στην τέταρτη θέση  βρίσκονται οι εισαγωγές προϊόντων έλασης από σίδηρο ή χάλυβα, οι 

οποίες μειώθηκαν κατά -75,02% και έφθασαν τα €13,6 εκ. έναντι €54,5 εκ. το αντίστοιχο 

διάστημα.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, εμφανίζονται οι 10 πρώτες κατηγορίες ρωσικών προϊόντων που 

εισήχθησαν στην Ελλάδα το 9μηνο 2009 και το αντίστοιχο διάστημα του 2008: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

 

Δασμ. 

κατ/ρία 
Περιγραφή 9μηνο 2009 

% επί 

συνόλου 
9μηνο 2008 

Μεταβολή 

2008/2009 % 

27.11 

Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 

υδρογονάνθρακες 263.323.880 43,47 650.824.586 -59,53 

27.09 

Λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο ή 

από ασφαλτούχα ορυκτά 149.579.165 24,69 1.982.440.352 -92,45 

76.01 Αλουμίνιο 50.003.691 8,25 142.533.089 -64,91 

72.08 Προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα 13.629.125 2,25 54.579.720 -75,02 

72.04 

Απορρίμματα και θραύσματα 

χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα  11.716.616 1,93 54.064.786 -78,32 

15.12 Φυτικά έλαια 10.848.559 1,79 8.247.454 31,53 

48.01 Χαρτί – Προϊόντα 10.833.786 1,78 8.176.963 32,49 

74.03 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα  8.895.447 1,46 ------- ------ 

27.10 

Λάδια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα 

ορυκτά 6.757.983 1,11 663.065.763 -98,98 

47.03 Πολτός από ξύλο 5.584.753 0,92 5.617.730 -0,58 

Πηγή: ΕΣΥΕ, επεξεργασία στοιχείων Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας 


