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Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών 

Υποθέσεων 

 

Διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις Ρωσίας – Κύπρου 

 

Σημαντική ώθηση στις κυπρο-ρωσικές οικονομικές και εμπορικές σχέσεις έδωσε η πρόσφατη 

επίσκεψη του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στη Μόσχα στις 

24-28.02.2015. Παρουσία των Προέδρων των δύο χωρών, κ.κ. Αναστασιάδη και Πούτιν, ο 

Κύπριος Υπουργός Οικονομικών κ. Γεωργιάδης και ο Ρώσος Αναπληρωτής Υπουργός 

Οικονομικής Ανάπτυξης Nikolai Podguzov υπέγραψαν το Πρωτόκολλο της 8
ης

 Συνόδου της 

Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής Κυπριακής Δημοκρατίας – Ρωσικής Ομοσπονδίας για την 

Οικονομική Συνεργασία, η οποία είχε λάβει χώρα λίγες μέρες νωρίτερα, στις 12-13 

Φεβρουαρίου 2015 στη Λευκωσία. 

Στο Πρωτόκολλο της ΜΔΕ καθορίζονται οι βασικές παράμετροι της συνεργασίας στους τομείς 

της ενέργειας, της στρατιωτικο-τεχνικής συνεργασίας, των μεταφορών, της γεωργίας και της 

βιομηχανίας τροφίμων, του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και θέματα συνεργασίας 

μεταξύ των επιχειρηματικών κύκλων της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Οι προοπτικές ανάπτυξης των διμερών εμπορικών συναλλαγών και των 

επενδύσεων στο μέλλον. 

Επιπλέον, κατά τη συνάντηση των Προέδρων της Ρωσίας και της Κύπρου υπεγράφη σειρά 

διμερών συμφωνιών στους τομείς της επιστήμης, του πολιτισμού, της χρηματοδότησης και 

των επενδύσεων, της δημόσιας τάξης, του στρατιωτικού τομέα, καθώς και της 

διαπεριφερειακής συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένου και του Κοινού Προγράμματος 

Δράσης για τα έτη 2015- 2017. 

Επιπρόσθετα, μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ της Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και της 

Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και μνημόνιο προώθησης 

επενδύσεων μεταξύ του Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Επενδύσεων (CIPA) και του 

Οργανισμού Επενδύσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Invest in Russia). 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με στοιχεία των Ρωσικών Τελωνείων, το διμερές εμπόριο 

μεταξύ Ρωσίας και Κύπρου κατά το 2014 ανήλθε σε 653 εκ. δολάρια ΗΠΑ, 

παρουσιάζοντας σημαντικότατη μείωση της τάξης του 67%, η οποία οφείλεται στην 

πτώση των ρωσικών εξαγωγών κατά 68%. Οι ρωσικές εξαγωγές προς την Κύπρο 

διαμορφώθηκαν σε 610 εκ. $ ΗΠΑ από 1.923 εκ. $ ΗΠΑ το 2013, ενώ οι εισαγωγές από 

την Κύπρο σημείωσαν μικρή άνοδο (2,2%) και έφτασαν τα 43,6 εκ. $ ΗΠΑ. Το εμπορικό 

ισοζύγιο, πλεονασματικό υπέρ της Ρωσίας, ανήλθε σε 566 εκ. $ ΗΠΑ. 

Η Κύπρος κατέχει το 0,1% του συνολικού εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας (78η θέση 

μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ρωσίας), με τις εξαγωγές της Ρωσίας προς τη χώρα 

να αντιστοιχούν στο 0,1% των συνολικών ρωσικών εξαγωγών, και τις εισαγωγές από τη 

χώρας στο 0,02% των συνολικών ρωσικών εισαγωγών. 

  



 

Εμπόριο αγαθών 

(σε εκ. $ ΗΠΑ)  2011 2012  2013 2014  

Όγκος Εμπορίου 1461,8 2099,8 1966,0 653,3 

Μεταβολή  % -12,4% 43,6% -6,4% -66,8% 

Μερίδιο Κύπρου επί συνόλου 

εξωτερικού εμπορίου Ρωσίας 
0,2 0,2 0,2 0,1 

Ρωσικές Εξαγωγές 1423,9 2067,1 1923,3 609,7 

Μεταβολή % -13,2% 45,2% -7,0% -68,3% 

Μερίδιο Κύπρου επί συνόλου 

εξαγωγών Ρωσίας 
0,3 0,4 0,4 0,1 

Εισαγωγές από Κύπρο 37,9 32,7 42,7 43,6 

Μεταβολή  % 40,4% -13,7% 30,6% 2,2% 

Μερίδιο Κύπρου επί συνόλου 

εισαγωγών Ρωσίας 
0,01 0,01 0,01 0,02 

Εμπορικό Ισοζύγιο 1386,0 2034,4 1880,6 566,1 

Θέση Κύπρου στο εξωτερικό εμπόριο της Ρωσίας                                                                                              

Όγκος Εμπορίου 57 46 51 78 

Ρωσικές Εξαγωγές 47 36 40 67 

Ρωσικές Εισαγωγές 102 78 94 94 

 Πηγή: Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία Ρωσικής Ομοσπονδίας 

Οι βασικές παράμετροι που διαμόρφωσαν την ανωτέρω εικόνα του διμερούς εμπορίου 

Ρωσίας – Κύπρου κατά το 2014 ήταν η δραματική πτώση στις ρωσικές εξαγωγές  

πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου (μείωση όγκου αλλά και αξίας προϊόντων) από 1,6 

δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2013 σε 0,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ το 2014, η μείωση των ρωσικών 

εξαγωγών προϊόντων χαλκού από 232,8 εκ. δολάρια ΗΠΑ το 2013 σε 0,3 εκ. δολάρια 

ΗΠΑ το 2014 καθώς και η μείωση των εισαγωγών μανταρινιών από την Κύπρο λόγω του 

εμπάργκο από 19,1 εκ. δολάρια ΗΠΑ το 2013 σε 8,7 εκ. δολάρια ΗΠΑ το 2014. 

Όσον αφορά στο εμπόριο υπηρεσιών, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ρωσίας, το 2013 ο κύκλος εργασιών των υπηρεσιών μεταξύ των δύο χωρών ανήλθε σε 

8,57 δισ. δολάρια ΗΠΑ, παρουσιάζοντας αύξηση 9,1% σε σύγκριση με το 2012. Οι 

εξαγωγές υπηρεσιών της Ρωσίας ανήλθαν σε 3,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ (αύξηση 10,1%) και 

οι εισαγωγές σε 5,27 δισ. δολάρια ΗΠΑ (αύξηση 8,5%). 

Κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2014 ο όγκος του εμπορίου υπηρεσιών μεταξύ 

Ρωσίας και Κύπρου αυξήθηκε κατά 14% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2013 και ανήλθε σε 7 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι ρωσικές εξαγωγές ανήλθαν σε 2,3 δισ. 

δολάρια. ΗΠΑ (μείωση 0,4%), ενώ οι εισαγωγές υπηρεσιών από την Κύπρο αυξήθηκαν 

κατά 22,8% σε 4,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Το εμπορικό ισοζύγιο στον τομέα των υπηρεσιών 

κατά την περίοδο αυτή ήταν πλεονασματικό υπέρ της Κύπρου κατά 2,4 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ. 

  



Εμπόριο υπηρεσιών 

(σε εκ. $ ΗΠΑ)   2012 2013 
2013             

(9μηνο) 

2014           

(9μηνο) 

Όγκος Εμπορίου 7.855,3 8.573,9 6.133,4 6.994,6 

Μεταβολή % 14,8% 9,1% - 14,0% 

Ρωσικές Εξαγωγές 3.002,6 3.306,9 2.319,8 2.311,1 

Μεταβολή % 23,1% 10,1% - -0,4% 

Εισαγωγές από Κύπρο 4.852,6 5.267,0 3.813,6 4.683,5 

Μεταβολή % 10,2% 8,5% - 22,8% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -1.850,0 -1.960,1 -1.493,8 -2.372,4 

 Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Ρωσικής Ομοσπονδίας 

Στον τομέα των επενδύσεων, η Κύπρος εξακολουθεί να είναι ένα από τα κύρια κανάλια 

για την εισροή και εκροή ρωσικών κεφαλαίων. 

Η Κύπρος κατέχει σταθερά μία από τις 3 πρώτες θέσεις μεταξύ των μεγαλύτερων 

επενδυτών στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια. Κατά το 2013, ο όγκος των επενδύσεων που 

εισήλθαν στη Ρωσία από την Κύπρο ανήλθε σε 22,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ (εκ των οποίων 

9,8 δισ. δολάρια ΗΠΑ άμεσες ξένες επενδύσεις), με το μεγαλύτερο μέρος αυτών να 

αποτελεί στην ουσία επαναπατρισμό ρωσικών κεφαλαίων.  

Την ίδια στιγμή, από τη Ρωσία προέρχεται το 80% του συνόλου των ξένων επενδύσεων 

στην Κύπρο. Το 2013, οι ρωσικές επενδύσεις στην Κύπρο ανήλθαν σε 19,5 δισ. δολάρια 

ΗΠΑ (εκ των οποίων 5,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ άμεσες ξένες επενδύσεις).Οι ρωσικές 

επενδύσεις συγκεντρώνονται στον τομέα της μεταποίησης και τον αγροτικό τομέα, την 

αγορά ακινήτων, τις κατασκευές, τον τουρισμό και τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

Συνολικά, στο τέλος του 2013 το απόθεμα κυπριακών επενδύσεων στη Ρωσία 

διαμορφώθηκε σε 69,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ το αντίστοιχο μέγεθος ρωσικών 

επενδύσεων στην Κύπρο ανήρχετο σε 33,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ. 


