
 
Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας έτους 

2016 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 

Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, η πτωτική 

πορεία του διμερούς εμπορίου μεταξύ 

Ελλάδας – Ρωσίας συνεχίστηκε και κατά το 

2016, παρουσιάζοντας όμως σημάδια 

επιβράδυνσης. Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των 

δύο χωρών μειώθηκε κατά 16,8% σε όρους 

αξίας και ανήλθε σε 3,6 δισ. ευρώ.  

Σημαντική, ωστόσο, εξέλιξη κατά το 

περασμένο έτος ήταν η επιστροφή των 

ελληνικών εξαγωγών σε θετικό έδαφος μετά 

από τρία έτη συνεχούς πτώσης. 

Συγκεκριμένα, οι ελληνικές εξαγωγές 

κατέγραψαν μικρή άνοδο της τάξης του 1,1% 

και διαμορφώθηκαν σε 215,5 εκ. ευρώ. Από 

την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές από τη Ρωσία 

συνέχισαν να μειώνονται με ρυθμό 18% και 

ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ. Το εμπορικό 

ισοζύγιο, παρά τη βελτίωσή του κατά περίπου 

612 εκ. ευρώ, παρέμεινε έντονα ελλειμματικό 

για τη χώρα μας. 

Οι επιδόσεις αυτές του διμερούς εμπορίου 

αντανακλούν τις αρνητικές επιπτώσεις που 

συνεχίζουν να έχουν η ρωσική απαγόρευση 

εισαγωγών αγροτικών προϊόντων από χώρες 

της Ε.Ε. και άλλες χώρες που εφήρμοσαν 

κυρώσεις προς τη Ρωσία για τη στάση της 

στην κρίση της Ουκρανίας, η σημαντική 

υποτίμηση του ρωσικού νομίσματος, η οποία 

συνεχίστηκε και κατά το 2016, καθώς και η 

μείωση της εγχώριας ζήτησης λόγω της 

ύφεσης της ρωσικής οικονομίας. 

 

Σύνολο διμερούς εμπορίου Ελλάδας – 

Ρωσίας, 2016 

(σε εκ. ευρώ) 2016 2015 Μεταβολή 
2016/2015 

Εξαγωγές 215,5 213,1 1,1% 

Εισαγωγές 2.789,3 3.398,9 -17,9% 

Όγκος 
Εμπορίου 

3.004,8 3.612,1 -16,8% 

Εμπορικό 
Ισοζύγιο 

-2.573,9 -3.185,9 -19,2% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), 

Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών 

ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, 

σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα 

ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από 

γούνα κατέχουν την πρώτη θέση, με μερίδιο 

21% επί των συνολικών εξαγωγών, 

σημειώνοντας μικρή μείωση 3% σε σχέση με 

το 2015. Ακολουθούν τα λάδια από πετρέλαιο 

ή από ασφαλτούχα ορυκτά με μερίδιο 9,8%, 

τα ακατέργαστα καπνά με μερίδιο 7,8%, τα 

φύλλα και ταινίες από αργίλιο με μερίδιο 

3,9%, οι ανελκυστήρες με μερίδιο 3,7% και οι 

σωλήνες από χαλκό με 3,5%. 

Από την πλευρά των εισαγωγών από τη 

Ρωσία, το συντριπτικό μερίδιο κατέχουν τα 

λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά, με μερίδιο 70,7% επί του συνόλου, 

και ακολουθούν το φυσικό αέριο με 13,1%, το 

αργίλιο, σε ακατέργαστη μορφή, με μερίδιο 

7,9%, ο χαλκός σε ακατέργαστη μορφή με 

1,5% και το σιτάρι και σμιγάδι με μερίδιο 1%. 

Αναλυτικότερα στοιχεία για την εικόνα του 

διμερούς εμπορίου μπορούν να αντληθούν 

εδώ.  
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Πρώτη εκτίμηση για την πορεία του 

ρωσικού ΑΕΠ κατά το 2016 

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση της 

Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας 

Rosstat σχετικά με την πορεία του ΑΕΠ της 

χώρας κατά το 2016, που ανακοινώθηκε στις 

2 Φεβρουαρίου 2017, η ρωσική οικονομία 

σημείωσε οριακή ύφεση το 2016. Το ΑΕΠ της 

χώρας ανήλθε σε 85,88 τρισ. ρούβλια (σε 

τρέχουσες τιμές), μειωμένο κατά 0,2% σε 

σχέση με το 2015.  

Όσον αφορά στη σύνθεση του ΑΕΠ κατά 

οικονομική δραστηριότητα κατά το 2016, ο 

τομέας των ακινήτων αντιστοιχούσε στο 

15,8%, ο τομέας του χονδρικού και λιανικού 

εμπορίου στο 14,3%, ο τομέας της 

μεταποίησης στο 12,4%, ο εξορυκτικός 

τομέας στο 8,5%, ο τομέας των μεταφορών 

και επικοινωνιών στο 7,1%, ο τομέας της 

δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής 

ασφάλισης στο 7%, οι κατασκευές στο 5,6%, 

ο αγροτικός τομέας στο 4%, ο 

χρηματοοικονομικός τομέας στο 3,9%, η υγεία 

και οι κοινωνικές παροχές στο 3,4%, ο τομέας 

παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας, φυσικού αερίου και νερού στο 

2,8%, η εκπαίδευση στο 2,3%, η εστίαση στο 

0,8% και η αλιεία και ιχθυοκαλλιέργεια στο 

0,3%. 

 

Επιπλέον, η Rosstat προέβη σε αναθεώρηση 

των μεγεθών του ΑΕΠ για τα έτη 2015 και 

2014. Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα 

στοιχεία, το ΑΕΠ το 2015 ανήλθε σε 83,23 

τρισ. ρούβλια, μειωμένο κατά 2,8% σε σχέση 

με το 2014 (αρχική εκτίμηση για 2015: -3,7%), 

και σε 79,19 τρισ. ρούβλια το 2014, αυξημένο 

κατά 0,7% σε σχέση με το 2013 

(προηγούμενη εκτίμηση: 0,6%). 

 

Πορεία ρωσικού νομίσματος 

Στη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών το 

ρούβλι έχει ενισχυθεί κατά 25% έναντι του 

δολαρίου. Όσον αφορά το διάστημα από τις 

αρχές του 2017, το ρώσικο νόμισμα έχει 

παρουσιάσει ανατίμηση της τάξης του 8% 

έναντι του δολαρίου. Στις 15 Φεβρουαρίου, η 

συναλλαγματική ισοτιμία έπεσε στα 56,55 

ρούβλια/δολάριο, σημειώνοντας την 

χαμηλότερη τιμή από τον Ιούλιο του 2015. 

Αυτή η πρόσφατη άνοδος ακολουθεί κατά 

κύριο λόγο την άνοδο της τιμής του 

πετρελαίου.  

 

Καθώς ο προϋπολογισμός της Ρωσίας 

βασίζεται ουσιαστικά στην τιμή του 

πετρελαίου, η ενδεχόμενη περαιτέρω άνοδος 

του νομίσματος με τρόπο που δεν συμβαδίζει 

με την πορεία της τιμής του πετρελαίου θα 

έθετε υπό απειλή τις πετρελαϊκές εξαγωγές 

της χώρας και θα δημιουργούσε μια ‘τρύπα’ 

στον προϋπολογισμό. Συνεπώς, από τις 

αρχές Φεβρουαρίου, το Υπουργείο 

Οικονομικών και η Κεντρική Τράπεζα της 

Ρωσίας αποφάσισαν να επέμβουν στην 

αγορά συναλλάγματος, αγοράζοντας 

συνάλλαγμα, προκειμένου να κρατήσουν υπό 

έλεγχο την ανατίμηση του ρουβλίου. Παρόλα 

αυτά, το ρούβλι συνέχισε την ανοδική του 

πορεία, μολονότι οι ρυθμοί της έχουν 

επιβραδυνθεί.  

Οι ειδικοί σημειώνουν ότι εκτός από την 

επιρροή της τιμής του πετρελαίου, η οποία 

αποτελεί βασικό παράγοντα για την 

ανατίμηση, υπάρχουν επίσης κάποιοι 

δευτερεύοντες παράγοντες, οι οποίοι 

ευθύνονται γι αυτή την πορεία. Σύμφωνα με 

τους αναλυτές, η άνοδος σχετίζεται με τη λήξη 

του φορολογικού έτους και την έναρξη της 

πληρωμής των φόρων, γεγονός το οποίο 

οδήγησε εξαγωγικές εταιρείες να ανταλλάξουν 



το ξένο συνάλλαγμα με ρούβλια. Επίσης, η 

άνοδος αποδίδεται εν μέρει και στην 

πρόσφατη ιδιωτικοποίηση της Rosneft, η 

οποία οδήγησε στη μετατροπή μεγάλων 

ποσοτήτων ξένου συναλλάγματος σε ρούβλια. 

Τέλος, σημειώνεται ότι το ρούβλι τυγχάνει 

προτίμησης εκείνων που δραστηριοποιούνται 

στον χώρο του αρμπιτράζ επιτοκίου,  

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 

αύξηση του όγκου αγορών του νομίσματος 

στις διεθνείς  αγορές και στην ανατίμησή του.  

Ο Πρόεδρος της δεύτερης μεγαλύτερης 

τράπεζας της Ρωσίας VTB, Andrey Kostin, 

πιστεύει ότι δίχως την συγκράτηση της 

ανόδου από την Κεντρική Τράπεζα, το ρούβλι 

θα μπορούσε να ανέλθει μέχρι και στα 52-53 

δολάρια (αύξηση 10%) το 2017. Οι 

παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ρωσίας αναμένεται ότι θα επιφέρουν 

εξασθένιση του νομίσματος, έστω και αν αυτή 

δεν ξεπεράσει το 5%, όσο η τιμή του 

πετρελαίου κυμαίνεται έως και 55$/βαρέλι. Οι 

εκτιμήσεις των αναλυτών κάνουν λόγο για 

μικρή πτώση του ρωσικού νομίσματος από τις 

αρχές του δεύτερου τριμήνου, οπότε 

προβλέπεται να φθάσει μέχρι και τα 60 

ρούβλια/δολάριο, καθώς αναμένεται ότι οι 

δευτερεύοντες παράγοντες που επιδρούν επί 

του παρόντος θα αποχωρήσουν. Όπως 

δήλωσε Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης 

της χώρας, Maxim Oreshkin, μετά από αυτή 

την μικρή αναμενόμενη κάθοδο το ρώσικο 

νόμισμα πιθανότατα θα σταθεροποιηθεί.  

Αύξηση άμεσων ξένων επενδύσεων στη 

Ρωσία κατά 62% το 2016 

Σύμφωνα με την έκθεση “Global Investment 

Trends Monitor” της Διάσκεψης των 

Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την 

Ανάπτυξη (UNCTAD), που δημοσιεύθηκε την 

1η Φεβρουαρίου 2017, οι άμεσες ξένες 

επενδύσεις (ΑΞΕ) στη ρωσική οικονομία 

αυξήθηκαν κατά 62% το 2016, από 12 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ που ήταν το 2015 σε 19 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση, η αύξηση των 

άμεσων ξένων επενδύσεων στη Ρωσία 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στις επενδύσεις 

που συνδέονται με την ιδιωτικοποίηση 

κρατικών περιουσιακών στοιχείων. 

Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση κατά το 2016 

πώλησε μερίδιο 19,5% της κρατικής εταιρείας 

πετρελαίου Rosneft στην κοινοπραξία της 

ελβετικής Glencore και του κρατικού 

Επενδυτικού Ταμείου του Κατάρ, συνολικής 

αξίας 11 δισ. δολαρίων ΗΠΑ. 

Η έκθεση αναφέρει ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, 

οι ΑΞΕ κατέγραψαν μείωση κατά 13% το 2016 

και ανήλθαν σε 1,52 τρισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι 

ροές άμεσων ξένων επενδύσεων των 

οικονομιών σε μετάβαση αυξήθηκαν κατά 

38% και διαμορφώθηκαν σε περίπου 52 δισ. 

δολάρια. Η αύξηση αυτή αντανακλά σε μεγάλο 

βαθμό τον διπλασιασμό των εισροών ΑΞΕ 

στο Καζακστάν, καθώς και την κατά 62% 

άνοδο στις ροές προς τη Ρωσική 

Ομοσπονδία. 

Στην 6η θέση η Sberbank στην κατάταξη 

Brand Finance των σημαντικότερων 

εμπορικών τραπεζικών σημάτων στην 

Ευρώπη 

Σύμφωνα με την κατάταξη Brand Finance 

2017, η μεγαλύτερη ρωσική κρατική τράπεζα 

Sberbank κατέλαβε την 6η θέση μεταξύ των 

τραπεζικών εμπορικών σημάτων (brand) με 

την μεγαλύτερη αξία στην Ευρώπη και την 24η 

μεταξύ των πιο πολύτιμων τραπεζικών 

εμπορικών σημάτων στον κόσμο. 

 

Η κατάταξη Brand Finance υπολογίζει την 

αξία του εμπορικού σήματος μιας εταιρείας με 

τη χρήση της μεθοδολογίας Royalty Relief, 

βάσει της οποίας η αξία μιας εταιρείας 

προσδιορίζεται από το ποσό το οποίο οι 

ιδιοκτήτες του σήματος θα ήταν πρόθυμοι να 

καταβάλλουν για να το αποκτήσουν εάν δεν 

τους άνηκε. Αυτή η προσέγγιση περιλαμβάνει 

την εκτίμηση των μελλοντικών εσόδων που 

αναλογούν σε ένα εμπορικό σήμα και στον 

υπολογισμό ενός “επιτοκίου δικαιωμάτων” 



(royalty rate) που θα χρεώνεται για τη χρήση 

του εμπορικού σήματος. 

Η Sberbank αποτελεί τη μοναδική ρωσική 

τράπεζα στην κατάταξη με τις 100 κορυφαίες 

τράπεζες και τη μοναδική ρωσική τράπεζα 

στην παγκόσμια κατάταξη Brand Finance 

Global 500 με τις κορυφαίες εταιρείες όλων 

των κλάδων. 

Κατά το παρελθόν έτος, η αξία του εμπορικού 

σήματος της Sberbank αυξήθηκε κατά 33% 

και έφθασε τα 9,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ από τα 

6,8 δισ. που ήταν το 2016, οπότε είχε 

καταλάβει την 35η θέση μεταξύ των 

τραπεζικών εμπορικών σημάτων με την 

μεγαλύτερη αξία στον κόσμο. 

Αύξηση τέλους επί φορτηγών άνω των 12 

τόνων για τη χρήση των ομοσπονδιακών 

αυτοκινητοδρόμων  

Με την Απόφαση της Ρωσικής Κυβέρνησης 

υπ’ αριθ. 120 από 31.01.2017, αυξάνεται ο 

συντελεστής υπολογισμού του τέλους που 

επιβάλλεται στα βαρέα οχήματα άνω των 12 

τόνων για τη χρήση των ομοσπονδιακών 

αυτοκινητοδρόμων. Συγκεκριμένα, ο 

συντελεστής αυξάνεται από 0,41 που ήταν 

μέχρι τούδε σε 0,82. Αυτό σημαίνει ότι το 

ύψος του τέλους που ανερχόταν σε 1,53 

ρούβλια ανά χιλιόμετρο μέχρι τώρα, θα 

διαμορφωθεί σε 3,06 ρούβλια ανά χιλιόμετρο 

από τις 15 Απριλίου 2017, οπότε η απόφαση 

θα τεθεί σε ισχύ. 

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Ρωσικής 

Κυβέρνησης, η αύξηση του τέλους θα 

συμβάλλει στην αύξηση των εσόδων του 

ομοσπονδιακού προϋπολογισμού που θα 

διατεθούν για την περαιτέρω ανάπτυξη του 

δικτύου των οδικών αρτηριών σε 

περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

Υπενθυμίζουμε ότι το τέλος αυτό επιβλήθηκε 

στις 15 Νοεμβρίου 2015 από τη Ρωσική 

Κυβέρνηση για την αντιστάθμιση των ζημιών 

που προκλήθηκαν στους ομοσπονδιακούς 

αυτοκινητόδρομους από φορτηγά με μέγιστο 

επιτρεπόμενο βάρος άνω των 12 τόνων. Ο 

υπολογισμός των διοδίων γίνεται από το 

ειδικό ηλεκτρονικό σύστημα «Πλάτων» 

(www.platon.ru), μέσω του οποίου οι οδηγοί 

μπορούν να εγγραφούν στο σύστημα, να 

καταβάλουν το απαιτούμενο τέλος και να 

αποκτήσουν τις κάρτες δρομολογίων ή την 

ειδική μονάδα που τοποθετείται επί του 

οχήματος. 

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής 

Ομοσπονδίας 2016 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ομοσπονδιακής 

Τελωνειακής Υπηρεσίας, το εξωτερικό 

εμπόριο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το 

2016 σημείωσε πτώση κατά 11% και 

διαμορφώθηκε σε 471,2 δισ. δολάρια ΗΠΑ. Οι 

ρωσικές εξαγωγές μειώθηκαν κατά 17% σε 

σχέση με το 2015 και ανήλθαν σε 287,6 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ. Οι εισαγωγές της Ρωσίας 

ακολούθησαν ελαφρώς πτωτική πορεία         

(-0,4%) και διαμορφώθηκαν σε 183,6 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ. Το εμπορικό πλεόνασμα της 

χώρας, αν και υπέστη σημαντική μείωση κατά 

60 δισ. δολάρια ΗΠΑ, παρέμεινε σε αρκετά 

υψηλό επίπεδο της τάξης των 104 δισ. 

δολαρίων ΗΠΑ.  

Εξωτερικό Εμπόριο Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, 2016 

(σε δισ. $ ΗΠΑ) 2016 2015 
Μεταβολή 
2016/2015 

Εξαγωγές 287,6 346,5 -17,0% 

Εισαγωγές 183,6 184,3 -0,4% 

Όγκος Εμπορίου 471,2 530,8 -11,2% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 103,9 162,1 -35,9% 

Πηγή: Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία 

Όσον αφορά τους εμπορικούς εταίρους της 

Ρωσίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέμεινε στην 

πρώτη θέση, έχοντας υποστεί μείωση, 

ωστόσο, του μεριδίου της επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας, το οποίο 

διαμορφώθηκε στο 42,8% από 44,8% που 

ήταν το 2015. Οι εισαγωγές της Ρωσίας από 

την Ε.Ε. μειώθηκαν ελαφρώς κατά 0,4% και 

ανήλθαν σε 69,9 δισ. δολ. ΗΠΑ, ενώ 

σημαντική μείωση της τάξης του 21,2% 

http://www.platon.ru/


σημείωσαν οι εξαγωγές της Ρωσίας προς την 

Ε.Ε., οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 130,5 δισ. 

δολ. ΗΠΑ. Συνολικά, ο όγκος εμπορίου 

μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης – Ρωσίας 

σημείωσε πτώση 15% και ανήλθε σε 200,4 

δισ. δολ. ΗΠΑ. 

Σε επίπεδο χωρών, οι σημαντικότεροι 

εμπορικοί εταίροι της Ρωσικής Ομοσπονδίας 

κατά το 2016  διαμορφώθηκαν ως εξής: 

1. Κίνα: αύξησε το μερίδιό της επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας 

από 12,1% το 2015 σε 14,1% το 2016. Ο 

όγκος εμπορίου των δύο χωρών 

διαμορφώθηκε σε 66,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

αυξημένος κατά 4% σε σχέση με το 2015 

(2015: 63,5 δισ. δολ. ΗΠΑ). 

2. Γερμανία: διατήρησε το μερίδιό της επί 

του συνολικού όγκου εμπορίου της 

Ρωσίας (8,7%). Σε απόλυτα μεγέθη, 

ωστόσο, κατέγραψε μείωση, της τάξης 

του 11%, από 45,8 δισ. δολ. ΗΠΑ το 

2015 σε 40,7 δισ. δολ. ΗΠΑ το 2016. 

3. Ολλανδία: μειώθηκε το μερίδιό της επί 

του συνολικού όγκου εμπορίου της 

Ρωσίας από 8,4% το 2015 σε 6,9% το 

2016. Από τα 43,9 δισ. δολ. ΗΠΑ, ο 

όγκος εμπορίου των δύο χωρών 

διαμορφώθηκε το 2016 σε 32,3 δισ. δολ. 

ΗΠΑ, μειωμένος κατά 26,6% 

4. Λευκορωσία: αύξησε το μερίδιό της σε 

5% επί του συνολικού όγκου εμπορίου 

της Ρωσίας και κατέλαβε την 4η θέση 

μεταξύ των εμπορικών εταίρων της 

Ρωσίας(από την 5η που κατείχε το 2015). 

Σε απόλυτα μεγέθη, ο όγκος εμπορίου 

διαμορφώθηκε σε 23,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

μειωμένος κατά 3% σε σχέση με το 2015 

5. ΗΠΑ: μερίδιο 4,3% επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Σε απόλυτα 

μεγέθη, ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε 

σε 20,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος 

κατά 3% σε σχέση με το 2015. 

6. Ιταλία: με μερίδιο εμφανώς μειωμένο 

από το 2015 (από 5,8% στο 4,2% επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας), 

έπεσε στην 6η θέση από την 4η, με όγκο 

εμπορίου ύψους 19,8 δισ. δολ. ΗΠΑ, 

σημαντικά μειωμένο κατά 35,4%, κυρίως 

λόγω της μείωσης των ρωσικών 

εξαγωγών προς τη χώρα. 

7. Ιαπωνία: μερίδιο 3,4% επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Σε απόλυτα 

μεγέθη, ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε 

σε 16,1 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος 

κατά 24,6% σε σχέση με το 2015 

8. Τουρκία: με μερίδιο επί του συνολικού 

όγκου εμπορίου της Ρωσίας μειωμένο 

από το 4,4% του 2015 σε 3,4% το 2016, 

έπεσε στην 8η θέση από την 6η που 

κατείχε το 2015. Σε απόλυτα μεγέθη, ο 

όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε σε 15,8 

δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος κατά 32,1% 

σε σχέση με το 2015, με τις ρωσικές 

εξαγωγές προς τη χώρα να σημειώνουν 

πτώση 29% και τις τουρκικές εξαγωγές 

στη Ρωσία να είναι ακόμα περισσότερο 

μειωμένες, κατά 47%. 

9. Ν. Κορέα: με μερίδιο 3,2% επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας, 

διατήρησε την 9η θέση. Σε απόλυτα 

μεγέθη, ο όγκος εμπορίου διαμορφώθηκε 

σε 15 δισ. δολάρια ΗΠΑ, μειωμένος κατά 

16% σε σχέση με το 2015. 

10. Γαλλία: αύξησε το μερίδιό της σημαντικά 

από 2,2% το 2015 σε 2,8% το 2016, 

ανεβαίνοντας στη 10η θέση από την 13η 

που κατείχε το 2015. Ο όγκος εμπορίου 

διαμορφώθηκε σε 13,3 δισ. δολάρια ΗΠΑ, 

αυξημένος κατά 14% σε σχέση με το 

2015, με τις γαλλικές εξαγωγές να 

εμφανίζουν θεαματική άνοδο κατά 43,4%. 

Η Ελλάδα, ανέβηκε πέντε θέσεις σε σχέση με 

το 2015 και κατέλαβε την 31η θέση μεταξύ των 

εμπορικών εταίρων της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας κατά το 2016, με μερίδιο 

ωστόσο οριακά βελτιωμένο στο 0,6% επί του 

συνολικού όγκου εμπορίου της Ρωσίας. Οι 

ρωσικές εξαγωγές προς την Ελλάδα 

παρουσίασαν αύξηση κατά 5,5% και ανήλθαν 

σε 2,7 δισ. δολάρια ΗΠΑ και οι εισαγωγές από 

την Ελλάδα μειώθηκαν κατά 6,9 % και 

ανήλθαν σε 213 εκ. δολάρια ΗΠΑ. Ο όγκος 

εμπορίου διαμορφώθηκε στα 2,87 δισ. 

δολάρια ΗΠΑ, αυξημένος κατά 4,4%. 

Όσον αφορά στη σύνθεση του εξωτερικού 

εμπορίου της Ρωσίας, από την πλευρά των 

εξαγωγών, το μεγαλύτερο μερίδιο (59,2%), αν 

και ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με πέρυσι 

(63,8%), εξακολουθούν να κατέχουν τα 

καύσιμα και ενεργειακά προϊόντα, το 10,2% τα 

μέταλλα και τεχνουργήματά τους (αύξηση 



μεριδίου από το 9,6% του 2015) και 

ακολουθούν τα μηχανήματα, εξοπλισμός και 

οχήματα με μερίδιο αυξημένο από 7,4% το 

2015 σε 8,5% το 2016, τα χημικά προϊόντα και 

το καουτσούκ με μερίδιο σταθερό στο 7,3%, 

καθώς και τα τρόφιμα και οι γεωργικές 

πρώτες ύλες με αύξηση του μεριδίου τους σε 

6% το 2016 (σημειώνεται η συνεχιζόμενη 

αύξηση του μεριδίου τους από 3,8% το 2014 

σε 4,7% το 2015 και 6% το 2016). 

Από πλευράς εισαγωγών, το σημαντικότερο 

μερίδιο καταλαμβάνουν τα μηχανήματα, 

εξοπλισμός και οχήματα με μερίδιο 47,4% επί 

του συνόλου, και ακολουθούν τα χημικά 

προϊόντα και το καουτσούκ με μερίδιο 18,6%, 

τα τρόφιμα και οι γεωργικές πρώτες ύλες με 

13,7% (μείωση μεριδίου από 14,5% που είχαν 

το 2015), τα μέταλλα και τεχνουργήματά τους 

με 6,2% και τα υφάσματα, 

κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και 

υποδήματα με 6%. 

Αναλυτικά στοιχεία για τους εμπορικούς 

εταίρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά το 

2016, τη σύνθεση των εξαγωγών και 

εισαγωγών της Ρωσίας ανά κατηγορία 

προϊόντων και ανά προϊόν (βασικότερα 

εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα) μπορούν 

να αντληθούν από εδώ. 

Προβλήματα του τομέα παραγωγής 

γάλακτος στη Ρωσία 

Η τιμή του ρώσικου γάλατος και των 

γαλακτοκομικών προϊόντων αναμένεται να 

αυξηθεί σημαντικά το 2017 λόγω των 

πρόσφατων περιορισμών που τέθηκαν στον 

κλάδο από τη Ρωσική Κυβέρνηση. Με 

απόφαση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας 

Φυτοϋγειονομικής και Κτηνιατρικής 

Επίβλεψης Rosselkhoznadzor, η οποία τέθηκε 

σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου, επιβλήθηκαν 

αυστηρότεροι κανόνες στην μεταφορά 

φρέσκου γάλακτος από τις περιοχές όπου 

έχουν σημειωθεί ιογενείς και λοιμώδεις νόσοι 

ζώων εκτροφής, όπως η αφρικανική πανώλη 

των χοίρων και ο αφθώδης πυρετός.  

Έτσι, 25 περιοχές τέθηκαν υπό περιορισμό, 

μεταξύ των οποίων και δύο από τις πέντε με 

την μεγαλύτερη παραγωγή γάλακτος στη 

χώρα, ήτοι η περιοχή του Ταταρστάν και του 

Ροστόβ. Οι παραγωγοί προειδοποίησαν ότι η 

απόφαση αυτή της Rosselkhoznadzor 

ουσιαστικά συνεπάγεται την πλήρη παύση 

των προμηθειών γάλακτος από αυτές τις 

περιοχές, εφόσον οι παραγωγοί, στην 

πλειοψηφία τους, δεν διαθέτουν μέσα 

παστερίωσής του. Οι αρχές καθησυχάζουν ότι 

η απαγόρευση θα έχει μόνο τοπικό αντίκτυπο 

στην τιμή του γάλακτος και των προϊόντων 

του, ωστόσο, παραγωγοί και αναλυτές 

συγκλίνουν στην εκτίμησή τους ότι το 

έλλειμμα που ήδη υπάρχει στην εγχώρια 

αγορά γάλακτος θα επιδεινωθεί, οδηγώντας 

τις τιμές προς τα πάνω.  

 

Κατά το 2016, το έλλειμμα της ρωσικής 

παραγωγής πρώτων υλών για την 

γαλακτοβιομηχανία ανήλθε σε 8,1 εκατ. 

τόνους ή περίπου 20% του συνολικού όγκου. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, το επίπεδο 

κάλυψης της ζήτησης από την εγχώρια 

παραγωγή μειώθηκε κατά 11% και στις αρχές 

του 2017 η ρώσικη παραγωγή είναι σε θέση 

να εξασφαλίσει μόνο το 79% της ζήτησης, με 

το υπόλοιπο 21% να καλύπτεται κυρίως με 

εισαγωγές από τη Λευκορωσία. Παρόμοιες 

τάσεις παρατηρούνται και στην αγορά 

γάλατος σε σκόνη. Τα τελευταία δύο χρόνια η 

άνοδος της τιμής στην αγορά γάλακτος 

ανήλθε κατά μέσο όρο σε 7-10% και στην 

αγορά γαλακτοκομικών σε 15-20%. Ο 

επικεφαλής της Ένωσης Γαλακτοπαραγωγών 

εκτιμά ότι το 2017 δεν θα σημειωθεί 

περαιτέρω άνοδος που θα ξεπερνά το 10%.  

Ο τομέας της γαλακτοπαραγωγής στη Ρωσία 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την στήριξη 

από το κράτος μέσω επιχορηγήσεων. Κατά το 

2016, η χρηματοδότηση του τομέα από το 

κράτος αυξήθηκε κατά 45%. Επίσης, από 

φέτος, η αρμοδιότητα για τις αποφάσεις 

παροχής επιχορηγήσεων στον 

αγροτοβιομηχανικό τομέα περνάει από τους 

ομοσπονδιακούς στους τοπικούς φορείς. Οι 

αναλυτές υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα εικόνα 

της παραγωγής γάλακτος δεν θα παρουσιάσει 

σημαντικές αλλαγές για να επόμενα 5 χρόνια. 

http://agora.mfa.gr/infofiles/170213_%CE%A3%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CE%95%CE%BE%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE%95%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF%20%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82%202016.pdf


 

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 

COMIC CON RUSSIA 2017 

28.09.2017–01.10.2017 

International pop culture show 

IGROMIR 2017 

28.09.2017–01.10.2017 

International computer and video 

games consumer exhibition 

Boilers & burners 2017 

03.10.2017–06.10.2017 
Specialized trade fair for heat - power equipment 
for industries, housing and communal service, 
private sector. 

ROS-GAS-EXPO 2017 

03.10.2017–06.10.2017 
International specialized exhibition 

of natural gas industry and technology for gas 
facility 

CORROSION PROTECTION. 
2017 

04.10.2017–06.10.2017 

International Exhibition on modern 
corrosion protection methods and tools 

 PIR EXPO. RUSSIAN HOSPITALITY 
WEEK 2017 

09.10.2017–12.10.2017 
International specialized exhibition for hospitality 
industry 

AGROPRODMASH'2017 

09.10.2017–13.10.2017 
22nd International Exhibition for 

Machinery, Equipment and Ingredients for the 
Food Processing Industry 

RYBPROMRESURS 2017 

09.10.2017–13.10.2017 

International Specialized Exhibition 
“Rybpromresurs – Fishing and Reproduction of 
Aquatic Bioresources” 

ROADEXPO 

10.10.2017–13.10.2017 
The 8th International specialized exhibition and 
forum  

IMTES/STANKOSTROENIE 
2017 

10.10.2017–13.10.2017 
International machine tool exhibition  

SOZH EXPO 

10.10.2017–13.10.2017 

International exhibition of oils and lubricants 

InDecor Moscow 

11.10.2017–13.10.2017 
The 4th International exhibition of interiors, 
décor and gifts  

Bioindustry 2017 

11.10.2017–13.10.2017 
International exhibition and 

conference of innovative approaches for 
reproduction, functioning and expedient evolution 
of living organisms and its environment. 

PHARMA 

11.10.2017–13.10.2017 
5th International exhibition of medicines, food 
and dietary supplements 

HEALTH & MEDICAL 
TOURISM 

11.10.2017–13.10.2017 

International exhibition of services in the field of 

health and medical tourism 

AESTHETIC MEDICINE 

11.10.2017–13.10.2017 
International exhibition of skincare products, 
preparations, consumables, tools and 
equipment for aesthetic medicine and 
cosmetology 

INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 
2017 

12.10.2017–14.10.2017 
International travel fair 

EXHIBITION OF THE XII SCIENCE 
FESTIVAL 
13.10.2017–15.10.2017 
Main Exhibition of the XII Moscow 

Science Festival 

http://comicconrussia.com/
http://igromir-expo.com/
http://www.en.farexpo.ru/boiler/exhibition/about/
http://www.en.farexpo.ru/gas/exhibition/about/
http://corrosion.expoforum.ru/en/
http://corrosion.expoforum.ru/en/
http://pirexpo.com/en/
http://pirexpo.com/en/
http://www.agroprodmash-expo.ru/en/
http://rybpromresurs.ru/
http://eng.dorogaexpo.ru/doroga/exhibition/
http://www.stankoexpo.com/eng/
http://www.stankoexpo.com/eng/
http://stankoexpo.com/SOZH.php
http://www.indecor-moscow.ru/en-GB
http://bio.expoforum.ru/en/
http://www.pharmaexpo.ru/?lang=en-GB
http://www.healthtourism-expo.ru/?lang=en-GB
http://www.healthtourism-expo.ru/?lang=en-GB
http://www.aestheticmed.ru/?lang=en-GB
http://travelexhibition.ru/en/calendar/inwetex2016.html
http://travelexhibition.ru/en/calendar/inwetex2016.html
http://www.festivalnauki.ru/
http://www.festivalnauki.ru/
http://expoforum-center.ru/en/calendar/ros-gaz-ekspo-2016
http://expoforum-center.ru/en/calendar/kotly-i-gorelki-2016
http://expoforum-center.ru/en/calendar/zashita-ot-korrozii-2017
http://www.agroprodmash-expo.ru/en/
http://rybpromresurs.ru/
http://expoforum-center.ru/en/calendar/bioindustriya-2016
http://www.festivalnauki.ru/
http://lenexpo.ru/en/node/118504


Country Living Autumn. 2017 

13.10.2017–15.10.2017 

International exhibition for country housing 
construction 

ADVERTISING. PUBLICITY. 
INTERNET. DESIGN 2017 

18.10.2017–20.10.2017 

Specialized exhibition of equipment and 
materials for production of advertizing 

TECHNOFORUM 2017 

23.10.2017–26.10.2017 
Equipment and Technology for Construction 
Materials Processing 

KHIMIA’2017 

23.10.2017–26.10.2017 
20th International Exhibition for the 

Chemical Industry and Science 

POWER-GEN RUSSIA 2017 

24.10.2017–26.10.2017 
International Exhibition and 

Conference 

OBUV. MIR KOZHI 2017. AUTUMN 

24.10.2017–27.10.2017 
48th International Exhibition for 

Shoes and Leather Products 

EXPOCOATING MOSCOW 

24.10.2017–26.10.2017 
15th International exhibition 

of technologies, equipment and materials for 
surface treatment and coatings application  

POWER ELECTRONICS 

24.10.2017–26.10.2017 
14th International exhibition of power electronics 
components and systems  

NDT RUSSIA 

24.10.2017–26.10.2017 
17th International exhibition of equipment for non-
destructive testing and technical diagnostics  

TESTING & CONTROL 

24.10.2017–26.10.2017 

14th International exhibition of testing and 
measuring equipment  

MASHEX MOSCOW 

24.10.2017–26.10.2017 
The 20th International exhibition of equipment for 
metal shapes, pipes, sheet metal working and 
metal products manufacturing  

PCVExpo 

24.10.2017–26.10.2017 

16th International exhibition for pumps, 
compressors, valves, actuators and engines  

HEAT&POWER 2017 

24.10.2017–26.10.2017 

International exhibition of industrial heat 
exchange and boiler equipment and autonomous 
power supply systems  

Dental-Expo St. Petersburg 2017 

24.10.2017–26.10.2017 

International dental exhibition.  

InterCHARM 

25.10.2017–28.10.2017 

24th International perfumery and cosmetics 
exhibition  

 Necropolis  

25.10.2017–27.10.2017 

Exhibition dedicated to the funeral business and 
funeral trappings. 

 Securika St. Petersburg. 2017 

25.10.2017–27.10.2017 
International exhibition in the field of safety 

NATEXPO 

25.10.2017–27.10.2017 

International Exhibition of Professional 
Equipment and Technologies for TV, radio, 
Internet broadcasting and film production 

BEAUTIFUL HOUSES. RUSSIAN 
ARCHITECTURE SALON 2017 

26.10.2017–29.10.2017 

International architecture, construction and 
interior exhibition 

INTERIOR DESIGN 2017 

26.10.2017–29.10.2017 

International exhibition of interior decoration 

http://www.zagorodom-expo.com/autumn/index.aspx
http://expoforum-center.ru/en/calendar/reklama-informaciya-dizajn-oformlenie-2016/
http://expoforum-center.ru/en/calendar/reklama-informaciya-dizajn-oformlenie-2016/
http://www.technoforum-expo.ru/en/
http://www.chemistry-expo.ru/en/
http://www.powergen-russia.com/en_GB/index.html
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://www.expocoating-moscow.ru/?lang=en-GB
http://www.powerelectronics.ru/?lang=en-GB
http://www.ndt-russia.ru/
http://www.testing-control.ru/en-GB
http://www.mashex.ru/en-GB
http://www.pcvexpo.ru/en-GB
http://www.heatpower-expo.ru/en-GB
http://www.dentalexpo-spb.ru/?lang=en-GB
http://www.intercharm.ru/en/autumn/
http://necropol-moscow.ru/nekropol
http://securika-spb.ru/en-GB/
http://www.natexpo.ru/
http://www.archi-expo.ru/en
http://www.archi-expo.ru/en
http://www.interior-expo.ru/
http://expoforum-center.ru/en/calendar/reklama-informaciya-dizajn-oformlenie-2016
http://expoforum-center.ru/en/calendar/zagorodom-2017-osen
http://www.chemistry-expo.ru/en/
http://www.technoforum-expo.ru/en/
http://www.obuv-expo.ru/en/
http://www.powergen-russia.com/en_GB/index.html
http://expoforum-center.ru/en/calendar/dental-ekspo-sankt-peterburg-2016


 

 REAL ESTATE FAIR. Autumn 
2017 

27.10.2017–29.10.2017 
Property exhibition  

MPIRES 2017. AUTUMN 

27.10.2017–28.10.2017 

Moscow’s Premier International Real Estate 
Show 

POWER PRO SHOW 2017 

27.10.2017–29.10.2017 
International Trade Show for health, 

wellness, fitness and bodybuilding 

INTEGRATED SYSTEMS RUSSIA 
2017 

31.10.2017–02.11.2017 
№1 show in Russia and CIS countries for 
professional AV and electronic systems 
integration 

HI-TECH BUILDING 2017 

31.10.2017–02.11.2017 
16th International Exhibition & Forum 

ADVANCED AUTOMATION 
TECHNOLOGIES. PTA 2017 
31.10.2017–02.10.2017 

17th Specialized Exhibition for Equipment and 
Technologies for Process Automation and 
Embedded Control Systems 

ChipEXPO 2017 

31.10.2017–02.11.2017 
Exhibition for Electronic Components 

and Modules 

CRYOGEN-EXPO 2017 

31.10.2017–02.11.2017 

16th International Specialized 
Exhibition 

http://www.y-expo.ru/en/
http://www.y-expo.ru/en/
http://www.mpires.ru/en/
http://powerproshow.com/
http://en.isrussia.ru/
http://en.isrussia.ru/
http://en.hitechbuilding.ru/
http://www.pta-expo.ru/en/
http://www.pta-expo.ru/en/
http://www.chipexpo.ru/en
http://www.cryogen-expo.com/
http://www.mpires.ru/en/
http://expoforum-center.ru/en/calendar/yarmarka-nedvizhimosti-osen-2017
http://en.isrussia.ru/
http://powerproshow.com/
http://en.hitechbuilding.ru/
http://www.pta-expo.ru/en/
http://www.chipexpo.ru/en
http://www.cryogen-expo.com/

