
 

Α. ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Περίληψη 

Παραδοσιακά ο Ιανουάριος είναι σχετικά ήρεμος μήνας, λόγω των εορτών των Χριστουγέννων. 
Παρόλα ταύτα έλαβαν χώρα ορισμένα αξιοσημείωτα γεγονότα όπως: Η επίσημη ίδρυση της 
Τελωνειακής Ένωσης Ρωσίας, Λευκορωσίας και Καζαχστάν, η εισαγωγή της εταιρείας RusAl στο 
χρηματιστήριο του Χονκ-Κονκ. Τόσο οι δείκτες εμπορίου όσο και αυτοί της βιομηχανικής παραγωγής 
σημείωσαν βελτίωση. Στον ενεργειακό τομέα οι Η.Π.Α. ξεπέρασαν την Ρωσία, ως ο μεγαλύτερος 
παγκοσμίως παραγωγός φυσικού αερίου. Ρωσία και Λευκορωσία βρέθηκαν σε διαμάχη αναφορικά με 
τους εξαγωγικούς δασμούς στο φυσικό αέριο. 

 
Σημαντική δήλωση του μήνα 
“Ακόμα ευελπιστούμε σε αυτό δηλαδή στην προσχώρηση στο Π.Ο.Ε.”. Η «παγκόσμια» οικονομία 
απαιτεί «παγκόσμιους» ρυθμιστές. Αν δεν προσχωρήσουμε άμεσα στον Π.Ο.Ε. αντιμετωπίζουμε τον 
κίνδυνο να βρεθούμε εκτός κέντρου αποφάσεων την στιγμή που θα θεμελιώνονται οι νέοι, μετά την 
κρίση, κανόνες του Διεθνούς Εμπορίου”  

 
ΥπουργόςΟικονομικών Kudrin 

Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, 
Νταβός; 31 Ιανουαρίου 

 
Στατιστική του μήνα 
20% Ποσοστό της παραοικονομίας στην Ρωσία 
 
Κυριότερα γεγονότα 
1-5  Διακοπές νέου έτους 
7 Ρωσικά Χριστούγεννα 
27 Δημόσια προσφορά μετοχών της RusAl στο 

χρηματιστήριο του Χονκ Κονκ. 
27-31 Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, Νταβός 
 

Κυριότερες τάσεις 

Η Στατιστική Υπηρεσία της Ρωσίας (Rosstat), υπολογίζει τη συνολική μείωση του ΑΕΠ για το 
2009 στο 7,9%, (μεγαλύτερο ποσοστό μεταξύ των χωρών του G20). Συνεχίζουν ωστόσο να 
καταγράφονται σημεία ανάκαμψης. Η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 7,8% σε σχέση με τον 
ίδιο μήνα πέρυσι, εν μέρη λόγω της ανόδου που κατάγραψε το τομέας της μεταποίησης. Οι 
πραγματικοί μισθοί σημείωσαν επίσης αύξηση κατά 2,6%.  

Άλλοι δείκτες ήταν ωστόσο λιγότερο υποσχόμενοι. Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σημείωσαν 
συρρίκνωση κατά 8,7% σε σχέση με πέρυσι ποσοστό ελαφρά βελτιωμένο σε σχέση με αυτό του 
Δεκεμβρίου (8,9%) και το διψήφιο του περασμένου Απριλίου.  

Ανεργία αυξήθηκε και πάλι κατά 1% και φτάνοντας συνολικά στο 9,2% (μεγαλύτερο ποσοστό 
των τελευταίων 6 μηνών). Ο πληθωρισμός ανήλθε στο τέλος του μήνα στο 8%. 

Το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι, η ο πληθυσμός κατέγραψε για πρώτη φορά τα τελευταία 
15 χρόνια, ελαφρά αύξηση κατά 15.000 – 25.000 φτάνοντας συνολικά τα 141,9 εκ. Η αύξηση αυτή 
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αποδίδεται στην ελαφριά πτώση της θνησιμότητας και την αύξηση της μετανάστευσης. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας (CBR) δημοσίευσε στοιχεία του εμπορίου για το μήνα 
Δεκέμβριο. Τόσο εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία που σημειώθηκε 
καθ’ όλο το 2009. Οι εξαγωγές ανήλθαν στο $34,38 δις και οι εισαγωγές στα $21,63 δις. Ωστόσο τόσο 
όσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές είναι πλέον του1/3 χαμηλότερες από αυτές του 2008. 

Η Τελωνιακή Ένωση μεταξύ Ρωσίας, Λευκορωσίας και Καζαχστάν τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2010. Εισαγωγικοί και εξαγωγικοί δασμοί ενοποιήθηκαν διατηρούμενοι σε ποσοστό 80% 
στα παρόντα επίπεδα του Ρωσικού δασμολογίου. Οι χώρες προτίθενται να θέσουν από 1ης Ιουλίου τ.ε. 
Κοινό Δασμολογικό Κώδικα. 

Η απαγόρευση των εισαγωγών πουλερικών από τις Η.Π.Α. για υγειονομικούς λόγους από 1ης 
Ιανουρίου 2010 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των τιμών κατά 10%.  

Στον εξορυκτικό τομέα, η εταιρεία RusAl, η μεγαλύτερη εταιρία αλουμινίου στο κόσμο, 
προχώρησε σε δημόσια προσφορά πακέτου άνω του 10% των μετοχών της στο χρηματιστήριο του 
Χονκ Κονκ. Με το τρόπο αυτό η εταιρεία αποκόμισε $2,2 δις. Η κίνηση αυτή υπαγορεύτηκε από την 
ανάγκη αποπληρωμής μέρους του χρέους της εταιρείας ύψους $15 δις. 

Στον ενεργειακό τομέα Ρωσία και Λευκορωσία ήρθαν σε διαμάχη σχετικά με του εξαγωγικούς 
δασμούς, με αποτέλεσμα η παροχή πετρελαίου από την πρώτη προς τη δεύτερη να διακοπεί για τρεις 
ημέρες. Η διαμάχη διευθετήθηκε μέσω συμφωνίας για παροχή ορισμένων ποσοτήτων πετρελαίου για 
εγχώρια χρήση χωρίς δασμούς. Η Λευκορωσία προτίθεται να επαναδιαπραγματευθεί το ζήτημα στο 
πλαίσιο της προαναφερομένης Τελωνιακής Ένωσης. 

Η Ρωσική παραγωγή πετρελαίου το 2009 ήταν 1,5% υψηλότερη από αυτή του 2008. Ωστόσο 
λόγω ανόδου της παραγωγής μη συμβατικών αποθεμάτων φυσικού αερίου, οι Η.Π.Α. ξεπέρασαν τη 
Ρωσία, ως παραγωγός φυσικού αερίου. 

Τέλος, διευθετήθηκε η διαμάχη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας με την εξόφληση από την πρώτη 
οφειλόμενου ποσού από προηγούμενη προμήθεια. Εν τω μεταξύ η πολωνική PGNIG (Πολωνικό 
μονοπώλιο φυσικού αερίου) υπέγραψε νέα συμφωνία με την Gazprom για αύξηση της προμήθειας 
αερίου από τη δεύτερη από 8 δις κ.μ. σε 10,3 δις κ.μ. το χρόνο (75% καλύπτει εγχώριες ανάγκες). Η 
συμφωνία αναμένεται να διαρκέσει έως το 2037 επεκτείνοντας την προηγούμενη κατά 15 χρόνια. 
Επίσης συμφωνήθηκε η παράταση έως το 2045 της ισχύς των όρων της Συμφωνίας που αφορά στη 
μεταφορά του αερίου μέσω Πολωνίας προς της Δυτική Ευρώπη.  

Οικονομικοί Δείκτες 
 
Δείκτες Δεκ 2009 Νοε 2009 Δεκ 2008 ‘08 προυπολ ’09 εκτίμηση 
Μεταβολή ΑΕΠ (% 
ετήσια βάση 

   6.6 -7.5 

Βιομηχανική 
παραγωγή(%/ 

2,7 
 

1,5 
 

-10,3 
 

  

Πληθωρισμός(% ετήσια 
βάση) 

8,8 8,4 13,3 8,5 13 

Ισοτιμία 
Συναλλάγματος (Rb/$ ) 

30,27 29,21 29,48 25,9 32 

Eξαγωγές ($δισ) 34,38 31,06 28,51   
Εισαγωγές ($δισ) 21,63 19,41 23,90   
Εμπορικό πλεόνασμα 
($δισ) 

12,75 11,65 4,60   

Πραγματικοί Μισθοί 
(% ετήσια) 

0,6 0,5 -4,6   

Ανεργία (%) 8,2 8,1 7,7   
Εσοδα 
Προυπολογισμού ($δισ) 

   266 85 

Δαπάνες 
προυπολογισμού ($δισ) 

   263 220 

Πλεόνασμα 
προυπολογισμού$δισ) 

   3 -135 

Τιμή Αργού 
πετρελαίου  ($/βαρέλι) 

34,81 75,67 72,08 53,0 45 

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



 
Β. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ε.Ε. – ΡΩΣΙΑΣ 
 

Μείωση της αξίας του διμερούς εμπορίου με τη Ρωσία το 2009 (EUROSTAT). 

Σύμφωνα με στοιχεία της EUROSTAT, η αξία του διμερούς εμπορίου της Ε.Ε. με την Ρωσική 
Ομοσπονδία ανήλθε το 2009 μόλις στα 181,1 δις ευρώ καταγράφοντας κατακόρυφη πτώση κατά 58,2% 
έναντι του προηγουμένου έτους (282,9 δις ευρώ). Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν τη μείωση κατά 
35,1% και 37,5% που παρουσίασαν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές της Ε.Ε. από και προς τη Ρωσία 
αντίστοιχα σε σχέση με το προηγούμενο έτος (2008: εισαγωγές 177,9 δις ευρώ και εξαγωγές 105 δις 
ευρώ). Ως εκ τούτου το έλλειμμα στο διμερές εμπόριο εις βάρος της Ε.Ε. έφτασε το 2009 τα 49,7 δις 
ευρώ. περιοριζόμενο κατά 31,8% έναντι του προηγούμενο έτους (2008 72,9 δις ευρώ).  

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές της Ε.Ε. προς τη Ρωσική Ομοσπονδία ανήλθαν το 2009 στο 65,7 
δις ευρώ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 6% επί του συνόλου των εξαγωγών της Ε.Ε. με τρίτες χώρες 
(2008: 8%) και κατατάσσει τη Ρωσία στη 4η θέση των εξαγωγικών προορισμών των προϊόντων της 
Ε.Ε.. Κατά κατηγορία, σημαντικότερος κωδικός, ο οποίο σημείωσε και τη μεγαλύτερη μείωση σε 
σχέση με πέρυσι, προκύπτει να είναι ο μηχανικός εξοπλισμός (28.184 δις ευρώ έναντι 53.383 δις ευρώ 
το 2008, - 47,2%) και ακολουθούν τα λοιπά προϊόντα μεταποίησης (16.041 εκ. ευρώ έναντι 25.806 εκ. 
ευρώ το 2008, -37,8%), τα χημικά (11.210 εκ ευρώ έναντι 13.812 εκ. ευρώ το 2008, -18,8%) τα 
τρόφιμα, ποτά και καπνός (6.006 εκ ευρώ έναντι 7.571 εκ. ευρώ το 2008, -20,7%), οι πρώτες ύλες 
(1.118 εκ ευρώ έναντι 1,548 το 2008, -27,8%), τα ενεργειακά προϊόντα (631 εκ. ευρώ έναντι 609 εκ. 
ευρώ το 2008, -3,7%). 

Από την άλλη μεριά οι εισαγωγές από τη Ρωσία ανήλθαν στα 115,4 δις ευρώ, ήτοι 9,6% επί 
του συνόλου των εισαγωγών της Ε.Ε. από το εξωτερικό, κατατάσσοντας τη Ρωσία στη 3η θέση της 
λίστας των χωρών προέλευσης των εισαγωγών της Ε.Ε. από το εξωτερικό. Κατά κατηγορία και πάλι, 
τα ενεργειακά εμφανίζονται να είναι μακράν η σημαντικότερη κατηγορία (85.153 εκ. ευρώ έναντι 
123.715 εκ. ευρώ το 2008, - 31,2%) και ακολουθούν τα λοιπά προϊόντα μεταποίησης (8.256 εκ. ευρώ 
έναντι 14.763 εκ. ευρώ το 2008, -44,1%), τα χημικά (3.103 εκ. ευρώ έναντι 5.313 εκ. ευρώ το 2008, -
41,7%), οι πρώτες ύλες (2.443 εκ. ευρώ έναντι 5.098 εκ. ευρώ το 2008, -52,1%), ο μηχανικός 
εξοπλισμός (1.160 εκ. ευρώ έναντι 1.432 το 2008, - 19%) και τελευταία τα τρόφιμα, ποτά και καπνός 
(649 εκ. ευρώ έναντι 855 εκ. ευρώ 2008, -24,1%). 

Η Ελλάδα με τις εξαγωγές της προς τη Ρωσία να ανέρχονται, το 2009, στα 234 εκ ευρώ (419 
εκ. ευρώ το 2008), καλύπτει ποσοστό μόλις 4,4% επί του συνόλου των εξαγωγών της Ε.Ε. 27 προς τη 
Ρωσία. Το αντίστοιχο ποσοστό όσον αφορά στις εισαγωγές ανέρχεται στο 6%, με δεδομένα τα στοιχεία 
της EUROSTAT που υπολογίζουν τις εισαγωγές από τη Ρωσία το 2009 να φτάνουν μόλις τα 914 εκ 
ευρώ (4.454 εκ. ευρώ το 2008), αριθμό κατά πολύ χαμηλότερο από αυτό που δίνει η ΕΣΥΕ ήτοι 2.477 
εκ ευρώ ((βλ. παρακάτω). 
 
Γ. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΡΩΣΙΑΣ (σύνολο 2009) 

 

Το 2009 ο συνολικός όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατά  -30% σε σχέση με το 2008 
φθάνοντας τα 2,711 δις. ευρώ ( έναντι €3,8 δις το 2008). Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε αρνητικό για 
την Ελλάδα (-2.242,8 εκ.ευρώ περιοριζόμενο κατά -44% σχεδόν έναντι του 2008 (-4.035). 
Αναλυτικότερα οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν μείωση  κατά -44%, το 2009. φθάνοντας τα 
$234,5 εκ., Ευρώ έναντι 418,8 εκ. το 2008. Η  μείωση της αξίας των Ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία 
οφείλεται κυρίως στην γενικότερη μείωση των εισαγωγών της Ρωσίας κατά το 2009. Την πρώτη θέση 
συνεχίζουν να καταλαμβάνουν οι εξαγωγές γουνοδερμάτων και γουναρικών (€70,743 εκ. 143,4 εκ.), οι 
οποίες το 2009 σημείωσαν μείωση κατά -51% έναντι  του 2008 (143,876 εκτ. Ευρώ. Η αξία τους 
καταλαμβάνει ποσοστό 30% των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.  

Στη δεύτερη θέση ως προς την αξία των ελληνικών εξαγωγών παραμένουν οι εξαγωγές νωπών 
φρούτων (ΔΚ08) οι οποίες μειώθηκαν το 2009 και ανήλθαν σε €32,743 εκ αποτελώντας το 13,94% των 
ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.  

Στη τρίτη θέση ως προς την αξία των ελληνικών εξαγωγών παραμένουν οι εξαγωγές καπνού 
(ΔΚ24) οι οποίες αυξήθηκαν το 2009 και ανήλθαν σε €18,304 εκ αποτελώντας το 7,79% των 
ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.  



Οι εξαγωγές καλλυντικών (ΔΚ34) διατήρησαν τα υψηλά επίπεδα του προηγούμενου έτους και 
με μία μικρή πτώση κατέλαβαν στην τέταρτη θέση κατά σειρά αξίας ανερχόμενες σε €17,220 εκ. 
σημειώνοντας μικρή πτώση κατά  15,7%.  

Οι εξαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων (ΔΚ20) μειώθηκαν σημαντικά κατά -47,8% έναντι  
του προηγούμενου έτους και παρέμειναν στην πέμπτη θέση κατά σειρά αξίας ανερχόμενες σε €12,9 εκ..  

Τα προϊόντα Αλουμινίου αποτελούν το έκτο κατα αξία εξαγόμενο προϊόν στη Ρωσία, 
σημειώνοντας, ωστόσο, αύξηση κατά +40,6%. Στην έβδομη θέση κατατάσσονται οι εξαγωγές μηχανών 
συσκευών και υλικών ηλεκτρικών (ΔΚ85), οι οποίες σημείωσαν μείωση κατά -65,2% και ανήλθαν σε 
€8,749 εκ.  

Κάποιες απο τις κατηγορίες στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές κατα το υπο 
εξέταση διάστημα είναι:  η ΔΚ84 (και ειδικότερα οι λέβητες και πυρηνικοί αντιδραστήρες), προϊόντα 
της οποίας παρουσίασαν μείωση  κατά -74,19% καταλαμβάνοντας την όγδοη κατά σειρά αξίας θέση 
των ελληνικών εξαγωγών. Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση παρουσίασε η ΔΚ406 (και ειδικότερα η 
κατηγορία καουτσούκ και τεχνουργήματα) η αξία των εξαγωγών της οποίας ανήλθε σε €2,7 εκ. έναντι 
μόλις €0,11 εκ.  το 2008 καταλαμβάνοντας τη δέκατη όγδοη θέση κατά σειρά αξίας.  

Από την άλλη μεριά το 2009 οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρωσία παρουσίασαν σημαντική 
αύξηση κατά -42,29% και, σε απόλυτη αξία, περιορίσθηκαν στα  3,130 εκ. ευρώ, έναντι 4,454 εκ. ευρώ 
το 2008. Αποτελούνται κυρίως απο προϊόντα πετρελαίου και φυσικού αερίου τα οποία καταλαμβάνουν 
ποσοστό 79,75% των ελληνικών εισαγωγών απο τη Ρωσία. Η αξία τους το 2009 ανήλθε σε €2,496 δις 
σημειώνοντας μείωση κατα 54,72%. Στη δεύτερη θέση συνεχίζουν να βρίσκονται οι εισαγωγές 
αργιλίου και των προϊόντων του, οι οποίες σημείωσαν μείωση έναντι του 2008 κατά 13,53% και 
ανήλθαν σε €256 εκ αποτελώντας μόλις το 5% των εισαγωγών μας απο τη Ρωσία. Ακολουθούν οι 
εισαγωγές χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα, οι οποίες σε αντίθεση με το 2008 οπότε και είχαν μειωθεί 
(-15,4%), παρουσίασαν αύξηση κατά 34% και ανήλθαν σε €147,5 εκ..  Στην τέταρτη θέση  
εξακολουθούν να βρίσκονται οι εισαγωγές δημητριακών, παρά τη σημαντική μείωση που παρουσίασαν 
κατά 40,5% , ενώ στην πέμπτη  θέση κατατάσσονται πλέον οι εισαγωγές ξυλείας, οι οποίες, όμως, 
επίσης  σημείωσαν κάμψη κατά 43,1%.  

Κάποιες απο τις κατηγορίες στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές κατα το υπο 
εξέταση διάστημα είναι:  τα λιπάσματα (ΔΚ31) των οποίων η αξία αυξήθηκε κατά 242,75% 
καταλαμβάνοντας την 6η κατά σειρά αξίας θέση στις ρωσικές εξαγωγές στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα 
μεγάλη αύξηση παρατηρείται και στην κατηγορία μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΔΚ84) η αξία της 
οποίας απο μόλις €1,2 εκ το 2007 ανήλθε σε €16,6 εκ το 2008. 

 Από τα ανωτέρω προκύπτουν ότι, η μείωση των Ελληνικών Εξαγωγών κατά -44% περίπου 
οφείλονται κυρίως στην αντίστοιχη μείωση των γενικών εισαγωγών της Ρωσίας.  



ΠΙΝΑΚΕΣ 
 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΩΣΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΟΣ (εκ. €) 
 

Διάρθρωση ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία-20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων 
 

2009 2008 Μεταβολή 
Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία 

Αξία (€) 
Μερίδιο 
(%) Αξία (€) 

Μερίδιο 
(%) (%) 

α/α ΣΥΝΟΛΟ 234.545.027 100,00 418.876.702 100,00 -44% 

1 43 - Γουνοδέρματα και γουναρικά. 
Τεχνητά γουνοδέρματα. 70.743.518 30% 143.387.684 34,23 -51% 

2 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιμα, 
φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 32.743.518 13,94% 52.126.108 12,44 -38,4% 

3 24 - Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού. 

18.304.823 7,79% 15.373.977 3,67 +16,60% 

4 

34 - Σαπούνια, οργανικές ουσίες 
επιφανειακής δράσης, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο 
(αλισίβες),. 

17.220.466 7,3% 19.724.359 4,71 -15,7% 

5 20 – Κονσερβοποιημένα φρούτα-
λαχανικά 12.391.222 5,2% 23.777.628 5,66 -47,8% 

6 76 - Αργίλιο και τεχνουργήματα 
από αργίλιο 9.683.289 4,1% 6.420.555 1,53 +40,6% 

7 85 – Μηχανές – Συσκευές- 
Ηλεκτρικές 8.749.777 3,4% 23,53.949 5,55 -65,2% 

8 84 – Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
λέβητες 8.207.457 3,4% 31.689.485 7,57 -74,19% 

9 39 - Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα από καουτσούκ 8.181.587 3,4% 11.416.998 2,73 -27,27% 

10 56- Βάτες, υφάσματα 4.704.534 2%    
11 03 –Ψάρια, και μαλακόστρακα 4.320.499 2% 7.426.783 2,08 -58% 

12 

33 - Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 
Προϊόντα αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού παρασκευασμένα και 
καλλυντικά παρασκευάσματα 

4.123.277 2% 5.751.791 1,37 -28,3% 

13 27 – Ορυκτά καύσιμα 3.766.075 1,6% 14.129.475 3,38 -73,34% 

14 

32 - Δεψικά και βαφικά 
εκχυλίσματα. Ταννίνες και τα 
παράγωγά τους. Χρωστικά και 
άλλες χρωστικές ύλες, χρώματα 
επίχρισης και βερνίκια. Μαστίχες 
(στόκοι). Μελάνια. 

2.730.253 1,1% 4.242.237 0,95 -35,6% 

15 

56 - Βάτες, πιλήματα και υφάσματα 
μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. 
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά 
σχοινιά. Είδη σχινοποιίας. 

3.657.754 1,56 1.489.976 0,35 -59% 

16 61 - Ενδύματα και συμπληρώματα 
του ενδύματος, πλεκτά. 3.110.710 1,32 3.093.287 0,7 +5,49% 

17 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος και 
χάλυβας 2.774.572 1,18 7.356.589 0,16 -62,28 

18 40 - Καουτσούκ και τεχνουργήματα 
από καουτσούκ 2.759.553 1,18 395.967 0,11 +96,91 

19 21 - Διάφορα παρασκευάσματα 
διατροφής 2.693.488 1,18 2.010.828 0,56 +3,95 

20 
68 - Τεχνουργήματα από πέτρες, 
γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, 
μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες 

2.275.754 0,86 2.008.399 0,56 +13,31 



Διάρθρωση ελληνικών εισαγωγών από τη Ρωσία-20 πρώτες κατηγορίες προϊόντων 
 

2009 2008 Μεταβολή 
Ελληνικές εισαγωγές ρωσικών προϊόντων 

Αξία (€) 
Μερίδιο 
(%) Αξία (€) 

Μερίδιο 
(%) (%) 

α/α ΣΥΝΟΛΟ 2.477.328.297 100,00 4.544.048.615 100,00 45,48 

1 
27 - Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια 
και προϊόντα της απόσταξης αυτών. 
Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά. 

2.188.283.739 88,30 3.862.543.009 86,72 -43,30 

2 76 - Αργίλιο και τεχνουργήματα 
από αργίλιο  81.200.059 3,27 221.454.790 4,97 -63,30 

3 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος και 
χάλυβας 63.678.429 2,87 147.549.544 3,31 -57,14 

4 74 - Χαλκός και τεχνουργήματα 
από χαλκό 42.402.076 1,70 18.037.323 0,40 +133,00 

5 
48 - Χαρτί και χαρτόνια. 
Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, 
χαρτί ή χαρτόνι. 

16.146.012 0,60 42.402.076 1,69% -61,90 

6 

15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. 
Προϊόντα της διάσπασης αυτών. 
Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. 
Κεριά ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης. 

14.818.872 0,56 14.707.162 0,33 +7,00 

7 44 -Ξυλεία 10.225.942 0,24 26.679.288 0,60 -61,53 
8 31 - Λιπάσματα 8.095.997 0,23 18.573.740 0,42 -55,55 
9 28 - Χημικά 7.097.999 0,20    

10 

47 - Πολτοί από ξύλο ή από άλλες 
κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή 
χαρτόνι για ανακύκλωση 
(απορρίμματα και αποκόμματα) 

6.060.770 0,19 8.726.605 0,20 -30,55 

11 12 – Αλλα  ελαιιώδη 4.919.345 0,19    

12 
10 - Δημητριακά 

4.919.345 0,19    

13 43 - Γουνοδέρματα και γουναρικά. 
Τεχνητά γουνοδέρματα. 4.618.530 0,19 10.809.049 0,24 +57,4 

14 87 - Οχήματα 4.461.478 0,18 1.627.921 0,04 +174,1 

15 40 - Καουτσούκ και τεχνουργήματα 
από καουτσούκ 3.233.776 0,17 5.326.363 0,12 -39,30 

16 

84 - Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
λέβητες, μηχανές, συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών 
των μηχανών ή συσκευών. 

2.917.024 0,16 16898.880 0,19 -82,83 

17 22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά και 
ξύδι 1.927.524 0,16 1.997.542 0,04 -3,6 

18 
23 - Υπολείμματα και απορρίμματα 
των βιομηχανιών ειδών διατροφής. 
Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. 

1.498.830 0,15 7.339.844 0,16 -79,58 

19 
88-  Προιόντα αεροναυπηγικής 

1.472.940     

20 29 - Οργανικά χημικά προϊόντα 1.031.509 0,12 4.887.661 0,11 -78,90 
 



Δ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΕΥ 
 
Κατά την περίοδο Ιανουαρίου 2010 το Γραφείο μας διοργάνωσε Ρωσική Επιχειρηματική Αποστολή 
στην Αθήνα αποτελούμενη από 20 εταιρείες ακινήτων ενδιαφερόμενες να επενδύσουν στην Ελλάδα. Οι 
ανωτέρω επισκέφθηκαν την έκθεση PROPERTY 2010 κατόπιν πρόσκλησης της HELEXPO 


