
 

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ – ΡΩΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 
Προϋπολογισμός/Οικονομική Πολιτική: Το Κυβερνητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αύξηση 

των δημοσίων δαπανών κατά 3% ήτοι 325,5 δις ρούβλια ($10,3 δις), καθώς η άνοδος της οικονομίας 
και η τιμή του πετρελαίου αποφέρουν πρόσθετα έσοδα στο προϋπολογισμό ύψους (833,8 δις ρούβλια). 
Πάνω από το μισό του ανωτέρω ποσού, η κυβέρνηση αναμένεται να καλύψει ελλείψεις του 
συνταξιοδοτικού ταμείου ενώ το μεγαλύτερο μέρος του υπολοίπου προορίζεται για την κατασκευή 
κατοικιών προοριζομένων σε παλαιμάχους του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου και νυν αξιωματικούς του 
στρατού. Μέρος του ποσού αναμένεται να κατευθυνθεί προς το περιορισμό του ελλείμματος του 
προϋπολογισμού στο 5,4% από 6,8% του Α.Ε.Π., κατά τις προηγούμενες εκτιμήσεις καθώς και στην 
κατασκευή δρόμων και συγκεκριμένων έργων όπως το θέατρα Μπολσόι και Μαρίισκυ, ο παιδότοπος 
'Ocean” στο Βλαδιβοστόκ κ.λ.π. Ο Υπουργός Οικονομικών κ. Alexei Kudrin διαβεβαίωσε ότι η ως άνω 
αύξηση έχει λάβει υπόψη της τις εκτιμήσεις όσον αφορά την πορεία του πληθωρισμού το 2010. 
 

Χρηματοπιστωτικός Τομέας: Την πρόθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας να μην 
προβεί σε περαιτέρω μειώσεις του βασικού επιτοκίου δανεισμού εξέφρασε με δηλώσεις του  ο 
Υποδιοικητής αυτής κ. Alexei Ulyukayev. Αιτία της εν λόγω πολιτικής συνιστά η αποτροπή της 
υπερθέρμανσης της οικονομίας, η οποία σύμφωνα με όλες τις προβλέψεις θα κινηθεί ανοδικά το 2010 
και η διατήρηση του πληθωρισμού κάτω του 6% για όλο το έτος.  Επί του παρόντος το επιτόκιο 
δανεισμού βρίσκεται στο 7,5% (μετά την τελευταία μείωση κατά 525 μονάδες βάσης τον Απρίλιο τ.ε.) 
ενώ αυτό των καταθέσεων στο 2,5%, σε μία προσπάθεια να αποτραπεί επίσης η εισροή 
βραχυπρόθεσμων κεφαλαίων από το εξωτερικό. Όσον αφορά στα αποθέματα ξένου συναλλάγματος, ο 
ως άνω εκπρόσωπος διαβεβαίωσε ότι, η τρέχουσα αναταραχή στις χώρες της Ζώνης του Ευρώ δεν 
συνιστά ακόμα επαρκή λόγω για την αλλαγή της τρέχουσας κατανομής  μεταξύ των νομισμάτων στα 
οποία η χώρα του διατηρεί το τεράστιο απόθεμά της σε ξένο συνάλλαγμα των $ 450 δις (47% δολ 
Η.Π.Α. 41% Ευρώ, 10% στερλίνες και 2% γιεν). Σταθερή προς ελαφρώς ανοδική τέλος αναμένεται 
(και επιδιώκεται στο μέτρο του δυνατού να παραμείνει) σε γενικές γραμμές η πορεία που θα 
ακολουθήσει η ισοτιμία του ρουβλιού τόσο με το δολάριο όσο και με το Ευρώ το 2010. 
 

Οικονομικό Φόρουμ – Αγ. Πετρούπολη 2010: Κατά τις εργασίες του Οικονομικού Φόρουμ στην 
Αγία Πετρούπολη, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Dmitry Medvedev υπογράμμισε ότι, η 
μείωση των φόρων, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων και ιδιωτικοποίηση ορισμένων κρατικών 
επιχειρήσεων συνιστούν το κλειδί για τον εκσυγχρονισμό (“modernisation”) της οικονομίας και την 
μείωση της εξάρτησης αυτής από το πετρέλαιο, ενδεικτικό της οποίας συνιστά το γεγονός ότι 60% των 
κρατικών εσόδων προέρχονται από αυτό. Στους ευρύτερους στόχους - προτεραιότητες της πολιτικής 
για το μέλλον περιλαμβάνονται: 

 η μείωση 5 φορές του αριθμού των “στρατηγικών επιχειρήσεων”, οι οποίες δεν δύναται να 
ιδιωτικοποιηθούν και στις οποίες οι διαδικασίες προκειμένου για επενδύσεις από ιδιώτες είναι 
αρκετά περίπλοκη. Μετά την πρόσφατη αναθεώρηση προς τα κάτω του σχετικού 
προϋπολογισμού, ο στόχος συνίσταται στην πώληση στοιχείων ιδιοκτησίας του δημοσίου 
ύψους 72 δις ρουβλιών ($2,3 δις) που αφορούν περί τις 5500 επιχειρήσεις των κλάδων της 
ενέργειας και των μεταφορών. 

 μείωση των φόρων για καινοτόμες επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύματα 
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 μείωση του φόρου επί των κερδών των επιχειρήσεων 

 η δημιουργία cluster επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στο Sholkovo 

Πρόθεση της κυβέρνησης συνιστά γενικά ο διπλασιασμός των άμεσων ξένων επενδύσεων μέσα στα 
επόμενα 3-4 χρόνια και η αύξηση του εγχώριου επενδυτικού κεφαλαίου στο 20% του Α.Ε.Π. 
 

Συνάντηση χωρών G8/G20 Τορόντο 2010: Κατά τις εργασίες του φόρουμ των χωρών του 
G8/G20 στο Τορόντο ο Ρώσος Πρόεδρος Dmitry Medvedev ανακοίνωσε την υποστήριξη του στις 
προσπάθειες για αναθεώρηση των κανόνων που διέπουν το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα καθώς 
και την συμφωνία για συστηματικές συνομιλίες με τον νέο Βρετανό Πρωθυπουργό κ. David Cameron. 
Μεταξύ των κρίσιμων θεμάτων για τη Ρωσία περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τα λεγόμενα του 
Οικονομικού Συμβούλου του Προέδρου, η αύξηση του αριθμού των αποθεματικών νομισμάτων (πέραν 
του ευρώ και του δολαρίου) καθώς και η γενικότερη μεταρρύθμιση του τρόπου λειτουργίας του ΔΝΤ 
συμπεριλαμβανομένου του τρόπου επιλογής του επικεφαλής και των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, την αύξηση του ρόλου των τραβηχτικών δικαιωμάτων ως αποθεματικού νομίσματος κλπ. 
Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο ωστόσο προέχει η διαρκής συνεννόηση μεταξύ των κυβερνήσεων σε 
θέματα δημοσιονομικής πολιτικής για την αποτροπή κρίσεων στο μέλλον και ει δυνατόν η επίτευξη 
συμφωνίας για περιορισμό των δημοσιονομικών ελλειμμάτων το 2011. Την ίδια στιγμή ο Ρώσος 
Πρόεδρος εξέφρασε την αντίθεσή του στην πρόταση της Γαλλίας, Γερμανίας και Μ. Βρετανίας την 
οποία ενστερνίστηκαν και οι Η.Π.Α. για εισαγωγή ειδικού φόρου επί των διεθνών συναλλαγών των 
τραπεζών, με στόχο την ανάκτηση των δαπανών στις οποίες προέβησαν οι κυβερνήσεις για τη στήριξη 
του εν λόγω τομέα. Σύμφωνα με δηλώσεις του Οικονομικού Συμβούλου του Ρώσου Προέδρου τυχόν 
επιβολή του εν λόγω μέτρου από τις χώρες αυτές θα αποβεί εις όφελος της Ρωσίας συμβάλλοντας στην 
εκπεφρασμένη προσπάθεια της Ρωσικής να καταστήσει τη Μόσχα διεθνές χρηματοπιστωτικό κέντρο. 

 
Ανταγωνισμός: Ο Ρώσος πρώτος αναπληρωτής Πρωθυπουργός κ. Igor Shuvalov κάλεσε την 

Επιτροπή Ανταγωνισμού να επιδείξει μετριοπαθέστερη στάση έναντι των εταιριών πετρελαίου, κίνηση 
η οποία ερμηνεύεται ως απόκλιση από την έως σήμερα “σκληρή” στάση της Ρωσικής κυβέρνησης, που 
υποδηλωνόταν σε προηγούμενο κάλεσμα του Πρωθυπουργού κ. Βλαντιμίρ Πούτιν όπως η εν λόγω 
Υπηρεσία “ξυπνήσει” και αρχίσει να ελέγχει τις μεγάλες Ρωσικές εταιρίες του χώρου για τις 
αδικαιολόγητα υψηλές, όπως τις χαρακτήρισε, τιμές στις οποίες διαθέτουν τα προϊόντα τους στην 
εσωτερική αγορά. Στο πλαίσιο της προηγουμένης πολιτικής η Επιτροπή Ανταγωνισμού αποτέλεσε το 
σημαντικότερο όπλο της κυβέρνησης στην προσπάθεια ελέγχου των εν λόγω εταιριών που μονοπωλούν 
τον τομέα της παραγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών επιβάλλοντας υψηλά πρόστιμα τα οποία όμως 
τις περισσότερες φορές δεν ξεπερνούσαν το στάδιο της έφεσης. Πρόσφατα η εν λόγω Επιτροπή 
κατάφερε σημαντική νίκη όταν το Ανώτατο Διαιτητικό Δικαστήριο επιβεβαίωσε απόφασή της να 
επιβάλλει πρόστιμο ύψους 1,1 δις ρουβλιών για υπερβολικές τιμές στα προϊόντα διύλισης της εταιρίας 
TNK-BP. Ωστόσο υπογραμμίζεται η επανειλημμένα εκπεφρασμένη άρνηση της Ρωσικής κυβέρνηση να 
αναθέσει περαιτέρω δυνατότητες εφαρμογής του νόμου στην εν λόγω Υπηρεσία. 

 
Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 Η “Hellenic Bank” τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Κύπρου (όσον αφορά στο ύψος των 
χορηγηθέντων δανείων) πρόκειται άμεσα να ξεκινήσει την λειτουργία της στη Ρωσική αγορά, 
μετά την εξασφάλιση πρόσφατα σχετικής άδειας από την Κεντρική Τράπεζα. Το πελατολόγιο 
της τράπεζας σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή αυτής στη Ρωσία κ. Ιωάννη Τελώνη 
αναμένεται να αποτελέσουν επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα. “Εκτιμήσαμε τις προοπτικές 
της Ρωσικής οικονομίας καθώς επίσης και των χωρών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, 
Κύπρος και Ελλάδα” φέρεται να δήλωσε ο ως άνω εκπρόσωπος. 

 Θετική γενικά χαρακτηρίζεται από τους υπευθύνους της Coca Cola η πορεία των πωλήσεων 
στις Η.Π.Α. του παραδοσιακού ρωσικού ποτού “kvas”. Με την ευκαιρία της πρόσφατης 
επίσκεψης του Ρώσου Προέδρου στις Η.Π.Α., το κατάστημα Whole Foods Market που 
ειδικεύεται στις πωλήσεις βιολογικών προϊόντων και προϊόντων υγιεινής διατροφής, προέβη σε 
ειδικές προσφορές. 



 

Οικονομικοί Δείκτες 
 
Δείκτες Φεβ 2010 Ιαν 2010 Φεβ 2009 ‘09 προυπολ ’10 εκτίμηση 
Μεταβολή ΑΕΠ (% 
ετήσια βάση 

   -7,5 3,0 

Βιομηχανική 
παραγωγή(%/ 

1,9 
 

7,8 
 

-13,2 
 

  

Πληθωρισμός(% 
ετήσια βάση) 

7,2 8,0 13,9 13 11 

Ισοτιμία 
Συναλλάγματος 
(Rb/$ ) 

30,54 30,44 35,97 32 29 

Eξαγωγές ($δισ) 30,61 28,42 18,59   
Εισαγωγές ($δισ) 15,45 11,58 13,45   
Εμπορικό πλεόνασμα 
($δισ) 

15,16 16,84 5,13   

Πραγματικοί Μισθοί 
(% ετήσια) 

2,9 2,6 0,1   

Ανεργία (%) 8,6 9,2 8,5   
Εσοδα 
Προυπολογισμού 
($δισ) 

   85 238 

Δαπάνες 
προυπολογισμού 
($δισ) 

   220 338 

Πλεόνασμα 
προυπολογισμού$δισ) 

   -135 -100 

Τιμή Αργού 
πετρελαίου  
($/βαρέλι) 

75,31 71,95 41,34 45 58 

Πηγή: Rosstat, Ρωσικό Υπουργείο Οικονομικών, Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας 
 
 
Β. ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΟΣ (ΙΑΝ. - ΜΑΡ. 2010). 

 

1. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, το πρώτο τρίμηνο 2010 η 
πορεία του διμερούς εμπορίου παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα: 

 
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΤΡΙΜΗΝΟ 2010 
(σε Ευρώ) 

ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 
(σε Ευρώ) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(σε %) 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 54.573.309 45.316.742 +20,42% 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΩΣΙΑΣ 314.638.517 638.036.182 -50,68% 
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 369.211.826 683.352.924 -45,97% 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
 

-260.065.208 -592.719.440 +56,12% 

 

Πρόκειται για αύξηση των εξαγωγών μας προς Ρωσία της τάξεως του 20,42% σε Ευρώ και 
μεγάλη μείωση των εξαγωγών των προϊόντων προέλευσης Ρωσίας προς τη χώρα μας κατά -50,68%.  

Πιο συγκεκριμένα το τρίμηνο 2010 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 54,57 εκατ. Ευρώ έναντι 
45,31 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2009. 



Παράλληλα οι Ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα παρουσίασαν μεγάλη μείωση κατά 50,68% και 
από 638,03 εκατ. Ευρώ περιορίσθηκαν σε 314,63 εκατ. Ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2009. 

Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατα 45,97% και από 683,35 εκατ. Ευρώ το πρώτο 
τρίμηνο 2009 περιορίσθηκε στα 369,21 εκατ. Ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2010. 

 Αναλυτικότερα: 

Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 20,42% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
εξαγωγών των δασμολογικών κατηγοριών 43 (γουνοδέρματα, γουναρικά) και 85 (μηχανές, συσκευές 
και υλικά ηλεκτρικά).  

Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν όμως σημαντική μείωση κατά -50,68% που οφείλεται 
στην μείωση των εξαγωγών προϊόντων ενέργειας (δασμολογική κλάση 27) τόσο σε αξία όσο και σε 
ποσότητα. Οι εξαγωγές της ανωτέρω κατηγορίας αφορούν το 70% των ρωσικών εξαγωγών προς 
Ελλάδα.  

Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την Ρωσία ήταν σημαντική, αφού το αρνητικό μας 
ισοζύγιο με την χώρα αυτή μειώθηκε κατά 56,12% και ανήλθε σε -260,06 εκατ. Ευρώ, από αρνητικό 
ισοζύγιο της τάξεως των -592,71 εκατ. Ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2009. 

Επίσης, παρατηρούμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στην Ρωσία είναι λιγότερο 
συγκεκτρωμένες σε κατηγορίες προϊόντων, αφού τα 10 πρώτα Ελληνικά εξαγόμενα προϊόντα κατέχουν 
το 78,42% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι Ρωσικές εξαγωγές στην Ελλάδα αφορούν κατά μεγάλο 
μέρος σε εξαγωγές προϊόντων ενέργειας. 

 

2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ – ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΡΩΣΙΑΣ 
Α΄ Τρίμηνα 2009-2010 (σε Ευρώ.) 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

Δασμ. 
κατ/ρία Περιγραφή τρίμηνο 2010 % επί συνόλου τρίμηνο 2009 Μεταβολή 

2009/2010 % 
43 Γουνοδέρματα, γουναρικά 9.476.789 17,36 6.108.700 55,13 

85 
Μηχανές, συσκευές και υλικά 
ηλεκτρικά 9.228.982 16,91 1.841.796 401,08 

08 Καρποί και φρούτα βρώσιμα 6.093.182 11,16 8.164.444 -25,36 

20 
Παρασκευάσματα λαχανικών, 
καρπών, φρούτων 3.270.432 5,99 4.848.731 -32,55 

24 

Καπνά και 
βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού 3.052.110 5,59 3.381.567 -9,74 

84 Λέβητες, μηχανές 3.048.920 5,58 899.612 238,91 

68 
Τεχνουργήματα από πέτρες, 
γύψο, τσιμέντο, αμίαντο κ.ά. 2.492.475 4,56 473.958 425,88 

34 

Σαπούνια, παρασκευάσματα 
για πλύσιμο, κεριά και 
παρόμοια είδη 2.169.722 3,97 4.171.828 -47,99 

76 
Αργίλιο και τεχνουργήματα 
από αργίλιο 2.034.705 3,72 1.915.331 6,23 

39 
Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα αυτών 1.956.305 3,58 1.953.527 0,14 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

Δασμ. 
κατ/ρία Περιγραφή τρίμηνο 2010 % επί 

συνόλου τρίμηνο 2009 

Μεταβ
ολή 
2009/2
010 % 

27 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια και 
προϊόντα απόσταξής των 220.893.013 70,20 576.114.922 -61,65 

76 Αργίλιο και τεχνουργήματα από 
αργίλιο  38.891.724 12,36 25.375.195 53,26 

72 Χυτοσίδηρος, σίδηρος και χάλυβας  13.781.169 4,38 10.901.411 26,41 

74 Χαλκός και τεχνουργήματα  12.850.966 4,08 257.553 4.889,6
3 

29 Οργανικά χημικά προϊόντα   4.359.584 1,38 737.749 490,93 
15 Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά  3.898.342 1,23 4.251.102 -8,29 

87 Οχήματα για χερσαίες μεταφορές 3.753.955 1,19 143.255 2.520,4
7 

31 Λιπάσματα  3.342.642 1,06 ------- ------ 
43 Γουνοδέρματα, γουναρικά  3.097.475 0,98 1.491.030 107,74 

48 Χαρτί και χαρτόνια, 
τεχνουργήματα 2.975.574 0,94 6.285.537 -52,65 

 


