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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Mπισκότα1 

 
 
 
Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά δεδομένα, η συνολική παραγωγή μπισκότων το 2016 
ανήλθε σε 800.000 τόνους, εκ των οποίων το 85% αφορoύσε γλυκά μπισκότα. Το μεγαλύτερο 
μέρος της παραγωγής εντοπίζεται στην κεντρική ρωσική ομοσπονδία (26% μερίδιο επί 
συνόλου παραγωγής), στην περιοχή Volga (23%) και στη Σιβηρία (20%). 
 
Η μέση τιμή πώλησης των μπισκότων το 2016 σε επίπεδο Ομοσπονδίας ήταν 148 ρούβλια 
ανά κιλό. Η υψηλότερη τιμή πώλησης παρατηρήθηκε στην αυτονομη περιοχή της Chucotka 
με 274 ρούβλια ανά κιλό  και η χαμηλότερη στην περιοχή του Omsk με 106 ρούβλια το κιλό. 
 
Οι εισαγωγές μπισκότων στη Ρωσία το 2016 ανήλθαν 15.400 τόνους αξίας 38,6 εκ. δολ 
(μείωση κατά 1,2% σε ποσότητα και 7% σε αξία). Το συνολικό μερίδιο των εισαγωγών επί 
συνόλου αγοράς μπισκότων ανέρχεται σε 2% - 2,5%. 
 
Οι μεγαλύτερες ποσότητες μπισκότων εισήχθησαν από την Πολωνία (18,5% επί συνόλου 
εισαγωγών σε τόνους και αύξηση 4% έναντι του 2015), την Ιταλία (με 15,9% μερίδιο 
εισαγωγών αυξημένο κατά 3,1%), την Κίνα (με μερίδιο αγοράς 9,3%) και ακολούθησαν το 
Βιετνάμ, η Σερβία, το Η.Β. κα.  
 
Παρά το χαμηλό όγκο εισαγωγών σε σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή, συνολικά το 2016 
450 ξένες εταιρείες πραγματοποίησαν εξαγωγές στη Ρωσία. Η σημαντικότερη ήταν η Lotte 
Confectionery Co Ltd με έδρα τη Νότια Κορέα (12,5% των συνολικών εισαγωγών και 
αφορούσε κυρίως γλυκά μπισκότα). Ακολούθησε η Heinz Italia SPA (9,2% για παιδικά 
μπισκότα), η βιετναμέζικη Biscafun Confectionery Company με τη μάρκα Choco Pie 
(μπισκότα με σοκολάτα και 8,9% μερίδιο), η πολωνική Lajkonik Snacks SPZOO (6,7% μερίδιο 
και κυρίως αλμυρά μπισκότα) και η σερβική Κonditori Malencic LLC. 
 
Oι εξαγωγές μπισκότων το 2016 ανήλθαν 28.100 τόνους αξίας 42,4 εκ. ευρώ, μειωμένες 
κατά 11% έναντι του 2015. Σημαντικότερες εξαγωγικές εταιρείες ήταν η Konditerskaya 
Fabrika (γλυκά μπισκότα κυρίως), η Belogorye OJSC (γλυκά μπισκότα, crackers), Konti-Rus 
JSC (γλυκά μπισκότα), Μars LLC (μπισκότα σοκολάτας),  KDV Group LLC (μπισκότα για 
παιδιά), Kellogs Rus LLC (γλυκά μπισκότα), ΑKF LLC (γλυκά μπισκότα), KF im Samoylovoy 
CJSC (γλυκά μπισκότα), Sladkaya Sloboda LLC (γλυκά μπισκότα), Sladonezh ΟJSC κλπ. 
 
Κυριότερες χώρες αποδέκτες ρωσικών μπισκότων το 2016 ήταν η Ουκρανία (20,7% επί 
συνόλου εξαγωγών σε ποσότητα), το Τατζικιστάν (19,3%), η Γεωργία (12,9%), η Μογγολία, 
Αζερμπαϊτζάν, Κίνα. 
 
Η τάση που παρατηρείται στην αγορά είναι μία μικρή μείωση των εισαγωγών η οποία 
εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί εξαιτίας της ακριβής τιμής των εισαγομένων μπισκότων σε 
σύγκριση με την εγχώρια παραγωγή. Οι ρωσικές εξαγωγές προς Κίνα τριπλασιάστηκαν το 
2016 έναντι του 2015 και η τάση αναμένεται να συνεχιστεί.  
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