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ΡΩΘΙΗ ΟΛΟΠΟΜΔΘΑ 

1. Βαζηθά ρξεκαην-νηθνλνκηθά κεγέζε  

πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία (30.03.2019) 1 Δπξψ = 72,72 Ρνχβιηα () 

1 Γνι. = 64,73 Ρνχβιηα () 

Γηαηξαπεδηθφ επηηφθην (Κάξηηνο 2019) 7,75% 

Πιεζσξηζκφο (Φεβξνπάξηνο 2019) 5,2% () 

 

2. Δμσηεξηθφ εκπφξην Ρσζίαο θαηά ην 2018 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο ξσζηθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο, ην εκπνξηθό πιεόλαζκα 

ηεο ρψξαο αλήιζε ζε 212 δηο δνι. (ή 12% επί ηνπ ΑΔΠ). Σν 2018 νη εμαγωγέο απμήζεθαλ θαηά 26%  έλαληη 

ηνπ 2017 ελψ νη εηζαγωγέο απμήζεθαλ κφλν θαηά 5%. Δηζη ε ρψξα πέηπρε ηξηπιφ πιεφλαζκα ζην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην, ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ θαη ζηνλ νκνζπνλδηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Βαζηθνί ιφγνη ηνπ εκπνξηθνχ 

πιενλάζκαηνο ήηαλ ε πςειή ηηκή πεηξειαίνπ θαηά ην 2018 αιιά θαη ε κείσζε ησλ εηζαγσγψλ (θπξίσο 

ηξνθίκσλ πρ. νη εηζαγσγέο θξέαηνο ην 2014 ήηαλ 1,9 εθ. ηφλνη έλαληη 800.000 ηφλσλ ην 2018). Οη εηζαγσγέο  

(νη νπνίεο αληηζηνηρνχλ ζην 50% ησλ εμαγσγψλ) θαηά 70% απνηεινχληαλ απφ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο 

(κεραλήκαηα, ρεκηθά, νρήκαηα θαη βαζηθά κέηαιια). Ζ Θίλα ήηαλ ν ζεκαληηθφηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο πξνο 

ηελ νπνία εμήρζε ην 12,4% ηνπ ζπλφινπ ησλ ξσζηθψλ εμαγσγψλ θαη απφ ηελ νπνία εηζήρζε ην 22% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ. Πξνο ηελ ΔΔ εμήρζε ην 46% ηνπ ζπλφινπ ησλ ξσζηθψλ εμαγσγψλ ελψ εηζήρζε απφ 

ηελ ΔΔ ην 37% ηνπ ζπλφινπ ησλ ξσζηθψλ εηζαγσγψλ. Ζ Ρσζία παξέκεηλε θαη ην 2018 ν βαζηθφο εκπνξηθφο 

εηαίξνο ηεο Οπθξαλίαο παξά ηηο κεηαμχ ηνπο ηξηβέο.  

 

3. Carsharing ζηε Κφζρα 

Ζ Κφζρα είλαη ε επξσπατθή πφιε κε ηνλ πςειφηεξν αξηζκφ απηνθηλήησλ carsharing, ήηνη 16.500 απηνθίλεηα. 

Σν 2016 κε carsharing πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλνιηθά 45.000 δηαδξνκέο, ελψ ην 2018 ην ελ ιφγσ κέγεζνο 

ήηαλ 23 εθ. δηαδξνκέο. Σν θφζηνο carsharing μεθηλά απφ 4 ξνχβιηα αλά ιεπηφ (εμαξηάηαη απφ ην είδνο ηνπ 

νρήκαηνο) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θφζηνπο  parking, βελδίλεο θαη αζθάιηζεο. Γηα ιφγνπο ζχγθξηζεο ην 

εηζηηήξην γηα κία δηαδξνκή ζην metro θνζηίδεη 55 ξνχβιηα. χκθσλα κε  ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ην 2018 έλαο 

νδεγφο παξέκεηλε 210 ψξεο θαηά κέζν φξν ζε θπθινθνξηαθή ζπκθφξεζε, ε κέζε ηαρχηεηα εληφο ηεο πφιεο 

αλήιζε ζε 18 ρικ / ψξα. Γηα ην 2019 αλακέλεηαη αχμεζε ηεο θίλεζεο θαηά 12% έλαληη ηνπ 2018. Ζ αγνξά 

εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερίζεη ηελ επέθηαζή ηεο.  

 

4. Τπνρξεσηηθή ζήκαλζε πξντφλησλ θαπλνχ 

Δγθξίζεθε απφ ηε ξσζηθή θπβέξλεζε ε ππνρξεσηηθή δηαδηθαζία ζήκαλζεο πξντφλησλ θαπλνχ, ε νπνία 

δεκνζηεχζεθε ζηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο (βι. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201903060010?index=0&rangeSize=1) . χκθσλα κε 

απηήλ, κέρξη 30.06.2019 φινη νη παξαγσγνί, εηζαγσγείο, ρνλδξέκπνξνη θαη ιηαλέκπνξνη πξντφλησλ θαπλνχ 

πξέπεη λα δεισζνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο ηνπ θχθινπ πσιήζεσλ γηα ηα ελ ιφγσ 
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πξντφληα, ην νπνίν θαιείηαη ΖΟΛEST SIGN. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2019 νη παξαγσγνί θαη εηζαγσγείο ηζηγάξσλ 

ππνρξενχληαη λα πξνβνχλ ζηελ ππνρξεσηηθή ζήκαλζε επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, ηνπνζεηψληαο 

έλαλ εηδηθφ θσδηθφ (o oπνίνο κνηάδεη κε ηνλ θσδηθφ QR) πνπ ζα ιάβνπλ απφ ηελ εηαηξεία δηαρείξηζεο ηνπ 

ζήκαηνο HONEST SIGN. Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2020 ε ππνρξέσζε ζα επεθηαζεί ζην ζχλνιν ησλ πξντφλησλ 

θαπλνχ. Ζ ππνρξέσζε ζήκαλζεο ησλ ηζηγάξσλ είλαη απνηέιεζκα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο ξσζηθήο 

θπβέξλεζεο, ην νπνίν δηήξθεζε απφ 15.01.2018 – 28.02.2019, ζην νπνίν έιαβαλ κέξνο 15 θαπλνβηνκεραλίεο, 

29 ρνλδξέκπνξνη θαη πεξηζζφηεξνη απφ 2.000 ιηαλέκπνξνη. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ πηινηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, ε ηνπνζέηεζε ηνπ ειεθηξνληθνχ θσδηθνχ επί ηεο ζπζθεπαζίαο ησλ θαπληθψλ πξντφλησλ δελ 

επηβάξπλε αξλεηηθά ηε δηαδηθαζία ζήκαλζεο. Ζ εηαηξεία πνπ έρεη αλαιάβεη ην έξγν δεκηνπξγίαο, δηαρείξηζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο HONEST SIGN, είλαη ε CRPT (βι. www.crpt.ru), ε νπνία απνηειεί 

θνηλνπξαμία ηνπ Γεκνζίνπ κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (PPP). Ζ CRPT έρεη αλαιάβεη ηε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ 

ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο πξντφλησλ, κε ζθνπνχο ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

παξάλνκεο δηαθίλεζεο ηνπο (ε νπνία ζηεξεί ην Γεκφζην απφ έζνδα) θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο γλεζηφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ. Δθηηκάηαη φηη ην εζληθφ ελνπνηεκέλν ζχζηεκα ζα είλαη πιήξσο πινπνηήζηκν κέρξη ην 2024. 

χκθσλα κε ηνλ θπβεξλεηηθφ πξνγξακκαηηζκφ, εληφο ηνπ 2019 ε ππνρξεσηηθή ζήκαλζε ζα επεθηαζεί ζηα 

πξντφληα ππφδεζεο, έλδπζεο, ιηλψλ πθαζκάησλ, αξσκάησλ, ιάζηηρσλ θαη θακεξψλ ελψ απφ ην 2020 ζα 

εληαρζνχλ ζε απηφ θαη ηα θάξκαθα. εκεηψλνπκε φηη ήδε απφ ην 2016 ην ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

εθαξκφζηεθε κε επηηπρία γηα πξντφληα γνχλαο (αχμεζε ηεο ηεισλεηαθήο αμίαο εηζαγσγψλ πξντφλησλ γνχλαο 

θαηά 72,4% ην 2017 έλαληη ηνπ 2016). 

 

5. Πξνζηαζία πεξηβάιινληνο 

ηα πιαίζηα ηνπ εζληθνχ επελδπηηθνχ πξνγξάκκαηνο «νηθνινγία», πξνβιέπεηαη λα επελδπζνχλ πεξίπνπ 32,6  

δηο επξψ, κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ξσζηθήο βηνκεραλίαο κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο 

ηνπ πθηζηάκελνπ βηνκεραληθνχ εμνπιηζκνχ κε κνληέξλν πςειήο ηερλνινγίαο θαη δηαζέζηκν ζηε ρψξα. ‘Ζδε 

απφ ην 2014 πθίζηαηαη ζρεηηθή λνκνζεζία πεξί «ρξεζηκνπνίεζεο ηεο θαιχηεξεο δηαζέζηκεο ηερλνινγίαο», ε 

νπνία θαηαλέκεη ηηο εγρψξηεο βηνκεραλίεο ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο (αξλεηηθήο, κέηξηαο, αζήκαληεο θαη 

ειάρηζηεο επηξξνήο ζην πεξηβάιινλ), κε 7.000 εηαηξείεο λα αλήθνπλ ζηελ πξψηε (αξλεηηθή) θαηεγνξία θαη 

ζηνπο ηνκείο παξαγσγήο ηζηκέληνπ, ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ραξηηνχ, ρεκηθψλ πξντφλησλ, κεηαιιεπκάησλ, 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ. Οη ελ ιφγσ εηαηξείεο νθείινπλ λα μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ 2019 ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηνπ ξππνγφλνπ παξαγσγηθνχ εμνπιηζκνχ (κέζσ θξαηηθήο επηδφηεζεο) ελψ νη λέεο εηαηξείεο 

ππνρξενχληαη λα έρνπλ ζρεηηθή πεξηβαιινληηθή άδεηα. Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο βι.  

https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=russlands-industrie-muss-den-emissionsschutz-

forcieren,did=2237362.html?view=renderPdf  

 

6. Russian Business Week 

ηα πιαίζηα ηεο θεηηλήο Russian Business Week (Κφζρα, 11-15.03.2019, http://nrb-rspp.ru/), ε νπνία 

πξαγκαηνπνηείηαη εηεζίσο απφ ην ξσζηθφ χλδεζκν Βηνκεράλσλ (RSPP) θαη απνηειεί πιαηθφξκα 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηεο Θπβέξλεζεο θαη ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο αλάπηπμεο, ν Πξφεδξνο Putin ζηελ θαζηεξσκέλε νκηιία ηνπ επηθεληξψζεθε i) ζηελ 

εηνηκφηεηα ησλ ξσζηθψλ επηρεηξήζεσλ λα επελδχζνπλ άλσ ησλ 12 ηξηο ξνπβιίσλ ζε αλαπηπμηαθά έξγα ζηνπο 

ηνκείο ηεο βηνκεραλίαο, πςειήο ηερλνινγίαο, κεηαθνξψλ, επηθνηλσληψλ, πεξηβάιινληνο θαη ηνπξηζκνχ ii) 

ζηελ πξνεηνηκαζία ζρεηηθνχ Λφκνπ απφ ηελ θπβέξλεζε κε ζέκα  ηελ πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ 

επελδχζεσλ iii) ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο πεξηβάιινληνο σο νξηδφληηνπ νηθνλνκηθνχ ηνκέα κε ζεκαληηθέο 

επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκία, θνηλσλία θαη επηρεηξεκαηηθή θνηλφηεηα κε ηειηθφ ζθνπφ ηελ βειηίσζε δηαβίσζεο 

ησλ πνιηηψλ θαη iv) ηε λέα λνκνζεζία (απφ 01.01.2019) πεξί ρξεκαηνδφηεζεο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο θαηνηθηψλ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο εηδηθψλ ινγαξηαζκψλ (escrow accounts), ζηνπο νπνίνπο ζα 

γίλεηαη πιένλ ε θαηάζεζε ησλ πνζψλ πξναγνξάο θαηνηθηψλ εθ κέξνπο ησλ κειινληηθψλ ηδηνθηεηψλ θαη ηα 

νπνία δελ ζα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο εξγνιάβνπο θαηνηθηψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εξγαζηψλ.  

http://www.crpt.ru/
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=russlands-industrie-muss-den-emissionsschutz-forcieren,did=2237362.html?view=renderPdf
https://www.gtai.de/GTAI/Navigation/DE/Trade/Maerkte/suche,t=russlands-industrie-muss-den-emissionsschutz-forcieren,did=2237362.html?view=renderPdf
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7. Special Investment Contracts 

Ζ ξσζηθή θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα εληζρχζεη ην θαζεζηψο πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ εθαξκφδεη ην 

θαζεζηψο ππνγξαθήο «εηδηθψλ επελδπηηθψλ ζπκβνιαίσλ» γηα ζεκαληηθέο επελδχζεηο, γηα ηα νπνία ζα 

ηζρχζνπλ λέεο πξνυπνζέζεηο, αθνχ ζηα πιαίζηα ηεο αχμεζεο ηνπ ΦΠΑ ζηε Ρσζία απφ 01.01.2019, δελ 

κπφξεζε λα ηεξεζεί ε ππνρξέσζε ζηαζεξήο θνξνινγηθήο βάζεο εθ κέξνπο ηεο θπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηηο 

αιιαγέο, ηα ζπκβφιαηα ζα ππνγξάθνληαη γηα κέρξη 15 έηε εθφζνλ ην χςνο ηεο επέλδπζεο είλαη κέρξη 50 δηο 

ξνπβιηα θαη κέρξη 20 έηε εθφζνλ ην χςνο ησλ επελδχζεσλ μεπεξλά ηα 50 δηο ξνχβιηα. Δπίζεο ζα δνζεί 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε επελδχζεηο γηα πξντφληα θαη ηερλνινγίεο, νη νπνίεο κέρξη ζηηγκήο δελ πθίζηαληαη ζηε 

Ρσζία. 

 

8. Hκεξίδα κε ζέκα «ΔΙΙΖΛΟΡΧΗΘΔ ΥΔΔΗ – Οηθνλνκία, Δκπφξην, Δπελδχζεηο, 
Δπηρεηξεκαηηθέο πλεξγαζίεο” 

Ο Διιελνξσζηθφο χλδεζκνο Φηιίαο θαη πλεξγαζίαο ζε ζπλεξγαζία, κε ηα Δπηκειεηήξηα 
Αξγνιίδνο, Αξθαδίαο, Θνξηλζίαο, Ιαθσλίαο θαη Κεζζελίαο, δηνξγάλσζε ζηηο 9 Καξηίνπ 2019 ζηελ 
Θαιακάηα, εκεξίδα κε ζέκα «ΔΙΙΖΛΟΡΧΗΘΔ ΥΔΔΗ – Οηθνλνκία, Δκπφξην, Δπελδχζεηο, 
Δπηρεηξεκαηηθέο πλεξγαζίεο». ηελ εθδήισζε παξέζηεζαλ θαη απεχζπλαλ ραηξεηηζκνχο ν 
Πεξηθεξεηάξρεο Πεινπνλλήζνπ, ν Κεηξνπνιίηεο Κεζζελίαο , ν Γήκαξρνο Θαιακάηαο θαη 
εθπξφζσπνο ηεο Ρσζηθήο Πξεζβείαο. ην πξφγξακκα πεξηιακβάλνληαλ παξνπζηάζεηο γηα ηηο 
πξννπηηθέο ησλ ειιελνξσζηθψλ ζρέζεσλ ζην εκπφξην, ζηηο επελδχζεηο, ζηνλ ηνπξηζκφ (κε ηδηαίηεξε 
έκθαζε ζηνλ πξνζθπλεκαηηθφ) θαη ζηνλ πνιηηηζκφ. Δπίζεο, έγηλε παξνπζίαζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 
νδεγνχ γηα ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία, απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Κφζραο, ε νπνία έρεη 
αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν ζην ζχλδεζκν: https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-
upotheseon/office/863 

 

ΟΤΖΛΠΕΙΘΣΑΜ 
 

9. Γηκεξείο εκπνξηθέο ζρέζεηο Διιάδαο – Οπδκπεθηζηάλ 2018 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 2018, ε αμία ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζην Οπδκπεθηζηάλ αλήιζε ζε 3,4 εθ. επξψ (απμεκέλε θαηά 38% έλαληη ηνπ 

2017), ελψ ε αμία ησλ εηζαγσγψλ απφ ην Οπδκπεθηζηάλ δηακνξθψζεθε ζηα 1,63 εθ. επξψ (κεησκέλε 

θαηά 1,46% έλαληη ηνπ 2017). Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ήηαλ πιενλαζκαηηθφ γηα ηελ Διιάδα απμεκέλν 

θαηά 120% έλαληη ηνπ 2017. 

 

Σα ζεκαληηθόηεξα ειιεληθά πξνϊόληα πνπ εμήρζεζαλ πξνο Οπδκπεθηζηάλ ην 2018 ήηαλ 

εληνκνθηφλα (κεξίδην 26,88% επί ζπλφινπ ειιεληθψλ εμαγσγψλ), κνζρεχκαηα θπηψλ (18,78%), 

κεραληθέο ζπζθεπέο ςεθαζκνχ (13,35%), ζεξκαληήξεο λεξνχ (7,81%), θάξκαθα (κεξίδην 5,18%), 

εμνπιηζκφο ηνπαιεηψλ (2,63%), παξαθηλέιαην (2,26%), αεξαληιίεο (1,22%), κάξκαξα (1,08%), 

ζπζθεπέο ςεζίκαηνο (1,09%), κεραλέο αξκέγκαηνο (3,53%). Σα ζεκαληηθόηεξα πξνϊόληα πνπ 

2016 2017 2018 2018/2017

Δηζαγσγέο απφ Oπδκπεθηζηάλ 781.715 1.661.938 1.637.629 -1,46%

Δμαγσγέο πξνο Οπδκπεθηζηάλ 1.030.286 2.462.138 3.398.542 38,03%

Ηζνδχγην 248.571 800.200 1.760.913 120,06%

Ογθνο εκπνξίνπ 1.812.001 4.124.076 5.036.171 22,12%

Πεγή : ειιεληθή ζηαηηζηηθή

Γηκεξέο εμαγσγηθφ εκπφξην 2016-2018 ζε επξψ

https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/863
https://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/office/863
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εηζήρζεζαλ από ην Οπδκπεθηζηάλ ην 2018 ήηαλ αθαηέξγαζηνο κφιπβδνο (36,53% επί ζπλφινπ 

εηζαγσγψλ), πνιπαηζπιέλην (26,9%), ιάδηα απφ πεηξέιαην (16,43%), ζηαθίδεο ζνπιηαλίλαο (7%), 

θαπλά αθαηέξγαζηα (3,1%), βακβάθη (2,23%). 

 

10. ΑΔΠ 2019 

χκθσλα κε ην ΓΛΣ, ν ξπζκφο αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ  γηα ην 2019 εθηηκάηαη ζε 5,5% θαη γηα ην 2020 ζε 6% (κε 

θχξηνπο κνρινχο αλάπηπμεο ηηο δεκφζηεο δαπάλεο γηα θαηαζθεπέο θαη ηηο εηζαγσγέο παξαγσγηθνχ 

εμνπιηζκνχ). Θαηά ην 2018 ε αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 5% πξνήιζε απφ ηηο επελδχζεηο θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ, νη νπνίεο ήηαλ απμεκέλεο θαηά 3 δηο δνι. έλαληη ηνπ 2017. Δπίζεο εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερηζηεί ε 

δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη θαηά ην 2019 ράξηλ ηεο αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο θνξνινγηθήο 

κεηαξξχζκηζεο. Σν πςειφ ηξέρνλ επίπεδν πιεζσξηζκνχ πεξίπνπ 15% θξίλεηαη θπζηνινγηθφ εμαηηίαο ηεο 

αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο απειεπζέξσζεο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ρψξα έρεη επηηπρψο νινθιεξψζεη κία πξψηε 

ζεηξά κεηαξξπζκίζεσλ (π.ρ. αγνξέο ζπλαιιάγκαηνο, εκπνξηθή λνκνζεζία, θνξνινγηθή θαη πηζησηηθή πνιηηηθή 

θιπ) Σν πιήξεο θείκελν ηεο έθζεζεο βξίζθεηαη ζηελ ηζηνζειίδα 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/05/msc030519-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-

the-2019-article-iv-mission?cid=em-COM-123-38469. 

 

11. World Happiness Report – 2019 

ηελ 7ε έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ νδεγνχ, ην Οπδκπεθηζηάλ θαηέιαβε ηε 41ε ζέζε κεηαμχ 156 ρσξψλ φζνλ αθνξά 

ζηελ επηπρία ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ πεξίνδν 2016 - 2018 (απφ ηελ πξνεγνχκελε 44ε ζέζε). Σα ζηνηρεία βάζεη 

ηεο νπνίαο γίλεηαη ε θαηάηαμε πέξαλ ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο πνπ έρνπλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη γηα ηνλ φξν 

«επηπρία» πεξηιακβάλνπλ ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ, ην επίπεδν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ θαηνίθσλ απφ ην 

θξάηνο, ηε δηάξθεηα δσήο, ηελ ειεπζεξία ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, ηε γελλαηνδσξία θαη ηε ζηάζε 

έλαληη ηεο δηαθζνξάο. Σν πιήξεο θείκελν ζηελ ηζηνζειίδα http://worldhappiness.report/ed/2019/ 

ΚΕΤΙΟΡΩΘΑ 
 

12. Ρσζηθφ δάλεην ζηε Ιεπθνξσζία 

Ζ Ιεπθνξσζία δεηά λέν δάλεην απφ ηε Ρσζία  χςνπο 600 εθ. δνι. πξνθεηκέλνπ λα αλαρξεκαηνδνηήζεη 

παιαηφηεξα δάλεηα ηεο πξνο ηε Ρσζία. ‘Ζδε θαηά ην 2017 ε Ιεπθνξσζία δαλείζηεθε 700 εθ. δνι. γηα 9 έηε. 

πλνιηθά ην ρξένο ηεο πξνο ηε Ρσζία αλέξρεηαη ζε 6,3 δηο δνι. Δπηπιένλ ε Ιεπθνξσζία έρεη ππνγξάςεη 

ζπκθσλία κε ηελ Δπξαζηαηηθή Αλαπηπμηαθή Σξάπεδα απφ ην 2016 γηα ηελ παξνρή δαλείνπ χςνπο 2 δηο δνι., 

κέζσ ηνπ Δπξαζηαηηθνχ Σακείνπ ηαζεξνπνίεζεο θαη Αλάπηπμεο (ην νπνίν αλήθεη ζηελ Σξάπεδα κε 

ζεκαληηθφηεξν ρξεκαηνδφηε ηε Ρσζία), εθ ηνπ νπνίνπ έρεη ήδε εθηακηεπζεί ην 1,8 δηο δνι.  

 

13. Γηκεξείο ζρέζεηο Διιάδαο – Ιεπθνξσζίαο 2018 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 2018, ε αμία ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζηε Ιεπθνξσζία αλήιζε ζηα 9,9 εθ. επξψ (κεησκέλε θαηά 4,4% έλαληη ηνπ 2017), ελψ ε αμία ησλ 

εηζαγσγψλ απφ ηε Ιεπθνξσζία δηακνξθψζεθε ζηα 7,7 εθ. επξψ (απμεκέλε θαηά 238%). Σν ηζνδχγην 

παξακέλεη πιενλαζκαηηθφ γηα ηελ Διιάδα αιιά εκθαλίδεη κείσζε 72% έλαληη ηνπ 2017. 

https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/05/msc030519-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission?cid=em-COM-123-38469
https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/03/05/msc030519-uzbekistan-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission?cid=em-COM-123-38469
http://worldhappiness.report/ed/2019/


  6 από 9 

  
 

 

Ζ κεγάιε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηε Ιεπθνξσζία ην 2018, νθείιεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο πξντφλησλ : 

ιηπάζκαηα (αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 250% έλαληη ηνπ 2017 κε πεληαπιαζηαζκφ ηεο εηζαγφκελεο αμίαο) 

θαη ιάδηα πεηξειαίνπ (ν θσδηθφο ήηαλ κεδεληθφο ην 2017). Σα ελ ιφγσ δχν πξντφληα αληηζηνηρνχζαλ ζην 

86,10% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ. Οη ζεκαληηθόηεξεο ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο Ιεπθνξσζία ην 2018 

αθνξνχζαλ θχιια θαη ηαηλίεο αξγηιίνπ (30,9% επί ζπλφινπ εμαγσγψλ) θξέζθα θξνχηα (18,55%), 

αθαηέξγαζηα θαπλά (16,53%), ιάδηα πεηξειαίνπ (5,73%), ελδχκαηα απφ γνχλα (4,05%), κεραλέο αλχςσζεο 

(3,58%), ζσιήλεο απφ ραιθφ (3,54%). Σα ζεκαληηθφηεξα πξνϊόληα πνπ εηζήρζεζαλ από Κεπθνξωζία ην 

2018 αθνξνχζαλ ιηπάζκαηα (69,23% επί ζπλφινπ εηζαγσγψλ), ιάδηα πεηξειαίνπ (16,87%), πξνζζεηηθά 

ιαδηψλ (2,7%), μπιεία θφληξα πιαθέ (1,87% θαη ραξηί (1,73%).  

 

14. Βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο 

Δγθξίζεθαλ απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην νη βαζηθνί νηθνλνκηθνί δείθηεο γηα ηελ πεξίνδν 2019 – 2021. 

χκθσλα κε απηνχο ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο ζα απμεζεί θαηά 2,1% ην 2019, 2,5% ην 2020 θαη 2,8% ην 2022. Ο 

πιεζσξηζκφο εθηηκάηαη φηη ζα δηακνξθσζεί ζε 5,3% γηα ην 2019, ζε 5% γηα ην 2020 θαη ζε 4,5% ην 2021. Ζ 

κέζε ηζνηηκία ηνπ ιεπθνξσζηθνχ ξνπβιίνπ έλαληη ηνπ δνιαξίνπ ζα δηακνξθσζεί ζε 2,26 δνι. ην 2019, ζε 2,32 

δνι. ην 2020 θαη ζε 2,38 ην 2021. Ζ ηηκή πεηξειαίνπ αλά βαξέιη εθηηκάηαη ζε 60 δνι. ην 2019, ζε 55 δνι. ην 

2020 θαη ζε 50 δνι. ην 2021. 

 

15. World Happiness Report – 2019 

ηελ 7ε έθδνζε ηνπ ελ ιφγσ νδεγνχ ε Ιεπθνξσζία,  θαηέιαβε ηε 81ε ζέζε κεηαμχ 156 ρσξψλ φζνλ αθνξά 

ζηελ επηπρία ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ πεξίνδν 2016 - 2018 (απφ ηελ πξνεγνχκελε 73ε ζέζε). Σα ζηνηρεία βάζεη 

ηεο νπνίαο γίλεηαη ε θαηάηαμε πέξαλ ηεο πξνζσπηθήο άπνςεο πνπ έρνπλ νη ίδηνη νη θάηνηθνη γηα ηνλ φξν 

«επηπρία» πεξηιακβάλνπλ ην θαηά θεθαιή ΑΔΠ, ην επίπεδν θνηλσληθήο ππνζηήξημεο ησλ θαηνίθσλ απφ ην 

θξάηνο, ηε δηάξθεηα δσήο, ηελ ειεπζεξία ιήςεο ζεκαληηθψλ απνθάζεσλ, ηε γελλαηνδσξία θαη ηε ζηάζε 

έλαληη ηεο δηαθζνξάο. Σν πιήξεο θείκελν ζηελ ηζηνζειίδα http://worldhappiness.report/ed/2019/ 

 

ΣΟΤΡΙΕΜΘΣΑΜ 

16. Γηκεξείο ζρέζεηο Διιάδαο – Σνπξθκεληζηάλ 2018 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 2018, ε αμία ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζην Σνπξθκεληζηάλ αλήιζε ζηα 3.4 εθ. επξψ (απμεκέλε θαηά 81,72% έλαληη ηνπ 2017), ελψ ε αμία 

ησλ εηζαγσγψλ απφ ην Σνπξθκεληζηάλ δηακνξθψζεθε ζηα 48,6 εθ. επξψ (επίζεο απμεκέλε θαηά 118,91%). 

Έηζη ην ηζνδχγην ήηαλ ειιεηκκαηηθφ γηα ηε Διιάδα. 

2016 2017 2018 2018/2017

Eμαγωγέο Ειιάδαο 9.17 6.196 10.443.989 9.984.356 -4,40%

Εηζαγωγέο Ειιάδαο 697 .543 2.27 5.337 7 .7 07 .394 238,7 4%

Ογθνο Εκπνξίνπ 9.87 3.7 39 12.7 19.326 17 .691.7 50 39,09%

Εκπνξηθό Θζνδύγην 8.47 8.653 8.168.652 2.27 6.962 -7 2,13%

Δηαρξνληθή εμέιημε δηκεξνύο εμαγωγηθνύ εκπνξίνπ ζε επξώ, 2016 - 2018

Πεγ ή : ηαηη ζηη θ ή Τπεξεζί α Δι ι άδαο

http://worldhappiness.report/ed/2019/
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εκεηψλνπκε φηη νη ειιεληθέο εηζαγωγέο από Σνπξθκεληζηάλ ζε πνζνζηφ 99,82% αθνξνχλ έλα κφλν 

πξντφλ, δειαδή ιάδηα πεηξειαίνπ.  Δπίζεο εηζήρζεζαλ παληειφληα denim (0.14% επί ζπλφινπ εηζαγσγψλ) θαη 

πθάζκαηα denim (0,04% επί ζπλφινπ εηζαγσγψλ).  

Οζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο εμαγωγέο πξνο Σνπξθκεληζηάλ απηέο αθνξνχζαλ, ζε πνζνζηφ 93,58% επί 

ζπλφινπ, εηδηθφ θαχζηκν αεξηνζνχκελσλ (ΘΟ 27101921), ηερλνπξγήκαηα αξγηιίνπ (1,54% επί ζπλφινπ), 

πέηξεο γηα νηθνδνκηθή ρξήζε (0,37%), κπιφπεηξεο (0,35%), πξντφληα ράξηνπ (0,33%), κέξε κεραλψλ (0,27%) 

θιπ. 

Διασπονική εξέλιξη διμεπούρ εξαγωγικού εμποπίος ζε εςπώ, 2016 - 2018 

  2016 2017 2018 2018/2017 

Eξαγωγέρ Ελλάδαρ 49.848.239 1.902.246 3.456.701 81,72% 

Ειζαγωγέρ Ελλάδαρ 38.862.691 22.219.654 48.641.665 118,91% 

Ογκορ Εμποπίος 88.710.930 24.121.900 52.098.366 115,98% 

Εμποπικό Ιζοζύγιο 10.985.548 -20.317.408 -45.184.964 122,40% 

Πηγή : Σηαηιζηική Υπηρεζία Ελλάδας 

 

ΣΑΣΖΘΙΘΣΑΜ 

17. Γηκεξείο ζρέζεηο Διιάδαο – Σαηδηθηζηάλ 2018 

χκθσλα κε πξνζσξηλά ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο γηα ην 2018, ε αμία ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζην Σαηδηθηζηάλ αλήιζε ζηηο 1,8 εθ. επξψ (αχμεζε 603% έλαληη ηνπ 2017), ελψ ε αμία ησλ 

εηζαγσγψλ απφ ην Σαηδηθηζηάλ δηακνξθψζεθε ζηηο 1,3 εθ. επξψ (κεησκέλε θαηά 99% έλαληη ηνπ 2017). Σν 

ηζνδχγην παξέκεηλε πιενλαζκαηηθφ γηα ηε Υψξα καο.  

Σα ζεκαληηθόηεξα ειιεληθά πξνϊόληα πνπ εμήρζεζαλ πξνο ην Σαηδηθηζηάλ ήηαλ κάξκαξα (98,1% επί 

ζπλφινπ) θαη κέξε αεξαληιηψλ (1,1% επί ζπλφινπ). 

Σν κνλαδηθό πξνϊόλ πνπ εηζήρζε από ην Σαηδηθηζηάλ ην 2018 ήηαλ είδε γξαθείνπ θαη ζρνιηθά είδε απφ 

πιαζηηθφ αμίαο 1.334 επξψ. 

  

2016 2017 2018 2018/2017

Eξαγωγέρ Ελλάδαρ 51.369 258.456 1.818.707 603,68%

Ειζαγωγέρ Ελλάδαρ 276.521 174.697 1.334 -99,24%

Ογκορ Εμποπίος 327.890 433.153 1.820.041 320,18%

Εμποπικό Ιζοζύγιο -225.152 83.759 1.817.373 2069,76%

Διασπονική εξέλιξη διμεπούρ εξαγωγικού εμποπίος ζε εςπώ, 2016 - 2018

Πηγή : Σηαηιζηική Υπηπεζία Ελλάδαρ
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ΕΛΠΟΡΘΙΕ ΕΙΘΕΕΘ ΣΗ ΡΩΘΑ 2019 - 2020 

Έθζεζε Ιιάδνο Ηκ/ληεο Θζηόηνπνο 

MOSCOW 

INTERNATIONAL 

FURNITURE SHOW - 

MIFS 

Έπηπια 03-06.04.2019 www.mmms-expo.ru 

WORLD BUILD Moscow 
Θαηαζθεπέο, Γνκηθά 

πιηθά 
02-05.04.2019 www.worldbuild-moscow.ru 

IPhEB & CPhI Russia Φάξκαθα 02-04.04.2019 www.ipheb.ru 

INTERFOOD St. 

Petersburg 
Σξφθηκα - Πνηά 17-19.04.2019 www.interfood-expo.ru 

InterStroy/WorldBuild St. 

Petersburg 

Θαηαζθεπέο, Γνκηθά 

πιηθά 

 

18-20.04.2019 www.interstroyexpo.com 

AQUA-THERM St. 

Petersburg 
Θέξκαλζε - Φχμε 18-20.04.2019 www.aquatherm-spb.com 

ENERGETIKA & 

ELEKTROTECHNIKA – 

RUSSIAN 

INTERNATIONAL 

ENERGY FORUM 

Δλέξγεηα 25-28.06.2019 http://en.energetika-restec.ru 

CPM - COLLECTION 

PREMIERE MOSCOW. 

SPRING 

Έλδπζε 03-06.09.2019 http://cpm-moscow.com 

World Food Moscow Σξφθηκα - Πνηά 24-27.09.2019 www.world-food.ru 

International Fair Leather - 

Footwear - Fur - 

Technology 

Τθάζκαηα, Έλδπζε, 

Τπφδεζε, Γέξκα 
19-22.09.2019 www.expoleather.ru 

MPIRES Αθίλεηα 04-05.10.2019 http://mpires.ru 

PCV EXPO Moscow 
Αληιίεο, ζπκπηεζηέο, 

βαιβίδεο 
22-24.10.2019 www.pcvexpo.ru 

INTERCHARM 

Professional, Moscow 
Θαιιπληηθά 23-26.10.2019 www.intercharm.ru  

ΑΡΣΔΘΑ Moscow Φαξκαθεπηηθά 05-05.12.2019 www.aptekaexpo.ru 

INTERPLASTICA + 

UPAKOVKA 

Πιαζηηθά – 

πζθεπαζίεο 
28.01 - 31.01.2020 

www.upakovka-

tradefair.com 

INTERCHARM 
Θαιιπληηθά 

ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 
www.intercharmspb.ru 

http://www.mmms-expo.ru/en/
http://www.worldbuild-moscow.ru/en-GB
http://www.ipheb.ru/
http://www.interfood-expo.ru/
http://www.interstroyexpo.com/en-GB/
http://www.aquatherm-spb.com/en/
http://en.energetika-restec.ru/
http://cpm-moscow.com/
http://www.world-food.ru/
http://www.expoleather.ru/
http://mpires.ru/
http://www.pcvexpo.ru/
http://www.intercharm.ru/en/autumn/
http://www.aptekaexpo.ru/
http://www.upakovka-tradefair.com/
http://www.upakovka-tradefair.com/
http://www.intercharmspb.ru/
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Professional, St. Petersburg 2020 

PROD-EXPO Σξφθηκα - Πνηά 10-14.02.2020 www.prod-expo.ru 

AQUA-THERM MOSCOW Θέξκαλζε - Φχμε 11-14.02.2020 
www.aquatherm-

moscow.ru 

INGREDIENTS 
Σξφθηκα θαη πξψηεο 

χιεο 
18-20.02.2020 www.ingred.ru 

INTOURMARKET Σνπξηζκφο 12-14.03.2020 www.itmexpo.ru 

ΚΗΣΣ Σνπξηζκφο 17-19.03.2020 www.mitt.ru   

MODERN BAKERY 

MOSCOW 
Αξηνζθεπάζκαηα 17-20.03.2020 http://modern-bakery.ru 

INTERNATIONAL 

PRIVATE LABEL SHOW – 

IPLS 

Γηάθνξνη θιάδνη 08-09.04.2020 www.ipls-russia.ru 

 
 
 
 

 

http://www.prod-expo.ru/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://www.aquatherm-moscow.ru/
http://www.ingred.ru/
http://www.itmexpo.ru/en/
http://www.mitt.ru/
http://modern-bakery.ru./
http://www.ipls-russia.ru/

