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Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας  
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος του διμερούς εμπορίου προϊόντων, α’ εξαμ. 

2021 (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών προϊόντων), αυξήθηκε κατά 8,90% και ανέρχεται 

σε €1,71  δις,  

 
Διμερές Εμπόριο Ελλάδας - Ρωσίας   (με 

πετρελαιοειδή)  

 

    2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  
Μεταβολή 

2020/2013  
Μεταβολή 

2020/2019  

Ελληνικές 

Εξαγωγές   
404,57  356,03  213,28  215,17   234,06   231,84   208,55   161,39   -60,10%  -22,61%   

Ελληνικές 

Εισαγωγές   
6.621,57  4.890,66  3.398,56  2.821,88   3.426,10   4.145,12   4.082,50   2.933,46   -55,69%  -28,14%   

Όγκος  
Εμπορίου   

7.026,14   5.246,69  3.611,84  3.037,05   3.660,16   4.376,96   4.291,05   3.094,85   -55,95%  -28,18%   

Εμπορικό  
Ισοζύγιο   

-6.217,00   -4.534,36  -3.185,28  -2.606,71   -3.192,04   -3.913,28   -3.873,95   -2.772,07   -55,41%  -28,77%   

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                                                                          Ποσά:  σε εκ. Ευρώ   

σε σύγκριση με €1,57 δις, το α’ εξάμηνο 2020. Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε έντονα 

ελλειμματικό, διαμορφούμενο το α΄εξάμηνο 2021 σε €-1,54 δις, λόγω των εισαγωγών 

υδρογονανθράκων, έναντι €-1,42 δις το α΄εξάμηνο 2020, με την αύξηση του ελλείμματος μεταξύ 

των δύο εξαμήνων 2021/2020 να ανέρχεται στο 8,42% (Πίνακας Α1, Διάγραμμα Α1).  

Οι ελληνικές εξαγωγές  αφορούσαν κατά κύριο λόγο ακατέργαστα καπνά, σωλήνες από 

χαλκό ηλεκτρ. συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας, απορρίμματα χαλκού, εμπιστευτικά προϊόντα, 

χρώματα επίχρισης των οποίων η συμμετοχή στο σύνολο της εξαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου τ.ε. 

ανήλθε στο 34,18%. Οι ελληνικές εισαγωγές (€2.933,5 εκ. το 2020), ήταν ανελαστικές ως προς τα 

ενεργειακά προϊόντα (κυρίως ορυκτέλαια και φυσικό αέριο), τα οποία συμμετείχαν κατά 81% στο 

σύνολο της εισαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου τ.ε., αλλά και ως προς τα αγροτικά (καλαμπόκι, σιτάρι-

σμιγάδι), τα οποία συμμετείχαν μόλις κατά 2,4%, περιλαμβάνονταν όμως μεταξύ των πρώτων 

επτά  κωδικών.  
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Πίνακας Α1: Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Ρωσικής Ομοσπονδίας  
(με ενεργειακά προϊόντα)  

   
Α' Εξάμηνο 

2020  
Α' Εξάμηνο  

2021  

Μεταβολή  %  

Ελληνικές Εξαγωγές  76.203.240  86.362.605  13,33%  

Ελληνικές Εισαγωγές  1.495.712.630  1.625.460.033  8,67%  

Όγκος Εμπορίου  1.571.915.870  1.711.822.638  8,90%  

Εμπορικό Ισοζύγιο  -1.419.509.390  -1.539.097.428  8,42%  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                              Ποσά:  σε Ευρώ  

  

Ο όγκος του διμερούς εμπορίου προϊόντων, α’ εξαμήνου 2021 (εξαιρουμένων των 

ενεργειακών προϊόντων), ανήλθε σε €379,48 εκ. έναντι €301,30 εκ. το α΄ εξάμηνο 2020, 

καταγράφοντας αύξηση 25,95%. Το εμπορικό ισοζύγιο α΄ εξαμήνου 2021 κατέγραψε έλλειμμα, 

διαμορφούμενο σε €-208,49 εκ. έναντι €-152,56 εκ. το α΄ εξάμηνο 2020, με την αύξηση του 

ελλείμματος μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 να ανέρχεται στο 36,66% (Πίνακας Α1, 

Διάγραμμα Α1).  

  

Πίνακας Α2:  Εξωτερικό Εμπόριο Ελλάδας - Ρωσικής Ομοσπονδίας  

(εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων)  

   Α' Εξάμηνο  

2020  

Α' Εξάμηνο   

2021  

Μεταβολή   
%  

Ελληνικές Εξαγωγές  74.369.014  85.494.527  14,96%  

Ελληνικές Εισαγωγές  226.933.853  293.989.774  29,55%  

Όγκος Εμπορίου  301.302.867  379.484.301  25,95%  

Εμπορικό Ισοζύγιο  -152.564.839  -208.495.247  36,66%  

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                                                                                              Ποσά:  σε Ευρώ  

  

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρ.Ο. το 1ο 

εξάμηνο του 2021 κατέγραψαν αύξηση από €76,20 εκ. σε €86,36 εκ. (+13,3%), έναντι της ίδιας 

περιόδου του 2020 ενώ χωρίς τα ενεργειακά προϊόντα η αύξηση ήταν οριακά μεγαλύτερη 

(+14,96%).  
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Οι ελληνικές εξαγωγές  αφορούσαν κατά κύριο λόγο ακατέργαστα καπνά, σωλήνες από 

χαλκό ηλεκτρ. συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας, απορρίμματα χαλκού, εμπιστευτικά προϊόντα, 

χρώματα επίχρισης, των οποίων αυτών προϊόντων η συμμετοχή στο σύνολο της εξαγωγικής αξίας 

α’ εξαμήνου 2021 ανήλθε στο 34,18%.  

Μειώσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 κατεγράφησαν στα ακόλουθα 

προϊόντα: κατεργασμένα ορυκτέλαια (-54,8%), μηχανικές συσκευές (-36,7%), φάρμακα (-35,3%),  

προϊόντα με υψηλή συμμετοχή στην αξία των εξαγωγών αλλά με μικρότερες μειώσεις, όπως 

ηλεκτρικές συσκευών ενσύρματης τηλεφωνίας (-18,9%), εμπιστευτικά προϊόντα (-11,0%), 

συνδετικά πυρήνων χυτηρίου (-9,5%) και σωλήνες χαλκού (-3,5%).  

Αυξήσεις εξαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 κατεγράφησαν στα ακόλουθα 

προϊόντα: σκάφη αναψυχής (+4.992,3%), ηλεκτ. συσσωρευτές (+1.490,6%), χρωστικές ύλες 

(+170,9%), απορρίμματα χαλκού (+146,8%), ρητίνες-πολυουρεθάνες (+103,3%), λαχανικά 

παρασκευασμένα (+73,7%), καπνά ακατέργαστα (+35,4%), ενώ τα μεταλλεύματα πολύτιμων 

μετάλλων ή εμπλουτισμένων από αυτά, με σημαντική παρουσία το 2021, δεν είχαν καταγράψει 

εξαγωγές το α΄ εξάμηνο 2020. Ειδικά για τα γουναρικά, τα οποία από δεκαετίας συνιστούσαν τον 

πρώτο εξαγωγικό μας κωδικό στη ρωσική αγορά, παρότι οι εξαγωγές α΄ εξαμήνου 2021 

αυξήθηκαν κατά 31,5% έναντι του α΄εξαμήνου 2020, είναι πολύ χαμηλά σε αξία (2,2 εκ.), αφού 

προ πανδημίας το 2018 και το 2019,  οι εξαγωγές γουναρικών είχαν ανέλθει στα €47,9 εκ. και 

€44,8 εκ. αντιστοίχως, συνιστώντας τον πρώτο μας κωδικό.  

Οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρ.Ο. (συμπεριλαμβανομένων των ενεργειακών 

προϊόντων) από €1,49 δις το α΄εξάμηνο 2020 σε €1,62 δις το α΄ εξάμηνο 2021 (+8,67) 

εξαιρουμένων δε των ενεργειακών, η αύξηση ανήλθε (+29,55%).   

Οι ελληνικές εισαγωγές (€2.933,5 εκ. το 2020), ήταν ανελαστικές ως προς τα ενεργειακά 

προϊόντα (κυρίως ορυκτέλαια και φυσικό αέριο), τα οποία συμμετείχαν κατά 81% στο σύνολο της 

εισαγωγικής αξίας α’ εξαμήνου τ.ε., αλλά και ως προς τα αγροτικά (καλαμπόκι, σιτάρι-σμιγάδι), 

τα οποία συμμετείχαν μόλις κατά 2,4%, περιλαμβάνονταν όμως μεταξύ των πρώτων επτά  

κωδικών.  

Αυξήσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/20 κατεγράφησαν στα ακόλουθα 

προϊόντα: οπτάνθρακα (+13.655%), καλώδια-σχοινιά από σίδηρο (11.660,0%), καλαμπόκι 

(+1.748,2%), θείο (+1.007,7%), πολυμερή αιθυλενίου (+379,8%), άνυδρη αμμωνία (+217,2%), 

σύρματα από αργίλιο (+142,9%), σιτάρι και σμιγάδι (+99,3%), αέριους υδρογονάνθρακες (+98,9%) 

και λιθάνθρακες (43,3%).  

Μειώσεις εισαγωγών μεταξύ των δύο εξαμήνων 2021/2020 κατεγράφησαν στα ακόλουθα 

προϊόντα: απορρίμματα σιδήρου (-68,4%), πολυμερή προπυλενίου (-37,1%), χαρτί-χαρτόνια 

κραφτ (16,7%), ορυκτέλαια κατεργασμένα (-8,2%) και ακατέργαστα (-7,9%).  
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ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  

 

Τα εμπόδια φυτοϋγειονομικών / τεχνικών προδιαγραφών που τίθενται κατά καιρούς στις 

εισαγωγές προϊόντων, η συνεχής μεταβολή των ισχυόντων κανονισμών, η παροχή της 

απαραίτητης πληροφόρησης μόνο στη ρωσική γλώσσα και τα πάσης φύσεως γραφειοκρατικά 

εμπόδια είναι συχνό φαινόμενο.   

Παρά ταύτα παραμένουν τα αντικειμενικά πλεονεκτήματα – ευκαιρίες της ρωσικής 

οικονομίας,  η οποία είναι μια μεγάλη αγορά, με καταναλωτικές ανάγκες, υψηλό ενδιαφέρον για 

νέα προϊόντα, τρόπους ζωής, προσλαμβάνουσες παραστάσεις και βεβαία αποτελεί είσοδο και για 

άλλες γειτονικές αγορές.  

Η ρωσική αγορά δεν ενδείκνυται για πρόσκαιρες και ευκαιριακές εξαγωγές, αλλά 

προκειμένου να στεφθούν με επιτυχία οι προσπάθειες διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων 

απαιτείται καλός σχεδιασμός και επιμονή. Στην προσπάθειά του αυτή οι ελληνικές επιχειρήσεις 

ασφαλώς και θα έχουν την αρωγή των εκάστοτε υποστηρικτικών δημοσίων υπηρεσιών και ειδικά 

του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Μόσχας, στο οποίο μπορούν να 

απευθύνονται για πληροφορίες σχετικά με την αγορά, τις διαδικασίες, πιθανούς εμπορικούς 

εταίρους και για την υποστήριξη στην αντιμετώπιση προβλημάτων.  

Ορισμένοι τομείς με ευνοϊκές προοπτικές στη Ρωσία, για τις ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά 

και στην Ελλάδα για ρωσικές επενδύσεις είναι οι εξής:  

 Τρόφιμα-ποτά, για τα οποία η εγχώρια παραγωγή δεν είναι εν γένει σε θέση να καλύψει τις 

ανάγκες της χώρας τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα, με τη σταδιακή βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου. Η επιβολή της απαγόρευσης εισαγωγών αγροτικών προϊόντων βεβαίως 

δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα για σειρά προϊόντων αυτής της κατηγορίας.  

 Άλλα καταναλωτικά αγαθά, π.χ. γούνες, είδη μόδας και ένδυσης, καλλυντικά, είδη οικιακής 

χρήσης, κλπ.   

 Δομικά υλικά και εξοπλισμός κτιρίων, όπως μάρμαρο, μονωτικά ή στεγανωτικά υλικά, 

χρώματα και άλλα. Ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η εδραίωση των ελληνικών 

ανελκυστήρων στη ρωσική αγορά, πράγμα που σημαίνει ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 

τη δυνατότητα να επιτύχουν και σε κλάδους υψηλότερης προστιθέμενης, πέραν των 

γνωστών και κορεσμένων παραδοσιακών κλάδων στους οποίους επικεντρώνεται η μεγάλη 

πλειοψηφία τους. Ειδικά στον τομέα των τεχνολογιών κτιρίων και κατασκευών στην Ελλάδα 

υπάρχουν αρετές επιχειρήσεις με καινοτόμα προϊόντα.  

 Επιστήμη και Τεχνολογία: Η Ρωσία είναι μία από τις πλέον εξελιγμένες χώρες σε ορισμένους 

κλάδους τεχνολογίας, όπως η πληροφορική, τηλεπικοινωνίες, η νανοτεχνολογία, η 

βιοτεχνολογία, αεροδιαστημική, κλπ. Συχνά όμως τα επιστημονικά και τεχνολογικά 
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επιτεύγματα δεν συνδυάζονται με επιτυχημένη εμπορική εκμετάλλευσή τους, λόγω μη 

αναπτυγμένης επιχειρηματικής κουλτούρας. Οι ελληνικές επιχειρήσεις τεχνολογίας συχνά 

έχουν επίσης αξιόλογα επιτεύγματα. Λόγω του σημαντικού ρόλου της τεχνολογίας στις 

σύγχρονες οικονομίες, είναι προφανές ότι σε  μια χώρα με μεγάλα επιστημονικά 

επιτεύγματα, όπως η Ρωσία,  υπάρχουν πάντα επιχειρηματικές ευκαιρίες για συνεργασίες 

στις νέες τεχνολογίες.    

 Γεωργία/Κτηνοτροφία: Η Ρωσία εφαρμόζει μια στρατηγική ανάπτυξης της γεωργίας και 

κτηνοτροφίας, με στόχο την αύξηση των εξαγωγών σε ορισμένους κλάδους ή την απόκτηση 

αυτάρκειας μέσω της δημιουργίας εγχώριας παραγωγικής δομής σε άλλους. Για το σκοπό 

αυτό παρέχει κίνητρα για επενδύσεις, προωθεί την εισαγωγή νέων μεθόδων και 

τεχνολογιών για καλλιέργειες, επενδύει στην έρευνα και ενισχύει την εγχώρια επεξεργασία 

των πρώτων υλών. Η πολιτική αυτή σε μεγάλο βαθμό διευκολύνθηκε από την απαγόρευση 

εισαγωγής γεωργικών προϊόντων, που επιβλήθηκε ως αντίμετρο στις κυρώσεις των δυτικών 

χωρών έναντι της Ρωσίας. Εντυπωσιακά είναι τα αποτελέσματα σε τομείς όπως τα 

γαλακτοκομικά προϊόντα, τα αλλαντικά, τα κρασιά και άλλα, για τα οποία υπήρξε μεγάλη 

άνοδος της εγχώριας παραγωγής, χωρίς όμως αξιόλογη βελτίωση της ποιότητας και της 

ανταγωνιστικότητας. Είναι προφανές ότι η έντονη αυτή δραστηριοποίηση δημιουργεί 

ευκαιρίες τις οποίες εκμεταλλεύτηκαν επιτυχώς χώρες σαν τη Δανία, την Ολλανδία,  τη 

Γερμανία και άλλες, οι οποίες αντιστάθμισαν τις απώλειες από το γεωργικό εμπάργκο με 

την αύξηση της εξαγωγής προϊόντων και υπηρεσιών γεωργικής τεχνολογίας. Οι ελληνικές 

επιχειρήσεις διαθέτουν επίσης καινοτόμες και ανταγωνιστικές τεχνολογίες που μπορούν να 

εξάγουν. Ειδικά στη Νότια Ρωσία που επιδιώκει να αναπτύξει καλλιέργειες που είναι ήδη 

αναπτυγμένες στην Ελλάδα (π.χ. φρούτα και λαχανικά, αμπελοκαλλιέργεια, κλπ.), υπάρχουν 

ελληνικές επιχειρήσεις που μπορούν να προμηθεύσουν αρδευτικά συστήματα, 

αγροτοχημικά για ειδικές χρήσεις, εξοπλισμό για θερμοκήπια, πλαστικά φιλμ και άλλα 

καινοτόμα προϊόντα. Τελευταία υπάρχει ζήτηση για εισαγωγή ζωντανών αιγοπροβάτων. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις ελληνικές επιχειρήσεις θα μπορούσαν να αναλάβουν να 

οργανώσουν, να κατασκευάσουν ή να συνεκμεταλλευτούν γεωργικές καλλιέργειες, 

θερμοκήπια και μονάδες μεταποίησης γεωργικών προϊόντων.   

 Στον τομέα της ενέργειας η Ρωσία είναι από τις πλέον προικισμένες χώρες παγκοσμίως και 

επομένως προσφέρει δυνατότητες επιχειρηματικής συνεργασίας. Όμως, ειδικά για τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), η Ρωσία δεν έχει ανάλογα επιτεύγματα, αλλά τις 

θεωρεί πλέον ως προτεραιότητα. Υπάρχουν πολλές ελληνικές επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό στην κατασκευή τέτοιων έργων και μάλιστα 

συνεργάζονται στενά με διεθνείς επενδυτές που εξειδικεύονται στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας. Στον τομέα αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαπεριφερειακή 

συνεργασία στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας για την κατάρτιση ενεργειακών αναπτυξιακών 
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προγραμμάτων, η οποία με τη σειρά της θα άνοιγε το δρόμο και για την δραστηριοποίηση 

στη Ρωσία των ελληνικών επιχειρήσεων του κλάδου αυτού.  

 Στον τομέα της κλιματικής αλλαγής, οι προκλήσεις συνεργασιών στη ρωσική αγορά 

εστιάζονται στους τομείς της κυκλικής οικονομίας, των πράσινων δομικών υλικών, στη 

διαχείριση των αποβλήτων και απορριμμάτων, στην συλλογή του μεθανίου και του 

διοξειδίου του άνθρακα, στη διαχείριση των αερίων θερμοκηπίου και στην παραγωγή 

βιοαερίου.   

 Τουρισμός, περίπου 900 χιλιάδες Ρώσοι επισκέπτονται τη χώρα μας ετησίως και υπάρχει 

σημαντικό περιθώριο αύξησής τους, καθώς υπάρχει πολύ θετική εικόνα για τη χώρα μας, 

χάρη και στους παραδοσιακούς δεσμούς των δύο λαών. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν ο ιατρικός και ο θρησκευτικός τουρισμός. Επειδή σε μεγάλο βαθμό οι 

ρωσικές ροές τουριστών στο εξωτερικό είναι κεντρικά ελεγχόμενες από μικρό αριθμό 

μεγάλων τουριστικών γραφείων, επιβάλλεται παράλληλα με την τουριστική προβολή και η 

προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών. Υπήρξαν ορισμένες αξιόλογες ρωσικές 

επενδύσεις στον Τουρισμό, π.χ. Όμιλος Μουζενίδη, Όμιλος Σαββίδη, 

Cronwell), ενώ δύο πολύ μεγάλες επενδύσεις ρωσικές τουριστικές επενδύσεις από τη Mirum 

και τον ρώσο επιχειρηματία Ριμπολόβλεφ είναι στο τελικό στάδιο αδειοδότησης τους. Οι 

δυνατότητες ελληνορωσικής συνεργασίας για επενδύσεις στον τουρισμό είναι πολύ 

μεγάλες.    

 Κτηματομεσιτική αγορά: Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον στη Ρωσία για αγορά εξοχικών 

κατοικιών στην Ελλάδα. Είναι προφανές ότι στον τομέα αυτό υπάρχουν σημαντικές 

επιχειρηματικές ευκαιρίες και ήδη πολλές ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται για 

τη διάθεσή τουριστικών κυρίως ακινήτων στη ρωσική αγορά, επωφελούμενες από ο 

πρόγραμμα Golden Visa που παρέχει καθεστώς μόνιμης κατοικίας στους ξένους αγοραστές 

ακινήτων στην Ελλάδα.  

Τα ανωτέρω είναι απλώς ενδεικτικά, καθώς σε μια τόσο μεγάλη αγορά, όσες δυσκολίες και 

να υπάρχουν για την πρόσβασή σε αυτή, πάντα υπάρχουν επιχειρηματικές ευκαιρίες, για την 

αξιοποίηση των οποίων όμως χρειάζεται μια οργανωμένη και μεθοδική προσπάθεια με 

μακροχρόνια προοπτική. 
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Στους Έλληνες επιχειρηματίες/επενδυτές που εξετάζουν το ενδεχόμενο δραστηριοποίησης 

στη ρωσική αγορά, μια πρώτη εισαγωγική εικόνα προσφέρουν τα στοιχεία της ακόλουθης 

συνοπτικής ανάλυσης SWOT:  

  

Ανάλυση SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)  

Δυνατά Σημεία (Strengths) 

▪  Μεγάλη αγορά.  

▪ Γεωγραφική εγγύτητα με ΕΕ, Κεντρική και 

Ανατολική Ασία.  

▪ Συνέπεια σε επίπεδο πληρωμών και 

παράδοσης προμηθειών.  

▪ Αφθονία πρώτων υλών.  

▪ Προσφορά αποφοίτων πανεπιστημίων.  

Αδύνατα Σημεία (Weaknesses)  

▪ Παλαιότητα υποδομών δικτύου μεταφορών, 

ιδιαίτερα στην Άπω Ανατολή.  

▪ Μεγάλες αποστάσεις.   

▪ Ανεπάρκειες όσον αφορά τους προμηθευτές 

εξαρτημάτων.  

▪ Ανεπαρκής προσφορά καταρτισμένων και 

εξειδικευμένων τεχνιτών.  

Ευκαιρίες (Opportunities)  

▪ Ανάγκες - αυξημένη ζήτηση για επενδυτικά 

και καταναλωτικά αγαθά.  

▪ Μειωμένο εργασιακό κόστος.  

▪ Μειωμένο φορολογικό κόστος.  

▪ Προγράμματα στήριξης των επενδύσεων 

και των επενδυτών.  

▪ Βιομηχανικά και τεχνολογικά πάρκα.  

Απειλές (Threats)  

▪  Κυρώσεις και αντίμετρα.  

▪ Μειωμένη  αγοραστική  δύναμη  του 

πληθυσμού.  

▪ Γραφειοκρατία.   

▪ Μειωμένη επενδυτική ισχύς του κράτους και 

των επιχειρήσεων.  

▪ Αυξημένος προστατευτισμός.  

  

  

 
 


