Ρωσικές εισαγωγές και εξαγωγές ρυζιού
Εισαγωγές
Οι εισαγωγές ρυζιού στη Ρωσία το 2018 ανήλθαν σε 218,4 χιλ. τόνους,
μειωμένες κατά 10,3% (ή 25,2 χιλ. τόνους) έναντι του 2017.
Το τετράμηνο 2019 οι εισαγωγές ρυζιού ανήλθαν σε 77,6 χιλ. τόνους,
μειωμένες κατά 16,4% (κατά 15,2 χιλ. τόνους) έναντι τετράμηνου 2018.
Το τετράμηνο 2019 οι εισαγωγές ρυζιού προήλθαν κυρίως από την Ινδία
(34,7% ή 26,9 χιλ. τόνοι, +20,3% έναντι τετράμηνου 2018), το Πακιστάν
(27,7% ή 21,5 χιλ. τόνοι, -6,5% έναντι τετράμηνου 2018) και την
Ταϊλάνδη (21,4% ή 16,6 χιλ. τόνοι, -6,5% έναντι τετράμηνου 2018).
Η τιμή εισαγωγών για ρύζι το τετράμηνο 2019 ανήλθε σε 467,9 δολ. ανά
τόνο, αυξημένη κατά 2,7% έναντι τετράμηνου 2018.
Οι υψηλότερες τιμές το τετράμηνο 2019 παρατηρήθηκαν στο ιταλικό
ρύζι (1.495 δολ. ανά τόνο) και στο αμερικάνικο ρύζι (1.077 δολ. ανά
τόνο).
Η χαμηλότερη τιμή το τετράμηνο 2019 παρατηρήθηκε στο ρύζι από το
Καζακστάν (229,1 δολ. ανά τόνο).
Περαιτέρω οι τιμές για ρύζι ανήλθαν
από την Αυστραλία σε 950 δολ. ανά τόνο,
από την Καμπότζη 894,6 δολ. ανά τόνο,
το Βιετνάμ 553 δολ. ανά τόνο,
την Κίνα 495,6 δολ. ανά τόνο,
το Πακιστάν 470,7 δολ. ανά τόνο,
την Ταϊλάνδη 468,2 δολ. ανά τόνο,
την Ινδία 447,3 USD δολ. ανά τόνο και
τη Μιανμάρ 437,5 δολ. ανά τόνο.
Εξαγωγές
Το 2018 οι εξαγωγές ρυζιού από τη Ρωσία ανήλθαν σε 150.2 χιλ. τόνους,
μειωμένες κατά 18,2% έναντι του 2017. Σε σύγκριση με το 2016 οι
εξαγωγές μειώθηκαν κατά 34,4%.
Σε αξία οι εξαγωγές ρυζιού το 2018 ανήλθαν σε 68,7 εκ. δολ., μειωμένες
κατά 11,9% (κατά 9,3 εκ. δολ.) έναντι του 2017.

Το 2018 οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν κυρίως προς
την Τουρκία (27,3% ή 41 χιλ. τόνοι),
το Βέλγιο (13,2% ή 19,9 χιλ. τόνοι),
την Ουκρανία (8% ή 12 χιλ. τόνους),
τη Μογγολία (7,8% ή 11,7 χιλ. τόνοι),
την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας (6,4% ή 9,6 χιλ. τόνοι),
το Αζερμπαϊτζάν (6,1% ή 9,1 χιλ. τόνοι),
το Καζακστάν (5,9% ή 8,9 χιλ. τόνοι),
τη Λευκορωσία (4,5% ή 6,7 χιλ. τόνοι),
τη Λιβύη (3,4% ή 5,1 χιλ. τόνο) και
το Ηνωμένο Βασίλειο (2,3% ή 3,4 χιλ. τόνοι).
Το δίμηνο 2019 οι εξαγωγές ρυζιού ανήλθαν σε 50,3 χιλ. τόνους,
αυξημένες κατά 170,2% (κατά 31,7 χιλ. τόνους) έναντι δίμηνου 2018.
Σε αξία οι εξαγωγές ρυζιού το δίμηνο 2019 ανήλθαν σε 19,9 εκ. δολ.,
αυξημένες κατά 126% (κατά 11,1 εκ. δολ.) σε σύγκριση με το δίμηνο
2018.

