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Μόσχα, Iανουάριος 2020  

 
     

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Διμερές εξαγωγικό εμποριο Ελλάδας – Ρωσίας : 9 μηνο 2018 - 2019 
 
 
Σύμφωνα με τη ρωσική στατιστική υπηρεσία, κατά το 9μηνο 2019 (σε σύγκριση με 
το 9μηνο 2018) το διμερές εξαγωγικό εμπόριο προϊόντων, διαμορφώθηκε ως εξής : 
 

 
 
Το 9μηνο 2019 οι ρωσικές εισαγωγές από Ελλάδα εμφανίστηκαν μειωμένες κατά 11,65% 
έναντι 9μήνου 2018, ανερχόμενες σε 180 εκ. δολ. Οι ρωσικές εισαγωγές από Ελλάδα 
αντιστοιχούσαν στο 0,10% του συνόλου των ρωσικών εισαγωγών (έναντι 0,12% το 9μηνο 
2018). 
 
Ταυτόχρονα οι ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα ήταν μειωμένες επίσης κατά περίπου 
6,36% έναντι 9μηνου 2018, ανερχόμενες σε 2,7 δις δολ. Οι ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα το 
9μηνο 2019 αντιστοιχούσαν στο 0,89% του συνόλου των ρωσικών εξαγωγών (έναντι 1,33% το 
9μηνο 2018). 
Το εμπορικό ισοζύγιο το 9μηνο 2019 ήταν θετικό για τη Ρωσία, παρουσιάζοντας όμως μείωση 
κατά 6,7% έναντι 9μήνου 2018. 
 
Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική υπηρεσία, κατά το 9μηνο 2019 η Ελλάδα εισήγαγε 
από Ρωσία τα ακόλουθα προϊόντα με την μεγαλύτερη αξία : 

9μηνο 2018 9μηνο 2019 % Διαφορά
Ρωσικές εισαγωγές από Ελλάδα 204.117.395 180.347.899 -11,65%
Ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα 2.952.055.917 2.764.276.415 -6,36%
Ισοζύγιο 2.747.938.522 2.583.928.516 -5,97%
Ογκος εμπορίου 3.156.173.312 2.944.624.314 -6,70%

Σύνολο Ρωσικών εισαγωγών παγκόσμια 175.869.521.636 175.648.047.395 -0,13%
Σύνολο Ρωσικών εξαγωγών παγκόσμια 222.440.000.000 310.457.000.000 39,57%

% εισαγωγών από Ελλάδα επί συνόλου εισαγωγών 0,12% 0,10%
% εξαγωγών προς Ελλάδα επί συνόλου εξαγωγών 1,33% 0,89%

Διμερές εξαγωγικό εμπόριο 9μηνο 2019 /2018 σε δολ.

Πηγ ή : Στατι στι κ ή υ πηρεσί α Ρωσί ας
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Επί συνόλου εισαγωγών το 9μηνο 2019, το 88,4% αφορούσε πετρελαιοειδή, λάδια και λοιπά 
ενεργειακά προϊόντα. Ακολουθεί η κατηγορία των προϊόντων μετάλλου με τα προϊόντα 
αργιλίου (πλάκες, σύρματα και σε ακατέργαστη μορφή) να αντιστοιχούν στο 4,2%, τα 
καθαρισμένα προϊόντα χαλκού να αντιστοιχούν στο 2,6%, απορρίμματα χυτοσιδήρου 1,1%, 
σιτάρι και σιμιγδάλι 1%, διάφορα λιπάσματα 0,4%, ενώ η κατηγορία εμπιστευτικά προϊόντα 
παρουσιάζει 0,3% μερίδιο επί συνόλου εισαγωγών (από μηδέν το 9μηνο 2018). 
 
Σύμφωνα με την ελληνική στατιστική υπηρεσία, κατά το 9μηνο 2019 η Ελλάδα εξήγαγε 
στη Ρωσία τα ακόλουθα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αξία (άνω του 1 εκ. ευρώ) : 
 

CN_8 Προϊόντα  9μηνο 2018 9μηνο 2019
% Συμμετοχή 
2019 2019 / 2018

27 090090
Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτού χα ορυ κτά (ακατέργαστο 
πετρέλαιο) (εκτός από αποστάγματα φυ σικού  αερίου ) 583.685.460 7 44.697 .665 23,7 % 27 ,6%

27 1 01 931 Που  προορίζεται να υ ποστεί καθορισμένη κατεργασία 801 .87 9.91 2 605.559.655 1 9,3% -24,5%
27 1 1 21 00 Αέριο φυ σικό σε αεριώδη κατάσταση 41 5.080.1 7 4 593.465.821 1 8,9% 43,0%
27 1 01 951 Που  προορίζεται να υ ποστεί καθορισμένη κατεργασία 7 01 .21 8.31 1 57 8.7 1 7 .1 30 1 8,4% -1 7 ,5%
27 1 01 943 Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που  δεν υ περβαίνει το 0,001  % 65.267 .37 0 1 98.539.067 6,3% 204,2%
7 4031 1 00 Χαλκός καθαρισμένος, σε μορφή καθόδων ή τμημάτων καθόδων 86.059.81 3 81 .1 1 6.47 0 2,6% -5,7 %
7 601 2020 Πλάκες και μπιγιέττες (κολώνες) 80.345.07 7 7 4.640.937 2,4% -7 ,1 %
7 601 1 000 Αργίλιο, όχι σε κράμα, σε ακατέργαστη μορφή 1 39.594.996 53.226.635 1 ,7 % -61 ,9%
7 2044990 Νέος κωδικός 2004 25.51 8.87 4 33.1 1 0.523 1 ,1 % 29,7 %

27 1 01 947
Περιεκτικότητας κατά βάρος σε θείο που  υ περβαίνει το 0,002 % αλλά δεν υ περβαίνει 
το 0,1  % 1 7 .526.7 69 32.7 03.400 1 ,0% 86,6%

1 001 9900 Αλλα 43.27 4.7 69 30.7 03.928 1 ,0% -29,0%

27 01 1 290
Λιθάνθρακας ασφαλτού χος ΕΚΑΧ, έστω και σε σκόνη, μη συ σσωματωμένος (εκτός 
από οπτάνθρακα) 7 .551 .842 1 4.094.486 0,4% 86,6%

29091 990 Αλλα 7 .385.380 0,2% #DIV/0!

441 23300

Άλλη, που  έχει του λάχιστον ένα εξωτερικό επιμέρου ς φύ λλο (στρώση) από ξυ λεία μη 
κωνοφόρων, και συ γκεκριμένα των ειδών σκλήθρα (Alnus spp.), φράξος (μελιά) 
(Fraxinus spp.), οξυ ά (Fagus spp.), σημύ δα (Betula spp.), κερασιά (Prunus spp.), 
καστανιά (Cast 6.885.681 6.7 37 .322 0,2% -2,2%

99999301 Εμπιστευ τικά προιόντα 6.400.000 0,2% #DIV/0!
27 1 01 999 Άλλα λιπαντικά λάδια καθώς και άλλα λάδια 3.349.925 4.682.7 86 0,1 % 39,8%
27 1 1 1 1 00 Φυ σικό αέριο που  έχει υ γροποιηθεί 3.832.582 0,1 % #DIV/0!

7 0052935

Υαλοπίνακες από πυ ρολειασμένο γυ αλί επίπλευ σης και υ αλοπίνακες από γυ αλί που  
είναι λειασμένο ή αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις δύ ο πλευ ρές, το οποίο όμως δεν 
έχει υ ποστεί άλλη κατεργασία, πάχου ς > 3 ,5 mm έως 4,5 mm (εκτός από οπλισμένο 
γυ αλί ή γυ αλ 1 .491 .7 23 2.992.332 0,1 % 1 00,6%

401 1 1 000

Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινού ργια, από καου τσού κ, των τύ πων που  
χρησιμοποιού νται για επιβατικά αυ τοκίνητα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αυ τοκίνητα του  τύ που  break και τα αγωνιστικά 2.329.21 8 2.963.536 0,1 % 27 ,2%

31 054000

Διυ δρογονορθοφωσφορικό αμμώνιο μονοαμμωνιακό φωσφορικό άλας, έστω και σε 
μείγμα με υ δρογονορθοφωσφορικό διαμμώνιο διαμμωνικό φωσφορικό άλας (εκτός από 
αυ τό που  παρου σιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συ σκευ ασίες με 
μεικτό βάρος <= 1 0 3.985.438 2.81 4.01 4 0,1 % -29,4%

31 042050

Χλωριού χο κάλιο, περιεκτικότητας σε κάλιο, που  υ πολογίζεται σε μονοξείδιο του  
καλίου , > 40 αλλά έως 62% κατά βάρος του  άνυ δρου  προϊόντος σε ξερή κατάσταση 
(εκτός από αυ τό που  παρου σιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε 
συ σκευ ασίες με μει 867 .47 1 2.7 89.464 0,1 % 221 ,6%

1 4049000 Φυ τικά προϊόντα π.δ.κ.α. 1 .392.597 2.397 .361 0,1 % 7 2,2%
28352600 Άλλα φωσφορικά του  ασβεστίου 2.253.982 2.387 .01 0 0,1 % 5,9%
99998803 Εμπιστευ τικά προιόντα 2.380.07 1 0,1 % #DIV/0!
27 01 1 1 00 Ανθρακίτης 2.1 96.7 56 2.081 .401 0,1 % -5,3%
7 20851 20 Νέος κωδικός 2004 2.056.594 0,1 % #DIV/0!

7 6051 1 00

Σύ ρματα από όχι σε κράμα αργίλιο, με μεγαλύ τερη διάσταση της εγκάρσιας τομής > 7  
mm (εκτός από κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7 61 4 και 
μονωμένα σύ ρματα για την ηλεκτροτεχνία) 20.37 0 2.055.305 0,1 % 9989,9%

4301 8000 Άλλα γου νοδέρματα, ολόκληρα, έστω και χωρίς κεφάλια, ου ρές ή πόδια 2.842.7 63 1 .992.37 0 0,1 % -29,9%

31 021 01 0

Ου ρία, έστω και σε υ δατικό διάλυ μα, με περιεκτικότητα σε άζωτο > 45% κατά βάρος 
του  άνυ δρου  προϊόντος σε ξερή κατάσταση (εκτός από αυ τή που  παρου σιάζεται είτε σε 
δισκία ή παρόμοια σχήματα, είτε σε συ σκευ ασίες με μεικτό βάρος <= 1 0 kg) 6.933.539 1 .864.386 0,1 % -7 3,1 %

31 043000
Θειικό κάλιο (εκτός από αυ τό που  παρου σιάζεται είτε σε δισκία ή παρόμοια σχήματα, 
είτε σε συ σκευ ασίες με μεικτό βάρος <= 1 0 kg) 1 .444.81 1 1 .838.7 7 9 0,1 % 27 ,3%

841 8501 9
Ψυ κτικά έπιπλα-βιτρίνες (με ενσωματωμένο ψυ κτικό συ γκρότημα ή εξατμιστήρα), 
για μη κατεψυ γμένα προϊόντα 57 6.846 1 .7 31 .069 0,1 % 200,1 %

48025620
Σε φύ λλα των οποίων η μία πλευ ρά έχει μήκος 297  mm και η άλλη 21 0 mm 
(διαστάσεις Α4) 1 .461 .1 20 1 .657 .333 0,1 % 1 3,4%

27 01 1 900
Λιθάνθρακας ΕΚΑΧ, έστω και σε σκόνη, μη συ σσωματωμένος (εκτός από ανθρακίτη 
και ασφαλτού χο λιθάνθρακα) 1 6.993.81 0 1 .645.854 0,1 % -90,3%

Εισαγωγέ ς απ ό Ρωσία σε  ε υρώ
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Παρατηρούμε ότι το 19% των συνολικών μας εξαγωγών προς Ρωσία αντιστοιχούσε σε 
γούνινα ενδύματα (μειωμένα κατά 1,6% έναντι 9μηνου 2018), και ακολουθούσε το ειδικό 
καύσιμο αεριωθούμενων (11,7% επί συνόλου εξαγωγών επίσης μειωμένο κατά 18% έναντι 
9μηνου 2018), τηλεφωνικές συσκευές  (7%), σωλήνες (6,3%), χρώματα (3,6%), εμπιστευτικά 
προϊόντα (3,2%), τσιμέντα (3,1%), μάρμαρο (2,9%), ανελκυστήρες (2,7%), φύλλα – ταινίες 
αργιλίου (2,6%), ελιές (2,1%), ελαιόλαδο (2,1%),  πλάκες και ταινίες από πλαστικό (1,9%), 
χημικοί ιοντοανταλλάκτες (1,5%), πολυουρεθάνη (1,1%), καπνά (1,1%), συσκευές ποτίσματος 
(1,1%) κλπ.  
 
Από το σύνολο των 20 ανωτέρω προϊόντων, τα 13 σημείωσαν μείωση της αξίας τους έναντι 
9μηνου 2018 και μόνο τα 7 αύξηση (εμπιστευτικά προϊόντα, σωλήνες από χαλκό, τσιμέντα, 
μάρμαρο, πολυουρεθάνη, χρώματα και συσκευές ποτίσματος) εκ των οποίων τα πέντε έχουν 
χρήση, μεταξύ άλλων και ως οικοδομικά υλικά.   
 
Παρατηρώντας το σύνολο των ρωσικών εισαγωγών παγκοσμίως κατά το 9μηνο 2019 
στη 2ψήφια ανάλυση, παρατηρούμε ότι το 30% των εισαγωγών αφορά μηχανολογικό και 
ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, το 10% οχήματα, το 5% φάρμακα, το 4% πλαστικά, το 3% αφορά 

CN_8 Προϊόντα  9μηνο 2018 9μηνο 2019
% Συμμετοχή 

2019 2019 / 2018

43031090

Ενδύματα και εξαρτήματα της ένδυσης από γουνοδέρματα (εκτός 
από εκείνα από νεογέννητες γροιλανδικές φώκιες λευκότριχες 
και λοφοφόρους φώκιες κυανότριχες, καθώς και εκτός από γάντια 
που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά γουνοδέρματα και δέρμα, 
υποδήματα και κα 33.035.649 29.545.127 19,0% -10,6%

27101921 Ειδικό καύσιμο αεριωθουμένων 18.647.333 16.951.129 10,9% -9,1%
85176990 Άλλες 12.121.930 10.864.199 7,0% -10,4%

74111090
Σωλήνες από καθαρισμένο χαλκό, περιελιγμένοι ή αλλιώς 
λυγισμένοι 5.525.630 6.562.625 4,2% 18,8%

99900000 Εμπιστευτικά προιόντα 94.275 4.899.607 3,2% 5097,1%

38160000

Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες 
συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο 
άνθρακα) 3.255.246 4.767.680 3,1% 46,5%

32081090
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση πολυεστέρες, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο 5.262.036 4.492.493 2,9% -14,6%

68022100

Μάρμαρο, τραβερτίνη και αλάβαστρο και τεχνουργήματα από 
αυτές, απλώς λαξευμένα ή πριονισμένα, με επίπεδη ή ομαλή 
επιφάνεια (εκτός εκείνων που έχουν επιφάνεια εξ ολοκλήρου ή 
μερικώς πλανισμένη, τριμμένη με άμμο, χονδρά ή λεπτά 
λειασμένη ή στιλβωμένη,κ 4.354.839 4.422.230 2,9% 1,5%

84281020 Ηλεκτρικοί 4.798.282 4.116.938 2,7% -14,2%

76072010

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, σε υπόθεμα, με πάχος 
(χωρίς το υπόθεμα) < 0,021 mm (εκτός από τα φύλλα εκτύπωσης 
της κλάσης 3212 και τα φύλλα που έχουν διαμορφωθεί σε 
στολίδια για χριστουγεννιάτικο δέντρο) 5.764.946 4.038.217 2,6% -30,0%

74111010 Ευθείς 3.728.320 3.323.904 2,1% -10,8%
20057000 Ελιές 3.361.129 3.284.785 2,1% -2,3%
15091020 Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 3.978.845 3.104.870 2,0% -22,0%

39219060

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από προϊόντα 
πολυμερισμού προσθήκης, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με 
υπόθεμα ή όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, μη κατεργασμένα ή 
κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα 
τετράγωνοή 3.068.546 2.920.425 1,9% -4,8%

38249915 Ιοντοανταλλάκτες 2.432.706 2.320.799 1,5% -4,6%
24011060 Καπνά sun cured ανατολικού τύπου, χωρίς αφαίρεση των μίσχων 4.745.216 1.745.736 1,1% -63,2%

39095010

Πολυουρεθάνη που λαμβάνεται από 
2,2'(tertβουτυλιμίνο)διεθανόλη και διϊσοκυανικό 
4,4'μεθυλενοδικυκλοεξύλιο, υπό μορφή διαλύματος σε 
Ν,Νδιμεθυλακεταμίδιο, περιεκτικότητας κατά βάρος σε πολυμερές 
>= 50% 1.416.871 1.700.743 1,1% 20,0%

84248210 Συσκευές ποτίσματος 1.270.404 1.682.285 1,1% 32,4%

27101245
Με αριθμό οκτανίων (RΟΝ) ίσο ή μεγαλύτερο του 95, αλλά 
μικρότερο του 98 3.553.738 1.236.567 0,8% -65,2%

32041700

Χρωστικά (pigments) συνθετικά οργανικά. Παρασκευάσματα των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που 
προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών 
παρασκευασμάτων με βάση συνθετικά οργανικά χρωστικά 
(pigments) (εκτός 757.955 1.023.172 0,7% 35,0%

ΕΞΑΓΩΓΕΣ προς Ρωσία σε ευρώ
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οπτικό εξοπλισμό, προϊόντα σιδήρου - ατσαλιού και ενδύματα (έκαστη κατηγορία) και από 
2% αντιστοιχεί σε τρόφιμα, σίδηρο και ατσάλι, φρούτα, οργανικά χημικά, καουτσούκ, 
ανόργανα χημικά κλπ. Στην 8ψήφια ανάλυση ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα 
φάρμακα (με κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας 3004), τηλεφωνικές συσκευές, οξείδιο το 
αλουμινίου, προϊόντα κοσμητικής, υποδήματα, hard discs κλπ. 
 
Συμπερασματικά, η Ρωσία παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, παρά τις τρέχουσες ιδιαιτερότητες (ι. επιβολή μέτρων κυρώσεων 
μεταξύ Ρωσίας, ΕΕ και λοιπών εμπορικών εταίρων, ιι. αύξηση μέτρων μη δασμολογικού 
χαρακτήρα, η οποία δυσκολεύει την πρόσβαση στην αγορά και ιιι. λήψη μέτρων ενίσχυσης 
της εγχώριας παραγωγής κυρίως μέσω προγραμμάτων οικονομικής στήριξης με σκοπό την 
επίτευξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης αυτάρκειας). 
 
Παρά τη λήψη των ανωτέρω μέτρων (τα οποία δεν πετυχαίνουν πάντα το στόχο τους σε μια 
παγκόσμια οικονομία, την οποία η Ρωσία επιδιώκει να συνδιαμορφώσει δυναμικά) 
υφίστανται για την Ελλάδα περιθώρια αύξησης των εξαγωγών της στους τομείς των 
ενδυμάτων, επεξεργασμένων τροφίμων, οίνου, δομικών υλικών, προϊόντων κοσμητικής, 
πλαστικών, χημικών, υπόδησης, φαρμάκων κλπ.  
 
 
 
 
 


