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Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας α΄ τριμήνου 2017 
  
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το α΄ τρίμηνο 

του 2017, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρωσία σημείωσαν σημαντική πτώση της τάξης 

του 35% και διαμορφώθηκαν σε 21,8 εκ. ευρώ. Αντίθετα, οι εισαγωγές από τη Ρωσία 

πέρασαν σε θετικό έδαφος, μετά από τη συνεχή επιβράδυνση που παρουσίαζαν για σειρά 

ετών, καταγράφοντας αύξηση κατά 15,6% και φθάνοντας τα 633 εκ. ευρώ. Ο όγκος 

εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε κατά 12,7% και ανήλθε σε 654,8 εκ. ευρώ.  

Σύνολο Διμερούς Εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας, α΄ τρίμηνο 2017 

σε ευρώ 1ο τρίμηνο 2017 1ο τρίμηνο 2016 Μεταβολή 

Εξαγωγές 21.840.626 33.618.286 -35,0% 

Εισαγωγές 633.011.301 547.659.315 15,6% 

Όγκος Εμπορίου 654.851.927 581.277.601 12,7% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -611.170.675 -514.041.029  

 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

Η σημαντική αυτή μείωση των ελληνικών εξαγωγών οφείλεται στη μείωση 

συγκεκριμένων προϊόντων που κατείχαν σημαντικά μερίδια κατά το α΄ τρίμηνο του 2016, 

ήτοι των ακατέργαστων καπνών που αποτελούσαν το 14% επί των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών προς τη Ρωσία το α΄ τρίμηνο 2016 (μείωση 73%), των φύλλων αλουμινίου 

(μερίδιο 2016: 6%, μείωση 50%), των αεραντλιών (μερίδιο 2016: 5%, μείωση 98%) και 

των χρωμάτων και βερνικιών (μερίδιο 2016: 4,6%, μείωση 45%). 

Από την πλευρά των εισαγωγών, η αύξηση οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση 

των εισαγωγών προϊόντων πετρελαίου (λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά) 

κατά 40%, τα οποία κατά το α΄ τρίμηνο του 2017 αντιστοιχούσαν στο 70% των συνολικών 

εισαγωγών από τη Ρωσία.  

Όσον αφορά στη σύνθεση των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία, σύμφωνα 

με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά κατέχουν 

την πρώτη θέση, με μερίδιο 11,4% επί των συνολικών εξαγωγών, σημειώνοντας αύξηση 

36% σε σχέση με το α΄ τρίμηνο 2016. Ακολουθούν τα ενδύματα και εξαρτήματα της 

ένδυσης από γούνα με μερίδιο 9,5%, οι σωλήνες από χαλκό με μερίδιο 8,8% και οι οποίοι 

καταγράφουν σημαντική αύξηση της τάξης του 78,4%, τα ακατέργαστα καπνά με μερίδιο 

5,9% και σημαντική πτώση της τάξης του 72,5%, τα φύλλα και ταινίες από αργίλιο με 

μερίδιο 4,7%. Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζονται τα 15 πρώτα ελληνικά εξαγόμενα 

προϊόντα, τα οποία αντιστοιχούν στο 72,7% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών προς τη 

Ρωσία για το α΄ τρίμηνο 2017. 

  



 

 

Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Ρωσία α΄ τρίμηνο 2017, 15 πρώτα προϊόντα 

(αξία σε ευρώ) 

HS4 - Περιγραφή προϊόντος 1ο τρίμηνο 2017 1ο τρίμηνο 2016 Μεταβολή Μερίδιο  

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα 

ακατέργαστα 

2.479.438 1.820.045 36,2% 11,4% 

4303 Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης 

και άλλα είδη από γουνοδέρματα 

2.085.298 2.055.258 1,5% 9,5% 

7411 Σωλήνες κάθε είδους από χαλκό 1.931.708 1.082.589 78,4% 8,8% 

2401 Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν 

βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα καπνού 

1.280.174 4.648.598 -72,5% 5,9% 

7607 Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο  1.021.815 2.014.676 -49,3% 4,7% 

6802 Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για 

την οικοδομική (άλλες από αυτές του 

σχιστόλιθου) επεξεργασμένες και 

τεχνουργήματα από τις πέτρες αυτές 

976.827 681.717 43,3% 4,5% 

8517 Τηλεφωνικές συσκευές συνδρομητών 895.901 1.280.424 -30,0% 4,1% 

8479 Μηχανές και μηχανικές συσκευές με 

ιδιαίτερη λειτουργία 

895.050 0   4,1% 

3208 Χρώματα επίχρισης και βερνίκια  846.307 1.531.035 -44,7% 3,9% 

3816 Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα 

και παρόμοιες πυρίμαχες συνθέσεις 

745.001 614.865 21,2% 3,4% 

2007 Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, 

μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών και 

φρούτων 

740.578 131.756 462,1% 3,4% 

1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, έστω 

και εξευγενισμένα, αλλά όχι χημικώς 

μετασχηματισμένα 

570.978 1.090.483 -47,6% 2,6% 

8428 Άλλες μηχανές και συσκευές για την 

ανύψωση, τη φόρτωση, εκφόρτωση ή τη 

μετακίνηση (π.χ. ανελκυστήρες, μηχανικές 

σκάλες, μεταφορείς, εναέριοι σιδηρόδρομοι 

543.809 951.450 -42,8% 2,5% 

9405 Συσκευές φωτισμού και τα μέρη τους 441.444 159.956 176,0% 2,0% 

2402 Πούρα (στα οποία περιλαμβάνονται 

και εκείνα με κομμένα τα άκρα), πουράκια 

και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα 

του καπνού 

415.709 463.147 -10,2% 1,9% 

Σύνολο 15 πρώτων προϊόντων 15.870.037 18.525.999 -14,3% 72,7% 

Σύνολο ελληνικών εξαγωγών προς Ρωσία 21.840.626 33.618.286 -35,0% 100,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

Από την πλευρά των εισαγωγών από τη Ρωσία, το συντριπτικό μερίδιο κατέχουν τα λάδια 

από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά, με μερίδιο 70,3% επί του συνόλου, και 

ακολουθούν το φυσικό αέριο με 13,9%, το αργίλιο, σε ακατέργαστη μορφή, με μερίδιο 

8,5% και ο χαλκός σε ακατέργαστη μορφή με 2,4%. Στον ακόλουθο πίνακα 

παρουσιάζονται τα 15 πρώτα προϊόντα που η χώρα μας εισάγει από τη Ρωσία, τα οποία 

αντιστοιχούν στο 98,9% των συνολικών ρωσικών εξαγωγών προς την Ελλάδα. 

  



 

 

Ελληνικές Εισαγωγές από τη Ρωσία α΄ τρίμηνο 2017, 15 πρώτα προϊόντα 

(αξία σε ευρώ) 

HS4 - Περιγραφή προϊόντος 1ο τρίμηνο 2017 1ο τρίμηνο 2016 Μεταβολή Μερίδιο  

2710 Λάδια από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα από τα 

ακατέργαστα 

286.987.910 201.811.253 42,2% 45,3% 

2709 Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή 

από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο 

πετρέλαιο) 

158.513.751 117.584.704 34,8% 25,0% 

2711 Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 

υδρογονάνθρακες 

88.156.157 90.359.523 -2,4% 13,9% 

7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 53.562.768 68.407.348 -21,7% 8,5% 

7403 Χαλκός καθαρισμένος και κράματα 

χαλκού σε ακατέργαστη μορφή 

15.053.077 9.885.897 52,3% 2,4% 

2701 Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και 

παρόμοια στερεά καύσιμα που παίρνονται 

από τον λιθάνθρακα 

5.459.136 4.233.063 29,0% 0,9% 

4301 Γουνοδέρματα ακατέργαστα  5.427.074 3.103.672 74,9% 0,9% 

1005 Καλαμπόκι 3.805.235 10.943.060 -65,2% 0,6% 

3102 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά 

αζωτούχα 

2.142.820 2.941.700 -27,2% 0,3% 

7213 Χοντρόσυρμα (fil machine) από 

σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβες 

1.717.202 0   0,3% 

1001 Σιτάρι και σμιγάδι 1.250.867 13.710.255 -90,9% 0,2% 

4412 Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα 

αντικολλητά (κόντρα-πλακέ), σε φύλλα 

επικολλητά απλά και σε απανωτά φύλλα 

1.231.888 2.133.000 -42,2% 0,2% 

7204 Απορρίμματα και θραύσματα 

χυτοσιδήρου, σιδήρου ή χάλυβα 

(παλιοσίδερα) 

1.130.201 473.988 138,4% 0,2% 

1207 Άλλα σπέρματα και ελαιώδεις 

καρποί, έστω και σπασμένα 

927.331 98.869 837,9% 0,1% 

7208 Πλατέα προϊόντα έλασης, από σίδηρο 

ή από όχι σε κράμα χάλυβες, με πλάτος 600 

mm ή περισσότερο 

916.390 2.150.796 -57,4% 0,1% 

Σύνολο 15 πρώτων προϊόντων 626.281.807 527.837.128 18,7% 98,9% 

Σύνολο ελληνικών εισαγωγών από Ρωσία 633.011.301 547.659.315 15,6% 100,0% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (προσωρινά στοιχεία), Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μόσχας 

 
 


