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Α.  Όγκος Εμπορίου Ελλάδας – Ρωσικής Ομοσπονδίας1 

 Ο όγκος διμερούς εμπορίου 2021 ανήλθε σε €4.504,12 εκ. έναντι €3.094,86 εκ. το 2020  (+ 

45,4%).  

 Το εμπορικό ισοζύγιο 2021 παρέμεινε έντονα ελλειμματικό, διαμορφούμενο σε -€4.090,89 εκ. 

έναντι -€2.772,07 εκ. το 2020, έτσι το εμπορικό  έλλειμμα σε βάρος της χώρας μας 

διευρύνθηκε κατά 47,58%. (Πίνακας Α1, Διάγραμμα Α1). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α1 
Εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας   
(με ενεργειακά προϊόντα) 

  2020 2021 
2021/2020 
(μεταβολή) 

Ελληνικές Εξαγωγές 161,40 206,62 28,02% 

Ελληνικές Εισαγωγές 2.933,46 4.297,50 46,50% 

Όγκος Εμπορίου 3.094,86 4.504,12 45,54% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -2.772,07 -4.090,89 47,58% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                     [Επεξεργασία Γρφ. ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]                 Ποσά:  εκ. Eυρώ 

                                  

                               

                                                           
1 Στην ανάλυση αυτή χρησιμοποιούνται τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2021. 
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Όγκος εμπορίου Ελλάδας με Ρωσική Ομοσπονδία εξαιρουμένων των ενεργειακών προϊόντων. 

 

 Ο όγκος διμερούς εμπορίου 2021 ανήλθε σε €844,93 εκ. έναντι €629,43 εκ. το 2020 (+ 34,24%).  

 Το εμπορικό ισοζύγιο 2021 παρέμεινε ελλειμματικό, διαμορφούμενο σε -€441,93 εκ. έναντι -

€311,31 εκ. το 2020 (+41,96%) (Πίνακας Α2, Διάγραμμα Α2). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α2 
Εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας   

(χωρίς ενεργειακά προϊόντα) 

  2020 2021 
2021/2020 
(μεταβολή) 

Ελληνικές Εξαγωγές 159,06 201,50 26,68% 

Ελληνικές Εισαγωγές 470,37 643,43 36,79% 

Όγκος Εμπορίου 629,43 844,93 34,24% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -311,31 -441,93 41,96% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ                     [Επεξεργασία Γρφ. ΟΕΥ ΜΟΣΧΑΣ]                 Ποσά:  εκ. Eυρώ 
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Αξία και μεταβολή  των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών του συνόλου των ενεργειακών 

προϊόντων (στατιστικός κωδικός #27), μεταξύ των ετών 2020-2021, διαμορφώθηκε ως εξής: 

 

Κωδικός #27 2020 2021 
Μεταβολή 
2021/2020 

Ελληνικές Εξαγωγές προς Ρωσία €2,33 εκ. €5,11 εκ. +119,31% 

Ελληνικές Εισαγωγές από Ρωσία €2.463,09 εκ. €3.654,07 εκ. +48,35% 

 

Β.  Ελληνικές Εξαγωγές προς τη Ρωσική Ομοσπονδία 

Η Ρωσία ήταν ο 41ος πελάτης της Ελλάδας το 2021, με τις ελληνικές εξαγωγές (περιλαμβανομένων 

των ενεργειακών προϊόντων)  να ανέρχονται σε €206,62 εκ. έναντι €161,40 εκ. το 2020 

σημειώνοντας αύξηση κατά +28,02% προσεγγίζοντας την επίδοση του 2019 που ήταν  €208,55 εκ.  

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη δομή των ελληνικών εξαγωγών, έτους 2021, είχαν τα ακόλουθα 

προϊόντα (Πίνακας Β1): 

 Μεταλλεύματα πολύτιμων μετάλλων (8,6%),  

 Ενδύματα και εξαρτήματα ένδυσης από γουνοδέρματα (7,0%),  

 Καπνά ακατέργαστα και απορρίμματα (6,8%), 

 Σωλήνες από χαλκό (6,6%), 

 Ηλ. συσκευές ενσύρματης τηλεφωνίας (4,8%). 

Μεταξύ των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία, έτους 2021, τις μεγαλύτερες 

αυξήσεις έναντι του έτους 2020, κατέγραψαν τα εξής προϊόντα: 

 Μεταλλεύματα πολύτιμων μετάλλων  (δεν είχαν καταγραφεί εξαγωγές το 2020), 

 Ελάσματα και ταινίες από αργίλιο  (+3.482,74%), 

 Παρασκευάσματα για τα μαλλιά  (+320,92%), 

 Πολυαιθέρες, ρητίνες-εποξείδια  (+293,09%), 

 Προϊόντα ομορφιάς και φροντίδας δέρματος  (+221,77%), 

 Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές  (+127,76%), 

 Ενδύματα, εξαρτήματα ένδυσης από γουνοδέρματα  (+71,27%). 

Μεταξύ των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία, έτους 2021, τις μεγαλύτερες 

μειώσεις έναντι του έτους 2020, κατέγραψαν τα εξής προϊόντα: 

 Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα   (-60,38%), 

 Μηχανές και συσκευές μη κατονομαζόμενες  (-25,04%), 

 Μηχανικές συσκευές ψεκασμού υγρών  (-23,64%), 

 Κιμωλία  (-23,37%), 

 Καρποί και φρούτα παρασκευασμένα  (-16,92%). 
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Εξαγόμενα ενεργειακά προϊόντα: 

Όσον αφορά στα εξαγόμενα ενεργειακά προϊόντα (κωδικός 2710: ορυκτέλαια κατεργασμένα), 

αυτά συνέβαλαν στην αξία των ελληνικών εξαγωγών, έτους 2021, κατά 2,5%. Η εξαγωγική αξία 

ανήλθε σε €5,07 εκ. (+97,31% έναντι του 2020) και η εξαχθείσα ποσότητα ανήλθε σε 8.134,6 τόνους 

(+60,14% έναντι του 2020). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β1 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

(περιλαμβανομένων ενεργειακών προϊόντων) 

ΕΤΟΣ CN_4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ 
EΥΡΩ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  
ΑΞΙΑ 2021 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΚΙΛΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
ΑΞΙΑ 2020 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΟΣΟΤ 2020 

2021 2616 
Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα εμπλουτισμένα από 
αυτά 

17.702.543 8,6% 27.705.820 #DIV/0! #DIV/0! 

2021 4303 
Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από 
γουνοδέρματα (εκτός από γάντια που φέρουν ταυτόχρονα φυσικά 
γουνοδέρματα και δέρμα, υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και 
μέρη αυτών, καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. 
παιχνίδια για παιδι 

14.410.301 7,0% 28.147 71,27% 82,99% 

2021 2401 
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 

14.063.054 6,8% 2.951.492 68,25% 88,33% 

2021 7411 Σωλήνες από χαλκό 13.558.413 6,6% 1.517.353 12,14% -19,24% 

2021 8517 
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την 
ενσύρματη τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές 
ενσύρματης τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές 
(ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με 
φερόμενη ηλεκτρική ενέργει 

9.987.420 4,8% 114.500 -12,00% -9,68% 

2021 3208 
Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά πολυμερή ή 
τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε 
μη υδατώδες μέσο. Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς 
διαλύτες, προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 3913, 
με αναλο 

8.238.126 4,0% 2.359.797 10,93% 2,79% 

2021 8428 
Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, την 
εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, κυλιόμενες 
σκάλες, ιμάντες συνεχούς μεταφοράς και εναέριοι σιδηρόδρομοι 
(εκτός από πολύσπαστα, βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς 
κάθε είδους, κι 

7.782.711 3,8% 1.635.498 21,09% 45,08% 

2021 2005 
Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 
κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από 
ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

7.744.394 3,7% 2.725.064 46,12% 54,98% 

2021 9990 Εμπιστευτικά προιόντα 7.046.485 3,4% 850.549 -3,49% 10,89% 

2021 2007 
Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και πάστες καρπών 
και φρούτων, που παίρνονται από βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών 

7.004.125 3,4% 8.825.978 28,05% 3,35% 

2021 3816 
Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες πυρίμαχες 
συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με βάση το γραφίτη ή άλλο 
άνθρακα) 

5.949.725 2,9% 19.898.238 2,96% 8,64% 

2021 1509 
Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται αποκλειστικά 
από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή φυσικών μέσων υπό συνθήκες 
που δεν προκαλούν αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, 
αλλά χημικώς μη μετασχηματισμένα 

5.918.743 2,9% 1.261.674 12,60% 3,55% 

2021 7404 
Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από ακατέργαστους 
όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από παρόμοιες ακατέργαστες 
μορφές, από ρευστοποιημένα απορρίμματα και θραύσματα από 
χαλκό, εκτός από τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν 
χαλκό, καθώς κα 

5.637.530 2,7% 871.085 4,77% -19,15% 

2021 3204 
Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και καθορισμένης 
χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα των τύπων που 
χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε ύλης ή που 
προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην παρασκευή χρωστικών 
παρασκευασμάτων με βάση συνθετικ 

5.488.538 2,7% 2.102.961 127,76% 89,98% 

2021 7607 
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή 
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια 
υποθέματα), με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm (εκτός από τα 
φύλλα εκτύπωσης της κλάσης 3212 και τα στολίδια για 
χριστουγεννιάτικο δ 

5.358.798 2,6% 1.628.639 0,68% -3,69% 

2021 2710 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά 
βάρος >= 70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά 
και στα οποία τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, 
π.δ.κ.α. 

5.069.246 2,5% 8.134.627 97,31% 60,14% 

2021 3921 
Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές 
ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με υπόθεμα ή όμοια 
συνδυασμένα με άλλες ύλες, ή από κυψελώδη προϊόντα, μη 
κατεργασμένα ή κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα 
μόνο σε σχήμα τε 

4.912.328 2,4% 1.078.507 15,30% 9,36% 

2021 6802 
Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, φυσικές, 
άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και τεχνουργήματα από 
αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές 
πέτρες (ό. συμπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. 
Κόκκοι, 

3.503.945 1,7% 3.815.006 19,86% 36,37% 
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2021 8903 
Θαλαμηγοί (γιωτ) και άλλα σκάφη αναψυχής ή αθλητισμού. 
Κωπήλατοι λέμβοι και μονόξυλα (κανώ) 

3.476.768 1,7% 50.977 80,61% 115,57% 

2021 7606 
Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από 
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες) 

3.339.832 1,6% 1.053.695 3482,74% 3142,44% 

2021 3824 
Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου. 
Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των χημικών ή συναφών 
βιομηχανιών, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα που 
αποτελούνται από μείγματα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα 
που είναι υπολείμμ 

3.307.764 1,6% 34.299.605 -8,41% -10,18% 

2021 8507 
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των διαχωριστών 
τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια μορφή είτε όχι. Μέρη τους 
(εκτός των μεταχειρισμένων, καθώς και εκτός εκείνων από μη 
σκληρυμένο ελαστικό (καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες) 

3.265.171 1,6% 1.305.430 166,64% 164,65% 

2021 3004 
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) 
που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, 
που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για 
τη λιανικ 

2.019.986 1,0% 103.161 -11,98% -36,80% 

2021 2008 
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή 
άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, 
χωρίς όμως να έχουν εισαχ 

1.618.305 0,8% 1.456.654 -16,92% -35,36% 

2021 9019 
Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). Συσκευές 
ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, οξυγονοθεραπείας ή 
ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου και φαρμάκων, αναπνευστικές 
συσκευές για την τεχνητή αναπνοή και άλλες συσκευές για 
αναπνευστική θερ 

1.485.629 0,7% 71.124 -63,56% -44,88% 

2021 3304 
Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) παρασκευασμένα 
και παρασκευάσματα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του 
δέρματος (εκτός από τα φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και 
τα αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα για το 
μαύρισμα. Παρασ 

1.482.989 0,7% 173.756 221,77% 254,42% 

2021 8424 
Μηχανικές συσκευές, έστω και χειροκίνητες, για τη διασπορά, 
εκτόξευση ή ψεκασμό υγρών ή σκόνης, π.δ.κ.α. Πυροσβεστήρες, 
έστω και γεμάτοι (εκτός από πυροσβεστικές βόμβες και φιάλες). 
Πιστόλια εξακοντίσεως και παρόμοιες συσκευές (εκτός από τις 
ηλεκτρικ 

1.449.072 0,7% 570.533 -23,64% -34,17% 

2021 3909 
Ρητίνες αμινικές, ρητίνες φαινολικές και πολυουρεθάνες, σε 
αρχικές μορφές 

1.401.740 0,7% 542.361 2,66% -18,14% 

2021 2204 
Κρασιά από νωπά σταφύλια, στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
εμπλουτισμένα με αλκοόλη κρασιά. Μούστος σταφυλιών, που έχει 
υποστεί μερική ζύμωση και που έχει αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 
0,5% vol ή που έχει πρόσθετο αποκτημένο αλκοολικό τίτλο > 0,5% 
vol 

1.353.257 0,7% 706.818 110,85% 65,69% 

2021 3305 Παρασκευάσματα για τα μαλλιά 1.267.060 0,6% 293.704 320,92% 134,37% 

2021 4302 
Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα κομμάτια, 
αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν συναρμολογηθεί ή 
έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς προσθήκη άλλων υλών (εκτός από 
ενδύματα, εξαρτήματα 

1.230.691 0,6% 5.477 -60,38% -71,18% 

2021 2515 
Μάρμαρα, τραβερτίνες, βελγικοί ασβεστόλιθοι και άλλοι 
ασβεστόλιθοι για πελέκημα ή χτίσιμο, φαινομενικής πυκνότητας >= 
2,5, και αλάβαστρο, έστω και χοντρικά κατεργασμένα ή απλά 
κομμένα, με πριόνι ή άλλο τρόπο, σε όγκους ή πλάκες σχήματος 
τετραγώνου ήο 

958.888 0,5% 1.689.009 157,23% 172,26% 

2021 6005 
Υφάσματα πλεκτά στημονιού (στα οποία περιλαμβάνονται και 
εκείνα που γίνονται σε μηχανές κατασκευής σειρητιών), άλλα από 
εκείνα των κλάσεων 6001  μέχρι 6004 

919.341 0,4% 294.908 -17,76% -23,73% 

2021 3907 
Πολυακετάλες, άλλοι πολυαιθέρες και ρητίνες-εποξείδια, σε 
αρχικές μορφές. Πολυανθρακικά άλατα, ρητίνες-αλκύδια, 
πολυεστέρες αλλυλικοί και άλλοι πολυεστέρες, σε αρχικές μορφές 

907.669 0,4% 562.273 293,09% 255,78% 

2021 9018 
Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή 
κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές 
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της 
οξύτητας της όρασης, π.δ.κ.α. 

777.334 0,4% 3.566 30,09% -18,57% 

2021 8433 
Μηχανές και συσκευές για τη συγκομιδή ή τον αλωνισμό γεωργικών 
προϊόντων, ό. συμπ. οι μηχανές για το μπαλάρισμα αχύρου ή 
σανού. Κουρευτικές μηχανές χόρτου και άλλες θεριστικές μηχανές. 
Μηχανές για τον καθαρισμό ή τη διαλογή αυγών, φρούτων και 
άλλων γ 

773.776 0,4% 99.944 10,24% 6,76% 

2021 3916 
Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση της 
εγκάρσιας τομής είναι > 1 mm (μονόινα), χοντρά σχοινιά, ραβδιά 
και είδη καθορισμένης μορφής, έστω και κατεργασμένα στην 
επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες 

765.602 0,4% 263.679 39,51% 34,50% 

2021 2519 
Ανθρακικό μαγνήσιο φυσικό μαγνησίτης. Μαγνησία που 
αποκτήθηκε με τήξη με ηλεκτρισμό. Μαγνησία πυρωμένη αδρανής 
φρυγμένη, έστω και αν περιέχει ελάχιστες ποσότητες άλλων 
οξειδίων που προστέθηκαν πριν από τη φρύξη. Άλλο οξείδιο του 
μαγνησίου έστω και κα 

747.559 0,4% 2.030.500 17,15% 5,84% 

2021 1510 
Λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται αποκλειστικά από 
ελιές και με μεθόδους άλλες από αυτές που αναφέρονται στην 
κλάση 1509, έστω και εξευγενισμένα, αλλά χημικώς μη 
μετασχηματισμένα, στα οποία περιλαμβάνονται και μείγματα από 
αυτά τα λάδια και 

713.255 0,3% 335.839 32,54% 14,74% 

2021 2509 Κιμωλία 656.471 0,3% 13.282.250 -23,37% -26,35% 

2021 2002 Ντομάτες παρασκευασμένες ή διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ 655.807 0,3% 621.621 35,27% 28,93% 

2021 2402 
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα άκρα, 
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού 

642.669 0,3% 68.819 63,40% 57,80% 

2021 8438 
Μηχανές και συσκευές που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται στο κεφάλαιο 84, για τη βιομηχανική 
προπαρασκευή, παρασκευή ή παραγωγή τροφίμων, ζωοτροφών ή 
ποτών (εκτός από μηχανές και συσκευές για την εξαγωγή ή την 
προπαρασκευή ελαίων ή λιπών) 

641.590 0,3% 27.181 -25,04% -31,75% 

2021 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 206.616.640 100,0% 156.152.488 28,02% 13,73% 
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Γ.  Ελληνικές Εισαγωγές από τη Ρωσική Ομοσπονδία το 2021. 

Η Ρωσία  το 2021  ήταν ο 4ος προμηθευτής της Ελλάδας με τις ελληνικές εισαγωγές 

(περιλαμβανομένων των ενεργειακών) να ανέρχονται  €4.297,50 εκ. έναντι €2.933,46 εκ. το 2020 

(+46,50%)  υπερβαίνοντας την επίδοσή του 2019 που ήταν € 4.082,51 εκ. 

Τη μεγαλύτερη συμμετοχή στην αξία των ελληνικών εισαγωγών, έτους 2021, είχαν τα ακόλουθα 

προϊόντα (Πίνακας Β2): 

 Ορυκτέλαια από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά (40,32%),  

 Αέριοι υδρογονάνθρακες (26,47%),  

 Ορυκτέλαια ακατέργαστα (17,58%), 

 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (5,95%), 

 Χαλκός καθαρισμένος / κράματα χαλκού (2,41%). 

Μεταξύ των κυριότερων ελληνικών εισαγωγών από τη Ρωσία, έτους 2021, τις μεγαλύτερες 

αυξήσεις σε αξία έναντι του έτους 2020, κατέγραψαν τα εξής προϊόντα: 

 Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο  (+22.105,4%), 

 Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά  (+9.733,6%), 

 Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι  (+5.398,2%), 

 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή  (+1.824,2%), 

 Καλαμπόκι  (+1.124,1%), 

 Αέριοι υδρογονάνθρακες  (+243,1%). 

 

Μεταξύ των κυριότερων ελληνικών εισαγωγών από τη Ρωσία, έτους 2021, τις μεγαλύτερες 

μειώσεις σε αξία, σε σχέση με το έτος 2020, κατέγραψαν τα εξής προϊόντα: 

 Σύρματα από χαλκό  (δεν είχαν πραγματοποιηθεί εισαγωγές το 2020), 

 Απορρίμματα / θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα   (-72,8%), 

 Εμπιστευτικά προϊόντα  (-56,6%), 

 Χοντρόσυρμα από χαλυβοκράματα   (-52,6%), 

 Χαρτί / χαρτόνια για ανακύκλωση  (-36,4%),  

 Χαρτί / χαρτόνια κραφτ   (-25,5%), 

 Φωσφινικά υποσφωφορώδη, πολυφωσφορικά  (-18,3%). 

 

Εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα: 

Όσον αφορά στα κύρια εισαγόμενα ενεργειακά προϊόντα υψηλής εισαγωγικής αξίας, κατά το 

έτος 2021, ήταν η εξής: 

 Κωδικός 2710:  €1,73 δις  (+27,96% έναντι του 2020), 

 Κωδικός 2711:  €1,13 δις  (+243,07% έναντι του 2020), 



 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΜΟΣΧΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

____________________________________________________________________________________ 
 

8 

 

 Κωδικός 2709:  €1,75 δις  (-1,96% έναντι του 2020). 

Η συνολική εισαγωγική τους αξία, έτους 2021, ανήλθε σε €3,62 δις (+47,7% έναντι του 2020). 

 

Όσον αφορά στα ανωτέρω ενεργειακά προϊόντα, η εξαχθείσα ποσότητα, έτους 2021, ήταν η 

εξής: 

 Κωδικός 2710:  3,77 εκ. τόνοι  (-14,97% έναντι του 2020), 

 Κωδικός 2711:  2,32 εκ. τόνοι  (+8,44% έναντι του 2020), 

 Κωδικός 2709:  1,75 εκ. τόνοι  (-34,66% έναντι του 2020). 

Η συνολική εισαχθείσα ποσότητα, έτους 2021, ανήλθε σε 7,84 εκ. τόνους (-14,8% έναντι του 

2020). 

 

Με βάση τα ανωτέρω, συνάγεται ότι παρά το γεγονός ότι η συνολικά εισαχθείσα ποσότητα 

ενεργειακών προϊόντων, έτους 2021, ήταν μικρότερη κατά 14,8% έναντι του 2020, η αξία τους 

αυξήθηκε σχεδόν κατά το ήμισυ, υποδηλώνοντας τη σημαντική ανάκαμψη τιμών των 

υδρογονανθράκων κατά το 2021. Σημαντική ήταν η επίδραση της τιμής του φ.α στη διαμόρφωση των 

σχετικών μεγεθών αξίας και ποσότητας. 

 

Εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα: 

Όσον αφορά στα κύρια εισαγόμενα γεωργικά προϊόντα, η εισαγωγική τους αξία, έτους 2021, 

ήταν η εξής: 

 Κωδικός 1001 (σιτάρι, σμιγάδι):  €60,8 εκ.  (+97,35% έναντι του 2020), 

 Κωδικός 1005 (καλαμπόκι):  €33,2 εκ.  (+1.124,06% έναντι του 2020). 

Η συνολική εξαγωγική τους αξία, έτους 2021, ανήλθε σε €94,0 εκ.  (+64,3% έναντι του 2020). 

 

Όσον αφορά στα ανωτέρω γεωργικά προϊόντα, η εισαχθείσα ποσότητα, έτους 2021, ήταν η 

εξής: 

 Κωδικός 1001 (σιτάρι, σμιγάδι):  223,6 χιλ. τόνους  (+56,15% έναντι του 2020), 

 Κωδικός 1005 (καλαμπόκι):  135,0 χιλ. τόνους  (+787,60% έναντι του 2020). 

Η συνολική εξαχθείσα ποσότητα, έτους 2021, ανήλθε σε 358,6 χιλ. τόνους (+26,38% έναντι του 

2020). 

 

Με βάση τα ανωτέρω, η αύξηση (+64,3%) της συνολικής αξίας των εισαγωγών γεωργικών 

προϊόντων  από τη Ρωσία, έτους 2021, ήταν υπερδιπλάσια της αύξησης της συνολικά εισαχθείσας 

ποσότητας (+26,38%), γεγονός που υποδηλώνει την ανοδική τάση των διεθνών τιμών των γεωργικών 

πρώτων υλών μετά την πανδημία. 
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Εν συνόλω, τόσο τα ενεργειακά όσο και τα γεωργικά προϊόντα ευρίσκονται στις πρώτες θέσεις 

των ελληνικών εισαγωγών από τη Ρωσία, στοιχείο που καταμαρτυρεί την έντονη εξάρτηση της χώρας 

μας από αυτές τις δύο κατηγορίες προϊόντων. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β2 
ΚΥΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕIΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

(περιλαμβανομένων των ενεργειακών προϊόντων) 

ΕΤΟΣ CN_4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΞΙΑ 

(Ευρώ) 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΚΙΛΑ) 

% 
Συμμετοχή 

σε Αξία 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΑΞΙΑ 2020 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
ΠΟΣΟΤ 2020 

2021 2710 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία 
τα λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, 
π.δ.κ.α. 

1.732.864.968 3.776.429.526 40,32% 27,96% -14,97% 

2021 2711 
Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 
υδρογονάνθρακες 

1.137.436.042 2.327.334.452 26,47% 243,07% 8,44% 

2021 2709 
Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο) 

755.344.596 1.752.832.249 17,58% -1,96% -34,66% 

2021 7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 255.493.874 112.961.992 5,95% 14,15% -15,48% 

2021 7403 
Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού, σε 
ακατέργαστη μορφή (εκτός από τα μητρικά 
κράματα χαλκού της κλάσης 7405) 

103.640.547 13.422.261 2,41% 21,62% -12,46% 

2021 1001 Σιτάρι και σμιγάδι 60.799.931 223.593.689 1,41% 97,35% 56,15% 

2021 7408 
Σύρματα από χαλκό (εκτός από υλικό συρραφής για 
χειρουργική χρήση, κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και 
άλλα είδη της κλάσης 7413, μονωμένα σύρματα για 
την ηλεκτροτεχνία και χορδές μουσικών οργάνων) 

39.833.322 4.599.200 0,93% #DIV/0! #DIV/0! 

2021 1005 Καλαμπόκι 33.202.125 135.000.050 0,77% 1124,06% 787,60% 

2021 2701 
Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια 
στερεά καύσιμα που παίρνονται από το 
λιθάνθρακα 

23.913.072 279.458.483 0,56% 23,41% -16,38% 

2021 3105 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή 
τρία λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και 
κάλιο. Άλλα λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα 
καθαρής ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή 
χημικά αζωτούχα, φωσφορικά ή καλιούχα 
λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, ορυκ 

21.613.595 47.392.126 0,50% 110,64% 3,58% 

2021 4412 
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-
πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και 
παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα (εκτός από 
πλάκες-διαφράγματα από ξυλεία με την ονομασία 
πυκνωμένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, 
πλάκες-διαφράγματα για παρκ 

11.498.071 15.096.211 0,27% 13,14% -13,24% 

2021 7213 
Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα 
χάλυβα, ακανόνιστα περιελιγμένο 

9.828.116 14.946.338 0,23% 42,09% -12,57% 

2021 2303 
Κατάλοιπα αμυλοποιίας και παρόμοια κατάλοιπα, 
πολτοί τεύτλων, υπολείμματα ζαχαροκάλαμου και 
άλλα απορρίμματα ζαχαροποιίας, υπολείμματα και 
απορρίμματα ζυθοποιίας ή οινοπνευματοποιίας, 
έστω και συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 

9.408.737 42.090.640 0,22% 85,65% 40,27% 

2021 4011 
Επίσωτρα με πιεσμένο αέρα, καινούργια, από 
καουτσούκ 

7.855.171 2.418.042 0,18% 28,46% 22,60% 

2021 7605 
Σύρματα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, 
καλώδια, σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7614, 
μονωμένα σύρματα για την ηλεκτροτεχνία και 
χορδές για μουσικά όργανα) 

6.331.721 2.994.435 0,15% 52,91% 19,88% 

2021 3102 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (εκτός από 
αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό 
βάρος <= 10 kg) 

5.584.393 19.936.269 0,13% 124,20% 55,30% 

2021 2306 
Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και 
σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, 
από την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών (εκτός 
από σογιέλαιου και αραχιδέλαιου) 

4.990.085 18.014.645 0,12% 281,17% 117,63% 

2021 3901 Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές 4.615.782 3.583.250 0,11% 243,07% 97,13% 

2021 2713 
Οπτάνθρακας (κοκ) από πετρέλαιο, άσφαλτος από 
πετρέλαιο και άλλα υπολείμματα των λαδιών 
πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών 

4.450.405 34.007.071 0,10% 22105,39% 85261,26% 

2021 1404 Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 3.168.523 38.510.237 0,07% 5,74% -10,47% 
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2021 4407 
Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, 
κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, έστω και 
πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή 
κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους > 6 mm 

3.140.104 5.111.124 0,07% 164,98% 93,00% 

2021 4804 
Χαρτί και χαρτόνια κραφτ, χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με 
τη σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 48 (εκτός 
από είδη των κλάσεων 4802 ή 4803) 

2.997.311 4.459.723 0,07% -25,48% -36,56% 

2021 2814 
Αμμωνία άνυδρη ή σε υδατικό διάλυμα (υγρή 
αμμωνία) 

2.943.337 9.001.288 0,07% 217,20% 190,82% 

2021 2803 
Άνθρακας αιθάλες από άνθρακα και άλλες μορφές 
άνθρακα, π.δ.κ.α. 

2.919.343 3.231.311 0,07% 110,87% 63,69% 

2021 3902 
Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε 
αρχικές μορφές 

2.773.196 2.018.500 0,06% 80,81% 4,81% 

2021 4802 
Χαρτί και χαρτόνια, χωρίς επίχριση ή επάλειψη, των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για το γράψιμο, την 
εκτύπωση ή για άλλους γραφικούς σκοπούς, και 
χαρτί και χαρτόνια για καρτέλες ή ταινίες για 
διάτρηση, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με 
τη σημείωση 7α) 

2.537.856 4.040.780 0,06% 4,72% 3,19% 

2021 4409 
Ξυλεία στην οποία περιλαμβάνονται και οι σανίδες 
και τα πηχάκια για παρκέτα, μη συναρμολογημένα 
με καθορισμένη μορφή με εξοχές-γλωσσίδια, 
αυλάκια, εντομές, πλαγιοτομές, αρμούς σε σχήμα 
V, γλυφές, στρογγυλεμένη ή παρόμοια σε όλο το 
μήκος μίας ή περισσ 

2.472.505 4.050.651 0,06% 162,46% 118,34% 

2021 7801 Μόλυβδος σε ακατέργαστη μορφή 2.424.816 1.231.438 0,06% 1824,21% 1663,83% 

2021 2503 
Θείο κάθε είδους (εκτός από αυτό που παράγεται 
με εξάχνωση, με κατακρήμνιση και το κολλοειδές) 

2.312.433 16.939.474 0,05% 144,07% -6,96% 

2021 3104 
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά καλιούχα (εκτός από 
αυτά που παρουσιάζονται είτε σε δισκία ή 
παρόμοια σχήματα, είτε σε συσκευασίες με μεικτό 
βάρος <= 10 kg) 

2.169.632 6.586.238 0,05% 25,97% 29,51% 

2021 4801 
Χαρτί εφημερίδων, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα 
σύμφωνα με τη σημείωση 7α) ή 7β) του κεφαλαίου 
48 

1.975.941 4.601.801 0,05% 32,07% 32,16% 

2021 9990 Εμπιστευτικά προιόντα 1.849.731 2.814 0,04% -56,58% -96,42% 

2021 7201 
Χυτοσίδηροι ακατέργαστοι και χυτοσίδηροι 
κατοπτρικοί, σε όγκους, πλινθώματα και άλλες 
πρωτογενείς μορφές 

1.814.837 3.324.350 0,04% 5398,17% 4332,47% 

2021 2835 
Φωσφινικά υποφωσφορώδη, φωσφονικά 
φωσφορώδη, φωσφορικά και πολυφωσφορικά 

1.748.649 3.179.160 0,04% -18,26% -45,83% 

2021 2915 
Οξέα μονοκαρβοξυλικά άκυκλα κορεσμένα και οι 
ανυδρίτες, τα αλογονίδια, υπεροξείδια και 
υπεροξέα τους. Τα αλογονωμένα, σουλφονωμένα, 
νιτρωμένα ή νιτροδωμένα παράγωγά τους 

1.624.874 1.190.931 0,04% 14,32% -27,72% 

2021 5402 
Νήματα από ίνες συνθετικές συνεχείς, στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα μονόινα συνθετικά με < 67 
decitex (εκτός από νήματα για ράψιμο και νήματα 
συσκευασμένα για τη λιανική πώληση) 

1.565.777 634.259 0,04% 14,40% -9,83% 

2021 4805 
Χαρτιά και χαρτόνια, για ανακύκλωση 
(απορρίμματα και αποκόμματα), χωρίς επίχριση ή 
επάλειψη, σε κυλίνδρους ή σε φύλλα σύμφωνα με 
τη σημείωση 7α) και 7β) του κεφαλαίου 48, που δεν 
έχουν υποστεί καμμιά άλλη κατεργασία εκτός από 
εκείνες που αναφέρονταισ 

1.462.805 2.372.878 0,03% -36,39% -45,97% 

2021 7204 
Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα και 
απορρίμματα πλινθωμένα σιδήρου ή χάλυβα (εκτός 
από σκουριές, ίσκα και άλλα απορρίμματα που 
προέρχονται από την κατασκευή σιδήρου και 
χάλυβα, απορρίμματα και θραύσματα, ραδιενεργά 
και Θραύσματα από όγκους 

1.351.180 4.138.677 0,03% -72,77% -80,53% 

2021 7005 
Υαλοπίνακες από πυρολειασμένο γυαλί επίπλευσης 
και υαλοπίνακες από γυαλί που είναι λειασμένο ή 
αποστιλπνωμένο στη μία ή και στις δύο πλευρές, 
είτε έχει απορροφητική, αντανακλαστική ή μη 
αντανακλαστική στρώση ή όχι, το οποίο όμως δεν 
έχει υποστεί άλλη 

1.098.259 2.365.570 0,03% 12,65% -16,69% 

2021 7312 
Κορδόνια, καλώδια, σχοινιά, αρτάνες και παρόμοια 
είδη, από σίδηρο ή χάλυβα (εκτός από μονωμένα 
προϊόντα για την ηλεκτροτεχνία, στριφτό σύρμα 
περιφράξεων και αγκαθωτό σύρμα) 

1.034.592 1.068.152 0,02% 9733,59% 11888,24% 

2021 7227 
Χοντρόσυρμα από χαλυβοκράματα άλλα από τον 
ανοξείδωτο χάλυβα, περιελιγμένο ακανόνιστα 

861.012 1.403.214 0,02% -52,60% -65,08% 

2021 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 4.297.503.130 8.975.535.054 100,00% 46,50% -12,30% 

  

-  -  - 


