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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2010   
 
 

Α. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, σας γνωρίζουμε ότι το 
πρώτο εξάμηνο 2010 η πορεία του διμερούς εμπορίου παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα: 
 
 

 
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
2010 

(σε Ευρώ) 

ΕΞΑΜΗΝΟ 
2009 

(σε Ευρώ) 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(σε %) 

 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 126.979.670 96.931.119 +30,99 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΩΣΙΑΣ 605.300.880 1.267.406.440 -52,24 
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 732.280.550 1.364.337.559 -46,32 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 
 

-478.321.210 -1.170.475.321 +59,13 

 
 
 
Από τα στοιχεία προκύπτει σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας προς Ρωσία της τάξεως 
του 30,99% σε Ευρώ και μεγάλη μείωση των εξαγωγών των προϊόντων προέλευσης Ρωσίας 
προς τη χώρα μας κατά -52,24%.  
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο 2010 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 126,97 εκατ. 
Ευρώ έναντι 96,93 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2009. 
 
Παράλληλα οι Ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα παρουσίασαν μεγάλη μείωση κατά -52,24% 
και από 1,26 δις Ευρώ περιορίσθηκαν σε 605,30 εκατ. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2010. 
 
Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατά -46,32% και από 1,36 δις Ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο 2009 περιορίσθηκε στα 732,28 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2010. 
 
 Αναλυτικότερα: 
 

1. Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 30,99% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
εξαγωγών των Δασμολογικών Κατηγοριών 43.03 (γουνοδέρματα, γουναρικά), 85.17 
(ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία), 08.09 (φρούτα νωπά) ενώ 
σημαντική θεωρούμε την αύξηση που παρουσιάζεται στη Δασμολογική Κατηγορία 
03.02 (ψάρια νωπά με εξαίρεση τα φιλέτα). Θεωρούμε ότι για τις Δασμολογικές 



Κατηγορίες 85.17 (ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία) και 89.01 (πλοία 
για μεταφορά προσώπων ή εμπορευμάτων) σαφέστερη εικόνα θα έχουμε με τα 
στατιστικά στοιχεία των επόμενων τριμήνων.  

2. Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν σημαντική μείωση κατά -52,24% που οφείλεται 
στην μείωση των εξαγωγών των Δασμολογικών Κατηγοριών 27.09 (λάδια 
ακατέργαστα από πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά) και 27.10 (λάδια από πετρέλαιο ή 
ασφαλτούχα ορυκτά). Αντιθέτως, αύξησε παρουσίασε η εξαγωγή προϊόντων της 
Δασμολογικής Κατηγορίας 27.11 (αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι 
υδρογονάνθρακες). Το γεγονός αυτό καθώς και η επισήμανση της Στατιστικής 
Υπηρεσίας ότι τα πετρελαιοειδή εμφανίζονται με μεγαλύτερη σαφήνεια στα 
στατιστικά στοιχεία του τέλους του έτους, μας οδηγεί στο να διατηρούμε επιφυλάξεις 
για μερική έστω αλλαγή της μέχρι σήμερα διαφαινόμενης εικόνας των ρωσικών 
εξαγωγών προς Ελλάδα, αφού οι ανωτέρω κατηγορίες αφορούν το 65% περίπου των 
ρωσικών εξαγωγών προς Ελλάδα.  

3. Στις υπόλοιπες Δασμολογικές Κατηγορίες (πλην προϊόντων ενέργειας) παρατηρούμε 
σαφώς αυξητικές τάσεις στις ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα.  

4. Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την Ρωσία ήταν σημαντική, αφού το 
αρνητικό μας ισοζύγιο με την χώρα αυτή μειώθηκε κατά 59,13% και ανήλθε σε -
478,32 εκατ. Ευρώ, από αρνητικό ισοζύγιο της τάξεως των -1,17 δις Ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο 2009. 

5. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στην Ρωσία είναι λιγότερο 
συγκεντρωμένες σε κατηγορίες προϊόντων, αφού τα 10 πρώτα Ελληνικά εξαγόμενα 
προϊόντα κατέχουν το 64,17% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι Ρωσικές εξαγωγές 
στην Ελλάδα αφορούν κατά μεγάλο μέρος, όπως προαναφέραμε, σε εξαγωγές 
προϊόντων ενέργειας. 

 
 
 
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  
    ΡΩΣΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2009-2010 σε Ευρώ. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 126.979.670 € 
Δασμ. 
κατ/ρία Περιγραφή εξάμηνο 

2010 
% επί 

συνόλου 
εξάμηνο 

2009 
Μεταβολή 

2009/2010 % 
43.03 Γουνοδέρματα, γουναρικά 23.469.358 18,48 13.019.189 80,26 
08.10 Άλλοι καρποί και φρούτα νωπά 11.439.009 9,00 11.987.929 -4,57 

85.17 
Ηλεκτρικές συσκευές για 
ενσύρματη τηλεφωνία 9.802.202 7,71 30.857 3.166,54 

08.09 Φρούτα νωπά 8.697.987 6,84 6.602.240 31,74 
24.01 Καπνός  7.706.937 6,06 7.975.021 -3,36 

89.01 
Πλοία για μεταφορά προσώπων 
ή εμπορευμάτων 5.997.900 4,72 ---- ---- 

34.05  Στιλβώματα, υλικά καθαρισμού 5.494.502 4,32 8.547.147 -35,71 

03.02 
Ψάρια νωπά με εξαίρεση τα 
φιλέτα 4.061.984 3,19 1.207.994 236,25 

20.07 Πολτοί καρπών και φρούτων 3.405.632 2,68 3.849.061 -11,52 

68.02 
Πέτρες λάξευσης ή οικοδομικές 
επεξεργασμένες και τεχνουργ. 2.763.787 2,17 769.311 259,25 

      
 
 
 
 
 



 
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: 605.300.880 € 

Δασμ. 
κατ/ρία 

Περιγραφή εξάμηνο 
2010 

% επί 
συνόλου 

εξάμηνο 
2009 

Μεταβολή 
2009/2010 % 

27.11 
Αέρια πετρελαίου και άλλοι 
αέριοι υδρογονάνθρακες 296.797.921 49,03 176.240.017 68,40 

7.016 Αλουμίνιο  75.049.764 12,39 30.653.810 144,83 

27.09 

Λάδια ακατέργαστα από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά 53.453.279 8,83 652.464.807 -91,80 

27.10 
Λάδια από πετρέλαιο ή 
ασφαλτούχα ορυκτά 49.753.629 8,21 327.747.122 -84,81 

74.03 
Χαλκός καθαρισμένος και 
κράματα 23.151.323 3,82 ---- ---- 

72.08 
Προϊόντα έλασης από σίδηρο 
ή χάλυβα 18.185.781 3,00 8.320.645 118,56 

15.12 Φυτικά έλαια 9.124.812 1,50 8.229.597 10,87 

72.04 

Απορρίμματα και θραύσματα 
χυτοσιδήρου, σιδήρου ή 
χάλυβα 8.885.226 1,46 4.271.235 108,02 

48.01 Χαρτί – Προϊόντα 6.757.609 1,16 8.934.724 -24,36 
74.08 Σύρματα από χαλκό 5.764.294 0,95 2.352.474 145,03 

 
  

 


