ΘΕΜΑ: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ – ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ
ΤΟ ΕΤΟΣ 2010
Α. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σας γνωρίζουμε ότι το έτος
2010 η πορεία του διμερούς εμπορίου παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΩΣΙΑΣ
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

2010
(σε Ευρώ)
321.751.885
4.668.914.942
4.990.666.827
-4.347.163.057

2009
(σε Ευρώ)
234.543.887
2.959.729.909
3.194.273.796
-2.725.186.022

ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(σε %)
+37,18
+57,74
+56,23
+59,51

Από τα στοιχεία προκύπτει σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας προς Ρωσία της τάξεως
του 37,18% και μεγάλη αύξηση των εξαγωγών των προϊόντων προέλευσης Ρωσίας προς τη
χώρα μας κατά +57,74%.
Πιο συγκεκριμένα το έτος 2010 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 321,75 εκατ. Ευρώ
έναντι 234,54 εκατ. Ευρώ το 2009.
Παράλληλα, οι Ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα παρουσίασαν μεγάλη αύξηση κατά
+57,74% και από 2,95 δις Ευρώ το 2009 ανήλθαν σε 4,66 δις Ευρώ το 2010.
Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε αύξηση κατά +56,23% και από 3,19 δις Ευρώ το 2009
ανήλθε σε 4,99 δις Ευρώ το 2010.
1.

2.

3.
4.

Αναλυτικότερα:
Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 37,18% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
εξαγωγών των Δασμολογικών Κατηγοριών 43.03.10.90 (γουνοδέρματα, γουναρικά),
08.09.30.90 (ροδάκινα) ενώ σημαντική θεωρούμε την αύξηση που παρουσιάζεται στη
Δασμολογική Κατηγορία 03.02.69.99 (ψάρια νωπά θάλασσας, άλλα) ενώ συνεχίζεται η
αυξητική τάση της Δασμολογικής Κατηγορίας 85.17.69.90 (συσκευές τηλεφωνίας)
αλλά και των υπόλοιπων Δασμολογικών Κατηγοριών.
Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν σημαντική αύξηση κατά +57,74% που
οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών των Δασμολογικών Κατηγοριών 27.09.00.90
(λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο
πετρέλαιο), άλλα), 27.11.21.00 (φυσικό αέριο) και 27.10.19.45 (πετρέλαιο εσωτερικής
καύσης περιεκτικότητας σε θείο άνω του 0,05% αλλά κάτω από 0,2%).
Στις υπόλοιπες Δασμολογικές Κατηγορίες (πλην προϊόντων ενέργειας) παρατηρούμε
σαφώς αυξητικές τάσεις στις ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα.
Η αύξηση του εμπορικού ελλείμματος με την Ρωσία ήταν σημαντική, αφού το
αρνητικό μας ισοζύγιο με την χώρα αυτή αυξήθηκε κατά +59,51% και ανήλθε σε -4,34
δις Ευρώ έναντι αρνητικού ισοζυγίου της τάξεως των -2,72 δις Ευρώ το 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 54,28% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι Ρωσικές εξαγωγές
στην Ελλάδα αφορούν κατά μεγάλο μέρος σε εξαγωγές προϊόντων ενέργειας.
6. Η ανατροπή των μέχρι σήμερα τάσεων που επικρατούσαν στο διμερές εμπόριο μετά
την έναρξη της διεθνούς κρίσης το Φθινόπωρο του 2008 σηματοδοτούν την έναρξη
νέας περιόδου στο διμερές εμπόριο. Περίοδος που, κατά τη γνώμη μας, θα
χαρακτηρίζεται από την εκ νέου ενδυνάμωση της ρωσικής οικονομίας και την
εμφάνιση εξ αυτού του λόγου σημαντικών ευκαιριών για ανάληψη επιχειρηματικών
δράσεων στη ρωσική αγορά από ελληνικής πλευράς.

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

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 321.751.885 €
Δασμολογική
Κατηγορία

Περιγραφή

2010

43.03.10.90
08.09.30.90
85.17.69.90
08.10.50.00
24.01.10.60
34.05.30.00
89.01.90.10
08.09.30.10
08.10.10.00
56.01.22.10
27.10.19.21
20.07.99.50
76.06.91.00
15.09.10.90
03.02.69.99
76.07.20.10
20.07.99.39
20.05.70.00
84.28.10.20
39.21.90.10

Γουνοδέρματα
Ροδάκινα
Συσκευές τηλεφωνίας
Ακτινίδια
Καπνά ανατολικού τύπου
Στιλβώματα για αμαξώματα
Πλοία για θαλάσσια ναυσιπλοΐα
Ροδάκινα, μπρουνιόν και νεκταρίνια
Φράουλες
Πετσέτες, πάνες, από συνθετικές ίνες κλπ.
Ειδικό καύσιμο αεριωθούμενων
Πολτοί φρούτων
Πλάκες, ταινίες, φύλλα από αργίλιο αμιγές
Ελαιόλαδο, άλλα
Ψάρια νωπά θάλασσας, άλλα
Φύλλα, ταινίες αργιλίου σε υπόθεμα
Εσπεριδοειδή, άλλα
Ελιές
Ανελκυστήρες και αναβάτες φορτίου
Πλάκες, μεμβράνες, ταινίες από πλαστικές ύλες,
άλλα

95.572.587
16.916.239
12.464.302
12.250.833
10.948.590
9.827.091
5.997.900
5.854.562
5.687.013
5.586.458
5.146.504
4.746.811
4.671.609
4.650.407
4.607.348
4.383.335
3.612.490
3.478.732
3.285.980
3.279.551

% επί του
συνόλου
29,70
5,25
3,87
3,80
3,26
3,05
1,86
1,81
1,76
1,73
1,59
1,47
1,45
1,44
1,43
1,36
1,12
1,08
1,02
1,01

2009
70.528.549
9.457.127
80.114
11.145.196
11.781.983
15.534.049
-----2.213.388
6.347.508
3.864.677
3.335.847
-----4.564.349
1.965.329
2.144.507
3.079.430
734.726
1.319.295
1.528.081
------

Μεταβολή
%
+35,50
+78,87
+15.458,00
+9,92
-7,07
-36,73
-----+164,50
-10,40
+44,55
+54,27
-----+2,34
+136,62
+114,84
+42,34
+391,67
+163,68
+115,03
------

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ: 4.668.914.942 €
Δασμολογική
Κατηγορία

Περιγραφή

2010

27.09.00.90

Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από
ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο
πετρέλαιο), άλλα
Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
περιεκτικότητας σε θείο άνω του 0,05%
αλλά κάτω από 0,2%
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που
προορίζεται να υποστεί καθορισμένη
επεξεργασία
Αργίλιο όχι σε κράμα
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης που
προορίζεται να υποστεί καθορισμένη
επεξεργασία
Πετρέλαιο εσωτερικής περιεκτικότητας σε
θείο κάτω από 1%
Κάθοδοι και τμήματα καθόδων χαλκού
Κράματα αργιλίου, πρωτεύοντα
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
περιεκτικότητας σε θείο άνω του 2% και
κάτω από 2,8%
Απορρίμματα σιδήρου ή χάλυβα, άλλα
Προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα με
πάχος κάτω των 3mm
Χαρτί εφημερίδων σε κυλίνδρους ή φύλλα
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
περιεκτικότητας σε θείο άνω του 1% και
κάτω από 2%
Λιθάνθρακες, άλλοι
Λάδια ακατέργαστα ηλιοτρόπιου
Προϊόντα έλασης από σίδηρο ή χάλυβα με
πάχος 4,75mm
Απορρίμματα σιδήρου ή χάλυβα,
κομματιασμένα
Πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
περιεκτικότητας σε θείο άνω 2,8%
Σιτάρι και σμιγάδι, άλλα

27.11.21.00
27.10.19.45

27.10.19.51

76.01.10.00
27.10.19.31

27.10.19.61
74.03.11.00
76.01.20.10
27.10.19.65

72.04.49.90
72.08.39.00
48.01.00.00
27.10.19.63

27.01.12.90
15.12.11.91
72.08.37.00
72.04.49.10
27.10.19.69
10.01.90.99

2.749.413.361

% επί
του
συνόλου
58,88

2009

Μεταβολή
%

1.429.893.687

+92,28

579.247.570
550.496.406

12,40
11,79

411.240.151
360.285.130

+40,85
+52,79

170.375.149

3,64

327.086.662

-47,91

118.506.111
78.988.107

2,53
1,69

54.939.047
71.268.454

+115,70
+10,83

56.792.504

1,21

9.157.790

+520,15

52.776.524
45.004.936
21.117.175

1,13
0,96
0,45

35.693.837
23.121.987
3.652.017

+47,85
+94,64
+478,23

13.874.939
13.869.330

0,29
0,29

12.702.546
16.028.643

=9,22
-13,47

13.740.404
12.858.249

0,29
0,27

13.895.852
20.444.042

-1,11
-37,10

12.229.760
11.836.901
11.168.923

+168,0,26
0,25
0,23

2.075.488
12.202.594
6.944.749

+489,24
-2,99
+60,82

10.794.548

0,23

5.715.515

+88,86

10.696.597

0,22

------

------

9.790.220

0,20

3.650.319

+168,20

