
Εμπορικό Ισοζύγιο 
Το 2009, το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε αρνητικό για την Ελλάδα (-2.242,8 

εκ.ευρώ ) και περιορίσθηκε κατά -44% σχεδόν έναντι του 2008 (-4.035). Το μεγάλο 
έλλειμμα που παρουσιάζεται οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις ελληνικές εισαγωγές 
πετρελαιοειδών και φυσικού αερίου. 

Ελληνικές εξαγωγές 
Οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν μείωση  κατά -44%, το 2009. φθάνοντας τα 

$234,5 εκ., Ευρώ έναντι 418,8 εκ. το 2008. Η  μείωση της αξίας των Ελληνικών 
εξαγωγών στη Ρωσία οφείλεται κυρίως στην μείωση των γενικών εισαγωγών της 
Ρωσίας κατά το 2009.  

Θεωρείται ότι η ενίσχυση των ελληνικών προσπαθειών την τελευταία διετία πριν 
την οικονομική κρίση, συνέβαλε σημαντικά στην εξέλιξη αυτή. Παρότι το 2009 υπήρξε 
μείωση του Εμπορίου και από τις δύο πλευρές λόγω οικονομικής κρίσης  υπάρχουν 
προϋποθέσεις για ενδυνάμωση του διμερούς εμπορίου λόγω ανάκαμψης της Ρωσικής 
οικονομίας. Ενδεικτικώς αναφέρουμε: 

 Την διοργάνωση της Μεικτής Διϋπουργικής Επιτροπή Ελλάδος–Ρωσίας (το 
ά εξάμηνο 2010), σε συνδυασμό με τη διοργάνωση επιχειρηματικού 
συνεδρίου και συνοδεία ενδεχόμενης επιχειρηματικής αποστολής.,  

 Τις επιχειρηματικές αποστολές που αναμένονται το 2010  από τον ΟΠΕ, την 
ΔΕΘ, το ΕΒΕΘ κατά το 2010. 

 Ένταξη της Ρωσίας στις αγορές–στόχους του Ο.Π.Ε., 
 Επανέναρξη συμμετοχής της χώρας μας με εθνικά περίπτερα σε επιλεγμένες 

διεθνείς εκθέσεις, με την συντονισμό του ΟΠΕ, 
 Διοργάνωση τουλάχιστον τεσσάρων επιχειρηματικών αποστολών ετησίως, 
 Εκδηλώσεις προώθησης ελληνικών τροφίμων και ποτών στο πλαίσιο 

κοινοτικών προγραμμάτων για προώθηση Ελληνικών προϊόντων στην 
Ρωσική αγορά.  

 Αποστολή Ρώσων αγοραστών στην Ελλάδα. 
 Εξεύρεση Ρώσων αγοραστών για επιλεγμένες Διεθνείς Εκθέσεις της 

HELEXPO και κάλυψη των δαπανών συμμετοχής τους σε αυτές από την 
τελευταία, συνοδεία στελέχους του Γραφείου μας. 

Οι ανωτέρω ενέργειες αποδεικνύουν ότι η βελτίωση των αποτελεσμάτων είναι 
εφικτή όταν οι προσπάθειες είναι συγκροτημένες και υπάρχει συνεργασία και 
συντονισμός φορέων από διαφορετικά Υπουργεία με τους επιχειρηματικούς και 
επιμελητηριακούς φορείς. 
Διάρθρωση ελληνικών εξαγωγών: 

Την πρώτη θέση συνεχίζουν να καταλαμβάνουν οι εξαγωγές γουνοδερμάτων 
και γουναρικών (€70,743 εκ. 143,4 εκ.),  οι οποίες το 2009 σημείωσαν μείωση κατά -51% 
έναντι  του 2008 (143,876 εκτ. Ευρώ. Η αξία τους καταλαμβάνει ποσοστό 30% των 
ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.  

Στη δεύτερη θέση ως προς την αξία των ελληνικών εξαγωγών παραμένουν οι 
εξαγωγές νωπών φρούτων (ΔΚ08) οι οποίες μειώθηκαν το 2009 και ανήλθαν σε €32,743 
εκ αποτελώντας το 13,94% των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.  

Στη τρίτη θέση ως προς την αξία των ελληνικών εξαγωγών παραμένουν οι 
εξαγωγές καπνού (ΔΚ24) οι οποίες αυξήθηκαν το 2009 και ανήλθαν σε €18,304 εκ 
αποτελώντας το 7,79% των ελληνικών εξαγωγών στη Ρωσία.  



Οι εξαγωγές καλλυντικών (ΔΚ34) διατήρησαν τα υψηλά επίπεδα του 
προηγούμενου έτους και με μία μικρή πτώση κατέλαβαν στην τέταρτη θέση κατά σειρά 
αξίας ανερχόμενες σε €17,220 εκ. σημειώνοντας μικρή πτώση κατά  15,7%.  

Οι εξαγωγές κονσερβοποιημένων φρούτων (ΔΚ20) μειώθηκαν σημαντικά κατά -
47,8% έναντι  του προηγούμενου έτους και παρέμειναν στην πέμπτη θέση κατά σειρά 
αξίας ανερχόμενες σε €12,9 εκ..  

Τα προϊόντα Αλουμινίου αποτελούν το έκτο κατά αξία εξαγόμενο προϊόν στη 
Ρωσία, σημειώνοντας, ωστόσο, αύξηση κατά +40,6%. Στην έβδομη θέση κατατάσσονται 
οι εξαγωγές μηχανών συσκευών και υλικών ηλεκτρικών (ΔΚ85), οι οποίες σημείωσαν 
μείωση κατά -65,2% και ανήλθαν σε €8,749 εκ.  

Κάποιες από τις κατηγορίες στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές μεταβολές 
κατά το υπο εξέταση διάστημα είναι:  η ΔΚ84 (και ειδικότερα οι λέβητες και πυρηνικοί 
αντιδραστήρες), προϊόντα της οποίας παρουσίασαν μείωση  κατά -74,19% 
καταλαμβάνοντας την όγδοη κατά σειρά αξίας θέση των ελληνικών εξαγωγών. 
Ιδιαίτερα σημαντική αύξηση παρουσίασε η ΔΚ406 (και ειδικότερα η κατηγορία 
καουτσούκ και τεχνουργήματα) η αξία των εξαγωγών της οποίας ανήλθε σε €2,7 εκ. 
έναντι μόλις €0,11 εκ.  το 2008 καταλαμβάνοντας τη δέκατη όγδοη θέση κατά σειρά 
αξίας.  

Ελληνικές εισαγωγές 
Το 2009, οι ελληνικές εισαγωγές από τη Ρωσία παρουσίασαν σημαντική αύξηση 

κατά -42,29% και, σε απόλυτη αξία, περιορίσθηκαν στα  3,130 εκ. ευρώ, έναντι 4,454 εκ. 
ευρώ το 2008. 
Διάρθρωση ελληνικών εισαγωγών: 

Οι εισαγωγές ρωσικών προϊόντων αποτελούνται κυρίως από προϊόντα 
πετρελαίου και φυσικού αερίου τα οποία καταλαμβάνουν ποσοστό 79,75% των 
ελληνικών εισαγωγών από τη Ρωσία. Η αξία τους το 2009 ανήλθε σε €2,496 δις 
σημειώνοντας μείωση κατά 54,72%. Στη δεύτερη θέση συνεχίζουν να βρίσκονται οι 
εισαγωγές αργιλίου και των προϊόντων του, οι οποίες σημείωσαν μείωση έναντι του 
2008 κατά 13,53% και ανήλθαν σε €256 εκ αποτελώντας μόλις το 5% των εισαγωγών 
μας από τη Ρωσία. Ακολουθούν οι εισαγωγές χυτοσιδήρου, σιδήρου και χάλυβα, οι 
οποίες σε αντίθεση με το 2008 οπότε και είχαν μειωθεί (-15,4%), παρουσίασαν αύξηση 
κατά 34% και ανήλθαν σε €147,5 εκ..  Στην τέταρτη θέση  εξακολουθούν να βρίσκονται 
οι εισαγωγές δημητριακών, παρά τη σημαντική μείωση που παρουσίασαν κατά 40,5% , 
ενώ στην πέμπτη  θέση κατατάσσονται πλέον οι εισαγωγές ξυλείας, οι οποίες, όμως, 
επίσης  σημείωσαν κάμψη κατά 43,1%.  

Κάποιες από τις κατηγορίες στις οποίες παρατηρήθηκαν σημαντικές 
μεταβολές κατά το υπο εξέταση διάστημα είναι:  τα λιπάσματα (ΔΚ31) των οποίων η 
αξία αυξήθηκε κατά 242,75% καταλαμβάνοντας την 6η κατά σειρά αξίας θέση στις 
ρωσικές εξαγωγές στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση παρατηρείται και στην 
κατηγορία μηχανημάτων και εξοπλισμού (ΔΚ84) η αξία της οποίας από μόλις €1,2 εκ 
το 2007 ανήλθε σε €16,6 εκ το 2008. 
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Διάρθρωση ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία-20 πρώτες κατηγορίες 
προϊόντων  

Ελληνικές εξαγωγές στη Ρωσία 2009 2008 Μεταβολή



Αξία (€) 
Μερίδιο 

(%) Αξία (€) 
Μερίδιο 

(%) (%)
α/α ΣΥΝΟΛΟ 234.545.027 100,00 418.876.702 100,00 -44%

1 43 - Γουνοδέρματα και γουναρικά. 
Τεχνητά γουνοδέρματα. 70.743.518 30 143.387.684 34,23 

2 08 - Καρποί και φρούτα βρώσιμα, 
φλούδες εσπεριδοειδών ή πεπονιών 32.743.518 13,94 52.126.108 12,44 -3

3 24 - Καπνά και βιομηχανοποιημένα 
υποκατάστατα καπνού. 

18.304.823 7,80 15.373.977 3,67 +19

4 

34 - Σαπούνια, οργανικές ουσίες 
επιφανειακής δράσης, 
παρασκευάσματα για πλύσιμο 
(αλισίβες),. 

17.220.466 7,3 19.724.359 4,71 -12

5 20 – Κονσερβοποιημένα φρούτα-
λαχανικά 12.391.222 5,2 23.777.628 5,66 -47,8

6 76 - Αργίλιο και τεχνουργήματα από 
αργίλιο 9.683.289 4,1 6.420.555 1,53 +50,

7 85 – Μηχανές – Συσκευές- 
Ηλεκτρικές 8.749.777 3,7 23.530.949 5,55 -62

8 84 – Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
λέβητες 8.207.457 3,4 31.689.485 7,57 -74,1

9 39 - Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα από καουτσούκ 8.181.587 3,4 11.416.998 2,73 -28

10 56- Βάτες, υφάσματα 4.704.534 2% ----- ----- 
11 03 –Ψάρια, και μαλακόστρακα 4.320.499 1,8 7.426.783 2,08 -41,82

12 

33 - Αιθέρια έλαια και ρητινοειδή. 
Προϊόντα αρωματοποιίας ή 
καλλωπισμού παρασκευασμένα και 
καλλυντικά παρασκευάσματα 

4.123.277 1,7 5.751.791 1,37 -28,3

13 27 – Ορυκτά καύσιμα 3.766.075 1,6 14.129.475 3,38 -73,34

14 

32 - Δεψικά και βαφικά εκχυλίσματα. 
Ταννίνες και τα παράγωγά τους. 
Χρωστικά και άλλες χρωστικές ύλες, 
χρώματα επίχρισης και βερνίκια. 
Μαστίχες (στόκοι). Μελάνια. 

2.730.253 1,16 4.242.237 0,95 -35,6

15 

56 - Βάτες, πιλήματα και υφάσματα 
μη υφασμένα. Νήματα ειδικά. 
Σπάγκοι, σχοινιά και χοντρά σχοινιά. 
Είδη σχινοποιίας. 

3.657.754 1,55 1.489.976 0,35 +145,4

16 61 - Ενδύματα και συμπληρώματα 
του ενδύματος, πλεκτά. 3.110.710 1,32 3.093.287 0,7 +0

17 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος και 
χάλυβας 2.774.572 1,18 7.356.589 0,16 -62,28

18 40 - Καουτσούκ και τεχνουργήματα 
από καουτσούκ 2.759.553 1,17 395.967 0,11 +596,91

19 21 - Διάφορα παρασκευάσματα 
διατροφής 2.693.488 1,14 2.010.828 0,56 +33

20 
68 - Τεχνουργήματα από πέτρες, 
γύψο, τσιμέντο, αμίαντο, 
μαρμαρυγία ή ανάλογες ύλες 

2.275.754 0,97 2.008.399 0,56 +13,31

 
 
 
Διάρθρωση ελληνικών εισαγωγών από τη Ρωσία-20 πρώτες κατηγορίες 

προϊόντων 
2009 2008 ΜεταβΕλληνικές εισαγωγές ρωσικών 

προϊόντων 
Αξία (€) 

Μερίδιο 
(%) Αξία (€) 

Μερίδιο 
(%) (%)

α/α ΣΥΝΟΛΟ 2.477.328.297 100,00 4.544.048.615 100,00 45,48



1 
27 - Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια 
και προϊόντα της απόσταξης αυτών. 
Ασφαλτώδεις ύλες. Κεριά ορυκτά. 

2.188.283.739 69,91 3.862.543.009 86,72 -43,3

2 76 - Αργίλιο και τεχνουργήματα από 
αργίλιο  81.200.059 2,59 221.454.790 4,97 -63,3

3 72 - Χυτοσίδηρος, σίδηρος και 
χάλυβας 63.678.429 2,03 147.549.544 3,31 -5

4 74 - Χαλκός και τεχνουργήματα από 
χαλκό 42.402.076 1,35 18.037.323 0,40 +13

5 
48 - Χαρτί και χαρτόνια. 
Τεχνουργήματα από κυτταρίνη, 
χαρτί ή χαρτόνι. 

16.146.012 0,51 42.402.076 1,69% -61,9

6 

15 - Λίπη και λάδια ζωικά ή φυτικά. 
Προϊόντα της διάσπασης αυτών. 
Λίπη βρώσιμα επεξεργασμένα. Κεριά 
ζωικής ή φυτικής προέλευσης. 

14.818.872 0,47 14.707.162 0,33 +

7 44 -Ξυλεία 10.225.942 0,32 26.679.288 0,60 -61,
8 31 - Λιπάσματα 8.095.997 0,25 18.573.740 0,42 -5
9 28 - Χημικά 7.097.999 0,20 ---- ---- 

10 

47 - Πολτοί από ξύλο ή από άλλες 
κυτταρινικές ινώδεις ύλες. Χαρτί ή 
χαρτόνι για ανακύκλωση 
(απορρίμματα και αποκόμματα) 

6.060.770 0,19 8.726.605 0,20 -30,5

11 12 – Αλλα  ελαιιώδη 4.919.345 0,15 ---- ---- 

12 
10 - Δημητριακά 

4.919.345 0,15 ---- ---- 

13 43 - Γουνοδέρματα και γουναρικά. 
Τεχνητά γουνοδέρματα. 4.618.530 0,14 10.809.049 0,24 -57,

14 87 - Οχήματα 4.461.478 0,14 1.627.921 0,04 +174,

15 40 - Καουτσούκ και τεχνουργήματα 
από καουτσούκ 3.233.776 0,10 5.326.363 0,12 -39,

16 

84 - Πυρηνικοί αντιδραστήρες, 
λέβητες, μηχανές, συσκευές και 
μηχανικές επινοήσεις. Μέρη αυτών 
των μηχανών ή συσκευών. 

2.917.024 0,09 16.898.880 0,19 -82,

17 22 - Ποτά, αλκοολούχα υγρά και 
ξύδι 1.927.524 0,06 1.997.542 0,04 

18 
23 - Υπολείμματα και απορρίμματα 
των βιομηχανιών ειδών διατροφής. 
Τροφές παρασκευασμένες για ζώα. 

1.498.830 0,04 7.339.844 0,16 -79,5

19 88-  Προϊόντα αεροναυπηγικής 1.472.940 0,04 ---- ---- 

20 29 - Οργανικά χημικά προϊόντα 1.031.509 0,03 4.887.661 0,11 -78,

 


