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ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2011  
 
 
 

Α. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 
 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σας γνωρίζουμε ότι το πρώτο 
εξάμηνο 2011 η πορεία του διμερούς εμπορίου παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα: 
 
 
 
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 

1ο εξάμηνο 2011 
(σε Ευρώ) 

1ο εξάμηνο 2010 
(σε Ευρώ) 

μεταβολή  
(επί τοις %) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 164.502.284 127.078.245 +29,44 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΩΣΙΑΣ 2.333.470.293 2.399.122.432   -2,73 
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2.497.972.577 2.526.200.677   -1,11 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ -2.168.968.009 -2.272.044.187   -4,53 
 
Από τα στοιχεία προκύπτει σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας προς Ρωσία της τάξεως 
του 29,44% σε Ευρώ και μικρή μείωση των εξαγωγών των προϊόντων προέλευσης Ρωσίας 
προς τη χώρα μας κατά -2,73%.  
Πιο συγκεκριμένα το πρώτο εξάμηνο 2011 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 164,50 εκατ. 
Ευρώ έναντι 127,07 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2010. 
 
Παράλληλα οι Ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα παρουσίασαν μικρή μείωση κατά -2,73% 
και από 2,339 δις Ευρώ περιορίσθηκαν σε 2,333 δις. Ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2011. 
 
Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατά -1,11% και από 2,526 δις Ευρώ το πρώτο 
εξάμηνο 2010 περιορίσθηκε στα 2,497 δις Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011. 
 
 Αναλυτικότερα: 

1. Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 29,44% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 
εξαγωγών της δασμολογικής κατηγορίας 08.10 (φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα) κατά 
123,90% η οποία πιθανόν να ήταν ακόμη μεγαλύτερη αν δεν είχε μεσολαβήσει στις 
αρχές Ιουνίου, εποχή που η παραγωγή και εξαγωγή φράουλας βρίσκεται στο απόγειό 
της, η προσωρινή απαγόρευση εισαγωγών φράουλας από τις Ρωσικές Αρχές λόγω της 
επιδημίας του βακτηρίου E.coli. Πρόβλημα που αντιμετωπίστηκε επιτυχώς εκ μέρους 
μας και είχε αίσια κατάληξη με την άρση της απαγόρευσης μετά πάροδο μερικών 
ημερών.  



2. Σημαντική είναι επίσης η αύξηση που καταγράφεται στη κατηγορία 08.09 (βερίκοκα, 
κεράσια, ροδάκινα κ.ά) κατά 30,72% και η οποία θεωρούμε θα είναι ακόμη 
μεγαλύτερη το επόμενο τρίμηνο, αφού τα ανωτέρω φρούτα φθάνουν στην ακμή της 
παραγωγής τους επόμενους μήνες.  

3. Ενθαρρυντική είναι η αύξηση που καταγράφεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες 
προϊόντων όπως στιλβώματα-υλικά καθαρισμού, μαρμελάδες και καρποί φρούτων, 
ολοκληρωμένα κυκλώματα κ.ά. ενώ και όπου παρουσιάζεται μείωση αυτή είναι μικρή 
(με εξαίρεση τα ακατέργαστα καπνά).  

4. Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν μείωση κατά -2,73% που οφείλεται στην 
μείωση των εξαγωγών της δασμολογικής κατηγορίας 27.09 (λάδια ακατέργαστα από 
πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά) κατά -20,81% ενώ οι υπόλοιπες δασμολογικές 
κατηγορίες εμφανίζουν σαφώς αυξητικές τάσεις στις ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα, 
με εξαίρεση τη κατηγορία 74.08 (σύρματα από χαλκό).  

5. Η μείωση του εμπορικού ελλείμματος με την Ρωσία ήταν μικρή, αφού το αρνητικό μας 
ισοζύγιο με την χώρα αυτή μειώθηκε κατά 4,53% και ανήλθε σε -2,168 δις Ευρώ, από 
αρνητικό ισοζύγιο της τάξεως των -2,272 δις Ευρώ το πρώτο εξάμηνο 2010. 

6. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στην Ρωσία είναι λιγότερο 
συγκεντρωμένες σε κατηγορίες προϊόντων, αφού τα 10 πρώτα Ελληνικά εξαγόμενα 
προϊόντα κατέχουν το 63,82% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι Ρωσικές εξαγωγές 
στην Ελλάδα αφορούν κατά συντριπτικό ποσοστό 91,85% σε εξαγωγές προϊόντων 
ενέργειας. 

 
 
 
 
 
Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ  
    ΡΩΣΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΩΤΩΝ ΕΞΑΜΗΝΩΝ 2010-2011 σε Ευρώ. 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 164.502.284 € 
Δασμ. 
κατ/ρία Περιγραφή 1ο εξάμηνο 

2011 
% επί 

συνόλου 
1ο εξάμηνο 

2010 
Μεταβολή 

2010/2011 % 
08.10 Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα  25.612.112 15,56 11.439.009 +123,90 
43.03 Γουνοδέρματα 23.131.480 14,06 23.469.358 -1,43 
08.09 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα κ.ά 11.370.478 6,91 8.697.987 +30,72 

85.17 
Ηλεκτρικές συσκευές για 
ενσύρματη τηλεφωνία 9.128.517 5,54 9.802.202 -6,87 

34.05 Στιλβώματα, υλικά καθαρισμού 8.244.336 5,01 5.494.502 +50,04 

20.07 
Πολτοί καρπών και φρούτων, 
μαρμελάδες 6.817.774 4,14 3.405.632 +100,19 

24.01 Καπνά ακατέργαστα 6.309.687 3,83 7.706.937 -18,12 
85.42 Ολοκληρωμένα κυκλώματα  6.004.652 3,65 361.696 +1560,13 
74.11 Σωλήνες από χαλκό 4.253.266 2,58 535.775 +693,85 

03.02 
Ψάρια βρώσιμα νωπά ή 
διατηρημένα με απλή ψύξη  4.185.125 2,54 4.061.984 +3,03 

      
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας  
 
 
 
 
 
 
 



 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ: 2.333.470.293 € 

Δασμ. 
κατ/ρία Περιγραφή 1ο εξάμηνο 

2011 
% επί 

συνόλου 
1ο εξάμηνο 

2010 
Μεταβολή 

2010/2011 % 

27.09 

Λάδια ακατέργαστα από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 
ορυκτά (ακατέργ. πετρέλαιο)  1.099.390.258 47,11 1.388.398.937 -20,81 

27.10 
Λάδια από πετρέλαιο ή 
ασφαλτούχα ορυκτά  647.738.096 27,75 504.212.326 +28,46 

27.11 
Αέρια πετρελαίου και άλλοι 
αέριοι υδρογονάνθρακες  396.666.077 16,99 296.797.921 +33,64 

76.01 
Αργίλιο σε ακατέργαστη 
μορφή  113.503.546 4,86 75.049.764 +51,23 

72.08 
Προϊόντα έλασης από σίδηρο 
ή χάλυβα 20.768.490 0,89 18.185.781 +14,20 

43.01 Γουνοδέρματα ακατέργαστα 10.482.673 0,44 4.806.357 +118,10 

31.04 
Λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά 
καλιούχα 4.458.608 0,19 4.454.224 +0,09 

31.05 Λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά 3.796.377 0,16 1.004.358 +277,99 
74.08 Σύρματα από χαλκό  2.938.613 0,12 5.764.294 -49,02 

76.02 
Απορρίμματα και θραύσματα 
από αργίλιο 2.850.107 0,12 1.165.305 +144,58 

Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας  
 


