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ΘΔΜΑ: ΓΗΜΔΡΔ ΔΜΠΟΡΗΟ ΔΛΛΑΓΟ – ΡΩΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟ 

ΔΣΟ 2013  

 

 

Α. ΓΗΜΔΡΔΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΥΔΔΗ 

 

 

ύκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Ειιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο, ζαο γλσξίδνπκε όηη ην 2013 ην δηκεξέο 

εκπόξην ηεο Ειιάδνο κε ηε Ρσζηθή Οκνζπνλδία παξνπζίαζε ηελ αθόινπζε εηθόλα: 

 

 

 

ΑΞΗΑ ΔΞΑΓΩΓΩΝ 

2013 

(σε Δςπώ) 

2012 

(σε Δςπώ) 

μεταβολή  

(επί τοιρ %) 

ΔΞΑΓΩΓΔ ΔΛΛΑΓΟ 406.029.940 462.751.796 -12,25 

ΔΞΑΓΩΓΔ ΡΩΗΑ 6.611.718.394 6.014.479.532 +9,93 

ΟΓΚΟ ΔΜΠΟΡΗΟΤ 7.017.748.334 6.477.231.328 +8,34 

ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ -6.205.688.454 -5.551.727.736 +11,77 

 

 

 

Β. ΑΝΑΛΤΣΗΚΑ  ΣΑΣΗΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΞΑΓΩΓΩΝ - ΔΗΑΓΩΓΩΝ  

    ΔΛΛΑΓΟ – ΡΩΗΑ ΔΣΩΝ 2012-2013 σε Δςπώ. 

 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ 2013: 406.029.940 € 

Δασμ. 
κατ/ρία 

Περιγραυή 2013 
% επί 

συνόλου 
2012 

Μεταβολή 
2012/2013 % 

43.03.10.90 Γνπλνδέξκαηα 87.453.032 21,53 108.407.892 -19,32 
08.10.50.00 Αθηηλίδηα, λσπά  25.704.736 6,33 27.749.075 -7,36 
08.09.30.90 Ρνδάθηλα, λσπά 24.561.307 6,04 27.492.481 -10,66 
08.10.10.00 Φξάνπιεο, λσπέο 23.506.412 5,78 22.315.914 +5,33 
84.28.10.20 Ηιεθηξηθνί αλειθπζηήξεο 16.638.564 4,09 11.906.509 +39,74 

32.08.10.90 
Χξώκαηα επίρξπζεο θαη 
βεξλίθηα 12.018.148 2,95 13.795.162 -12,88 
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08.09.29.00 
Βεξίθνθα, θεξάζηα, ξνδάθηλα, 
άιια 12.016.718 2,95 4.296.522 +179,68 

08.09.30.10 Μπξνπληόλ θαη λεθηαξίληα, λσπά 10.033.604 2,47 11.105.818 -9,65 
15.09.10.90 Ειαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ 8.058.218 1,98 6.034.116 +33,54 

20.07.99.50 
Πνιηνί θαξπώλ θαη θξνύησλ, 
καξκειάδεο 6.398.431 1,57 ------ ------ 

03.02.84.90 Λαβξάθηα, άιια  5.264.236 1,29 4.749.215 +10,84 

76.07.20.10 
Φύιια θαη ιεπηέο ηαηλίεο από 
αξγίιην 5.040.944 1,24 4.734.572 +6,47  

07.07.00.05 
Αγγνύξηα, λσπά ή δηαηεξεκέλα 
κε απιή ςύμε 5.038.007 1,24 ------ ------ 

76.06.91.00 Ειάζκαηα θαη ηαηλίεο 4.879.016 1,20 7.191.804 -32,15  
20.05.70.00 Ειηέο 4.831.687 1,18 4.822.348 +0,19 

Επεμεξγαζία ζηνηρείσλ: Γξαθείν ΟΕΤ Πξεζβείαο Μόζραο  

 

 

 

ΔΗΑΓΩΓΔ ΑΠΟ ΡΩΗΑ 2013: 6.611.718.394 € 

Δασμ. 
κατ/ρία 

Περιγραυή 2013 
% επί 

συνόλου 
2012 

Μεταβολή 
2012/2013 % 

27.09.00.90 Αθαηέξγαζην πεηξέιαην, άιια 3.619.505.768 54,74 3.417.401.541 +5,91 

27.10.19.51 

Πεηξέιαην εμσηεξηθήο θαύζεο 
(fuel oil) πνπ πξννξίδεηαη λα 
ππνζηεί θαζνξηζκέλε 
επεμεξγαζία 1.124.532.494 17,00 442.562.006 +154,09 

27.11.21.00 Φπζηθό αέξην 983.154.212 14,86 920.163.089 +6,84 

27.10.19.47 

Λάδηα από πεηξέιαην ή 
αζθαιηνύρα νξπθηά, άιια, 
πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε 
ζείν κεηαμύ 0,002% θαη 0,1  255.700.771 3,86 500.213.398 -48,88 

27.10.19.48 

Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαύζεο 
(gas oil), πεξηεθηηθόηεηαο ζε 
ζείν άλσ ηνπ 0,1% 187.325.681 2,83 110.171.173 +70,03 

27.10.19.31 

Πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαύζεο 
(gas oil) πνπ πξννξίδεηαη λα 
ππνζηεί θαζνξηζκέλε 
επεμεξγαζία 124.565.879 1,88 290.474.271 -57,11 

76.01.10.00 Αξγίιην όρη ζε θξάκα 79.742.438 1,20 65.595.122 +21,56 

76.01.20.20 
Κξάκαηα αξγηιίνπ, πιάθεο θαη 
θνιώλεο 52.592.255 0,79 ------ ------ 

10.01.99.00 ηηάξη, άιια 40.142.524 0,60 54.633.634 -26,52 

43.01.80.00 Άιια γνπλνδέξκαηα νιόθιεξα 24.453.604 0,36 13.916.686 +75,71 

27.10.19.43 

Λάδηα από πεηξέιαην ή 
αζθαιηνύρα νξπθηά, άιια, 
πεξηεθηηθόηεηαο θαηά βάξνο ζε 
ζείν ιηγόηεξν από 0,001% 11.634.032 0,17 ------ ------ 

10.05.90.00 Καιακπόθη  9.930.012 0,15 ------ ------ 

31.02.10.10 
Οπξία κε πεξηεθηηθόηεηα 
αδώηνπ άλσ ηνπ 45% 8.906.949 0,13 ------ ------ 

28.03.00.00 Άλζξαθαο  6.441.998 0,09 7.101.134 -9,28 

27.01.12.90 Ληζάλζξαθαο αζθαιηνύρνο 5.666.969 0,08 ------ ------ 
Επεμεξγαζία ζηνηρείσλ: Γξαθείν ΟΕΤ Πξεζβείαο Μόζραο  
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Γ. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

 

 

1. Η κείσζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ θαηά 12,25% νθείιεηαη θπξίσο ζηε κείσζε ησλ 

εμαγσγώλ ησλ δαζκνινγηθώλ θαηεγνξηώλ 43.03.10.90 «γνπλνδέξκαηα», 08.10.50.00 

«αθηηλίδηα, λσπά», 08.09.30.90 «ξνδάθηλα, λσπά».  

 

2. Θεσξνύκε ελζαξξπληηθή ηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ησλ θαηεγνξηώλ 08.10.10.00 «θξάνπιεο, 

λσπέο», 84.28.10.20 «ειεθηξηθνί αλειθπζηήξεο» θαη 08.09.29.00 «βεξίθνθα, θεξάζηα, 

ξνδάθηλα, άιια», θαζώο θαη ηελ επίδνζε πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο 

15.09.10.90 «ειαηόιαδν θαη ηα θιάζκαηά ηνπ».  

 

3. Επηζεκαίλνπκε όηη νη εμαγσγέο ηεο δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο 43.03.10.90 «γνπλνδέξκαηα» 

είλαη ζηελ πξαγκαηηθόηεηα κεγαιύηεξεο, δηόηη κεγάινο αξηζκόο Ρώζσλ αγνξαζηώλ 

πξνβαίλνπλ ζε ηδησηηθέο αγνξέο όηαλ επηζθέπηνληαη ηελ Ειιάδα, είηε σο ηνπξίζηεο είηε σο 

επηζθέπηεο νξγαλσκέλσλ πξνο ηνύην εθδξνκώλ, ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηνύλ ηνπξηζηηθά 

γξαθεία ζε ζπλελλόεζε κε ειιεληθέο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο θαη εκπνξίαο γνπλώλ. Πιελ 

όκσο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γη’ απηέο ηηο αγνξέο θαη επνκέλσο δελ 

κπνξνύκε λα πξνβνύκε ζε νηαδήπνηε εθηίκεζε γηα ην κέγεζόο ηνπο. 

 

4. Όζνλ αθνξά ηηο ξσζηθέο εμαγσγέο πξνο Ειιάδα, πνπ παξνπζηάδνπλ αύμεζε θαηά 9,93%, 

απνθιεηζηηθά, παξαηεξνύκε όηη νη πξώηεο έμη δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο, νη νπνίεο όιεο 

αλαθέξνληαη ζε πξντόληα ελέξγεηαο, θαηαιακβάλνπλ ην ζπληξηπηηθό πνζνζηό ησλ ξσζηθώλ 

εμαγσγώλ θαη αλέξρνληαη αζξνηζηηθά ζην 95,17% ηνπ ζπλόινπ. Σν γεγνλόο δε απηό απνηειεί 

δηαρξνληθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ξσζηθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε ρώξα καο. Δίρσο δε απηέο ηηο έμη 

δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο ην εκπνξηθό ηζνδύγην ζα ήηαλ πιενλαζκαηηθό γηα ηε ρώξα καο. 

 

5. Αληηζέησο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο παξνπζηάδνπλ έληνλε δηαθνξνπνίεζε κε ηηο πξώηεο 

δεθαπέληε ζε αμία δαζκνινγηθέο θαηεγνξίεο λα απνηεινύλ αζξνηζηηθά ην 61,84% ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Ρσζία.  

 

6. Θεσξνύκε όηη θαηαιπηηθό ξόιν ζηε κείσζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Ρσζία είρε ε 

δηνιίζζεζε ηνπ Ρνπβιίνπ έλαληη ηνπ Επξώ θαηά 12% πεξίπνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ππό 

εμέηαζε έηνπο. Η παξαηεξεζείζα δηνιίζζεζε απνδίδεηαη από νηθνλνκηθνύο θύθινπο ζηελ 

πξνζπάζεηα ηεο ξσζηθήο Κπβέξλεζεο λα αληηκεησπίζεη ην έιιεηκκα αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο 

νηθνλνκίαο, ην νπνίν έγηλε πεξηζζόηεξν εκθαλέο κεηά ηελ εηζδνρή ηεο ρώξαο ζηνλ Παγθόζκην 

Οξγαληζκό Εκπνξίνπ ηνλ Αύγνπζην 2012.  

 

7. Η δηνιίζζεζε ηνπ Ρνπβιίνπ ζπλερίδεηαη κε εληνλόηεξνπο θαη επηηαρπλόκελνπο ξπζκνύο ην 

2014, γεγνλόο πνπ αληαλαθιά ηελ θαηάζηαζε ηεο ξσζηθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθά δείγκαηα επηβξάδπλζεο. Πιελ όκσο, έρνπλ ππεηζέιζεη θαη άιινη παξάγνληεο, όπσο 

ε θξίζε ζηελ Οπθξαλία, νη νπνίνη επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηελ ηζνηηκία ηνπ Ρνπβιίνπ, ελώ δελ 

απνθιείεηαη ε εκθάληζε θαηλνκέλσλ ππνηηκεηηθήο θεξδνζθνπίαο.  

 

8. Λακβάλνληεο ππόςε ηα αλσηέξσ, εθθξάδνπκε ηνλ ζθεπηηθηζκό καο σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ 

πνξεία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Ρσζία, αθνύ ε ζεκαληηθή δηνιίζζεζε ηνπ ξσζηθνύ 

λνκίζκαηνο είλαη αλαπόθεπθην λα επεξεάζεη αξλεηηθά ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο.  
 

 

 


