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Σύμφωνα με την ρ/ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία, τον Ιανουάριο του 2022, ο όγκος 

εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας ανήλθε σε $69,2 δις (+57,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 

2021). Το εμπορικό ισοζύγιο ήταν θετικό και υπερδιπλασιάστηκε στα $22,5 δις (+122,0% έναντι 

του Ιανουαρίου 2021). 

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή του εξωτερικού εμπορίου της Ρωσίας, το μερίδιο 

της Ευρ. Ένωσης τον Ιανουάριο του 2022 αυξήθηκε σε 38,9% (από 34,6% τον Ιανουάριο 2021), 

των χωρών APEC μειώθηκε σε 33,6% (από 35,5%), των χωρών ΚΑΚ μειώθηκε σε 9,7% (από 12,2%), 

των χωρών της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (ΕΑΟΕ) μειώθηκε σε 6,5% (από 9,2%) και των 

λοιπών χωρών κατέγραψε οριακή αύξηση σε 17,9% (από 17,6% τον Ιαν.’21). 

Κύριοι εμπορικοί εταίροι της Ρωσίας, τον Ιαν.22, από τις χώρες εκτός ΚΑΚ ήταν οι εξής: 

Κίνα, με την οποία ο όγκος εμπορίου ανήλθε σε $13,0 δις (+49,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 

του 2021), Γερμανία $5,1 δις (+65,2%), Ολλανδία $5,0 δις (+131,8%), Τουρκία $4,9 δις (+135,1%), 

Δημοκρατία της Κορέας $3,2 δις (+49,9%), Ιταλία $3,0 δις (+74,1%), Η.Π.Α. $2,3 δις (+57,4%), 

Πολωνία $2,0 δις (+71,3%), Γαλλία $1,8 δις (+58,1%), Ιαπωνία $1,6 δις (+68,0%).  

Κύριοι εταίροι από τις χώρες ΚΑΚ, αναλόγως όγκου εμπορίου, τον Ιαν.22 ήταν οι εξής: 

Λευκορωσία $2,3 δις (-1,3%), Καζακστάν $1,7 δις (+20,8%), Ουκρανία $996 εκ. (+67,1%), 

Ουζμπεκιστάν $515 εκ. (+53,3%). 
 

Α.  Οι ρωσικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2022 ανήλθαν σε $45,8 δις (+69,9% έναντι του 

Ιανουαρίου 2021). Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή, οι χώρες εκτός ΚΑΚ προμηθεύτηκαν το 

90,1% των ρ/εξαγωγών, ενώ οι χώρες ΚΑΚ το 9,9%.  

Η εμπορευματική δομή των ρ/εξαγωγών διαμορφώθηκε, αναλόγως μεριδίου, ως εξής: 

 Καύσιμα και ενεργειακά προϊόντα: Το μερίδιο αυτών των προϊόντων μεταξύ Ιαν.22 και Ιαν.21 

για τις χώρες εκτός ΚΑΚ αυξήθηκε σε 66,6% από 60,9%, ενώ για τις χώρες ΚΑΚ αυξήθηκε σε 

35,3% από 33,5%. Η εξαγωγική αξία αυτής της κατηγορίας αγαθών ανήλθε για τις χώρες εκτός 

ΚΑΚ σε $27,5 δις (+93,1%) και για τις χώρες ΚΑΚ σε $1,6 δις (+34,3%). Ο συνολικός φυσικός 

όγκος μειώθηκε κατά 2,3%. Επί μέρους, οι φυσικοί όγκοι μεταβλήθηκαν ως εξής: κηροζίνη 

+54,0%, αργό πετρέλαιο +2,9%,  φα -34,1%, λιθάνθρακας -6,9%, βενζίνη κινητήρων -5,1%, η 

ηλ.ενέργεια παρέμεινε στα επίπεδα του Ιαν.’21. 

 Μέταλλα και προϊόντα αυτών: Το μερίδιο αυτών των προϊόντων μεταξύ Ιαν.22 και Ιαν.21 για 



 
Σελίδα 2 από 3 

τις χώρες εκτός ΚΑΚ αυξήθηκε σε 11,8% από 10,4%, ενώ για τις χώρες ΚΑΚ μειώθηκε οριακά σε 

13,8% από 14,0%. Η αξία αυτής της κατηγορίας αγαθών για τις χώρες εκτός ΚΑΚ ανήλθε σε 

$4,87 δις (+106,7%) και για τις χώρες ΚΑΚ σε $624,35 εκ. (+25,7%). Ο συνολικός φυσικός όγκος 

μειώθηκε κατά 15,6%. Επί μέρους, οι φυσικοί όγκοι μεταβλήθηκαν ως εξής: χαλκός και 

κράματα χαλκού +230%, χυτοσίδηρος +45,0%, σιδηροκράματα +17,4%., πλατέα προϊόντα 

έλασης από σίδηρο και μη κραματοποιημένο χάλυβα -15,6%, ημικατεργασμένα προϊόντα από 

σίδηρο και μη κραματοποιημένο χάλυβα -7,8%. 

 Προϊόντα χημικής βιομηχανίας: Το μερίδιο αυτών των προϊόντων μεταξύ Ιαν.22 και Ιαν.21 για 

τις χώρες εκτός ΚΑΚ αυξήθηκε σε 6,8% από 5,3%, ενώ για τις χώρες ΚΑΚ αυξήθηκε σε 12,2% 

από 12,0%. Η εξαγωγική αξία ανήλθε για τις χώρες εκτός ΚΑΚ σε $2,82 δις (+131,8%) και για τις 

χώρες ΚΑΚ σε $553,70 εκ. (+26,6%). Ο συνολικός φυσικός όγκος αυξήθηκε κατά 9,0%. Επί 

μέρους, οι φυσικοί όγκοι μεταβλήθηκαν ως εξής: φαρμακευτικά προϊόντα +36,3%, πλαστικά 

και προϊόντα αυτών +18,5%, λιπάσματα +9,7%, σαπούνια/απορρυπαντικά -8,8%, καουτσούκ -

5,6%. 

 Προϊόντα διατροφής και αγροτικών πρώτων υλών: Το μερίδιο αυτών των προϊόντων μεταξύ 

Ιαν.22 και Ιαν.21 για τις χώρες εκτός ΚΑΚ μειώθηκε σημαντικά σε 3,9% από 8,9%, ενώ για τις 

χώρες ΚΑΚ αυξήθηκε σε 12,6% από 12,1%. Η εξαγωγική αξία μειώθηκε για τις χώρες εκτός ΚΑΚ 

σε $1,63 δις (-13,8%) και αυξήθηκε για τις χώρες ΚΑΚ σε 568,86 εκ. (+31,1%). O συνολικός 

φυσικός όγκος αυξήθηκε κατά 35,8%. Επί μέρους, οι φυσικοί όγκοι μεταβλήθηκαν ως εξής:  

νωπά και κατεψυγμένα ψάρια +17,9%, νωπό και κατεψυγμένο χοιρινό κρέας +24,4%, βούτυρο 

+15,7%, νωπό και κατεψυγμένο κρέας +13,2%, τυροκομικά +6,0%, γάλα και κρέμα γάλακτος 

+0,4%. 

 Μηχανήματα, εξοπλισμός, οχήματα: Το μερίδιο αυτών των προϊόντων μεταξύ Ιαν.22 και 

Ιαν.21 για τις χώρες εκτός ΚΑΚ αυξήθηκε σε 3,4% από 3,0%, ενώ για τις χώρες ΚΑΚ μειώθηκε σε 

13,0% από 14,7%. Η εξαγωγική αξία ανήλθε για τις χώρες εκτός ΚΑΚ σε $1,40 δις (+101,2%) και 

για τις χώρες ΚΑΚ σε 589,17 εκ. (+8,0%). O συνολικός φυσικός όγκος αυξήθηκε κατά 35,8%. Ο 

όγκος των παραδόσεων οπτικών οργάνων και συσκευών αυξήθηκε κατά 54,9%, του 

μηχανολογικού εξοπλισμού κατά 49,8%, του ηλεκτρικού εξοπλισμού κατά 33,2%, των μέσων 

επίγειας μεταφοράς, εκτός από τις σιδηροδρομικές κατά 3,8%. Οι φυσικοί όγκοι των 

παραδόσεων αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 48,2% και των φορτηγών κατά 41,4%. 

 Προϊόντα ξυλείας, χαρτοπολτού και χαρτιού:  Το μερίδιο αυτών των προϊόντων μεταξύ Ιαν.22 

και Ιαν.21 για τις χώρες εκτός ΚΑΚ μειώθηκε σε 2,4% από 3,3%, ενώ για τις χώρες ΚΑΚ 

αυξήθηκε σε 4,7% από 4,1%. Η εξαγωγική αξία ανήλθε για τις χώρες εκτός ΚΑΚ σε $991,68 εκ. 

(+37,3%) και για τις χώρες ΚΑΚ σε 214,70 εκ. (+45,5%). Ο συνολικός φυσικός όγκος μειώθηκε 

κατά 13,1%. Επί μέρους, οι φυσικοί όγκοι των εξαγωγών ακατέργαστης ξυλείας μειώθηκαν 

κατά 39,4%, πριστής ξυλεία - κατά 10,6%, χάρτου εφημερίδων κατά 10,2% και κόντρα πλακέ 

κατά 3,8%. 
 

Β. Οι ρωσικές εισαγωγές τον Ιαν.22 ανήλθαν σε $23,3 δις (+38,6% έναντι του Ιαν.21). Όσον 

αφορά στη γεωγραφική κατανομή, οι χώρες εκτός ΚΑΚ προμήθευσαν το 90,8% των ρ/εισαγωγών, 

ενώ οι χώρες ΚΑΚ το 9,2%. 

Η εμπορευματική δομή των ρ/εισαγωγών διαμορφώθηκε, αναλόγως μεριδίου, ως εξής: 

 Μηχανήματα, εξοπλισμός, οχήματα: Το μερίδιο αυτών των αγαθών μεταξύ Ιαν.22 και Ιαν.21, 

για τις χώρες εκτός ΚΑΚ, αυξήθηκε σε 51,9% από 50,7%, ενώ για τις χώρες ΚΑΚ μειώθηκε στο 

16,8% από 18,4%. Η εισαγωγική αξία για τις χώρες εκτός ΚΑΚ ανήλθε σε $10,98 δις (+44,0%) 

και για τις χώρες ΚΑΚ σε $359,78 εκ. (+7,4%). Η εισαγωγική αξία του ιατρικού εξοπλισμού 
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αυξήθηκε κατά 47%, του ηλ. εξοπλισμού κατά 32,6% και των οπτικών οργάνων κατά 25,6%. Ο 

φυσικός όγκος εισαγωγών αυτοκινήτων αυξήθηκε κατά 39,2% και φορτηγών κατά 47,5%.  

 Προϊόντα χημικής βιομηχανίας: Το μερίδιό τους μεταξύ Ιαν.22 και Ιαν.21 μειώθηκε για τις 

χώρες εκτός ΚΑΚ σε 19,0% από 19,5%, ενώ για τις χώρες ΚΑΚ αυξήθηκε σε 15,9% από 12,4%. Η 

εισαγωγική αξία για τις χώρες εκτός ΚΑΚ ανήλθε σε $4,03 δις (+37,0%) και για τις χώρες ΚΑΚ σε 

$340,7 εκ. (+53,2%). Ο συνολικός φυσικός όγκος αυξήθηκε κατά 22,4%. Επί μέρους, οι φυσικοί 

όγκοι μεταβλήθηκαν ως εξής: καουτσούκ και προϊόντα +49,4%, πλαστικά και προϊόντα +46,2%, 

βιολογικά προϊόντα +32,4%, σαπούνι και απορρυπαντικά +15,7%, φαρμακευτικά προϊόντα 

+11,5%, προϊόντα ανόργανης χημείας +7,9%, λιπάσματα -66,5%. 

 Προϊόντα διατροφής και αγροτικών πρώτων υλών: Το μερίδιό τους μεταξύ Ιαν.22 και Ιαν.21 

μειώθηκε για τις χώρες εκτός ΚΑΚ σε 10,2% από 11,7% και για τις χώρες ΚΑΚ σε 21,2% από 

24,6%. Η εισαγωγική αξία ανήλθε για τις χώρες εκτός ΚΑΚ σε $2,16 δις (+23,2%) και για τις 

χώρες ΚΑΚ σε $454,19 εκ. (+2,9%). Οι φυσικοί όγκοι προμηθειών μεταβλήθηκαν ως εξής: νωπό 

και κατεψυγμένο κρέας +4,7%, σιτάρι και μελσίν -65,7%, τυρί και τυρί cottage -34,3%, γάλα και 

κρέμα γάλακτος -30,4%, φρέσκα και κατεψυγμένα ψάρια -13,9%. 

 Μέταλλα και προϊόντα αυτών: Το μερίδιό τους μεταξύ Ιαν.22 και Ιαν.21 αυξήθηκε για τις 

χώρες εκτός ΚΑΚ σε 6,1% από 5,4% και για τις χώρες ΚΑΚ σε 19,4% από 16,1%. Η εισαγωγική 

αξία ανήλθε για τις χώρες εκτός ΚΑΚ σε $1,29 δις (+57,3%) και για τις χώρες ΚΑΚ σε $415,8 εκ. 

(+43,9%). Οι επί μέρους φυσικοί όγκοι μεταβλήθηκαν ως εξής: χαλύβδινες κατασκευές από 

σιδηρούχα μέταλλα +90,0%, εξαρτήματα στερέωσης και εξαρτήματα +18,2%, πλατέα προϊόντα 

έλασης από σίδηρο και μη κραματοποιημένο χάλυβα +7,3%, σωλήνες -53,3%. 

 Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και υποδήματα:  Το μερίδιό τους μεταξύ Ιαν.22 και Ιαν.21 

παρέμεινε σταθερό για τις χώρες εκτός ΚΑΚ σε 6,1%, ενώ για τις χώρες ΚΑΚ μειώθηκε οριακά 

σε 7,7% από 7,9%. Η εισαγωγική αξία για τις χώρες εκτός ΚΑΚ ανήλθε σε $1,30 δις (+40,1%), 

ενώ για τις χώρες ΚΑΚ σε $164,8 εκ. (+16,5%). Ο συνολικός φυσικός όγκος αυξήθηκε κατά 

10,2%. 

 Καύσιμα και ενεργειακά προϊόντα: Το μερίδιό τους μεταξύ Ιαν.22 και Ιαν.21 αυξήθηκε οριακά 

για τις χώρες εκτός ΚΑΚ σε 0,6% από 0,5%, ενώ για τις χώρες ΚΑΚ μειώθηκε σε 3,5% από 4,7%. 

Η εισαγωγική αξία για τις χώρες εκτός ΚΑΚ ανήλθε σε $125,05 εκ. (+80,2%), ενώ για τις χώρες 

ΚΑΚ σε $75,7 εκ. (-9,2%). Ο συνολικός φυσικός όγκος μειώθηκε κατά 0,8%. 
 

Γ.  Όσον αφορά στον όγκο εμπορίου Ρωσίας - Ελλάδας, τον Ιαν. 2022 ανήλθε σε $382 εκ. 

έναντι $210 εκ. τον Ιαν. 2021 (+82,1%). Οι ρ/εξαγωγές ανήλθαν τον Ιαν.22 σε 362 εκ. έναντι $198 

εκ. τον Ιαν.21 (+83,0%) και οι ρ/εισαγωγές ανήλθαν τον Ιαν. 2022 σε $20 εκ. έναντι $12 εκ. τον 

Ιαν. 2021 (+66,6%). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


