
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εξωτερικό εμπόριο, έτους 2022, διαμορφώθηκε ως 
εξής, σύμφωνα με τον κατωτέρω Πίνακα: 

 

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Ρωσίας 

  2021 2022 Μεταβολή 2022/2021 

Ελληνικές Εξαγωγές 206.616.640 156.440.252 -24,28% 

Ελληνικές Εισαγωγές 4.297.503.130 9.330.175.616 +117,11% 

Όγκος Εμπορίου 4.504.119.770 9.486.615.868 +110,62% 

Εμπορικό Ισοζύγιο -4.090.886.490 -9.173.735.364 
+124,25%  

(διεύρυνση ελλείμματος) 
 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (Προσ. Στοιχεία)                      [Επεξ. Γρ.ΟΕΥ Μόσχας]                             Ποσά: Eυρώ 

 

Ο όγκος διμερούς εμπορίου 2022 ανήλθε σε €9,48 δις έναντι €4,5 δις του  2021 (+110,62%). 
 

Το εμπορικό ισοζύγιο 2022 παρέμεινε έντονα ελλειμματικό, διαμορφούμενο σε €-9,17 δις έναντι €-
4,09 δις του 2021 (διεύρυνση ελλείμματος +124,25%). 
 

Α.  Οι ελληνικές εξαγωγές 2022 ανήλθαν σε €156,44 εκ. έναντι €206,61 εκ. του 2021 (-24,28%). 
 

 Ανά 4ψήφιο κωδικό/συμμετοχή, αφορούσαν κατά κύριο λόγο: σύρματα και καλώδια (19,81%), 
καπνά ακατέργαστα (11,82%), μηχανές για την ανύψωση και φόρτωση (5,99%), γλυκά κουταλιού και 
μαρμελάδες (5,96%), λαχανικά παρασκευασμένα και διατηρημένα χωρίς ξίδι (4,97%). 
 

Κύριες  Ελληνικές Εξαγωγές  προς Ρωσία  (2022) 

 
Κωδικός Περιγραφή 

Αξία  
ευρώ 

Ποσότητα 
κιλά 

Συμμετοχή 
αξίας 

Μεταβολή 
2022/2021 

αξία 

2022 8544' Σύρματα και καλώδια (ό. συμπ. τα ομοαξονικά καλώδια) 
για ηλεκτροτεχνική χρήση, μονωμένα (έστω και 
μονωμένα με φωτοευαίσθητο βερνίκι ή οξειδωμένα 
ηλεκτρολυτικά) και άλλοι μονωμένοι ηλεκτρικοί αγωγοί, 
έστω και με εξαρτήματα σύνδεσης. Καλώδια από οπτικέ 

30 985 278 5 158 513 19,81% +148.645,99% 

2022 2401' Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. 
Απορρίμματα καπνού 

18 485 582 3 554 752 11,82% +31,45% 

2022 8428' Μηχανές και συσκευές για την ανύψωση, τη φόρτωση, 
την εκφόρτωση ή τη μετακίνηση, π.χ. ανελκυστήρες, 
κυλιόμενες σκάλες, ιμάντες συνεχούς μεταφοράς και 
εναέριοι σιδηρόδρομοι (εκτός από πολύσπαστα, 
βαρούλκα και εργάτες, γρύλους, γερανούς κάθε είδους, 
κι 

9 378 423 1 490 526 5,99% +20,50% 

2022 2007' Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, πολτοί και 
πάστες καρπών και φρούτων, που παίρνονται από 
βράσιμο, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων 
γλυκαντικών 

9 316 064 6 034 092 5,96% +33,01% 

2022 2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, 
μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη 
και εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες) 

7 768 616 2 164 590 4,97% +0,31% 

2022 99SS' Λοιπά προίόντα 7 090 778 826 672 4,53% +0,63% 

2022 1509' Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται 
αποκλειστικά από ελιές με τη χρήση μηχανικών ή 
φυσικών μέσων υπό συνθήκες που δεν προκαλούν 
αλλοίωση του ελαίου, έστω και εξευγενισμένα, αλλά 
χημικώς μη μετασχηματισμένα 

6 314 850 1 135 819 4,04% +6,69% 

2022 3816' Τσιμέντα, κονιάματα, σκυροδέματα και παρόμοιες 
πυρίμαχες συνθέσεις (εκτός από παρασκευάσματα με 
βάση το γραφίτη ή άλλο άνθρακα) 

5 066 074 12 410 200 3,24% -14,85% 

2022 7411' Σωλήνες από χαλκό 3 881 689 389 170 2,48% -71,37% 

2022 3921' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από 
πλαστικές ύλες, ενισχυμένα, με απανωτές στρώσεις, με 
υπόθεμα ή όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες, ή από 
κυψελώδη προϊόντα, μη κατεργασμένα ή κατεργασμένα 
μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα τε 

3 091 429 604 563 1,98% -37,07% 

2022 3204' Χρωστικές ύλες συνθετικές οργανικές, έστω και 
καθορισμένης χημικής σύστασης. Παρασκευάσματα των 
τύπων που χρησιμοποιούνται για το χρωματισμό κάθε 
ύλης ή που προορίζονται να μπουν σαν συστατικά στην 
παρασκευή χρωστικών παρασκευασμάτων με βάση 
συνθετικ 

2 756 066 854 397 1,76% -49,79% 

2022 6802' Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική, 
φυσικές, άλλες από σχιστόλιθο, επεξεργασμένες και 
τεχνουργήματα από αυτές. Κύβοι, ψηφίδες και 
παρόμοια είδη για μωσαϊκά από φυσικές πέτρες (ό. 
συμπ. ο σχιστόλιθος), έστω και πάνω σε υπόθεμα. 
Κόκκοι, 

2 696 601 2 695 513 1,72% -23,04% 

2022 3208' Χρώματα επίχρισης και βερνίκια με βάση συνθετικά 
πολυμερή ή τροποποιημένα φυσικά πολυμερή, 
διασκορπισμένα ή διαλυμένα σε μη υδατώδες μέσο. 
Διαλύματα μέσα σε οργανικούς πτητικούς διαλύτες, 
προϊόντων που αναφέρονται στις κλάσεις 3901 έως 
3913, με αναλο 

2 518 739 612 401 1,61% -69,43% 

2022 8543' Μηχανές και συσκευές με δική τους λειτουργία, 
ηλεκτρικές, που δεν κατονομάζονται ούτε 
περιλαμβάνονται αλλού στο κεφάλαιο 85 

2 000 000 44 255 1,28% 322.480,65% 

2022 3304' Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 
παρασκευασμένα και παρασκευάσματα για τη 
συντήρηση ή τη φροντίδα του δέρματος (εκτός από τα 
φάρμακα), στα οποία περιλαμβάνονται και τα 
αντιηλιακά παρασκευάσματα και τα παρασκευάσματα 
για το μαύρισμα. Παρασ 

1 911 621 79 553 1,22% 28,90% 

2022 3004' Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 
3005 ή 3006) που αποτελούνται από προϊόντα 
αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που 
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για τη λιανικ 

1 814 539 105 110 1,16% -10,17% 

2022 2616' Μεταλλεύματα πολυτίμων μετάλλων και τα 
εμπλουτισμένα από αυτά 

1 733 656 2 894 800 1,11% -90,21% 

2022 9019' Συσκευές μηχανοθεραπείας. Συσκευές μάλαξης (μασάζ). 
Συσκευές ψυχοτεχνικής. Συσκευές οζονοθεραπείας, 
οξυγονοθεραπείας ή ταυτόχρονης χορήγησης οξυγόνου 
και φαρμάκων, αναπνευστικές συσκευές για την τεχνητή 
αναπνοή και άλλες συσκευές για αναπνευστική θερ 

1 575 775 78 462 1,01% +6,07% 

2022 2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από 
εκείνα που είναι παρασκευασμένα ή διατηρημένα με 
ξίδι, διατηρημένα με ζάχαρη, χωρίς όμως να έχουν εισαχ 

1 392 418 967 524 0,89% -13,96% 

2022 8507' Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, περιλαμβανομένων και των 
διαχωριστών τους, είτε έχουν τετράγωνη ή ορθογώνια 
μορφή είτε όχι. Μέρη τους (εκτός των μεταχειρισμένων, 
καθώς και εκτός εκείνων από μη σκληρυμένο ελαστικό 
(καουτσούκ) ή από υφαντικές ύλες) 

1 336 622 474 285 0,85% -59,06% 

2022 2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 
από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα 
λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

1 262 704 1 804 683 0,81% -75,09% 

2022 3916' Μονόκλωστα νήματα στα οποία η μεγαλύτερη διάσταση 
της εγκάρσιας τομής είναι > 1 mm (μονόινα), χοντρά 
σχοινιά, ραβδιά και είδη καθορισμένης μορφής, έστω 
και κατεργασμένα στην επιφάνεια αλλά όχι αλλιώς 
κατεργασμένα, από πλαστικές ύλες 

1 181 516 284 959 0,76% 54,33% 



2022 4302' Γουνοδέρματα δεψασμένα ή κατεργασμένα στα οποία 
περιλαμβάνονται και τα κεφάλια, ουρές, πόδια και άλλα 
κομμάτια, αποκόμματα και απορρίμματα, που δεν έχουν 
συναρμολογηθεί ή έχουν συναρμολογηθεί, χωρίς 
προσθήκη άλλων υλών (εκτός από ενδύματα, 
εξαρτήματα 

1 166 548 5 225 0,75% -5,21% 

2022 3824' Συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες 
χυτηρίου. Χημικά προϊόντα και παρασκευάσματα των 
χημικών ή συναφών βιομηχανιών, στα οποία 
περιλαμβάνονται και εκείνα που αποτελούνται από 
μείγματα φυσικών προϊόντων, π.δ.κ.α. Προϊόντα που 
είναι υπολείμμ 

1 150 904 4 886 811 0,74% -65,21% 

2022 3808' Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα, ανασχετικά της βλάστησης και ρυθμιστικά 
της ανάπτυξης των φυτών, απολυμαντικά και παρόμοια 
προϊόντα που παρουσιάζονται σε μορφές ή συσκευασίες 
για τη λιανική πώληση ή ως παρασκευάσματα ή με μορφ 

1 124 891 8 894 0,72% +1976,40% 

2022 4303' Ενδύματα, εξαρτήματα της ένδυσης και άλλα είδη από 
γουνοδέρματα (εκτός από γάντια που φέρουν 
ταυτόχρονα φυσικά γουνοδέρματα και δέρμα, 
υποδήματα και καλύμματα κεφαλής και μέρη αυτών, 
καθώς και εκτός από είδη του κεφαλαίου 95, π.χ. 
παιχνίδια για παιδι 

1 074 311 1 359 0,69% -92,54% 

2022 7404' Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό (εκτός από 
ακατέργαστους όγκους [πλινθώματα] ή εκτός από 
παρόμοιες ακατέργαστες μορφές, από ρευστοποιημένα 
απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό, εκτός από 
τέφρες και κατάλοιπα (σκωρίες) που περιέχουν χαλκό, 
καθώς κα 

976 971 121 822 0,62% -82,67% 

….. … ……………… …… …… …… …… 

  
Σύνολα 156 440 252 67 927 520 100,0% -24,28% 

 
 Το 2022, οι επτά πρώτοι εξαγωγικοί κωδικοί κατέλαβαν σχεδόν το ήμισυ της συνολικής αξίας 
των ελληνικών εξαγωγών. 26 κωδικοί ήσαν αξίας ενός εκ. ευρώ και άνω. 
 Το 2021, το 50% της αξίας των εξαγωγών, το απάρτιζαν εννέα κωδικοί. 31 κωδικοί ήσαν αξίας 
ενός εκ. ευρώ και άνω. 

 

 Αξιοσημείωτες μεταβολές, ανά φθίνουσα σειρά, των ελληνικών εξαγωγών 2022/2021, ήσαν οι 
εξής: 

 8544 Σύρματα-καλώδια (ελάχιστες οι εξαγωγές 2021)  / €30,98 εκ. 
 3808 Εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα (+1.976,40%)  / €1,12 εκ. 
 8413 Αντλίες για υγρά (+341,11%)  / €0,62 εκ.  
 1806 Σοκολάτα και λοιπά παρασκευάσματα (+237,23%)  / €0,54 εκ. 
 2007 Γλυκά κουταλιού (+33,01%)  / €9,31 εκ. 
 2401 Καπνά ακατέργαστα (+31,45%)  / €18,48 εκ. 
 8428 Μηχανές για την ανύψωση, φόρτωση (+20,50%)  / €9,37 εκ. 
 1509 Ελαιόλαδο (+6,69%)  / €6,31 εκ. 
 6802 Πέτρες για λάξευση ή οικοδομική (-23,04%)  / €2,69 εκ. 
 7411 Σωλήνες από χαλκό (-71,37%)  / €3,88 εκ. 
 2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια (-74,40%)  / €0,34 εκ. 
 2710 Λάδια από πετρέλαιο κατεργασμένα (-75,09%)  / €1,26 εκ. 
 2515 Μάρμαρα-τραβερτίνες (-89,70%)  / €0,098 εκ. 
 4303 Ενδύματα γούνας (-92,54%)  / €1,07 εκ. 

 
 

Β.  Οι ελληνικές εισαγωγές 2022 ανήλθαν σε €9,33 δις έναντι €4,29 δις του  2021 (+117,11%). 
 

 Ανά 4ψήφιο κωδικό/συμμετοχή, οι ε/εισαγωγές αφορούσαν κατά κύριο λόγο: λάδια από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (44,66%), αέρια πετρελαίου και άλλους αέριους 
υδρογονάνθρακες (44,07%), αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (4,61%), λάδια ακατέργαστα, από 
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (2,47%) και χαλκό καθαρισμένο και κράματα (1,3%). 

 

Κύριες  Ελληνικές Εισαγωγές  από Ρωσία  (2022) 

 
Κωδικός Περιγραφή 

Αξία  
ευρώ 

Ποσότητα  
κιλά 

Συμμετοχή 
αξίας 

Μεταβολή 
2022/2021 

αξία 

2022 2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός από ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε λάδια από 
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα 
λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α. 

4 166 402 310 5 602 393 396 44,66% +140,43% 

2022 2711' Αέρια πετρελαίου και άλλοι αέριοι υδρογονάνθρακες 4 111 749 702 2 460 343 136 44,07% +261,49% 

2022 7601' Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή 430 209 466 140 617 970 4,61% +68,38% 

2022 2709' Λάδια ακατέργαστα, από πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά (ακατέργαστο πετρέλαιο) 

230 395 287 427 992 217 2,47% -69,50% 

2022 7403' Χαλκός καθαρισμένος και κράματα χαλκού, σε 
ακατέργαστη μορφή (εκτός από τα μητρικά κράματα 
χαλκού της κλάσης 7405) 

120 956 437 14 469 260 1,30% +16,71% 

2022 1001' Σιτάρι και σμιγάδι 52 533 487 135 582 188 0,56% -13,60% 

2022 7408' Σύρματα από χαλκό (εκτός από υλικό συρραφής για 
χειρουργική χρήση, κορδόνια, καλώδια, σχοινιά και 
άλλα είδη της κλάσης 7413, μονωμένα σύρματα για 
την ηλεκτροτεχνία και χορδές μουσικών οργάνων) 

49 720 984 5 648 298 0,53% +24,82% 

2022 3105' Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά που περιέχουν δύο ή τρία 
λιπαντικά στοιχεία: άζωτο, φωσφόρο και κάλιο. Άλλα 
λιπάσματα (εκτός από λιπάσματα καθαρής ζωϊκής ή 
φυτικής προέλευσης, ή ορυκτά ή χημικά αζωτούχα, 
φωσφορικά ή καλιούχα λιπάσματα). Ζωϊκά, φυτικά, 
ορυκ 

22 881 293 33 639 680 0,25% +5,87% 



2022 1005' Καλαμπόκι 20 493 080 71 367 413 0,22% -38,28% 

2022 7605' Σύρματα από αργίλιο (εκτός από κορδόνια, καλώδια, 
σχοινιά και άλλα είδη της κλάσης 7614, μονωμένα 
σύρματα για την ηλεκτροτεχνία και χορδές για 
μουσικά όργανα) 

14 477 993 4 652 745 0,16% +128,66% 

2022 1404' Φυτικά προϊόντα π.δ.κ.α. 9 591 367 67 582 025 0,10% +202,71% 

2022 2309' Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται 
για τη διατροφή των ζώων 

8 090 807 29 488 620 0,09% 14.158,18% 

2022 4412' Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-
πλακέ), ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και 
παρόμοια ξυλεία σε απανωτά φύλλα (εκτός από 
πλάκες-διαφράγματα από ξυλεία με την ονομασία 
πυκνωμένη, κυψελώδεις πλάκες-διαφράγματα, 
πλάκες-διαφράγματα για παρκ 

7 285 880 6 661 227 0,08% -36,63% 

2022 2701' Λιθάνθρακες. Πλίνθοι, σφαίρες και παρόμοια στερεά 
καύσιμα που παίρνονται από το λιθάνθρακα 

6 963 404 35 678 899 0,07% -70,88% 

2022 2306' Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και 
σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων, από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών (εκτός από 
σογιέλαιου και αραχιδέλαιου) 

5 011 988 25 579 015 0,05% +0,44% 

2022 3102’ Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα 4 844 499 7 519 200 0,05% -13,25% 

…. ….. ……… ……. ……. …… …… 

  
Σύνολα 9 330 175 616 9 147 421 705 100,0% +117,11% 

 
 Το 2022, οι δύο πρώτοι εισαγωγικοί κωδικοί (ενεργειακοί/λάδια κατεργασμένα και αέριοι 
υδρογονάνθρακες) κατέλαβαν το 88,7% της συνολικής αξίας των ελληνικών εισαγωγών. 
 Το 2021, οι ανωτέρω δύο πρώτοι κωδικοί είχαν καταλάβει το 66,7% της συνολικής αξίας των 
ελληνικών εισαγωγών. 

 

Αξιοσημείωτες μεταβολές, ανά φθίνουσα σειρά, των ελληνικών εισαγωγών  2022/2021, ήσαν οι 
εξής: 

 7602 Απορρίμματα-θραύσματα αργιλίου (+3.398,06%)  / €4,54 εκ. 
 2711 Αέριοι υδρογονάνθρακες (+261,49%)  / €4.111,75 εκ. 
 2710 Λάδια από πετρέλαιο (+140,43%)  / €4.166,40 εκ. 
 7601 Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή (+68,38%)  / €430,21 εκ. 
 3105 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά λιπαντικών στοιχείων (+5,87%)  / €22,88 εκ. 
 3102 Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα (-13,25%)  / €4,84 εκ. 
 1001 Σιτάρι και σμιγάδι (-13,60%)  / €52,53 εκ. 
 1005 Καλαμπόκι (-38,28%)  / €20,49 εκ. 
 2709 Λάδια ακατέργαστα από πετρέλαιο (-69,50%)  / €230,39 εκ. 

 

 Ειδικά για τα ρ/ενεργειακά προϊόντα, οι αέριοι υδρογονάνθρακες και τα κατεργασμένα 
λάδια διεδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην αύξηση της αξίας των ελληνικών εισαγωγών 2022 
έναντι του 2021.  
 Οι αυξήσεις ανά αξία και ποσότητα 2022/2021 διαμορφώθηκαν ως εξής:  
 2711 Αέριοι υδρογονάνθρακες (αξία +261,49% / ποσότητα +5,71%), 
 2710 Κατεργασμένα λάδια (αξία +140,43% / ποσότητα +48,35%), 
 2709 Ακατέργαστα λάδια (αξία -69,50% / ποσότητα -75,62%). 

  
 Στο ρωσικό ακάθαρτο πετρέλαιο (συμβολή κατά 2,47% στις ε/εισαγωγές) είναι εμφανής η 
απεξάρτηση της χώρας μας.  
 Στο φ.α. (συμβολή κατά 44,07% στις ε/εισαγωγές), η ποσότητα αυξήθηκε, το 2022, οριακά. 
Λόγω της υπερβάλλουσας αύξησης της διεθνούς τιμής, η αξία εισαγωγών αυξήθηκε κατά 3,5 
φορές. 
 Στα κατεργασμένα λάδια (συνέβαλαν κατά 44,66% στις ε/εισαγωγές), υπήρξε σχετικά 
αναλογική σχέση στη μεταβολή αξίας και ποσότητας. 
 


