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Α. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, σας γνωρίζουμε ότι
το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2011 η πορεία του διμερούς εμπορίου
παρουσίασε την ακόλουθη εικόνα:
εννεάμηνο 2011 εννεάμηνο 2010 μεταβολή
ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε Ευρώ)
(σε Ευρώ)
(επί τοις %)
290.684.421
220.456.705
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
+31,85
3.200.778.207
3.482.412.469
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΡΩΣΙΑΣ
-8,08
3.491.462.628
3.702.869.174
ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
-5,70
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ
-2.910.093.786
-3.261.955.764
-10,78
Από τα στοιχεία προκύπτει σημαντική αύξηση των εξαγωγών μας προς Ρωσία της τάξεως
του 31,85% σε Ευρώ και μείωση των εξαγωγών των προϊόντων προέλευσης Ρωσίας προς τη
χώρα μας κατά -8,08%.
Πιο συγκεκριμένα το εννεάμηνο 2011 οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 290,68 εκατ.
Ευρώ έναντι 220,45 εκατ. Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 2010.
Παράλληλα οι Ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα παρουσίασαν μείωση κατά -8,08% και από
3,482 δις Ευρώ περιορίσθηκαν σε 3,200 δις. Ευρώ το εννεάμηνο 2011.
Ο όγκος εμπορίου παρουσίασε μείωση κατά -5,70% και από 3,702 δις Ευρώ το εννεάμηνο
2010 περιορίσθηκε στα 3,491 δις Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2011.
Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου εις βάρος της Ελλάδος περιορίστηκε κατά 10,78%
και ανήλθε σε 2,910 δις Ευρώ το εννεάμηνο 2011 έναντι 3,262 δις Ευρώ το αντίστοιχο
διάστημα του 2010.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών εκτιμούμε ότι θα είναι μεγαλύτερη στο τέλος του
έτους, αφού παρατηρούμε σαφή αυξητική τάση από τρίμηνο σε τρίμηνο.
2. Η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών κατά 31,85% οφείλεται κυρίως στην αύξηση των
εξαγωγών των δασμολογικών κατηγοριών 43.03 «γουνοδέρματα», 08.09 «ροδάκινα,
βερίκοκα, κεράσια», 08.10 «φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα», 85.17 «ηλεκτρικές
συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία».
3. Θεωρούμε πολύ ενθαρρυντική την αύξηση των εξαγωγών της κατηγορίας 08.09
αφορά κυρίως τα ροδάκινα δεδομένου ότι η φετινή χρονιά δεν ήταν καλή για
ελληνική παραγωγή, όπως μας ενημέρωσαν οι ίδιοι οι ροδακινοπαραγωγοί
συναντήσαμε στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης ‘World Food’ στη Μόσχα
παρελθόντα Σεπτέμβριο.

που
την
που
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4. Επίσης, θεωρούμε πολύ σημαντική την αύξηση των εξαγωγών της κατηγορίας 08.10,
που αφορά τις φράουλες, κατά 126,37% 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 τότε επιδημίας του βακτηρίου E.coli. Συνέπεια της
απαγόρευσης ήταν η επιστροφή φορτίων ή η διάθεσή τους σε αγορές άλλων χωρών σε
πολύ μειωμένες τιμές. Ευτυχώς το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε επιτυχώς εκ μέρους μας
και είχε αίσια κατάληξη με την άρση της απαγόρευσης μετά πάροδο μερικών ημερών.
5. Σημαντική είναι επίσης η αύξηση που καταγράφεται στις κατηγορίες 85.17
«ηλεκτρικές συσκευές για ενσύρματη τηλεφωνία» κατά 112,23% και 85.42
«ολοκληρωμένα κυκλώματα» κατά 399,30% και που οφείλεται στην αύξηση των
εξαγωγών της εταιρείας ‘INTRAKOM’ όπως διακριβώσαμε σε επικοινωνία μας με
τους υπευθύνους της εταιρείας στη Μόσχα.
6. Ενθαρρυντική είναι η αύξηση που καταγράφεται και στις υπόλοιπες κατηγορίες
προϊόντων όπως στιλβώματα-υλικά καθαρισμού, μαρμελάδες και καρποί φρούτων,
σωλήνες από χαλκό κ.ά. ενώ και όπου παρουσιάζεται μείωση αυτή είναι μικρή.
7. Οι εξαγωγές της Ρωσίας παρουσίασαν μείωση κατά -8,08% που οφείλεται στην
μείωση των εξαγωγών της δασμολογικής κατηγορίας 27.09 «λάδια ακατέργαστα από
πετρέλαιο ή ασφαλτούχα ορυκτά» κατά -28,49% ενώ οι υπόλοιπες δασμολογικές
κατηγορίες εμφανίζουν σαφώς αυξητικές τάσεις στις ρωσικές εξαγωγές προς Ελλάδα.
Εξαίρεση παρουσιάζουν οι δασμολογικές κατηγορίες 72.04 «απορρίμματα και
θραύσματα σιδήρου» και 31.04«λιπάσματα ορυκτά ή καλιούχα» οι οποίες όμως
ποσοστιαία αφορούν πολύ μικρό μερίδιο των συνολικών ρωσικών εξαγωγών.
8. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων στην Ρωσία είναι λιγότερο
συγκεντρωμένες σε κατηγορίες προϊόντων, αφού τα 10 πρώτα Ελληνικά εξαγόμενα
προϊόντα κατέχουν το 67,57% του συνόλου των προϊόντων, ενώ οι Ρωσικές εξαγωγές
στην Ελλάδα αφορούν κατά συντριπτικό ποσοστό 90,41% σε εξαγωγές προϊόντων
ενέργειας.

Γ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
ΡΩΣΙΑΣ-ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝΝΕΑΜΗΝΩΝ 2010-2011 σε Ευρώ.

Δασμ.
κατ/ρία

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ: 290.684.421 €
εννεάμηνο
% επί
εννεάμηνο
Περιγραφή
2011
συνόλου
2010

43.03
08.09
08.10

Γουνοδέρματα
66.221.991
Ροδάκινα, βερίκοκα, κεράσια
31.201.765
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα
25.894.503
Ηλεκτρικές συσκευές για
85.17
ενσύρματη τηλεφωνία
21.682.932
34.05
Στιλβώματα, υλικά καθαρισμού
12.396.916
24.01
Καπνά ακατέργαστα
9.396.038
85.42
Ολοκληρωμένα κυκλώματα
8.014.176
Πολτοί καρπών και φρούτων,
μαρμελάδες
20.07
7.707.472
74.11
Σωλήνες από χαλκό
7.312.870
Λάδια από πετρέλαιο ή
27.10
ασφαλτούχα ορυκτά
6.743.458
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας

Δασμ.
κατ/ρία

22,78
10,73
8,90

58.605.007
25.234.815
11.439.009

+12,99
+23,64
+126,37

7,45
4,26
3,23
2,75

10.216.665
8.818.299
10.651.326
1.605.071

+112,23
+40,58
-11,78
+399,30

2,65
2,51

5.322.729
843.369

+44,80
+767,10

2,31

4.501.310

+49,81

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ: 3.200.778.207 €
εννεάμηνο
% επί
εννεάμηνο
Περιγραφή
2011
συνόλου
2010

Λάδια ακατέργαστα από
πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα
27.09
ορυκτά (ακατέργ. πετρέλαιο)
1.457.666.787
Λάδια από πετρέλαιο ή
27.10
ασφαλτούχα ορυκτά
868.623.186
Αέρια πετρελαίου και άλλοι
27.11
αέριοι υδρογονάνθρακες
567.999.773
Αργίλιο σε ακατέργαστη
76.01
μορφή
156.152.504
Προϊόντα έλασης από σίδηρο
72.08
ή χάλυβα
34.188.033
10.01
Σιτάρι και σμιγάδι
31.916.877
43.01
Γουνοδέρματα ακατέργαστα
10.500.699
Απορρίμματα και θραύσματα
σιδήρου ή χάλυβα
72.04
9.897.243
Λιπάσματα, ορυκτά ή χημικά
31.04
καλιούχα
5.501.972
Καουτσούκ συνθετικό και
40.02
τεχνητό
4.751.219
Επεξεργασία στοιχείων: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μόσχας

Μεταβολή
2010/2011 %

Μεταβολή
2010/2011 %

45,54

2.038.667.088

-28,49

27,13

702.812.025

+23,59

17,74

441.591.633

+28,62

4,87

104.365.058

+49,62

1,06
0,99
0,32

27.604.226
9.790.220
4.844.155

+23,85
+226,00
+116,77

0,30

15.378.215

-35,64

0,17

6.468.001

-14,93

0,14

4.100.040

+15,88
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