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Μόσχα
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων

Βασικά στοιχεία του ρωσικού κλάδου κατασκευών και δομικών υλικών.
Οι εξωτερικοί παρατηρητές του ρωσικού κατασκευαστικού κλάδου είναι στην τρέχουσα συγκυρία
συγκρατημένα αισιόδοξοι. Η αισιοδοξία βασίζεται σε παράγοντες όπως η προοπτική υλοποίησης σημαντικών
έργων υποδομής με κρατική χρηματοδότηση την επόμενη εξαετία (αποτυπώθηκε σε πρόσφατες εξαγγελίες του
Προέδρου Putin), η προοπτική της χορήγησης περισσότερων στεγαστικών δανείων χάρις στην καθοδική πορεία
των επιτοκίων των τραπεζών και η στροφή σε παρεμβάσεις ενίσχυσης της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η ίδια
αισιοδοξία μετριάζεται από τις δυσκολίες πρόσβασης ξένων εταιρειών στην αγορά (ιδίως στο σκέλος των
δημοσίων προμηθειών), τον γενικότερο προσανατολισμό των ρωσικών αρχών στην στρατηγική της
υποκατάστασης εισαγωγών (υπό το φως τις επιδείνωσης των σχέσεων με τη Δύση) και την περιορισμένη
αγοραστική δύναμη του πληθυσμού. Η κατάσταση στο σκέλος των δομικών υλικών συναρτάται με την
κατάσταση του ευρύτερου κατασκευαστικού κλάδου, ενώ οι ξένες εξαγωγικές επιχειρήσεις έχουν να
ανταγωνιστούν τόσο Ρώσους παραγωγούς όσο και άλλες ξένες επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει ή αποκτούν
παραγωγικές εγκαταστάσεις στη ρωσική επικράτεια. Από τις πρόσφατες εξελίξεις και τα διαθέσιμα στοιχεία
ανά ενότητα της αγοράς επισημαίνονται, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:
Κατασκευές κτηρίων
Η αξία των κατασκευαστικών εργασιών του 2017 ανήλθε στα € 102 δισ.. Κατασκευάστηκαν κατοικίες συνολικής
επιφάνειας 78,6 εκ. τ.μ. και παραδόθηκαν 1,1 εκ. οικιστικές μονάδες. Την επόμενη εξαετία υπολογίζεται ότι θα
κατασκευάζονται 80-120 εκ. τ.μ. πολυκατοικιών ετησίως. Τα 2017 οι τράπεζες χορήγησαν στεγαστικά δάνεια
αξίας € 27,3 δισ. (+18%), ενώ τα επόμενα έτη θα συνεχιστεί η παροχή σχετικών χρηματοδοτικών
διευκολύνσεων από πλευράς ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι περισσότερες νέες πολυκατοικίες ανεγείρονται
στις περιφέρειες με επίκεντρα τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Στις ίδιες περιοχές κτίζονται και τα
περισσότερα νέα επαγγελματικά ακίνητα. Πρόκειται κυρίως για αποθηκευτικές εγκαταστάσεις (αρκετές για
λογαριασμό επιχειρήσεων διαδικτυακού εμπορίου) και εμπορικά κέντρα και λιγότερο για κτήρια γραφείων,
στα οποία παρατηρείται στασιμότητα από το 2009. Το γεγονός ότι η νομοθεσία προβλέπει αυστηρότερες
προδιαγραφές όσον αφορά την ενεργειακή κατανάλωση των κτηρίων (από 01.01.2018) και την πυροπροστασία
(μετά από την τραγική πυρκαγιά του Kemerovo) θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες στους οικείους τομείς.
Έργα υποδομής
Η υλοποίηση των εξαγγελιών Putin (Μάρτιος 2018) σχετικά με τις κυβερνητικές στρατηγικές προτεραιότητες
της επόμενης εξαετίας συνεπάγεται τη δρομολόγηση μεγάλων έργων υποδομής σε ολόκληρη τη χώρα. Στην
οδοποιία πρόκειται να επενδυθούν περίπου € 160 δισ., στους σιδηροδρόμους τουλάχιστον € 15 δισ., στην
επέκταση του μετρό της Μόσχας τουλάχιστον € 8,5 δισ., ενώ συνεχίζονται έργα επέκτασης και εκσυγχρονισμού
σε αεροδρόμια (π.χ. Sheremetyevo, Domodedovo και Zhukovsky στη Μόσχα, Chelyabinsk, Novy Urengoy και
Anapa), λιμένες (Nakhodka, Zarubino, Fokino, Kola, Taman, Pionersky) και γέφυρες (Amur, Chusovaya/Perm και
ίσως γέφυρα που θα ενώνει την ηπειρωτική χώρα με τη Σαχαλίνη). Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία 200
σύγχρονων εργοστασίων ανακύκλωσης έως το 2024, ενώ το Υπουργείο Ενέργειας στοχεύει στον
τετραπλασιασμό της δυνατότητας παραγωγής αιολικής ενέργειας στα 2,4 GW έως το 2019 και στην αύξησή της
στα 9 GW έως το 2035, καθώς και στην αύξηση της συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό
μείγμα στα 5 GW.
Επιχειρηματικό περιβάλλον
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη γενικότερη αβεβαιότητα (απόρροια της επιδείνωσης των σχέσεων Ρωσίας-Δύσης)
και τις μη ενθαρρυντικές εξελίξεις στον κλάδο τα τελευταία έτη, αρκετές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις
(συμβουλευτικές, αρχιτεκτονικά γραφεία) έχουν περιορίσει την παρουσία τους στην αγορά, κρατώντας μόνο το
απαραίτητο επιτόπιο προσωπικό και επενδύοντας σε νέες τεχνολογίες (π.χ. Building Information Modeling /
BMI). Επίσης, ορισμένες αμερικανικές και ευρωπαϊκές εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων αποσύρονται σταδιακά
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από τη χώρα, δίνοντας τη θέση τους σε επενδυτές από την Ασία ή την Εγγύς Ανατολή. Ο συνολικός αριθμός των
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο έχει μειωθεί πλέον κάτω από τις 150.000.
Δημόσιες συμβάσεις
Το 2017 θεσμοθετήθηκε η υποχρέωση των επιχειρήσεων (πολιτικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες, κατασκευαστικές)
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων αξίας άνω των 3 εκ. Ρουβλίων (€
40.000) να ανήκουν ως μέλη σε μια από τις Αυτορρυθμιζόμενες Οργανώσεις του κατασκευαστικού κλάδου.
Επιπλέον, οι κανονισμοί που ρυθμίζουν τη διενέργεια των δημόσιων διαγωνισμών δίνουν προτεραιότητα
στους εντόπιους υποψηφίους, ιδίως όταν πρόκειται για την ανάθεση έργων που αφορούν κρατικά στεγαστικά
προγράμματα, ακριβά κτήρια γραφείων, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια και πολιτιστικές και αθλητικές
εγκαταστάσεις. Τα περισσότερα έργα υποδομής, σε ομοσπονδιακό και περιφερειακό επίπεδο, υλοποιούνται με
τη μέθοδο της παραχώρησης. Η διαφθορά παραμένει μια παράμετρος που κρίνεται σκόπιμο να λαμβάνεται
υπ’ όψιν από τους ενδιαφερομένους.
Δομικά υλικά
Όπως και σε άλλους τομείς, έτσι και στον τομέα των δομικών υλικών η ρωσική κυβέρνηση ευνοεί την
υποκατάσταση των εισαγωγών. Η εγχώρια παραγωγή κινείται ανοδικά τα τελευταία έτη. Μόνο στην περιοχή
της Μόσχας, όπου συγκεντρώνεται το 15% της συνολικής εγχώριας παραγωγής, σχεδιάζεται η ολοκλήρωση της
κατασκευής 50 εργοστασίων παραγωγής δομικών υλικών, αξίας € 610 εκ.. Η αξία της αγοράς εκτιμάται ότι θα
ανέλθει στα € 18,2 δισ. έως το 2020. Τα εισαγόμενα υλικά προορίζονται, ως επί το πλείστον, για τους πιο
εύπορους καταναλωτές, κυρίως για την κατασκευή ακριβών κατοικιών. Υπολογίζεται ότι με εισαγωγές
καλύπτεται περίπου το 15% των αναγκών της αγοράς. Η διατήρηση της ζήτησης σε σχετικά υψηλό επίπεδο,
παρά τη γενικότερη στασιμότητα του κατασκευαστικού κλάδου τα τελευταία χρόνια, αποδίδεται στην επιθυμία
των καταναλωτών να ανακαινίσουν τις κατοικίες τους, αφού η ικανοποίηση αυτής της επιθυμίας είναι σαφώς
πιο εύκολη από την ανέγερση ή την αγορά νέας κατοικίας.
Ως προς την παραγωγή, σημειώνεται, ενδεικτικά, ότι το 2016 παρήχθησαν 711.000 τ.μ. ξύλινων παραθύρων, 11
εκ. τ.μ. ξύλινων θυρών, 2,3 εκ. τ.μ. ξύλινων παρκέ, 546.000 τόνοι πλαστικών σωλήνων, 253 εκ. τόνοι γυαλιού,
48.000 τόνοι πυρίμαχων κεραμιδιών και τούβλων, 1 εκ. τόνοι πυρίμαχου τσιμέντου, 70 εκ. τ.μ. κεραμικών
πλακιδίων για την επένδυση εσωτερικών επιφανειών, 3,3 εκ. τ.μ. κεραμικών πλακιδίων για προσόψεις, 5 δισ.
τεμάχια μη πυρίμαχων κεραμιδιών, 14 εκ. τεμάχια κεραμικών ειδών υγιεινής, 55 εκ. τόνοι υδραυλικού
τσιμέντου, 3 εκ. τόνοι υδραυλικού ασβέστη, 3,6 εκ. τόνοι οικοδομικού γύψου και 10 εκ. τόνοι
χαλυβδοσωλήνων. Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία κλαδικών φορέων η παραγωγή δεν μεταβλήθηκε
σημαντικά το 2017, ενώ οι τιμές των δομικών υλικών κινήθηκαν ανοδικά (περίπου 25% κατά μ.ό.). Σημαντικό
κενό παρατηρείται στο μέσο της κλίμακας των τιμών πώλησης, καθώς τα περισσότερα προϊόντα είναι
συγκεντρωμένα στα άκρα της (πολύ φθηνά ή πολύ ακριβά). Σημαντικές διαφορές στην τιμή παρατηρούνται
επίσης μεταξύ μεγάλων αστικών κέντρων και περιφέρειας.
Αρκετές ρωσικές και ξένες επιχειρήσεις του κλάδου επιλέγουν να ενισχύσουν την παραγωγική τους
δραστηριότητα εντός ρωσικής επικράτειας. Συγκρατούνται, μεταξύ άλλων, προσφάτως ολοκληρωμένες,
σχεδιαζόμενες ή υλοποιούμενες επενδύσεις των εταιρειών: LafargeHolcim (τσιμέντο), Anhui Conch Cement
Company (τσιμέντο), Saratovstroysteklo (γυαλί), Marabi (πλακίδια), BASF (χρώματα και βερνίκια), Sika (χημικά),
Omya (μάρμαρο), Gabriel-Chemie (χρώματα), Istrem (μονωτικά), Kingspan (μονωτικά), Roca Group (είδη
υγιεινής), Viessman (θέρμανση/ψύξη), Kermi (θέρμανση), Wilo (αντλίες) και WIKA (συσκευές μέτρησης πίεσης
και θερμοκρασίας). Περίπου 800 επιχειρήσεις (με πρωταγωνίστριες της Leroy Merlin και Obi)
δραστηριοποιούνται στο σκέλος των προϊόντων DIY (Do It Yourself). Το μερίδιο των πωλήσεων των
επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας επί του συνόλου των πωλήσεων δομικών υλικών κινείται σταθερά
ανοδικά. Στο σκέλος των δομικών μηχανημάτων αναμένεται διατήρηση της ζήτησης σε σχετικά ικανοποιητικό
επίπεδο, υπό το φως της γήρανσης του εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι εταιρείες (μ.ό. κοντά στα 8 έτη).
Εισαγωγές
Παρά τις δυτικές κυρώσεις, τα ρωσικά αντίμετρα και την ενθάρρυνση της υποκατάστασης των εισαγωγών, ο
κλάδος εξακολουθεί να στηρίζεται στις εισαγωγές, ειδικά όσον αφορά προϊόντα μεσαίας και υψηλής αξίας. Για
παράδειγμα, κατά την κατασκευή κτηρίων γραφείων χρησιμοποιούνται εισαγόμενα προϊόντα σε ποσοστό 20%30% στο στάδιο των βασικών οικοδομικών εργασιών και σε ποσοστό 40%-60% στο στάδιο της ολοκλήρωσης
των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.
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Κατηγορίες προϊόντων στις οποίες, σύμφωνα με τα στοιχεία κλαδικών επαγγελματικών και εκθεσιακών
φορέων, παρατηρείται αξιοσημείωτη ζήτηση εισαγόμενων δομικών υλικών είναι οι ακόλουθες:
•

Κεραμικά υλικά (κυρίως πλακίδια και είδη υγιεινής), με αξία εισαγωγών $ 688 εκ. το 2016 και αυξητική
τάση το 2017. Πάντως, τα υψηλής ποιότητας και τιμής ιταλικά και ισπανικά προϊόντα φαίνεται ότι είναι
πλέον λιγότερο ελκυστικά για τους καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος, οι οποίοι, όπως και αρκετοί
καταναλωτές μεσαίου εισοδήματος, στρέφονται σταδιακά στα φθηνότερα κινεζικά προϊόντα.

•

Πέτρες, στις οποίες μεγάλο μέρος των αναγκών καλύπτεται με εισαγωγές και η κατανάλωση αυξάνεται
με ρυθμό 7%-9% ετησίως. Η ζήτηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας από χώρες όπως η Ιταλία και η
Ινδία αναμένεται να διατηρηθεί σε υψηλό επίπεδο, καθώς η εγχώρια παραγωγή δεν είναι πιθανό να
αυξηθεί σημαντικά στο εγγύς μέλλον.

•

Αδρανή υλικά (άμμος μπετού, χαλίκι, γαρμπίλι), που εισάγονται κυρίως από Λευκορωσία, Νορβηγία,
Ουκρανία, Σουηδία.

•

Τσιμέντο, που εισάγεται κυρίως από Λευκορωσία (60%), Καζακστάν (9%) και Τουρκία (8%).

•

Δομικά μηχανήματα, οι εισαγωγές των οποίων συναρτώνται, όμως, άμεσα με την συναλλαγματική
ισοτιμία του Ρουβλίου.

•

«Πράσινα» δομικά υλικά. Ο κυβερνητικός στόχος βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας κατά
40% έως το 2020 σπρώχνει τόσο τους αγοραστές όσο και τους κατασκευαστές στη χρήση κατάλληλων
υλικών και τεχνολογιών. Ο Δήμος Μόσχας σχεδιάζει να προχωρήσει σε σχετικές παρεμβάσεις σε
σχολεία, νηπιαγωγεία και νοσοκομεία της περιφέρειάς του, ενώ τόσο η ολοένα συχνότερη εμφάνιση
«οικολογικών» χωριών στην περιφέρεια, όσο και η διάδοση «πράσινων» προτύπων με αφορμή τη
διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου (FIFA World Cup 2018) ενισχύουν την «πράσινη»
δυναμική, σε μια ανώριμη στο συγκεκριμένο σκέλος αγορά.

Στοιχεία των ρωσικών εισαγωγών δομικών υλικών (συγκεκριμένοι εξαψήφιοι κωδικοί Συνδυασμένης
Ονοματολογίας) του 2017 παρατίθενται στο τέλος του σημειώματος. Επισημαίνεται ότι σε αρκετούς κωδικούς
παρατηρείται μεγάλη διαφορά μεταξύ των στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) και της
ρωσικής Ομοσπονδιακής Τελωνειακής Υπηρεσίας (FCS). Στις δύο πρώτες στήλες του πίνακα έχουν
καταχωριστεί ο κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας και η περιγραφή του αγαθού. Ακολουθούν η αξία (σε
Ευρώ) και η ποσότητα (σε κιλά) των ελληνικών εξαγωγών του κωδικού στη Ρωσία, σύμφωνα με τα στοιχεία της
ΕΛΣΤΑΤ. Τέλος, στις τρεις τελευταίες στήλες έχουν καταχωριστεί η αξία (Δολάρια ΗΠΑ) των ελληνικών
εξαγωγών του κωδικού στη Ρωσία, η αξία (Δολάρια ΗΠΑ) του συνόλου των ρωσικών εισαγωγών στον
συγκεκριμένο κωδικό και το ποσοστό των ρωσικών εισαγωγών του κωδικού που αντιπροσωπεύουν οι
εισαγωγές από την Ελλάδα, όλα σύμφωνα με τα στοιχεία της ρωσικής FCS.
Ενδιαφέρουσες διαδικτυακές διευθύνσεις
www.minstroyrf.ru
http://minvostokrazvitia.ru
http://minpromtorg.gov.ru
http://omorrss.ru
www.nostroy.ru
www.mosbuild.com/en-GB
http://forumdiy.ru
www.bauma-ctt.ru/en
www.vestnik.info
www.stroymat21.ru

Ministry of Construction, Housing and Utilities
Ministry for the Development of the Russian Far East
Ministry of Industry and Trade
(δημόσιοι διαγωνισμοί και κλαδικά επενδυτικά προγράμματα)
Ρωσική Ένωση Κατασκευαστικού Κλάδου
Εθνική αυτορρυθμιζόμενη οργάνωση του κατασκευαστικού κλάδου
Κλαδική έκθεση
Κλαδικό συνέδριο
Κλαδική έκθεση
Κλαδικό περιοδικό
Κλαδικό περιοδικό
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Αγαθό

CN6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

250510

Άμμος χαλαζιακή και
άμμος πυριτική, έστω
και χρωματισμένη

250840

Άργιλοι (εκτός από τις
πυρίμαχες, καθώς και
εκτός από καολίνη και
άλλες καολινικές
αργίλους και εκτο
Κιμωλία
Μάρμαρα και
τραβερτίνες,
ακατέργαστα ή
χοντρικά κατεργασμένα
Μάρμαρα και
τραβερτίνες, απλά
κομμένα, με πριόνι ή
άλλο τρόπο, σε όγκους
ή πλάκες σχήματος
τετραγώνο
Χαλίκια, αμμοχάλικα,
πέτρες
χοντροθρυμματισμένες,
των τύπων που
χρησιμοποιούνται
συνήθως στην παρασκ
Μαγνησία που
αποκτήθηκε με τήξη με
ηλεκτρισμό. Μαγνησία
πυρωμένη αδρανής
φρυγμένη, έστω και αν
περιέ
Στεατίτης φυσικός,
θρυμματισμένος ή σε
σκόνη
Βερμικουλίτης, περλίτης
και χλωρίτες, μη
εκτονωμένοι
Θειούχες ενώσεις
(σουλφίδια) του
αρσενίου, αλουνίτης,
πουζολάνη, χρωστικές
γαίες και άλλες ορυκτές
ύ
Χρωστικά (pigments)
συνθετικά οργανικά.
Παρασκευάσματα των
τύπων που
χρησιμοποιούνται για
το χρωματι

250900
251511

251512

251710

251990

252620
253010
253090

320417

Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)
1.530

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)
4.050

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

1.780

7.838.283

0,02%

18.834

100.272

41.292

4.084.381

1,01%

1.184.445
42.177

23.221.300
53.360

1.720.933
32.327

4.353.886
113.394

39,53%
28,51%

31.670

92.930

27.933

588.427

4,75%

5.700

60.000

0

151.980.596

0,00%

884.619

3.349.600

1.412.300

52.701.502

2,68%

19.884

74.250

24.553

6.687.907

0,37%

24.354

245.620

67.815

7.368.138

0,92%

55.017

440.000

104.207

19.470.403

0,54%

113.630

42.168

62.847

46.771.265

0,13%
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Αγαθό

CN6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

320419

Χρωστικές ύλες
συνθετικές οργανικές
(εκτός από χρωστικές
σε διασπορές, όξινες,
ισχυρώς διαπεραστικές
Πρόσμικτα
χρωματισμού και
παρασκευάσματα με
βάση το διοξείδιο του
τιτανίου, των τύπων
που χρησιμοποι
Χρώματα επίχρισης και
βερνίκια με βάση
πολυεστέρες,
διασκορπισμένα ή
διαλυμένα σε μη
υδατώδες μέσο,
Χρώματα επίχρισης και
βερνίκια με βάση
ακρυλικά ή βινυλικά
πολυμερή,
διασκορπισμένα ή
διαλυμένα σε μ
Χρώματα επίχρισης και
βερνίκια με βάση
συνθετικά πολυμερή ή
τροποποιημένα φυσικά
πολυμερή, διασκορπι
Χρώματα επίχρισης και
βερνίκια με βάση
ακρυλικά ή βινυλικά π
ολυμερή,
διασκορπισμένα ή
διαλυμ
Χρώματα επίχρισης και
βερνίκια (εκτός από
αυτά με βάση
συνθετικά πολυμερή ή
τροποποιημένα φυσικά
πολ
Επιχρίσματα μη
πυρίμαχα των τύπων
που χρησιμοποιούνται
στη οικοδομική
Τσιμέντα, κονιάματα,
σκυροδέματα και
παρόμοιες πυρίμαχες
συνθέσεις (εκτός από
παρασκευάσματα με
βάση
Κονιάματα και
σκυροδέματα, μη

320619

320810

320820

320890

320910

321000

321490

381600

382450

Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)
458.098

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)
365.742

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

30.103

24.556.166

0,12%

41.812

22.952

38.388

50.470.015

0,08%

6.728.111

1.995.110

361.618

175.749.708

0,21%

24.420

4.999

920.290

134.035.234

0,69%

225.745

97.776

1.469.380

212.118.750

0,69%

8.405

4.314

105.643

91.410.193

0,12%

90.858

42.741

15.414

28.752.566

0,05%

120.676

55.276

108.555

42.317.148

0,26%

4.276.091

13.328.550

5.630.178

176.654.591

3,19%

428.874

584.650

86.166

10.301.381

0,84%
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Αγαθό

CN6

382499
390120
390311
390690

390799

390950
391620

391690

391721

391723

391732

391739

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
πυρίμαχα
Πολυαιθυλένιο
πυκνότητας >= 0,94, σε
αρχικές μορφές
Πολυστυρόλιο σε
αρχικές μορφές, που
μπορεί να διογκωθεί
Πολυμερή ακρυλικά σε
αρχικές μορφές (εκτός
από πολυμεθακρυλικό
μεθύλιο)
Πολυεστέρες,
κορεσμένοι, σε αρχικές
μορφές (εκτός από
πολυανθρακικά άλατα,
ρητίνες-αλκύδια και
πολυα
Πολυουρεθάνες σε
αρχικές μορφές
Μονόκλωστα νήματα
στα οποία η
μεγαλύτερη διάσταση
της εγκάρσιας τομής
είναι > 1 mm (μονόινα),
χοντρά
Μονόκλωστα νήματα
στα οποία η
μεγαλύτερη διάσταση
της εγκάρσιας τομής
είναι > 1 mm (μονόινα),
χοντρά
Σωλήνες κάθε είδους,
άκαμπτοι, από
πολυμερή του
αιθυλενίου, έστω και με
τα εξαρτήματά τους
Σωλήνες κάθε είδους,
άκαμπτοι, από
πολυμερή του
χλωριούχου βινυλίου,
έστω και με τα
εξαρτήματά τους
Σωλήνες κάθε είδους,
εύκαμπτοι, από
πλαστικές ύλες, μη
ενισχυμένοι ούτε
αλλιώς συνδυασμένοι
με άλλες
Σωλήνες κάθε είδους,
εύκαμπτοι, από
πλαστικές ύλες,

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

2.054.132
29.692

25.931.000
24.750

2.923.012
0

502.256.840
294.630.801

0,58%
0,00%

576.136

389.400

655.756

38.574.081

1,70%

17.289

15.300

3.098

333.899.198

0,00%

86.442

47.615

4.570.078

190.128.663

2,40%

1.249.074

598.574

2.064.101

140.920.260

1,46%

431.814

141.291

469.618

37.293.608

1,26%

37.902

12.736

98.716

40.353.498

0,24%

8.000

5.772

229.053

26.821.497

0,85%

273

20

8.326

12.930.073

0,06%

332.146

76.708

508.839

82.120.603

0,62%

63

17

63.122

97.241.918

0,06%
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Αγαθό

CN6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

34.268

2.458

50.241

85.390.664

0,06%

34.453

10.150

86.774

83.910.184

0,10%

127.639

38.719

157.394

246.428.811

0,06%

608.277

239.545

990.228

251.057.716

0,39%

150

7

177

48.444.846

0,00%

11.890

119

4.479

44.185.973

0,01%

3.126.852

676.516

144.323

451.435.424

0,03%

190.509

33.964

97

28.247.845

0,00%

415.025

42.125

518.828

766.917.066

0,07%

ενισχυμένοι ή αλλιώς
συνδυασμένοι με άλλες
ύλες,
391740

391910

391990

392010

392099

392113

392190

392640
392690

Εξαρτήματα συνδέσεις,
γωνίες, αρμοί, από
πλαστικές ύλες, για
σωλήνες κάθε είδους
Φύλλα, μεμβράνες,
ταινίες, λουρίδες και
άλλες επίπεδες μορφές,
αυτοκόλλητα, από
πλαστικές ύλες, σε κ
Πλάκες, φύλλα,
μεμβράνες, ταινίες,
λουρίδες και άλλες
επίπεδες μορφές,
αυτοκόλλητα, από
πλαστικές ύλ
Πλάκες, φύλλα,
μεμβράνες, ταινίες και
λουρίδες, από
πολυμερή του
αιθυλενίου μη
κυψελώδη, μη ενισχυμέ
Πλάκες, φύλλα,
μεμβράνες, ταινίες και
λουρίδες, από
πλαστικές ύλες μη
κυψελώδεις, π.δ.κ.α.,
μη ενισχ
Πλάκες, φύλλα,
μεμβράνες, ταινίες και
λουρίδες, από
πολυουρεθάνες
κυψελώδεις, μη
κατεργασμένα ή κατε
Πλάκες, φύλλα,
μεμβράνες, ταινίες και
λουρίδες, από
πλαστικές ύλες,
ενισχυμένα, με
απανωτές στρώσεις
Αγαλματίδια και άλλα
είδη διακόσμησης, από
πλαστικές ύλες
Τεχνουργήματα από
πλαστικές ύλες ή από
άλλες ύλες των
κλάσεων 3901 έως
3914, π.δ.κ.α.
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Αγαθό

CN6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

680221

Μάρμαρο, τραβερτίνη
και αλάβαστρο και
τεχνουργήματα από
αυτές, απλώς
λαξευμένα ή
πριονισμένα, με επί
Πέτρες κατάλληλες για
λάξευση ή για την
οικοδομική, φυσικές,
άλλες από
ασβεστούχες πέτρες,
γρανίτη κ
Μάρμαρο, τραβερτίνη
και αλάβαστρος,
τυχαίας μορφής,
στιλβωμένα,
διακοσμημένα ή αλλιώς
κατεργασμένα (
Σχιστόλιθος φυσικός,
κατεργασμένος και
τεχνουργήματα από
φυσικό ή
συσσωματωμένο
σχιστόλιθο (εκτός απ
Στοιχεία για την
οικοδομική,
προκατασκευασμένα,
από τσιμέντο, από
σκυρόδεμα ή από
τεχνητή πέτρα, έστ

680229

680291

680300

681091

681381
681510

691490

721240

730721
730799

Αντικείμενα από
γραφίτη ή από άλλες
μορφές άνθρακα, όπου
συμπεριλαμβάνονται οι
ίνες άνθρακα, για μη
Τεχνουργήματα από
κεραμευτικές ύλες
άλλες από πορσελάνη,
π.δ.κ.α.
Πλατέα προϊόντα
έλασης από σίδηρο ή
από όχι σε κράμα
χάλυβα, με πλάτος <
600 mm, που έχουν
ελαθεί σε
Συζευκτήρες από
ανοξείδωτο χάλυβα
(εκτός των χυτών)
Σύνδεσμοι, συμπλέκτες
και ζεύκτες
σωληνώσεων, από

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)
5.675.805

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)
3.771.930

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

619.011

15.130.121

4,09%

48.438

22.430

135.164

8.965.206

1,51%

2.347.112

337.543

1.635.026

27.956.706

5,85%

18.335

19.300

0

1.899.799

0,00%

959.839

3.732.243

1.213.816

8.136.973

14,92%

237.168
12.822

135.228
385

311.782
4.262

16.136.062
36.008.108

1,93%
0,01%

14.500

302

1.614

13.335.227

0,01%

246.497

278.909

325.830

10.742.134

3,03%

105

10

895

12.635.318

0,01%

23.860

6.612

29.043

96.400.788

0,03%
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Αγαθό

CN6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

4.688

12.316

53.270

429.392.495

0,01%

24.662

11.720

1.440.470

56.827.607

2,53%

8.188

8.480

778.835

10.319.180

7,55%

4.147

1.200

170

8.223.093

0,00%

66.205

57.401

0

23.011.347

0,00%

62.287

11.397

58.756

11.322.665

0,52%

22.950

2.573

0

3.404.254

0,00%

504.401

52.705

358.070

14.512.774

2,47%

25.543

9.478

6.671

89.943.167

0,01%

σίδηρο ή χάλυβα (εκτός
των χυτών και εκείνων
που ε
730890

730900

731010

731589

731700

732090

732181

732410
732599

Κατασκευές και μέρη
κατασκευών, από
σίδηρο ή χάλυβα,
π.δ.κ.α. (εκτός από
γέφυρες και τμήματα
γεφυρών
Δεξαμενές, βαρέλια,
κάδοι και παρόμοια
δοχεία, από σίδηρο ή
χάλυβα, για ύλες
παντός τύπου (εκτός
των
Δεξαμενές, βαρέλια,
τύμπανα, μπιτόνια,
κουτιά και παρόμοια
δοχεία, από σίδηρο ή
χάλυβα, για ύλες παν
Αλυσίδες από σίδηρο ή
χάλυβα (εκτός από
αρθρωτές αλυσίδες,
αντιολισθητικές
αλυσίδες, αλυσίδες με
ενι
Περόνες, καρφιά,
πινέζες, συνδετήρες
μυτεροί, συνδετήρες
κυματοειδείς ή
λοξότμητοι (εκτός των
συνδετ
Ελατήρια και ελάσματα
ελατηρίων, από σίδηρο
ή χάλυβα, ό. συμπ. τα
επίπεδα σπειροειδή
ελατήρια (εκτός
Θερμάστρες, λέβητες
πλυσίματος με εστία,
συσκευές ψησίματος
στη σχάρα, ψησίματος,
τηγανίσματος και π
Νεροχύτες και
νιπτήρες, από
ανοξείδωτο χάλυβα
Τεχνουργήματα από
σίδηρο ή χάλυβα, που
έχουν χυτευθεί, π.δ.κ.α.
(εκτός εκείνων που
είναι από μη ελατ
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Αγαθό

CN6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

732690

Τεχνουργήματα από
σίδηρο ή χάλυβα,
π.δ.κ.α. (εκτός εκείνων
που έχουν χυτευθεί και
εκείνων που είναι
Σωλήνες από
καθαρισμένο χαλκό
Τεχνουργήματα από
χαλκό, που έχουν
χυτευθεί ή
σφυρηλατηθεί, αλλά
που δεν έχουν υποστεί
περαιτέρω κατ
Ράβδοι και είδη με
καθορισμένη μορφή,
από όχι σε κράμα
αργίλιο, π.δ.κ.α.
Ράβδοι και πλήρη είδη
με καθορισμένη μορφή,
από κράματα αργιλίου,
π.δ.κ.α.
Ελάσματα και ταινίες,
από κράματα αργιλίου,
με πάχος > 0,2 mm, σε
σχήμα τετράγωνο ή
ορθογώνιο (εκτός
Φύλλα και λεπτές
ταινίες, από αργίλιο,
χωρίς υπόθεμα, που
έχουν υποστεί απλή
έλαση, με πάχος <= 0,2
Φύλλα και λεπτές
ταινίες, από αργίλιο, σε
υπόθεμα, με πάχος
(χωρίς το υπόθεμα) <=
0,2 mm (εκτός από
Πύλες, πόρτες,
παράθυρα, καθώς και
τα πλαίσια και οι
περικαλύψεις αυτών
και κατώφλια, από
αργίλιο (ε
Κατασκευές και μέρη
κατασκευών, από
αργίλιο, π.δ.κ.α.,
καθώς και ελάσματα,
ράβδοι, είδη με
καθορισμέ
Περόνες, καρφιά,
συνδετήρες παντός
είδους, βίδες,
μπουλόνια, περικόχλια

741110
741991

760410

760429

760612

760711

760720

761010

761090

761610

Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)
7.604

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)
1.054

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

601.612

929.300.643

0,06%

13.569.584

2.060.736

19.317.868

90.743.268

21,29%

19.150

900

0

2.034.818

0,00%

265.584

77.076

0

3.329.840

0,00%

15.829

4.364

44.382

56.120.032

0,08%

644.025

201.501

882.900

90.110.727

0,98%

693.531

209.445

625.823

56.603.076

1,11%

5.711.609

1.989.572

6.846.941

32.155.723

21,29%

1.159

36

88

31.578.438

0,00%

51.692

4.507

3.347

81.741.704

0,00%

115.770

4.740

0

41.864.326

0,00%
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Αγαθό

CN6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

19.413

1.970

122.526

240.866.252

0,05%

1.980
5.065

11
23

0
883

4.632.785
78.831.495

0,00%
0,00%

31.750

3.089

11.656

163.356.910

0,01%

156.990

50.164

221.272

9.420.020

2,35%

181.305

12.363

29.193

23.197.835

0,13%

67.609

4.598

29.193

23.197.835

0,13%

66.832

1.290

7.445

1.443.914

0,52%

49.338

1.303

44.676

10.637.460

0,42%

460.066

9.575

8.570

11.834.305

0,07%

262.272

116.662

310.252

152.204.126

0,20%

(παξιμάδια), άγκιστρα
με σπε
761699
810520
820790

830210

830220

830241

830249

830621

830629

830820

830990

Είδη από αργίλιο,
π.δ.κ.α.
Εργαλεία,
εναλλασσόμενα, που
προορίζονται για
μηχανικά ή μη
μηχανικά εργαλεία του
χεριού ή για εργαλ
Μεντεσέδες παντός
τύπου, στους οποίους
περιλαμβάνονται τα
μάσκουλα και οι
ρεζέδες, από κοινά
μέταλλα
Στροφαλίσκοι ή
τροχίσκοι με διάταξη
στερέωσης από κοινά
μέταλλα
Σιδηρικά για τις
κατασκευές, από κοινά
μέταλλα (εκτός από
κλειδαριές και σύρτες
ασφαλείας με κλειδιά
Σιδηρικά και παρόμοια
είδη, από κοινά
μέταλλα (εκτός από
κλειδαριές και σύρτες
ασφαλείας με κλειδιά,
Αγαλματίδια και άλλα
είδη διακόσμησης, από
κοινά μέταλλα,
επάργυρα, επίχρυσα ή
επιπλατινωμένα (εκτός
Αγαλματίδια και άλλα
είδη διακόσμησης, από
κοινά μέταλλα, μη
επάργυρα, επίχρυσα ή
επιπλατινωμένα (εκ
Σωληνωτά καψούλια ή
καψούλια με σχιστό
στέλεχος, από κοινά
μέταλλα
Πώματα, ελικοτομημένα
πώματα, πώματα για τη
ρύθμιση της ροής,
καψούλια
επιπωμάτισης φιαλών,
βιδωτά π
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Αγαθό

CN6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

842810

Ανελκυστήρες
προσώπων και
αναβατήρες φορτίων
Μηχανές και συσκευές
για το χωματισμό, μη
αυτοπροωθούμενες,
π.δ.κ.α.
Μέρη από
ανελκυστήρες
προσώπων,
αναβατήρες φορτίων ή
από κυλιόμενες σκάλες,
π.δ.κ.α.
Πρέσες μη υδραυλικές,
για την κατεργασία των
μετάλλων (εκτός από
πρέσες σφυρηλάτησης,
κάμψης, λοξοτό
Εργαλειομηχανές για
την κατεργασία ή
επεξεργασία, χωρίς
αφαίρεση ύλης, των
μετάλλων, των
φρυγμένων μ
Μηχανές και συσκευές
για μη αυτογενή
συγκόλληση (εκτός από
τις ηλεκτρικές μηχανές
και συσκευές της κ
Μέρη από μηχανές και
συσκευές για την
επεξεργασία ή την
κατεργασία των
ορυκτών υλών της
κλάσης 8474,
Μηχανές και συσκευές
για τη μορφοποίηση
προϊόντων από
καουτσούκ ή πλαστικές
ύλες (εκτός από
μηχανές
Μέρη από μηχανές και
συσκευές για την
κατεργασία ή την
επεξεργασία του
καουτσούκ ή των
πλαστικών υλώ
Μηχανές και συσκευές
ανάμειξης, μάλαξης,
θραύσης, λειοτρίβησης,
κοσκίνισης,
ταξινόμησης,

843069

843131

846299

846390

846880

847490

847759

847790

847982

Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)
6.120.003

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)
1.320.919

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

6.125.046

247.869.451

2,47%

6.000

400

6.838

26.978.634

0,03%

1.005.509

196.207

688.912

21.895.531

3,15%

177.500

22.216

0

11.041.780

0,00%

109.500

16.775

0

9.177.355

0,00%

2.000

409

0

1.876.563

0,00%

12.328

378

4.186

121.218.447

0,00%

4.850

2.220

5.427

28.277.335

0,02%

46.207

7.222

26.205

55.564.472

0,05%

1.507.050

78.823

2.107.739

312.434.487

0,67%
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Αγαθό

CN6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

450.000

68.000

47.612

218.181.018

0,02%

900

4

1.465

76.887.474

0,00%

21.999

1.039

284.739

1.271.865.885

0,02%

5.262

20

0

33.449.579

0,00%

1.206

2

0

22.956.412

0,00%

1.299

29

29.031

176.474.073

0,02%

66.960

7.693

190.893

252.182.555

0,08%

18.000

153

50.131

995.849.629

0,01%

10.608

1.598

0

164.573.673

0,00%

840

376

2.979

77.785.967

0,00%

9.231

734

0

337.517.532

0,00%

1.588.646

295.542

3.408.373

43.060.328

7,92%

ομογενοποίη
848071

848130
848180

848410
853110

853669
853690

853710

853720

853810

854449

854460

Καλούπια για
καουτσούκ ή πλαστικές
ύλες, για χύτευση με
έγχυση ή συμπίεση
Βαλβίδες συγκράτησης
και βαλβίδες
αντεπιστροφής
Ρυθμιστικοί κρουνοί και
παρόμοιες συσκευές
για άκαμπτους ή
εύκαμπτους σωλήνες
κλπ. (εκτός από υποβιβ
Συναρμογές
μεταλλολαστικές
Συναγερμοί για
διάρρηξη, κλοπή ή
πυρκαγιά και
παρόμοιες συσκευές
Φις και πρίζες για τάση
<= 1.000 V (εκτός από
υποδοχές λαμπτήρων)
Συσκευές ηλεκτρικές,
για το κλείσιμο, τη
διακοπή ή τη σύνδεση
ηλεκτρικών
κυκλωμάτων, για τάση
<= 1.0
Πίνακες ηλεκτρικών
συνδέσεων, πίνακες
ελέγχου και παρόμοιοι
συνδυασμοί συσκευών,
για την ηλεκτρική σ
Πίνακες ηλεκτρικών
συνδέσεων, πίνακες
ελέγχου και παρόμοιοι
συνδυασμοί συσκευών,
για την ηλεκτρική σ
Πίνακες, πλάκες,
κονσόλες, αναλόγια,
κιβώτια και άλλα
υποθέματα για τα είδη
της κλάσης 8537, χωρίς
τ
Αγωγοί ηλεκτρικοί, για
τάση <= 80 V,
μονωμένοι, που δεν
φέρουν εξαρτήματα
σύνδεσης, π.δ.κ.α.
Αγωγοί ηλεκτρικοί, για
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Ρωσικές εισαγωγές δομικών υλικών 2017 (από τον κόσμο και την Ελλάδα)
Ελληνικές εξαγωγές
(στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ)

Αγαθό

CN6

854720
902519

902620

902690

940510

940530

940540
940599

950300

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
τάση > 1.000 V,
π.δ.κ.α.
Μονωτικά τεμάχια για
ηλεκτροτεχνική χρήση,
από πλαστικές ύλες
Θερμόμετρα και
πυρόμετρα, μη
συνδυασμένα με άλλα
όργανα (εκτός από
θερμόμετρα με υγρό, με
άμεση ανάγ
Όργανα και συσκευές
για τη μέτρηση ή τον
έλεγχο της πίεσης των
υγρών ή των αερίων
(εκτός των ρυθμιστ
Μέρη και εξαρτήματα
για όργανα και
συσκευές για τη
μέτρηση ή τον έλεγχο
της παροχής, της
στάθμης, τη
Πολύφωτα και άλλες
ηλεκτρικές συσκευές
φωτισμού για την
οροφή ή τον τοίχο
(εκτός από εκείνες των
τύπ
Συσκευές φωτισμού,
ηλεκτρικές, των τύπων
που χρησιμοποιούνται
για χριστουγεννιάτικά
δέντρα
Συσκευές φωτισμού,
ηλεκτρικές
Μέρη από συσκευές
φωτισμού, λάμπεςρεκλάμες, φωτεινούς
πίνακες, φωτεινές
επιγραφές και
παρόμοια είδη
ΣΥΝΟΛΟ

Ελληνικές
εξαγωγές
(στοιχεία
Ρωσικών
Τελωνείων)

Σύνολο
ρωσικών
εισαγωγών

Εισαγωγές από Ελλάδα
ως ποσοστό συνολικών
ρωσικών εισαγωγών
(στοιχεία Ρωσικών
Τελωνείων)

ΑΞΙΑ
(EUR)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(ΚΙΛΑ)

ΑΞΙΑ (USD)

ΑΞΙΑ (USD)

%

16.000

8.148

956

52.027.948

0,00%

640

1

44.272

52.817.115

0,08%

1.759

21

2.278

111.537.992

0,00%

385

2

0

47.122.219

0,00%

1.813.298

48.863

31.744

221.994.985

0,01%

82.052

6.200

111.251

16.131.007

0,69%

2.868

91

167.998

245.780.039

0,07%

3.527

187

9.302

16.062.958

0,06%

155.875
70.104.987

24.829
87.808.688

146.651
75.383.322

1.093.744.857
14.445.359.359

0,01%
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