ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
Πειραιάσ, 17 Ιουνίου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΟΤΚΡΑΝΙΑ
ΑΠΡΙΛΙΟ 2022
(προςωρινά ςτοιχεία)
Η Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι (ΕΛΣΑΣ) ανταποκρινόμενθ ςτθν ανάγκθ για παροχι εξειδικευμζνθσ ςτατιςτικισ
πλθροφόρθςθσ λόγω των διαδραματιηόμενων εξελίξεων που ςυνδζονται με τον πόλεμο ςτθν Ουκρανία,
ανακοινϊνει ςτοιχεία του διμεροφσ εμπορίου μεταξφ Ελλάδασ και Ρωςικισ Ομοςπονδίασ (εφεξισ Ρωςία) και
μεταξφ Ελλάδασ και Ουκρανίασ.
Η παροφςα δθμοςίευςθ πραγματοποιείται ςε μθνιαία βάςθ ςε θμερομθνίεσ που προανακοινϊνονται κακ’ όλο το
διάςτθμα που είναι εφλογθ και ζχει χρθςιμότθτα θ δθμοςίευςθ των ςτοιχείων διμεροφσ εμπορίου προκειμζνου να
αποτυπϊνεται θ επίπτωςθ ςτισ ςυναλλαγζσ εξωτερικοφ εμπορίου των ελλθνικϊν επιχειριςεων με επιχειριςεισ ςτθ
Ρωςία και τθν Ουκρανία.
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Γράφημα 1: Αξία ειςαγωγών (ςε ευρώ) Ελλάδασ – Ρωςίασ και Ελλάδασ – Ουκρανίασ
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Γράφημα 2: Αξία εξαγωγών (ςε ευρώ) Ελλάδασ – Ρωςίασ και Ελλάδασ – Ουκρανίασ

Ι. ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΕΛΛΑΔΑ-ΡΩΙΑ
Σον Απρίλιο 2022 θ αξία των ειςαγωγϊν τθσ Ελλάδασ από τθ Ρωςία ανιλκε ςε 491,8 εκατ. ευρϊ, ςθμειϊνοντασ
αφξθςθ 103,9% ςε ςχζςθ με τον Απρίλιο 2021 που ιταν 241,1 εκατ. ευρϊ. Η αξία των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ προσ
τθ Ρωςία τον Απρίλιο 2022 ανιλκε ςε 7,7 εκατ. ευρϊ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 49,9% ςε ςχζςθ με τον Απρίλιο 2021
που ιταν 15,5 εκατ. ευρϊ. Σο εμπορικό ιςοηφγιο Ελλάδασ-Ρωςίασ τον Απρίλιο 2022 ιταν αρνθτικό και ανιλκε ςε
484,0 εκατ. ευρϊ (ζλλειμμα), (Πίνακασ 1).
Σθν περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 θ αξία των ειςαγωγϊν τθσ Ελλάδασ από τθ Ρωςία ανιλκε ςε 2.189,5 εκατ.
ευρϊ, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 125,0% ςε ςχζςθ με τθν περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 που ιταν 973,2 εκατ.
ευρϊ. Η αξία των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ προσ τθ Ρωςία τθν περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ανιλκε ςε 42,0
εκατ. ευρϊ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 25,2% ςε ςχζςθ με τθν περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 που ιταν 56,1 εκατ.
ευρϊ. Σο εμπορικό ιςοηφγιο Ελλάδασ-Ρωςίασ τθν περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ιταν αρνθτικό και ανιλκε ςε
2.147,6 εκατ. ευρϊ (ζλλειμμα), (Πίνακασ 2).
Πίνακασ 1: Μηνιαία ςτοιχεία διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ-Ρωςίασ, Απρίλιοσ 2022

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

2019

342.121.837

2020

144.592.113

-57,7

12.125.482

-17,9

-132.466.631

2021*

241.128.867

66,8

15.475.016

27,6

-225.653.851

491.761.262

103,9

7.747.387

-49,9

-484.013.875

2022*
*προςωρινά ςτοιχεία

14.769.218

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΟΖΤΓΙΟ
(ςε ευρώ)
-327.352.619

Πίνακασ 2: τοιχεία διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ-Ρωςίασ, περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2022
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

2019

1.285.544.133

2020

1.156.071.762

-10,1

50.056.175

-6,6

-1.106.015.587

973.161.685

-15,8

56.118.600

12,1

-917.043.085

2022*
2.189.544.308
*προςωρινά ςτοιχεία

125,0

41.978.447

-25,2

-2.147.565.861

2021*

53.578.840

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΟΖΤΓΙΟ
(ςε ευρώ)
-1.231.965.293

Σο ζτοσ 2021, 656 ελλθνικζσ επιχειριςεισ πραγματοποίθςαν ειςαγωγζσ από τθ Ρωςία και 639 ελλθνικζσ
επιχειριςεισ πραγματοποίθςαν εξαγωγζσ προσ τθ Ρωςία.
Η ςυνολικι αξία των ειςαγωγϊν τθσ Ελλάδασ από τθ Ρωςία το ζτοσ 2021 ανιλκε ςε 4.302,4 εκατ. ευρϊ,
καταγράφοντασ αφξθςθ 46,7% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ ςυνολικι αξία για το ζτοσ 2020 που ιταν 2.933,4 εκατ.
ευρϊ (Πίνακασ 3).
Η ςυνολικι αξία των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ προσ τθ Ρωςία το ζτοσ 2021 ανιλκε ςε 206,6 εκατ. ευρϊ
καταγράφοντασ αφξθςθ 28,0% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ ςυνολικι αξία για το ζτοσ 2020 που ιταν 161,4 εκατ.
ευρϊ (Πίνακασ 3).
Σο εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Ελλάδασ με τθ Ρωςία το ζτοσ 2021 ιταν αρνθτικό και διαμορφϊκθκε ςτα 4.095,8 εκατ.
ευρϊ (ζλλειμμα), (Πίνακασ 3).
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Πίνακασ 3: Ετήςια ςτοιχεία διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ – Ρωςίασ, 2019-2021

ΕΣΟ

ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

208.553.849

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΟΖΤΓΙΟ
(ςε ευρώ)

2019

3.971.188.565

-3.762.634.716

2020

2.933.524.191

-26,1

161.393.178

-22,6

-2.772.131.013

2021*
4.302.416.858
*προςωρινά ςτοιχεία

46,7

206.619.270

28,0

-4.095.797.588

τουσ πίνακεσ 4 και 5 που ακολουκοφν παρουςιάηονται τα κυριότερα προϊόντα ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν του
διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ-Ρωςίασ για το 2021 και τον Απρίλιο 2022.

Πίνακασ 4: Κυριότερα προϊόντα ειςαγωγών από τη Ρωςία (προςωρινά ςτοιχεία), βάςει τησ ταξινόμηςησ
υνδυαςμζνη Ονοματολογία (επίπεδο 4)
2021
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΑΠΡΙΛΙΟ 2022
ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε κιλά)

ΠΡΟΪΟΝ

Λάδια από
πετρζλαιο ι από
αςφαλτοφχα
ορυκτά, άλλα από τα
ακατζργαςτα λάδια

1.737.511.371

3.776.429.526

Λάδια από πετρζλαιο
ι από αςφαλτοφχα
ορυκτά, άλλα από τα
ακατζργαςτα λάδια

Αζρια πετρελαίου
και άλλοι αζριοι
υδρογονάνκρακεσ

1.137.436.042

2.327.334.452

Αζρια πετρελαίου
και άλλοι αζριοι
υδρογονάνκρακεσ

1.752.832.249

Λάδια ακατζργαςτα,
από πετρζλαιο ι από
αςφαλτοφχα ορυκτά
(ακατζργαςτο
πετρζλαιο)

Λάδια ακατζργαςτα,
από πετρζλαιο ι
από αςφαλτοφχα
ορυκτά
(ακατζργαςτο
πετρζλαιο)

755.344.596

*προςωρινά ςτοιχεία
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ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε κιλά)

194.556.401

250.325.147

181.362.473

111.048.571

57.747.860

99.920.521

Πίνακασ 5: Κυριότερα προϊόντα εξαγωγών προσ τη Ρωςία (προςωρινά ςτοιχεία), βάςει τησ ταξινόμηςησ
υνδυαςμζνη Ονοματολογία (επίπεδο 4)
2021

ΑΠΡΙΛΙΟ 2022

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΠΡΟΪΟΝ
Μεταλλεφματα
πολυτίμων μετάλλων
και τα εμπλουτιςμζνα
από αυτά
Ενδφματα, εξαρτιματα
τθσ ζνδυςθσ και άλλα
είδθ από
γουνοδζρματα

Καπνά ακατζργαςτα ι
που δεν ζχουν
βιομθχανοποιθκεί.
Απορρίμματα καπνοφ

17.702.543

ΠΡΟΪΟΝ

27.705.820

Καπνά ακατζργαςτα ι
που δεν ζχουν
βιομθχανοποιθκεί.
Απορρίμματα καπνοφ

1.607.755

217.140

28.147

Άλλεσ πλάκεσ, φφλλα,
μεμβράνεσ, ταινίεσ
και λουρίδεσ από
πλαςτικζσ φλεσ

804.246

150.196

Ελαιόλαδο και τα
κλάςματά του, ζςτω
και εξευγενιςμζνα,
αλλά όχι χθμικϊσ
μεταςχθματιςμζνα

704.010

120.086

14.410.301

14.063.054

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε κιλά)

2.951.492

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε κιλά)

*προςωρινά ςτοιχεία
ΙΙ. ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΤ ΕΜΠΟΡΙΟΤ ΕΛΛΑΔΑ-ΟΤΚΡΑΝΙΑ
Σον Απρίλιο 2022 θ αξία των ειςαγωγϊν τθσ Ελλάδασ από τθν Ουκρανία ανιλκε ςε 3,2 εκατ. ευρϊ, ςθμειϊνοντασ
μείωςθ 85,2% ςε ςχζςθ με τον Απρίλιο 2021 που ιταν 21,3 εκατ. ευρϊ. Η αξία των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ προσ τθν
Ουκρανία τον Απρίλιο 2022 ανιλκε ςε 5,6 εκατ. ευρϊ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 83,5% ςε ςχζςθ με τον Απρίλιο 2021
που ιταν 34,0 εκατ. ευρϊ. Σο εμπορικό ιςοηφγιο Ελλάδασ-Ουκρανίασ τον Απρίλιο 2022 ιταν κετικό και ανιλκε ςε
2,4 εκατ. ευρϊ (πλεόναςμα), (Πίνακασ 6).
Σθν περίοδο Ιανουαρίου-Απρίλιου 2022 θ αξία των ειςαγωγϊν τθσ Ελλάδασ από τθν Ουκρανία ανιλκε ςε 57,4 εκατ.
ευρϊ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 7,3% ςε ςχζςθ με τθν περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 που ιταν 61,9 εκατ. ευρϊ. Η
αξία των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ προσ τθν Ουκρανία τθν περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ανιλκε ςε 29,8 εκατ.
ευρϊ, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 47,7% ςε ςχζςθ με τθν περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2021 που ιταν 57,0 εκατ. ευρϊ.
Σο εμπορικό ιςοηφγιο Ελλάδασ-Ουκρανίασ τθν περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2022 ιταν αρνθτικό και ανιλκε ςε
27,6 εκατ. ευρϊ (ζλλειμμα), (Πίνακασ 7).
Πίνακασ 6: Μηνιαία ςτοιχεία διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ-Ουκρανίασ, Απρίλιοσ 2022

ΑΠΡΙΛΙΟ

ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

13.278.681

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΟΖΤΓΙΟ
(ςε ευρώ)

2019

24.134.605

2020

13.217.170

-45,2

11.619.576

-12,5

-1.597.594

2021*

21.250.432

60,8

34.021.015

192,8

12.770.583

2022*
3.152.039
*προςωρινά ςτοιχεία

-85,2

5.603.064

-83,5

2.451.025
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-10.855.924

Πίνακασ 7: τοιχεία διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ-Ουκρανίασ, περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου 2022
ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟ

ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

56.107.006

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΟΖΤΓΙΟ
(ςε ευρώ)

2019

80.366.377

-24.259.371

2020

68.368.474

-14,9

69.694.674

24,2

1.326.200

2021*

61.910.009

-9,4

57.021.274

-18,2

-4.888.735

2022*
57.413.638
*προςωρινά ςτοιχεία

-7,3

29.810.722

-47,7

-27.602.916

Σο ζτοσ 2021, 494 ελλθνικζσ επιχειριςεισ πραγματοποίθςαν ειςαγωγζσ από τθν Ουκρανία και 581 ελλθνικζσ
επιχειριςεισ πραγματοποίθςαν εξαγωγζσ προσ τθν Ουκρανία.
Η ςυνολικι αξία των ειςαγωγϊν τθσ Ελλάδασ από τθν Ουκρανία το ζτοσ 2021 ανιλκε ςε 198,4 εκατ. ευρϊ,
καταγράφοντασ αφξθςθ 10,8% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ ςυνολικι αξία για το ζτοσ 2020 που ιταν 179,0 εκατ.
ευρϊ (Πίνακασ 8).
Η ςυνολικι αξία των εξαγωγϊν τθσ Ελλάδασ προσ τθν Ουκρανία το ζτοσ 2021 ανιλκε ςε 338,8 εκατ. ευρϊ
καταγράφοντασ αφξθςθ 74,9% ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ ςυνολικι αξία για το ζτοσ 2020 που ιταν 193,7 εκατ.
ευρϊ (Πίνακασ 8).
Σο εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Ελλάδασ με τθν Ουκρανία το ζτοσ 2021 ιταν κετικό και διαμορφϊκθκε ςτα 140,4 εκατ.
ευρϊ (πλεόναςμα), (Πίνακασ 8).

Πίνακασ 8: Ετήςια ςτοιχεία διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ – Ουκρανίασ, 2019-2021

ΕΣΟ

ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΕΣΗΙΑ
ΜΕΣΑΒΟΛΗ
(%)

210.833.552

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΟΖΤΓΙΟ
(ςε ευρώ)

2019

186.457.686

24.375.866

2020

178.953.877

-4,0

193.663.881

-8,1

14.710.004

2021*

198.368.469

10,8

338.759.263

74,9

140.390.794

*προςωρινά ςτοιχεία

τουσ πίνακεσ 9 και 10 που ακολουκοφν παρουςιάηονται τα κυριότερα προϊόντα ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν του
διμεροφσ εμπορίου Ελλάδασ-Ουκρανίασ για το 2021 και τον Απρίλιο 2022.
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Πίνακασ 9: Κυριότερα προϊόντα ειςαγωγών από την Ουκρανία (προςωρινά ςτοιχεία), βάςει τησ ταξινόμηςησ
υνδυαςμζνη Ονοματολογία (επίπεδο 4)
2021
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΡΙΛΙΟ 2022

ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΑΞΙΑ
ΕΙΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε κιλά)

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε κιλά)

898.252

1.118.667

Πλατζα προϊόντα ζλαςθσ
από ςίδθρο ι από όχι ςε
κράμα χάλυβα, με πλάτοσ
>= 600 mm, που ζχουν
ελακεί ςε κερμι
κατάςταςθ, μθ
επιςτρωμζνα με άλλο
μζταλλο

34.697.927

46.034.990

Νταμιτηάνεσ, φιάλεσ,
φιαλίδια, πλατφςτομεσ
φιάλεσ, δοχεία, ςωλθνοειδείσ
ςυςκευαςίεσ, φφςιγγεσ και
άλλα δοχεία για τθ μεταφορά
ι τθ ςυςκευαςία, από γυαλί.

ιδθροκράματα

23.679.538

18.559.580

Άλλοι καρποί με κζλυφοσ,
νωποί ι ξεροί, ζςτω και χωρίσ
το κζλυφοσ ι τθ φλοφδα τουσ

380.202

80.402

28.152.462

Κιβϊτια κάκε μεγζκουσ,
καφάςια, τφμπανα και
παρόμοιεσ ςυςκευαςίεσ από
ξφλο. Σφμπανα (τροχίςκοι) για
καλϊδια από ξφλο. Παλζτεσ
απλζσ, παλζτεσ-κιβϊτια και
άλλεσ επίπεδεσ επιφάνειεσ
για τθ φόρτωςθ, από ξφλο.

218.921

414.720

Κουκιά ςόγιασ, ζςτω και
ςπαςμζνα

14.645.304

*προςωρινά ςτοιχεία
Πίνακασ 10: Κυριότερα προϊόντα εξαγωγών προσ την Ουκρανία (προςωρινά ςτοιχεία), βάςει τησ ταξινόμηςησ
υνδυαςμζνη Ονοματολογία (επίπεδο 4)
2021
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

Λάδια από πετρζλαιο ι
από αςφαλτοφχα ορυκτά
(εκτόσ από ακατζργαςτα
λάδια)

183.552.381

Οπτάνκρακασ (κοκ) από
πετρζλαιο, άςφαλτοσ από
πετρζλαιο και άλλα
υπολείμματα των λαδιϊν
πετρελαίου ι των
αςφαλτοφχων ορυκτϊν

54.651.782

ωλινεσ από χαλκό

11.874.212

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε κιλά)

ΠΡΟΪΟΝ

ΑΠΡΙΛΙΟ 2022
ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(ςε ευρώ)

ΠΟΟΣΗΣΑ
(ςε κιλά)

344.501.372

Παλτά, κοντά παλτά, κάπεσ,
άνορακ, μπλουηόν και
παρόμοια είδθ, για άντρεσ ι
αγόρια

1.038.750

22.151

150.584.846

Άλλα καπζλα και καλφμματα
κεφαλισ, ζςτω και
ςτολιςμζνα

840.000

6.870

Φόρμεσ ακλθτικζσ
(προπόνθςθσ), κουςτοφμια
και ςφνολα του ςκι, μαγιό,
κιλότεσ και ςλιπ μπάνιου.
Άλλα ενδφματα

825.000

8.850

1.321.759

*προςωρινά ςτοιχεία
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ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΣΙΚΕ ΗΜΕΙΩΕΙ
Γενικά

Η καταγραφι των εμπορευματικϊν ςυναλλαγϊν διενεργείται ςε μθνιαία βάςθ και
παρακολουκεί τθ ςυνολικι αξία των ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν κακϊσ και τισ μεταβολζσ
τουσ. Δεν περιλαμβάνονται οι ειςαγωγζσ και εξαγωγζσ υπθρεςιϊν.

Νομικό πλαίςιο

Η διεξαγωγι τθσ ζρευνασ πραγματοποιείται ςτο πλαίςιο εφαρμογισ των Κανονιςμϊν τθσ
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (EE) 2152/2019 και 1197/2020 για το εμπόριο με τισ Σρίτεσ Χϊρεσ
(Extrastat).

Περίοδοσ
Αναφοράσ

Απρίλιοσ 2022

Διάθεςη
Αποτελεςμάτων

38 θμζρεσ μετά τθ λιξθ του μινα αναφοράσ (προςωρινά ςτοιχεία). Σα προςωρινά ςτοιχεία
ανακεωροφνται και δθμοςιοποιοφνται, ςε μθνιαία βάςθ, για όλουσ τουσ προθγοφμενουσ
μινεσ, μζχρι τθν οριςτικοποίθςθ των ετιςιων ςτοιχείων, δζκα μινεσ μετά το πζρασ του ζτουσ
αναφοράσ των ςτοιχείων.

Οριςμοί

EXTRASTAT είναι το ςφςτθμα ςυλλογισ ςτατιςτικϊν εξωτερικοφ εμπορίου με τισ Σρίτεσ Χϊρεσ
(με τισ χϊρεσ εκτόσ ΕΕ)
Ειςαγωγή κεωρείται κάκε ειςαγωγι αγακοφ από Σρίτθ χϊρα (εκτόσ ΕE).
Εξαγωγή κεωρείται κάκε εξαγωγι αγακοφ προσ Σρίτθ χϊρα (εκτόσ ΕE).

Μεθοδολογία

EXTRASTAT: τατιςτικι ζρευνα από διοικθτικζσ πθγζσ. Οι τελωνειακζσ αρχζσ ςυγκεντρϊνουν τα
ςτατιςτικά ςτοιχεία μζςω του Ενιαίου Διοικθτικοφ Εγγράφου (ΕΔΕ). τισ αρχζσ κάκε μινα
ςτζλνουν ςτθν Ελλθνικι τατιςτικι Αρχι, θλεκτρονικά αρχεία με τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του
προθγοφμενου μινα. Καταγράφονται όλεσ οι ςυναλλαγζσ αγακϊν με τισ Σρίτεσ Χϊρεσ πάνω
από 1.000 €. Σα ςτατιςτικά ςτοιχεία των ειςαγωγϊν και των εξαγωγϊν αγακϊν με τισ τρίτεσ
χϊρεσ καταρτίηονται από τα δεδομζνα που διαβιβάηονται από τισ τελωνειακζσ αρχζσ.
τα ςτατιςτικά ςτοιχεία των ειςαγωγϊν και εξαγωγϊν, τα οποία διαβιβάηονται από τα τελωνεία
ενςωματϊνονται τα προςωρινά δεδομζνα των "ελλιπϊν τελωνειακϊν διαςαφιςεων" που ςτθν
πλειονότθτά τουσ αφοροφν ςτα πετρελαιοειδι. Σα ςτοιχεία των "ελλιπϊν τελωνειακϊν
διαςαφιςεων", μετά τθ ςυμπλιρωςι τουσ, αντικακίςτανται από τα αντίςτοιχα οριςτικά.
Κατηγοριοποίηςη των εμπορευμάτων: Για τθν κατθγοριοποίθςθ των εμπορευμάτων
χρθςιμοποιείται θ 8ψιφια ταξινόμθςθ τθσ υνδυαςμζνθσ Ονοματολογίασ (CN/8) και θ
Συποποιθμζνθ Σαξινόμθςθ του Διεκνοφσ Εμπορίου ΣΣΔΕ (SITC).
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