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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΕΕ - Ρωσία - Ουκρανία (Α΄ μέρος)

Μ  ε αφορμή τα πρόσφατα γεγονό-
τα μεταξύ Ρωσίας – Ουκρανίας 
και την σοβαρή γεωπολιτική 
αναταραχή που έχει προκύψει, 

δημοσιεύουμε  την παρούσα μελέτη για 
τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις 
των εμπλεκόμενων μερών. Η οικονομι-
κή κατάσταση καθώς και οι εμπορικές 
συναλλαγές, διαδραματίζουν προφανώς 
έναν πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτές τις 
διεργασίες. Σε αρκετές περιπτώσεις εί-
ναι αυτές που υπαγορεύουν τις αποφά-
σεις στις ηγεσίες. Η ακριβής παράθεση 
αυτών των στοιχείων, θεωρούμε ότι είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας για την κατανό-
ηση της μεγάλης εικόνας. 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το δι-
μερές εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης με την Ρωσία, την Ουκρανία και την 
Λευκορωσία,  ως άμεσα σχετιζόμενες με 
την κατάσταση. Συγκεκριμένα, θα αναλυ-
θούν οι εισαγωγές και οι εξαγωγές των 
τριών προαναφερόμενων χωρών από και 
προς την ΕΕ, οι κλάδοι μέσω των οποίων 
ασκούνται οι εμπορικές δραστηριότητες, 
καθώς και πιο αναλυτικά οι επί μέρους 
ευρωπαϊκές χώρες-εταίροι της ΕΕ (ει-
σαγωγικοί και εξαγωγικοί). 

Στa επόμενα τεύχη, θα αναλυθούν οι 
εμπορικές σχέσεις Ρωσίας – Ουκρανίας 
και θα παρουσιαστεί ξεχωριστά το διμε-
ρές εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αλλά και της Ρωσίας, με σημαντικούς 
παγκόσμιους εταίρους όπως ΗΠΑ, Κίνα, 
Ιαπωνία κλπ. 

Εμπόριο Ρωσίας – 
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία δια-
τηρούσαν πολύ στενές σχέσεις μέχρι την 
προηγούμενη δεκαετία, έχοντας κοινά 
ενδιαφέροντα και παρόμοιες ανησυχίες. 
Αυτό είχε επιτρέψει στα δύο κράτη να 
οικοδομήσουν μία σημαντική «εταιρική 
σχέση», η οποία στόχευε στην ενίσχυση 
του εμπορίου, της οικονομίας, της εκπαί-
δευσης, στην καταπολέμηση της τρομο-
κρατίας και των συγκρούσεων. 

Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία οι σχέ-
σεις της ΕΕ και της Ρωσίας, φαίνονται 
ιδιαίτερα τεταμένες, με την πρώτη να επι-
βάλλει περιοριστικά μέτρα σε διάφορους 
τομείς, κυρίως λόγω των επιθέσεων της 
Ρωσίας έναντι της Ουκρανίας. 

Σχετικά με τις οικονομικές κυρώσεις της 
ΕΕ, αφορούν τον περιορισμό των ρωσικών 
τραπεζών σε κεφαλαιαγορές της ΕΕ, πε-
ριορισμούς στο διμερές εμπόριο όπλων, 
όπως και επίσης τον περιορισμό της πρό-
σβασης της Ρωσίας σε κάποιες τεχνολο-
γίες. Πλέον η Ρωσία δεν αποτελεί έναν 
στρατηγικό εταίρο για την ΕΕ, ενώ όλες οι 
εμπορικές συναλλαγές έχουν διακοπεί. 

Παρακάτω περιγράφεται αναλυτικά το 
εμπόριο της Ρωσίας με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, η πορεία των συναλλαγών τους το 
διάστημα 2012 – 2021, αλλά και οι σημα-
ντικότεροι εταίροι της Ρωσίας, που ανή-
κουν στην ΕΕ. 

* Η ταξινόμηση σε όλα τα διαγράμματα έχει γίνει βάσει αξίας εξαγωγών των 2021. 
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Εισαγωγές & Εξαγωγές Ρωσίας 2012 - 2021  (σε δις €)

Πορεία εξαγωγών ορυκτών καυσίμων 2012 – 2021 (σε δις €)

Εξαγωγές Ρωσίας σε ΕΕ (σε δις €)

Η αξία των εξαγωγών της  Ρωσίας προς 
την ΕΕ ανήλθε για το 2021 στα €159 δις, 
αυξημένη κατά 60% σε σχέση με την προ-
ηγούμενη χρονιά. Γενικά η πορεία της 
αξίας χαρακτηρίζεται από αρκετές δι-
ακυμάνσεις, διαμορφώνοντας έτσι τον 
μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής στο 2%. Η 
μικρότερη τιμή σημειώνεται το 2020, μία 
χρονιά που η πανδημία είχε επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό το διεθνές εμπόριο.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζε-
ται η πορεία των βασικότερων εξαγωγι-

κών αγαθών της Ρωσίας, για το διάστη-
μα 2012 – 2021, τα οποία είναι τα ορυκτά 
καύσιμα. Τα ορυκτά καύσιμα, κατέχουν το 
μεγαλύτερο μερίδιο ανάμεσα στα εξαγω-
γικά αγαθά της Ρωσίας προς την ΕΕ, το 
οποίο το 2021 υπολογίστηκε 51%. Ωστό-
σο, αξίζει να σημειωθεί πως το ποσοστό 
αυτό έχει μειωθεί σημαντικά με το πέρα-
σμα των χρόνων, καθώς το 2012, τα ορυ-
κτά καύσιμα αποτελούσαν το 81%, των 
συνολικών εξαγωγών της Ρωσίας προς 
την ΕΕ.

Στο παρακάτω διάγραμμα, παρουσιάζεται η μέση αξία των υπόλοιπων εξαγωγικών 
αγαθών της Ρωσίας προς την ΕΕ, για το διάστημα 2012 – 2021.
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Μέση αξία εξαγωγικών αγαθών 2012 – 2021 (σε δις €)

Κύριοι εξαγωγικοί εταίροι (ΕΕ),
βάσει μέσης αξίας εξαγωγών 2012 – 2021 (σε δις €)

Τα μερίδια των μεγαλύτερων εισαγωγέων από τη Ρωσία για το 2021

Εισαγωγές Ρωσίας από την ΕΕ (σε δις €)

Μετά τα ορυκτά καύσιμα, ακολουθούν με μεγάλη διαφορά ο σίδηρος και χάλυβας, 
οπού η μέση αξία εξαγωγών το εξεταζόμενο διάστημα είναι €4,85 δις. 

Εξετάζοντας αναλυτικότερα τις εξαγωγές προς την ΕΕ,  παρουσιάζονται οι βα-
σικότεροι εξαγωγικοί εταίροι, ανά χώρα.

Η Ολλανδία καταγράφει μέση ετήσια αξία εισαγωγών από την Ρωσία, πάνω από €38 
δις, ενώ η Γερμανία λίγο πάνω από €21 δις. Ακολουθούν η Ιταλία και η Πολωνία, με 
μέσο όρο εισαγωγών €16 δις και €11,7 δις αντίστοιχα, ενώ οι υπόλοιπες χώρες δεν 
ξεπερνούν την μέση αξία των €8 δις.
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Οι εισαγωγές της Ρωσίας από την ΕΕ έχουν καταγράψει ελαφρά μείωση την τελευταία 
δεκαετία. Το 2015 σημειώνεται η ελάχιστη τιμή της αξίας των εισαγωγών, ενώ το 2012 η 
μέγιστη ύψους €97 δις. Το 2021, η αξία προσέγγισε περίπου τα €80 δις, αυξημένη κατά 
15% σε σχέση με το 2020. 

Ακολουθούν οι δέκα πρώτες κατηγορίες αγαθών που εισήχθησαν στη Ρωσία, από την ΕΕ.

Όπως φαίνεται, η κατηγορία των μηχανημάτων καταγράφει μέση ετήσια αξία περίπου 
€17 δις, ενώ οι υπόλοιπες κατηγορίες δεν ξεπερνούν τα €10 δις.

Όσον αφορά τους εταίρους, η Ρωσία εισάγει κυρίως από τις παρακάτω δέκα χώρες.

Η Γερμανία φαίνεται να έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη μέση αξία εξαγωγών προς τη 
Ρωσία για τη δεκαετία, ύψους άνω των €20 δις. Ακολουθούν Ιταλία και Γαλλία, με μέση 
αξία κάτω των €9,2 δις και €8,3 δις αντίστοιχα. 

Μέση αξία εισαγόμενων αγαθών 2012 – 2021 (σε δις €)

Κύριοι εισαγωγικοί εταίροι (ΕΕ),
βάσει μέσης αξίας εισαγωγών 2012 – 2021 (σε δις €)
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Εμπόριο Λευκορωσίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Μερίδια εισαγωγικών εταίρων για το 2021 Εισαγωγές & Εξαγωγές Λευκορωσίας 2012 – 2021 (σε δις €)

Εξαγωγές Λευκορωσίας στην ΕΕ

Οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με 
την Λευκορωσία, είναι επίσης τεταμένες 
τα τελευταία χρόνια, καθώς το 2021 θε-
σπίστηκαν περιοριστικά μέτρα κατά του 
καθεστώτος της Λευκορωσίας. Στις οι-
κονομικές κυρώσεις συμπεριλαμβάνεται 
η απαγόρευση άμεσης ή έμμεσης πώλη-
σης, προμήθειας, μεταφοράς ή εξαγωγής 
σε οποιονδήποτε εντός της Λευκορωσίας 
εξοπλισμού, τεχνολογίας ή λογισμικού που 
προορίζεται κατά κύριο λόγο για την παρα-
κολούθηση ή την υποκλοπή του διαδικτύου 
ή των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Παρακάτω αναλύονται οι εμπορικές 
σχέσεις της Λευκορωσίας με την ΕΕ την 
τελευταία δεκαετία.

Οι εξαγωγές της Λευκορωσίας ακολουθούν κατά κύριο λόγο αρνητική πορεία την περίοδο 
2012-2020, αφού σημειώνουν αρνητικό ρυθμό ύψους 10%. Το 2020, σημείωσαν αξία χαμη-
λότερη των €5 δις, μειωμένη κατά 11% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Η εντονότερη 
μείωση καταγράφεται το 2013, ύψους 47% όπου η αξία διαμορφώθηκε στα €7,1 δις.

Οι δέκα σημαντικότερες κατηγορίες αγαθών που εξήχθησαν από τη Λευκορωσία την πε-
ρίοδο 2012-2020 παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα.
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Μέση αξία εξαγωγικών αγαθών 2012 – 2021 (σε εκατ. €) Κύριοι εξαγωγικοί εταίροι (ΕΕ),
βάσει μέσης αξίας εξαγωγών 2012 – 2021 (σε δις €)

Μερίδια εξαγωγικών εταίρων 2020

Όπως φαίνεται, η πρώτη κατηγορία των 
ορυκτών καυσίμων ξεπερνά τα €3,4 δις, 
έχοντας σημειώσει αρκετές διακυμάνσεις 
την εν λόγω περίοδο, με τον μέσο ετήσιο 
ρυθμό ανάπτυξης (CAGR), να υπολογίζε-
ται 10%. 

Οι υπόλοιπες κατηγορίες ακολουθούν με 
αρκετά χαμηλότερες αξίες, συγκεκριμένα 
η μέση αξία εξαγωγών ξύλου το διάστημα 
2012 – 2021 ήταν €512 εκατ., ενώ τα λιπά-
σματα υπολογίστηκαν €397 εκατ. 

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους 
της Λευκορωσίας, φαίνεται πως διαχρονι-
κά, τα προϊόντα της κατευθύνονται κυρίως 
στην Ολλανδία, με την μέση αξία εξαγωγών 
το 2012 – 2021, να είναι €1,94 δις και ακο-
λουθεί η Γερμανία με €1,12 δις. 

Ωστόσο, τα μερίδια των εξαγωγικών εταί-
ρων της Λευκορωσίας το 2020, διαμορφώ-
θηκαν διαφορετικά, με τη Πολωνία να κυ-
ριαρχεί, κατέχοντας το 23% των συνολικών 
εξαγωγών της Λευκορωσίας, ενώ ακολου-
θεί η Λιθουανία με 19%.
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Εισαγωγές Λευκορωσίας από ΕΕ 2012 – 2021 (σε δις €)

Μέση αξία εισαγόμενων αγαθών 2012 – 2021 (σε εκατ. €)

Κύριοι εισαγωγικοί εταίροι (ΕΕ),
βάσει μέσης αξίας εξαγωγών 2012 – 2021 (σε δις €)

Μερίδια εισαγωγικών εταίρων 2021

Οι εισαγωγές της Λευκορωσίας από την ΕΕ παρουσίασαν έντονες διακυμάνσεις την εξε-
ταζόμενη περίοδο, ενώ η συνολική τους αξία το 2021, παρουσιάζεται συρρικνωμένη κατά 
18% από το 2012. Αξίζει να αναφερθεί πως το 2015, σημειώθηκε σημαντική μείωση ύψους 
47% με την αξία να πέφτει από τα €9,6 δις στα μόλις €5 δις.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζονται οι τα αγαθά που εισάγει η Λευκορωσία από την ΕΕ

Το βασικότερο αγαθό που εισάγει η Λευκορωσία από την ΕΕ, είναι τα μηχανήματα με αξία 
άνω των €1,4 δις, ενώ ακολουθούν τα οχήματα, τα πλαστικά, οι ηλεκτρικές συσκευές με 
μέση αξία εισαγωγών περίπου €400 εκατ. 

Αναφορικά με τους εταίρους της Λευκορωσίας, διαχρονικά εισάγει κυρίως από τη Γερμα-
νία, με μέση αξία εισαγωγών  €1,66 δις και ακολουθεί η Πολωνία με €1,15 δις. 
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Εμπόριο Ουκρανίας – Ευρωπαϊκής Ένωσης  

H Ουκρανία αποτελεί 
έναν σημαντικό εταίρο για 
την ΕΕ, όπως διαφαίνεται 
από τους διάφορους τομείς 
συνεργασίας τους, όπως 
η ενέργεια, το εμπόριο, η 
έρευνα. Η αυξημένη σημα-
σία της φαίνεται άλλωστε 
από τις διάφορες διμερείς 
συμφωνίες ανάμεσα σε ΕΕ 
και Ουκρανία. Είναι γεγο-
νός πως η γεωγραφική της 
εγγύτητα την καθιστά έναν 
στρατηγικό εταίρο.  

Οι εξαγωγές της Ουκρανίας προς την ΕΕ παρουσιάζουν αυξητική πορεία για τα έτη 2016 
– 2019. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης για την περίοδο 2012-2020 είναι 3%, ενώ η μέση αξία 
εξαγωγών της χώρας είναι περίπου €14 δις. Η αξία των εξαγωγών σημείωσε μείωση το 
2020 ύψους 11% και διαμορφώθηκε στα €16 δις.

Εισαγωγές & Εξαγωγές Ουκρανίας (σε δις €)

Εξαγωγές Ουκρανίας σε ΕΕ 2012 – 2021 (σε δις €) 

Μέση αξία εξαγωγικών αγαθών 2012 – 2021 (σε εκατ. €)
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Αναφορικά με τις χώρες που εξάγει η Ουκρανία, η Πολωνία αποτελεί τον βασικότερο 
εξαγωγικό εταίρο, με μέση αξία εξαγωγών 2,3 δις. Ακολουθούν η Ιταλία και η Γερμανία τις 
εξαγωγές προς αυτές τις χώρες να φτάνουν τα 1,93 δις και 1,51 δις. 

Οι εισαγωγές της Ουκρανίας από την ΕΕ παρουσιάζουν αυξητική πορεία για τα έτη 2015- 
2019, όπως παρατηρήθηκε και στις εξαγωγές της ίδιας περιόδου. Το 2020 ανήλθαν στα 
€20 δις, 9% μειωμένες σε σχέση με το 2019. Η ελάχιστη αξία σημειώνεται το 2015 όπου 
οι εξαγωγές υπολογίστηκαν €13 δις. Η μέση αξία για την περίοδο ανέρχεται στα €18 δις.

Κύριοι εξαγωγικοί εταίροι (ΕΕ),
βάσει μέσης αξίας εξαγωγών 2012 – 2020 (σε δις €)

Μερίδια εξαγωγικών εταίρων 2020

Εισαγωγές Ουκρανίας σε ΕΕ 2012 – 2021 (σε δις €)

Μέση αξία εισαγόμενων αγαθών 2012 – 2020 (σε εκατ. €)
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Όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραμμα, τα βασικότερα αγαθά που εισάγει η Ουκρανία 
από την ΕΕ είναι οι μηχανικές συσκευές και τα ορυκτά καύσιμα, με αξία άνω των €2 εκατ.  

Οι εισαγωγές της χώρας, προέρχονται σε μεγάλο βαθμό από τη Γερμανία, αφού η μέση 
ετήσια αξία που σημειώνεται για τα έτη 2012-2020 ξεπερνά τα €4,5 δις. Η Πολωνία αποτε-
λεί επίσης έναν αξιοσημείωτο εταίρο, με μερίδιο 18% το 2020. 

Στο σημείο αυτό παρουσιάζονται οι σχέσεις της Ελλάδας με τις παραπάνω χώρες, εξετάζο-
ντας τόσο τις συνολικές εισαγωγές και εξαγωγές αλλά και τα προϊόντα που συναλλάσσονται. Κύριοι εξαγωγικοί εταίροι (ΕΕ),

βάσει μέσης αξίας εξαγωγών 2012 – 2020 (σε δις €)

Μερίδια των σημαντικότερων εταίρων για το 2020:
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Πορεία εξαγωγών Ελλάδας προς την Ρωσία 2012 -2021 (σε εκατ. €)

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Ρωσίας 

Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρωσία έχει σημειώσει καθοδική πορεία την 
τελευταία δεκαετία. Ειδικότερα, μειώνεται με μέσο ετήσιο ρυθμό 8%, ενώ από το 2012 έως 
το 2021 οι εξαγωγές έχουν μειωθεί κατά 56%. Η αξία για το 2021 ανήλθε στα €205 εκατ., 
αυξημένη κατά 28% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που εξήγαγε η Ελλά-
δα σε αυτό το διάστημα, με το σημαντικότερο από αυτά να είναι οι γούνες, οπού η μέση αξία 
εξαγωγών τους το διάστημα αυτό έφτασε τα €55,6 δις

Μέση αξία εξαγωγικών αγαθών Ελλάδας προς Ρωσία 2012 – 2021 
(σε εκατ. €)

Πορεία εισαγωγών Ελλάδας από Ρωσία 2012 – 2021 (σε δις. €)
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Οι εισαγωγές της Ελλάδας από Ρωσία ανήλθαν στα €4,3 δις για το 2021, αυξημένες κατά 
46% από το 2020. Η μείωση των τελευταίων ετών σε σχέση με την αρχή της δεκαετίας δια-
κρίνεται εύκολα από το διάγραμμα, αφού οι εξαγωγές από το 2014 και έπειτα ήταν σταθερά 
κάτω των €4,5 δις. 

Σε ό,τι αφορά τις κατηγορίες που εισήχθησαν, το βασικότερο αγαθό είναι τα ορυκτά καύσι-
μα, η μέση αξία των οποίων ξεπερνά τα €3,79 δις. 

Μέση αξία εισαγόμενων αγαθών της Ελλάδας από τη Ρωσία 2012 – 2021  
(σε εκατ. €)

Πορεία Εξαγωγών Ελλάδας προς Λευκορωσία 2012 – 2021 (σε εκατ. €)

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Λευκορωσίας 

Η πορεία των ελληνικών εξαγωγών προς τη Λευκορωσία χαρακτηρίζεται από πολλές διακυ-
μάνσεις. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής είναι 5%, ενώ η μέση αξία για τη δεκαετία είναι 
τα €12,3 εκατ.. Η αξία των εξαγωγών για το 2021 είναι €16 εκατ., αυξημένη κατά 8% σε σχέση 
με το 2020, και 35% σε σχέση με το 2012.

Παρατηρείται ότι το διάστημα 2015 - 2018 υπήρξε μία μείωση της εξαγωγικής δραστηριότη-
τας προς τη χώρα αυτή, η οποία όμως υποχώρησε το 2018, με τις εξαγωγές να ανακάμπτουν. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται οι δέκα σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων που εξήγαγε η 
Ελλάδα σε αυτό το διάστημα.
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Μέση αξία εξαγωγικών αγαθών Ελλάδας προς Λευκορωσία 2012 – 2021  
(σε εκατ. €)

Πορεία εισαγωγών Ελλάδας από Λευκορωσία 2012 – 2021 (σε εκατ. €)

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από τη Λευκορω-
σία έχουν παρουσιάσει τρομερές μεταβολές 
το διάστημα 2012 – 2021, ενώ κατά κύριο λόγο 
βαίνουν μειούμενες. Για το 2021, η αξία ανήλ-
θε στα €2,3 εκατ., αυξημένη κατά 30% από το 
2020. Η μέγιστη τιμή που καταγράφηκε για τη 
δεκαετία ήταν το 2014 όπου η αξία εισαγωγών 
σημείωσε ρεκόρ ύψους €57 εκατ. γεγονός που 
πιθανότατα οφείλεται στην ρήξη Ουκρανίας και 
Ρωσίας στην Κριμαία.

Η αξία των αγαθών που εισάγονται από την 
Λευκορωσία μεταβάλλεται συνεχώς, με τα ορυ-
κτά να παρουσιάζουν την μεγαλύτερη μέση αξία 
το διάστημα 2012 – 2021, ύψους €6,8 εκατ., 
ωστόσο δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότη-
τα. Συγκεκριμένα, το 2015 τα ορυκτά καύσιμα 
σημείωσαν την μέγιστη αξία, εισαγωγών ύψους 
€54,2 εκατ., ενώ το 2016 σημειώθηκαν εισαγω-
γές €11,6 εκατ. Τα υπόλοιπα έτη η αξία αυτή 
είναι χαμηλότερου του €1 εκατ. 

Η μέση αξία των υπόλοιπων εισαγόμενων 
αγαθών παρουσιάζεται παρακάτω.

Μέση αξία εισαγόμενων αγαθών Ελλάδας από Λευκορωσία 2012 – 2021
(σε χιλ. €)
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Πορεία Εξαγωγών Ελλάδας προς Ουκρανία 2012 – 2021 (σε εκατ. €)

Διμερές Εμπόριο Ελλάδας – Ουκρανίας

Η πορεία των εξαγωγών της Ελ-
λάδας προς την Ουκρανία αυξάνε-
ται με μέσο ετήσιο ρυθμό 14%. Το 
2021, η αξία εξαγωγών σημείωσε 
ρεκόρ για τη δεκαετία ξεπερνώ-
ντας τα €336 εκατ. Οι εντονότερες 
διακυμάνσεις σημειώνονται, αρ-
χικά το 2017, όπου παρουσιάστη-
κε μείωση ύψους 38% και έπειτα 
το 2021 που ήταν η πιο έντονη με 
αύξηση, ύψους 74%. Οι εξαγωγές 
της χώρας, είναι αυξημένες κατά 
128% από την αρχή της εξεταζό-
μενης περιόδου.

Παρακάτω, παρατίθενται οι δέκα 
σημαντικότερες κατηγορίες προ-
ϊόντων που εξήγαγε η Ελλάδα σε 
αυτό το διάστημα, ιεραρχημένες 
με βάση την μέση ετήσια αξία που 
είχαν τη δεκαετία αυτή.

Μέση αξία εξαγωγικών αγαθών Ελλάδας στην Ουκρανία 2012 – 2021
(σε χιλ. €)

Πορεία εισαγωγών Ελλάδας από την Ουκρανία Ελλάδα 2012 – 2021
(σε εκατ. €)
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Μέση αξία εισαγόμενων αγαθών Ελλάδας από Ουκρανία 2012 – 2021
(σε χιλ. €)

Η αξία των εισαγωγών από την 
Ουκρανία χαρακτηρίζεται από 
πολλές διακυμάνσεις. Οι εισαγω-
γές της χώρας ανήλθαν σε μέγιστη 
τιμή το 2021, ύψους €197 εκατ. 
αυξημένη κατά 10% σε σχέση με 
το 2020.

Οι κατηγορίες που εισάγονται δι-
ακρίνονται παρακάτω. Όπως φαί-
νεται και στο διάγραμμα, η πρώτη 
κατηγορία είναι τα προϊόντα σιδή-
ρου και χάλυβα, ενώ επίσης πολύ 
σημαντική και με μεγάλη επιρροή, 
είναι η κατηγορία σιτηρών και δη-
μητριακών η οποία αποτελεί την  
α’ ύλη για το ψωμί.

Συμπεράσματα 

Έχοντας αναλύσει το διμερές 
εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
με την Ρωσία, τη Λευκορωσία και 
την Ουκρανία, αντιλαμβανόμαστε 
την διαχρονική σχέση με τις χώρες 
αυτές, καθώς και την εξάρτηση σε 
διάφορους τομείς. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι εισαγωγές της ΕΕ από την 
Ρωσία αυξάνονται συνεχώς, με κά-
ποιες διακυμάνσεις το 2016 και το 
2020. Η ΕΕ εισάγει από την Ρωσία, 
τεράστιες ποσότητες ορυκτών καυ-
σίμων, ενώ οι κυριότεροι εισαγω-
γείς των αγαθών που προέρχονται 
από την Ρωσία, είναι η Γερμανία και 
η Ολλανδία. Αντίστοιχες είναι και οι 
σχέσεις με την Λευκορωσία, καθώς 
το βασικότερο αγαθό που εισάγεται 
από την χώρα αυτήν είναι τα ορυκτά 
καύσιμα, ενώ τα αγαθά της κατευ-
θύνονται κατά κύριο λόγο σε Ολλαν-
δία και Γερμανία.  Όσον αφορά τις 
σχέσεις με την Ουκρανία, φαίνεται 
πως μέχρι το 2021, η ΕΕ διατηρού-
σε πολύ στενές σχέσεις, καθώς 
αυξάνονται και οι εισαγωγές και οι 
εξαγωγές. Η Ουκρανία εξάγει κατά 
κυρίως σίδηρο, χάλυβα ηλεκτρικά 
μηχανήματα και δημητριακά. 

Σχετικά με την Ελλάδα, φαίνεται 
κι αυτή ιδιαίτερα εξαρτημένη από 
τις παραπάνω χώρες, καθώς οι ει-
σαγωγές ορυκτών καυσίμων προέρ-
χονται κυρίως από Ρωσία, ενώ από 
την Ουκρανία, μεταξύ άλλων, εισά-
γει και μεγάλες ποσότητες δημη-
τριακών. Η Λευκορωσία δεν αποτε-
λεί έναν τόσο σημαντικό εταίρο για 
την Ελλάδα, καθώς όπως φαίνεται 
υπάρχει αστάθεια στις εμπορικές 
συναλλαγές τους.


