ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Πειραιάς, 17 Αυγούστου 2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2022
(προσωρινά στοιχεία)
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανταποκρινόμενη στην ανάγκη για παροχή εξειδικευμένης στατιστικής
πληροφόρησης λόγω των διαδραματιζόμενων εξελίξεων που συνδέονται με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ανακοινώνει
στοιχεία του διμερούς εμπορίου μεταξύ Ελλάδας και Ρωσικής Ομοσπονδίας (εφεξής Ρωσία) και μεταξύ Ελλάδας και
Ουκρανίας.
Η παρούσα δημοσίευση πραγματοποιείται σε μηνιαία βάση σε ημερομηνίες που προανακοινώνονται καθ’ όλο το
διάστημα που είναι εύλογη και έχει χρησιμότητα η δημοσίευση των στοιχείων διμερούς εμπορίου προκειμένου να
αποτυπώνεται η επίπτωση στις συναλλαγές εξωτερικού εμπορίου των ελληνικών επιχειρήσεων με επιχειρήσεις στη
Ρωσία και την Ουκρανία.
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30.000.000

25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
-

Ι

ΙΙΙ V VII IX XI
2019

Ι

ΙΙΙ V VII IX XI
2020

ΡΩΣΙΑ (αριστερός άξονας)
Πληροφορίες για μεθοδολογικά θέματα:
Δ/νση Στατιστικών Επιχειρήσεων
Τμήμα Στατιστικών Διεθνών Συναλλαγών
Προϊσταμένη του Τμήματος: Ελένη Πανδή
Τηλ.: 213 135 2042
E-mail: e.pandi@statistics.gr

Ι

ΙΙΙ V VII IX XI
2021

ΟΥΚΡΑΝΙΑ (δεξιός άξονας)

Πληροφορίες για παροχή δεδομένων:
Τηλ.: 213 135 2022, 2308, 2310
E-mail: data.dissem@statistics.gr

1

Ι

ΙΙΙ V
2022

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ
Τον Ιούνιο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 625,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
86,3% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 που ήταν 335,7 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία τον
Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 12,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 26,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 που ήταν 17,4
εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας τον Ιούνιο 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 612,6 εκατ. ευρώ
(έλλειμμα), (Πίνακας 1).
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 3.461,1 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 112,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που ήταν 1.630,1 εκατ.
ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 60,2 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας μείωση 30,3% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που ήταν 86,4 εκατ. ευρώ. Το
εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ρωσίας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 3.400,9 εκατ.
ευρώ (έλλειμμα), (Πίνακας 2).
Πίνακας 1: Μηνιαία στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας, Ιούνιος 2022

ΙΟΥΝΙΟΣ
2019
2020
2021*
2022*
*προσωρινά στοιχεία

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)
227.323.229
160.564.885
335.738.340
625.318.535

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)
21.111.497
13.162.715
17.384.577
12.700.068

-29,4
109,1
86,3

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

-37,7
32,1
-26,9

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
(σε ευρώ)
-206.211.732
-147.402.170
-318.353.763
-612.618.467

Πίνακας 2: Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας, περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ –
ΙΟΥΝΙΟΣ
2019
2020
2021*
2022*
*προσωρινά στοιχεία

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)
1.894.741.651
1.495.712.530
1.630.112.286
3.461.147.793

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)
92.852.537
76.198.498
86.362.605
60.214.545

-21,1
9,0
112,3

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

-17,9
13,3
-30,3

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
(σε ευρώ)
-1.801.889.114
-1.419.514.032
-1.543.749.681
-3.400.933.248

Το έτος 2021, 656 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από τη Ρωσία και 639 ελληνικές επιχειρήσεις
πραγματοποίησαν εξαγωγές προς τη Ρωσία.
Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 4.302,4 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση 46,7% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 2.933,5 εκατ.
ευρώ (Πίνακας 3).
Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία το έτος 2021 ανήλθε σε 206,6 εκατ. ευρώ καταγράφοντας
αύξηση 28,0% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 161,4 εκατ. ευρώ (Πίνακας 3).
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με τη Ρωσία το έτος 2021 ήταν αρνητικό και διαμορφώθηκε στα 4.095,8 εκατ.
ευρώ (έλλειμμα), (Πίνακας 3).
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Πίνακας 3: Ετήσια στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας, 2019-2021

ΕΤΟΣ

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

208.553.849

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
(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

Στους πίνακες 4 και 5 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών και εξαγωγών του
διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ρωσίας για το 2021 και τον Ιούνιο 2022.

Πίνακας 4: Κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από τη Ρωσία (προσωρινά στοιχεία), βάσει της ταξινόμησης
Συνδυασμένη Ονοματολογία (επίπεδο 4)
2021*
ΠΡΟΪΟΝ

ΑΞΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022*
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε κιλά)

ΠΡΟΪΟΝ

Λάδια από
πετρέλαιο ή από
ασφαλτούχα
ορυκτά, άλλα από τα
ακατέργαστα λάδια

1.737.511.371

3.776.429.526

Λάδια από πετρέλαιο
ή από ασφαλτούχα
ορυκτά, άλλα από τα
ακατέργαστα λάδια

Αέρια πετρελαίου
και άλλοι αέριοι
υδρογονάνθρακες

1.137.436.042

2.327.334.452

Αέρια πετρελαίου
και άλλοι αέριοι
υδρογονάνθρακες

755.344.596

1.752.832.249

Αργίλιο σε
ακατέργαστη μορφή

Λάδια ακατέργαστα,
από πετρέλαιο ή
από ασφαλτούχα
ορυκτά
(ακατέργαστο
πετρέλαιο)
*προσωρινά στοιχεία
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ΑΞΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε κιλά)

410.261.091

476.306.249

127.464.009

104.373.399

56.117.921

17.419.930

Πίνακας 5: Κυριότερα προϊόντα εξαγωγών προς τη Ρωσία (προσωρινά στοιχεία), βάσει της ταξινόμησης
Συνδυασμένη Ονοματολογία (επίπεδο 4)
2021*
ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΠΡΟΪΟΝ
Μεταλλεύματα
πολυτίμων μετάλλων
και τα εμπλουτισμένα
από αυτά
Ενδύματα, εξαρτήματα
της ένδυσης και άλλα
είδη από
γουνοδέρματα

Καπνά ακατέργαστα ή
που δεν έχουν
βιομηχανοποιηθεί.
Απορρίμματα καπνού

17.702.543

14.410.301

14.063.054

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022*
ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε κιλά)

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε κιλά)

27.705.820

Μηχανές και
συσκευές ηλεκτρικές
που έχουν δική τους
λειτουργία

2.000.000

44.255

28.147

Ελαιόλαδο και τα
κλάσματά του, έστω
και εξευγενισμένα,
αλλά όχι χημικώς
μετασχηματισμένα

819.770

146.266

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

779.048

536.283

2.951.492

*προσωρινά στοιχεία
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΜΕΡΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Τον Ιούνιο 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 8,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
μείωση 40,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021 που ήταν 14,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την
Ουκρανία τον Ιούνιο 2022 ανήλθε σε 86,0 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 148,9% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021
που ήταν 34,6 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας τον Ιούνιο 2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 77,5
εκατ. ευρώ (πλεόνασμα), (Πίνακας 6).
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιούνιου 2022 η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 74,5 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας μείωση 14,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που ήταν 87,5 εκατ. ευρώ. Η
αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 ανήλθε σε 130,6 εκατ.
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 28,6% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2021 που ήταν 101,5 εκατ. ευρώ.
Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας-Ουκρανίας την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022 ήταν θετικό και ανήλθε σε 56,1
εκατ. ευρώ (πλεόνασμα), (Πίνακας 7).
Πίνακας 6: Μηνιαία στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ουκρανίας, Ιούνιος 2022

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

2019

11.280.744

2020

12.841.005

2021*
2022*

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

9.918.380
13,8

32.935.361

14.360.935

11,8

8.486.254

-40,9

*προσωρινά στοιχεία
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ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
(σε ευρώ)
-1.362.364

232,1

20.094.356

34.560.656

4,9

20.199.721

86.019.560

148,9

77.533.306

Πίνακας 7: Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ουκρανίας, περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2022
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

2019

102.838.443

2020

91.876.243

-10,7

111.674.241

-1,6

19.797.998

2021*

87.500.865

-4,8

101.548.609

-9,1

14.047.744

74.463.489

-14,9

130.555.979

28,6

56.092.490

2022*
*προσωρινά στοιχεία

113.519.178

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
(σε ευρώ)
10.680.735

Το έτος 2021, 494 ελληνικές επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εισαγωγές από την Ουκρανία και 581 ελληνικές
επιχειρήσεις πραγματοποίησαν εξαγωγές προς την Ουκρανία.
Η συνολική αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 198,4 εκατ. ευρώ,
καταγράφοντας αύξηση 10,8% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 179,0 εκατ. ευρώ
(Πίνακας 8).
Η συνολική αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία το έτος 2021 ανήλθε σε 338,8 εκατ. ευρώ
καταγράφοντας αύξηση 74,9% σε σχέση με την αντίστοιχη συνολική αξία για το έτος 2020 που ήταν 193,7 εκατ. ευρώ
(Πίνακας 8).
Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας με την Ουκρανία το έτος 2021 ήταν θετικό και διαμορφώθηκε στα 140,4 εκατ.
ευρώ (πλεόνασμα), (Πίνακας 8).

Πίνακας 8: Ετήσια στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ουκρανίας, 2019-2021

ΕΤΟΣ

ΑΞΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

ΑΞΙΑ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΕΤΗΣΙΑ
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
(%)

210.833.552

ΕΜΠΟΡΙΚΟ
ΙΣΟΖΥΓΙΟ
(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

Στους πίνακες 9 και 10 που ακολουθούν παρουσιάζονται τα κυριότερα προϊόντα εισαγωγών και εξαγωγών του
διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ουκρανίας για το 2021 και τον Ιούνιο 2022.
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Πίνακας 9: Κυριότερα προϊόντα εισαγωγών από την Ουκρανία (προσωρινά στοιχεία), βάσει της ταξινόμησης
Συνδυασμένη Ονοματολογία (επίπεδο 4)
2021*

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022*

ΑΞΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε κιλά)

Πλατέα προϊόντα έλασης
από σίδηρο ή από όχι σε
κράμα χάλυβα, με πλάτος
>= 600 mm, που έχουν
ελαθεί σε θερμή
κατάσταση, μη
επιστρωμένα με άλλο
μέταλλο

34.697.927

46.034.990

Σιδηροκράματα

2.593.780

1.194.250

Σιδηροκράματα

23.679.538

18.559.580

Καλαμπόκι

2.228.847

6.175.700

28.152.462

Νταμιτζάνες, φιάλες,
φιαλίδια, πλατύστομες
φιάλες, δοχεία, σωληνοειδείς
συσκευασίες, φύσιγγες και
άλλα δοχεία για τη μεταφορά
ή τη συσκευασία, από γυαλί

841.979

1.136.302

ΠΡΟΪΟΝ

Κουκιά σόγιας, έστω και
σπασμένα

14.645.304

ΑΞΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΠΡΟΪΟΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε κιλά)

*προσωρινά στοιχεία
Πίνακας 10: Κυριότερα προϊόντα εξαγωγών προς την Ουκρανία (προσωρινά στοιχεία), βάσει της ταξινόμησης
Συνδυασμένη Ονοματολογία (επίπεδο 4)
2021*
ΠΡΟΪΟΝ
Λάδια από πετρέλαιο ή
από ασφαλτούχα ορυκτά
(εκτός από ακατέργαστα
λάδια)

ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

183.552.381

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε κιλά)

ΠΡΟΪΟΝ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2022*
ΑΞΙΑ
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
(σε ευρώ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ
(σε κιλά)

344.501.372

Λάδια από πετρέλαιο ή από
ασφαλτούχα ορυκτά, άλλα
από τα ακατέργαστα λάδια

73.297.274

56.216.119

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα
(στα οποία περιλαμβάνονται
και τα brugnons και
nectarines), δαμάσκηνα και
αγριοδαμάσκηνα, νωπά

2.661.854

3.276.254

Άλλα τεχνουργήματα από
κεραμευτική ύλη

1.950.000

39.948

Οπτάνθρακας (κοκ) από
πετρέλαιο, άσφαλτος από
πετρέλαιο και άλλα
υπολείμματα των λαδιών
πετρελαίου ή των
ασφαλτούχων ορυκτών

54.651.782

150.584.846

Σωλήνες από χαλκό

11.874.212

1.321.759

*προσωρινά στοιχεία
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Γενικά

Νομικό πλαίσιο

Περίοδος
Αναφοράς

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η καταγραφή των εμπορευματικών συναλλαγών διενεργείται σε μηνιαία βάση και
παρακολουθεί τη συνολική αξία των εισαγωγών και των εξαγωγών καθώς και τις μεταβολές τους.
Δεν περιλαμβάνονται οι εισαγωγές και εξαγωγές υπηρεσιών.
Η διεξαγωγή της έρευνας πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής των Κανονισμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE) 2152/2019 και 1197/2020 για το εμπόριο με τις Τρίτες Χώρες
(Extrastat).
Ιούνιος 2022

Διάθεση
Αποτελεσμάτων

38 ημέρες μετά τη λήξη του μήνα αναφοράς (προσωρινά στοιχεία). Τα προσωρινά στοιχεία
αναθεωρούνται και δημοσιοποιούνται, σε μηνιαία βάση, για όλους τους προηγούμενους μήνες,
μέχρι την οριστικοποίηση των ετήσιων στοιχείων, δέκα μήνες μετά το πέρας του έτους αναφοράς
των στοιχείων.

Ορισμοί

EXTRASTAT είναι το σύστημα συλλογής στατιστικών εξωτερικού εμπορίου με τις Τρίτες Χώρες
(με τις χώρες εκτός ΕΕ)
Εισαγωγή θεωρείται κάθε εισαγωγή αγαθού από Τρίτη Χώρα (εκτός ΕE).
Εξαγωγή θεωρείται κάθε εξαγωγή αγαθού προς Τρίτη Χώρα (εκτός ΕE).

Μεθοδολογία

EXTRASTAT: Στατιστική έρευνα από διοικητικές πηγές. Οι τελωνειακές αρχές συγκεντρώνουν τα
στατιστικά στοιχεία μέσω του Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (ΕΔΕ). Στις αρχές κάθε μήνα
στέλνουν στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, ηλεκτρονικά αρχεία με τα στατιστικά στοιχεία του
προηγούμενου μήνα. Καταγράφονται όλες οι συναλλαγές αγαθών με τις Τρίτες Χώρες πάνω από
1.000 €. Τα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και των εξαγωγών αγαθών με τις Τρίτες Χώρες
καταρτίζονται από τα δεδομένα που διαβιβάζονται από τις τελωνειακές αρχές.
Στα στατιστικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών, τα οποία διαβιβάζονται από τα τελωνεία
ενσωματώνονται τα προσωρινά δεδομένα των "ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων" που στην
πλειονότητά τους αφορούν στα πετρελαιοειδή. Τα στοιχεία των "ελλιπών τελωνειακών
διασαφήσεων", μετά τη συμπλήρωσή τους, αντικαθίστανται από τα αντίστοιχα οριστικά.
Κατηγοριοποίηση των εμπορευμάτων: Για την κατηγοριοποίηση των εμπορευμάτων
χρησιμοποιείται η 8ψήφια ταξινόμηση της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (CN/8) και η
Τυποποιημένη Ταξινόμηση του Διεθνούς Εμπορίου ΤΤΔΕ (SITC).
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