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ΔΗΖΓΖΖ 

 

Οη εμάπισζε ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ covid-19 απφ ηηο αξρέο ηνπ 2020 ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε ηεο Γεο, 

πξνθάιεζε ζνβαξέο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο επηπηψζεηο αλά ηνλ θφζκν κε νδπλεξέο ζπλέπεηεο. 

 

Ο πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο κε απηήλ ηνπ παγθφζκηνπ φγθνπ 

εκπνξίνπ, είραλ σο ζπλέπεηα απφ ηελ παγθφζκηα παλδεκία λα ππνρσξήζνπλ ηφζν ην παγθφζκην ΑΔΠ, φζν θαη ν 

φγθνο ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ αγαζψλ γηα ην 2020. Ζ πνξεία ηφζν ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

φζν θαη απηή ηνπ φγθνπ ησλ παγθφζκησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ γηα ην 2021 θαη 2022, ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ, ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε 

πεξηνρήο θαη ρψξαο, ηελ πνιπκεξή ζπλεξγαζία, ηελ νηθνπκεληθή εμαζθάιηζε θαη επηηάρπλζε ηεο δηαλνκήο ησλ 

εκβνιίσλ θαζψο θαη απφ ην βαζκφ αληηκεηψπηζεο ηνπ ίδηνπ ηνπ ηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο κεηαιιάμεηο ηνπ. 

 

Ο πςειφο βαζκφο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ηνπ παγθφζκηνπ φγθνπ 

εκπνξίνπ δελ άθεζε αλεπεξέαζηε ηελ Διιάδα.  

 

Οη απμεκέλεο επηδφζεηο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2017 – 2019 ππνρψξεζαλ θαηά 9,3% ην 

2020/19. Όκσο, ε κεγαιχηεξε ππνρψξεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 12,9% είρε σο απνηέιεζκα ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο 

ρψξαο λα ππνρσξήζεη θαηά 4,1 δηο επξψ (ή 18,5%). Ήηνη, απφ 21.980,4 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ην 2019 λα δηακνξθσζεί 

ζε 17.916,4 εθαη. επξψ ην 2020.  

 

Ζ καθξνρξφληα εμέιημε ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ παξνπζηάδεηαη αξθεηά ηθαλνπνηεηηθή θαη κεγαιχηεξε 

ζε ζρέζε κε ηε καθξνρξφληα εμέιημε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ. Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη 

ζε εηήζηα βάζε είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλνο ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ  εθείλσλ πνπ απνξξνθνχλ πάλσ απφ ην 1,0 δηο. 

επξψ ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά.  

 

Ζ ζπγθέληξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θπξίσο επηθεληξψλεηαη ζηε Γεξαηά Ήπεηξν κε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα απνξξνθνχλ ησλ κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ κε πξννξηζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά.  

 

Ο βαζκφο αιιειεμάξηεζεο κεηαμχ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο είλαη 

αληίζηξνθα αλάινγνο πξνο ην βαζκφ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Όηαλ ην παγθφζκην ΑΔΠ ππνρσξεί, ε 

γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ απμάλεηαη ζηηο αγνξέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αληίζεηα, φηαλ 

ην παγθφζκην ΑΔΠ απμάλεηαη ε γεσγξαθηθή ζπγθέληξσζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ππνρσξεί απφ ηηο αγνξέο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη απμάλεηαη ζε άιιεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ θπξίσο απηή ηεο Αζίαο.    

 

Απφ ηνπο 69 θιάδνπο ηεο 2ςήθηαο θαηεγνξίαο ηεο Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (ΣΣΓΔ) ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ, νη 31 εμ απηψλ παξνπζίαζαλ επλντθέο επηδφζεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζε ζρέζε κε ηηο 

επηδφζεηο ηνπ ηνκέα πνπ ππάγνληαη ηελ πεξίνδν 2010 – 2020. Δλλέα (9) πξνήιζαλ απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, ηέζζεξεηο 

(4) απφ ησλ ηνκέα ησλ πξψησλ πιψλ, έλαο (1) απφ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη νη ππφινηπνη δεθαεπηά (17) απφ ηνλ 

ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο  

 

Σε κεγαιχηεξε κέζε εηήζηα ζπκκεηνρή ησλ εμαγσγψλ απφ ηνπο 69 θιάδνπο, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο 

Διιάδαο ηελ πεξίνδν 2010 – 2020, ηε ζεκείσζαλ ηα θξνχηα θαη ιαραληθά, ηα ςάξηα παξαζθεπαζκέλα, ην πεηξέιαην 

θαη πξντφληα πεηξειαίνπ πνπ είρε θαη ην κεξίδην ηνπ ιένληνο 31,0%, ηα ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά, ν ζίδεξνο θαη 

ράιπβαο, ηα κε ζηδεξνχρα κέηαιια, ηα ειεθηξηθά κεραλήκαηα ζπζθεπέο θαη κέξε απηψλ, ηα είδε ελδπκαζίαο θαη 

αμεζνπάξ έλδπζεο θαη ηέινο ηα δηάθνξα βηνκεραληθά είδε κε θαηνλνκαδφκελα, βιέπε θεθάιαην «θιάδνη θαη 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ»   

 

 

Σν παγθφζκην ελδνθιαδηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο γεσγξαθηθά θαη δηαρξνληθά θπκαίλεηαη ζε πςειφ επίπεδν ζρεδφλ 

κε φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, κε ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη 

πξψησλ πιψλ λα θαηαιακβάλνπλ ηηο πξψηεο ζέζεηο. 
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Σν δπλεηηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα αλά θαηεγνξία ή θιάδν εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο (ηξφθηκα θαη δψα 

δσληαλά, πνηά θαη θαπλφο, πξψηεο χιεο κε εδψδηκέο εθηφο απφ θαχζηκα, νξπθηά θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, ιάδηα θαη 

ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο, βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξψηε χιε θιπ.) παξνπζηάδεηαη 

ζεηηθφ, έζησ θαη εάλ ε πιεηνλφηεηα ησλ θιάδσλ απηψλ παξνπζηάδνπλ ειιείκκαηα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην, έλαληη ησλ 

αληίζηνηρσλ εηζαγσγψλ. 

  

Σα πξντφληα πνπ επηθέξνπλ ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην  πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο. Ζ αμία ζε επξψ ησλ πξντφλησλ απηψλ αλέξρεηαη ζρεδφλ ζηα 2/3 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά. Παξάιιεια, ηα πξντφληα απηά θαιχπηνπλ 

(εμαγφκελν πξντφλ πξνο εηζαγφκελν πξντφλ) ην 15.0% επί ηνπ ζπλφινπ ηεο αμίαο ζε επξψ ησλ εηζαγσγψλ, δειαδή 

έλα κηθξφ κέξνο ηεο αμία ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Απηφ δεκηνπξγεί πεξηνξηζκνχο ζηελ 

εμέιημε ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ. 

 

ρεδφλ φια ηα εμαγφκελα πξντφληα πνπ επηθέξνπλ ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην έρνπλ 

ρακεινχο ζπληειεζηέο εμεηδίθεπζεο ζηηο παξαγσγηθέο ηνπο βάζεηο ζχκθσλα κε ην δείθηεο Balassa - Lafay. Δπίζεο, 

απφ ην ζχλνιν απηψλ ησλ πξντφλησλ, ειάρηζηνο είλαη ν αξηζκφο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο 

πςειήο ηερλνινγίαο κε πξννξηζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά. 

 

Ο βαζκφο δπζθνιίαο γηα ηηο εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ λα δηαηεξήζνπλ ηα κεξίδηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ζε 

δηάθνξεο αγνξέο ηνπ θφζκνπ, αλάγεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ αλάπηπμε ηεο εμεηδίθεπζεο πξντφλησλ θαη αγνξψλ (product 

specialization and geographical specialization or market distribution), θαη ιηγφηεξν ζην βαζκφ πνπ ζπκβάιεη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα θαη ε εμέιημε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα ηα ειιεληθά πξντφληα . Βιέπε θεθάιαην 1. «Ζ 

αλάιπζε ηνπ πξνθίι ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ην θαξηεζηαλφ καζεκαηηθφ ππφδεηγκα» θαη 2. 

«Πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο αλάινγα κε ηελ νκαδνπνίεζε πξντφληα θαη ρψξεο 

πξννξηζκνχ» 

 

ε πςειά επίπεδα αλέξρνληαη νη εηζαγσγέο μέλσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθά αγνξά σο πξνο ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Ζ 

καθξνρξφληα νξηαθή ξνπή ησλ εηζαγσγψλ αλέξρεηαη ζην 26,3%, απνηέιεζκα ηεο απμεκέλεο εηζνδεκαηηθήο 

ειαζηηθφηεηαο ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο απφ ηελ εγρψξηα αγνξά. Οη θπξηφηεξνη πξνκεζεπηέο καο είλαη νη ρψξεο ηεο 

Γεξαηάο Ζπείξνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  

 

Ο ιφγνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ σο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ 

είλαη κηθξφηεξνο ηεο κνλάδαο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα πεξηνξίδεη ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ εμαγσγηθνχ 

ηνκέα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο  θαη σο εθ ηνχηνπ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε. Έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο 

αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ εηζεγεηηθή έθζεζε, 

είλαη λα αληηζηξαθεί απηή ε αλαινγία ππέξ ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ. 

 

ηε ζπλάξηεζε ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο μέλσλ πξντφλησλ ηεο ειιεληθή νηθνλνκίαο  πεξηιακβάλνληαη θπξίσο 

πξντφληα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο ηερλνινγίαο. Απφ ηα βηνκεραλνπνηεκέλα 

πξντφληα έληαζεο ηερλνινγίαο, ε εγρψξηα δήηεζε θπξίσο εζηηάδεηαη πεξηζζφηεξν ζε πξντφληα εληάζεσο κεζαίαο 

ηερλνινγίαο. Βιέπε θεθάιαην «Ζ ζπλάξηεζε ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο μέλσλ πξντφλησλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο». 

 

Οξηζκέλα απφ ηα εηζαγφκελα πξντφληα πνπ απμάλνπλ ηηο ζπζζσξεπκέλεο απαηηήζεηο ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ζην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο είλαη: 1. ηα νξγαληθά ρεκηθά, 2. ην πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ, 3. ηα 

νρήκαηα, 4. ηα ειεθηξηθά κεραλήκαηα ζπζθεπέο θαη κέξε απηψλ, 5. θξέαηα θαη παξαζθεπάζκαηα απφ θξέαο, 6. ηα 

είδε ελδπκαζίαο θαη αμεζνπάξ έλδπζεο, νη ζπζθεπέο ηειεπηθνηλσληψλ θαη εγγξαθήο ήρνπ θιπ. 

 

Σέινο, ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο ππνρψξεζε θαηά 18,5% ην 2020/19, ζε ζρέζε κε ηε κέζε 

εηήζηα αχμεζε ηνπ 7,5% ηελ πεξίνδν 2016 – 2019. Ήηνη, απφ 21.980,4 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ην 2019 δηακνξθψζεθε 

ζηα 17.916,4 εθαη. επξψ ην 2020. 
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1. ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟΝ ΚΑΗΡΟ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΗΟΤ 

 

Ζ παγθφζκηα νηθνλνκία αληηκεηψπηζε ην 2020 θαη ζπλερίδεη λα αληηκεησπίδεη κηα βαζηά νηθνλνκηθή χθεζε 

πξνεξρφκελε απφ ηνλ αληίθηππν ηεο παλδεκίαο ηνπ θνξσλντνχ Covid-19 κε ζνβαξέο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηπηψζεηο θαη κε νδπλεξέο ζπλέπεηεο γηα επάισηεο νκάδεο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ.  

 

Ζ αβεβαηφηεηα αλά ηνλ θφζκν παξακέλεη ζε πςειά επίπεδα. Οη πξννπηηθέο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

γηα ηα επφκελα έηε θαη ε επηζηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Γεο, ζε θπζηνινγηθέο θαηαζηάζεηο, ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν 

βαζκφ απφ ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πγείαο, θαζψο θαη απφ ηελ ηαρχηεηα ηεο παξαγσγήο θαη δηάζεζεο ηνπ 

εκβνιίνπ σο αζπίδα πξνζηαζίαο ηνπ παγθφζκηνπ πιεζπζκνχ θαηά ηνπ θνξσλντνχ. 

 

Χζηφζν, θάησ απφ ηηο ηξέρνπζεο νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ζπγθπξίεο δηαπηζηψλνπκε ξηδηθέο αιιαγέο, φπσο ε 

ππνρψξεζε ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ γηα ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2019 θαηά 3,5% θαη ηνπ φγθνπ ησλ εκπνξηθψλ 

ζπλαιιαγψλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ θαηά 9,6%
1
, ε αχμεζε ηεο αλεξγίαο, ε θιηκαηηθή αιιαγή, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ε απηνκαηνπνίεζε ηεο εξγαζίαο, ε αχμεζε ησλ ειεθηξνληθψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ε ππνρψξεζε 

ησλ επηδφζεσλ ζηηο απνηακηεχζεηο, ε αχμεζε ηεο αληζφηεηαο φπσο θαη απηή ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ θαη ηδησηηθνχ 

ρξένπο.  

 

Ζ πεξαηηέξσ πνξεία ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο γηα ηα έηε 2021 θαη 2022, ζα εμαξηεζεί ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ εληζρχζεσλ, απφ ηα δηαξζξσηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νηθνλνκηψλ ηεο θάζε 

ρψξαο, ηελ πνιπκεξή ζπλεξγαζία, ηελ νηθνπκεληθή εμαζθάιηζε θαη επηηάρπλζεο ηεο δηαλνκήο ησλ εκβνιίσλ, θαζψο  

θαη ην βαζκφ κεηάδνζεο ηνπ ηνχ απφ κεηαιιάμεηο θαη θαηά πφζν απηέο νη κεηαιιάμεηο ζα αληηκεησπηζηνχλ άκεζα, 

θαη απνηειεζκαηηθά.       

 

2.  Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΖ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΕΖΣΖΖ  ΓΗΑ ΣΗ ΠΑΓΚΟΜΗΔ ΔΗΑΓΧΓΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ  

ΚΑΗ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΜΗΟΤ ΟΓΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ   

Ζ πνξεία ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ παξνπζίαζε ξαγδαία ππνρψξεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο ην 2009 θαηά 23,0%. ηε ζπλέρεηα κεηά απφ κία ζεκαληηθή αλάθακςε ην 2010 θαη 2011 θαηά 

21,4% θαη 19,4% , ε εμέιημε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ πεξηνξίζηεθε ζε αξθεηά ρακειά 

επίπεδα, πξηλ ππνζηεί γηα δεχηεξε θνξά απφηνκε ππνρψξεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 12,2% θαη 3,1% ην 2015 θαη 2016 

αληίζηνηρα
2
. Οη βειηησκέλεο επηδφζεηο ηελ πεξίνδν 2017-2018 ήηαλ αξθεηέο, ψζηε λα δηαηεξεζεί ε κέζε εηήζηα 

αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ ηελ πεξίνδν 2009 – 2019 ζην 2,2%. Χζηφζν, ήηαλ κηθξφηεξε ζε 

ζρέζε κε απηήλ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ  (3,0% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο).  

  

Οη παγθφζκηεο εηζαγσγέο πξντφλησλ είλαη νη αληίζηνηρεο εμαγσγέο ζε κία θιεζηεί αγνξά φπσο είλαη απηή ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκίαο. Οη παγθφζκηεο εηζαγσγέο παξνπζίαζαλ ζρεδφλ ηελ ίδηα πνξεία κε απηήλ ηνπ παγθφζκηνπ 

φγθνπ εκπνξίνπ ηελ πεξίνδν 2006-2019 δηάγξακκα 1. Σελ αλαθεξφκελε πεξίνδν, ε παγθφζκηα δήηεζε ησλ 

εηζαγσγψλ αγαζψλ, αληηζηνηρνχζε θαηά κέζν φξν ζην 23,6% επί ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ. 

 

χκθσλα κε ην δηάγξακκα 1, ν παγθφζκηνο φγθνο εκπνξίνπ απμάλεηαη κε γξεγνξφηεξν ξπζκφ απφ έηνο ζε έηνο ζε 

ζρέζε κε απηφλ ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Όκσο, φηαλ ε πνξεία ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ ππνρσξεί ηφζν ν φγθνο ησλ 

εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, φζν θαη ε παγθφζκηα δήηεζε ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ ππνρσξνχλ κε κεγαιχηεξν ξπζκφ. Σν 

αληίζεην ζπκβαίλεη φηαλ ην παγθφζκην ΑΔΠ απμάλεηαη. Σηο αλαθεξφκελεο πνξείεο ηνπ παγθφζκηνπ φγθνπ εκπνξίνπ 

θαη ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο πξντφλησλ απφ έηνο ζε έηνο ζην δηάγξακκα 1, αθνινπζεί αλάινγα θαη ε πνξεία ησλ 

εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά. 

  

                                                           
1
 IMF World Economic Outlook Update January 2021 

2
 Πεγή: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ ζηαηηζηηθή βάζε δεδνκέλσλ 
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χκθσλα κε ηε κέζνδν ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ε καθξνρξφληα νξηαθή ξνπή ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ 

δήηεζεο αληηζηνηρεί ζην 0,260
3
. Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ην παγθφζκην ΑΔΠ απμεζεί θαηά 1 δηο. δνιιάξηα ΖΠΑ, ε 

παγθφζκηα δήηεζε ησλ εηζαγσγψλ απμάλεηαη θαηά 260 εθαη. δνιιάξηα ΖΠΑ. Δπίζεο, ε εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα 

ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ζε πεξίπησζε πνπ ην 

παγθφζκην ΑΔΠ απμεζεί θαηά 1%, ε αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα εηζαγσγέο αγαζψλ ζα είλαη κεγαιχηεξε 

απφ απηήλ ηεο αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Σν απνηέιεζκα απηφ εμεγεί θαη ηε κεγαιχηεξε αχμεζε (κείσζε) ηνπ 

παγθφζκηνπ φγθνπ εκπνξίνπ ή ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ, έλαληη ηεο αχμεζεο (κείσζεο) ηνπ 

παγθφζκηνπ ΑΔΠ (δηάγξακκα 1).  

 

Σελ πξψηε ζέζε κε ηε κεγαιχηεξε απνξξφθεζε πξντφλησλ απφ ην ζχλνιν ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά ηελ θαηαιακβάλεη ε Δπξψπε θαη αθνινπζνχλ ε Αζία θαη ε Ακεξηθή (πίλαθαο 1 ζην ζηαηηζηηθφ 

παξάξηεκα).  

 

Γηάγξακκα 1 

Ζ εμέιημε ηνπ παγθόζκηνπ ΑΔΠ, ηεο παγθόζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ θαη ησλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ 

πξντόλησλ πνζνζηηαία κεηαβνιή έλαληη πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ (ηξέρνπζεο ηηκέο)
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Παγθόζκην ΑΔΠ (%) Ο παγθόζκηνο όγθνο εκπνξίνπ πξντόλησλ(%)

Παγθόζκηα δήηεζε ησλ εηζαγσγώλ (%) Δμαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ (%)

Λνγαξηζκηθή (Δμαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ (%))

 
Πεγή: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

 

3. ΠΟΗΔ ΔΗΝΑΗ ΟΗ ΥΧΡΔ ΜΔ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΑΠΌ ΣΖΝ 

ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ ΣΧΝ ΔΗΑΓΧΓΧΝ  

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ ρσξψλ κειψλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ
4
 (ΠΟΔ) νη  πξψηεο 49 ρψξεο απνξξνθνχλ 

ζε εηήζηα βάζε πάλσ απφ ην 90,0%  ησλ πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ εηζαγσγψλ (πίλαθεο 2 θαη 3 ζην 

                                                           
3
 Σν απνηέιεζκα απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1998-2019. 

ηελ ελ ιφγσ ρξνλνινγηθή ζεηξά ε καθξνρξφληα κέζε ξνπή ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο (παγθφζκηεο εηζαγσγέο σο 

πξνο ην παγθφζκην ΑΔΠ) αληηζηνηρνχζε θαηά κέζν φξν ζην 22,3%.  
4
 Οη ρψξεο κέιε ηνπ ΠΟΔ κε ηε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ εηζαγσγψλ αλέξρνληαη ζε 

50, κε ην θαηψηεξν φξην ζπληειεζηή απνξξφθεζεο λα είλαη ην 0,3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ, φπσο έρεη 

πηνζεηεζεί απφ ηνλ ίδην ηνλ Οξγαληζκφ. Ζ Διιάδα πνπ είλαη αλάκεζα ζηηο 50 ρψξεο κέιε ζηελ 47
ε
 ζέζε κε 0,3% απνξξφθεζε 

πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ εηζαγσγψλ θαη σο εμαγσγέαο πξνο ηηο ρψξεο ηνπ πίλαθα  2 θαη 3 ζην ζηαηηζηηθφ 

παξάξηεκα έρεη εμαηξεζεί. Χο εθ ηνχηνπ, ην δείγκα καο, θαιχπηεη ηηο πξψηεο 49 ρψξεο κέιε ηνπ ΠΟΔ.    



8 

 

ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). Σν 2019 θαη 2018 νη ρψξεο απηέο απνξξφθεζαλ ην 91,5% θαη 91,7% αληίζηνηρα απφ ηηο 

ζπλνιηθέο παγθφζκηεο εηζαγσγέο πξντφλησλ.  

 

Οη ΖΠΑ έρνπλ ηo κεγαιχηεξν κεξίδην ζπκκεηνρήο ζηελ θαηαλάισζε πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ 

εηζαγσγψλ. Χζηφζν, απφ ην 2013 έσο θαη ην 2018,  ν βαζκφο απνξξφθεζεο ησλ ΖΠΑ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ 

εηζαγσγψλ ππνρψξεζε θαηά 4,0%. Ζ Κίλα δηπιαζίαζε ην βαζκφ απνξξφθεζεο πξντφλησλ απφ ηηο Παγθφζκηεο 

εηζαγσγέο ηελ πεξίνδν αλαθνξάο, κε απνηέιεζκα λα αλέιζεη σο δεχηεξε ρψξα ζηνλ θφζκν κε ην κεγαιχηεξν κεξίδην 

ζπκκεηνρήο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ εηζαγσγψλ. Παξάιιεια, ε Ηλδία ηξηπιαζίαζε ηελ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

ζπκκεηνρήο ηεο ζηηο παγθφζκηεο εηζαγσγέο, ελψ παξάιιεια αχμεζε θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζην παγθφζκην ΑΔΠ απφ 

1,8% πνπ ήηαλ ην 2005 ζην 3,2% θαη 3,3% ην 2018 θαη 2019 αληίζηνηρα.   

 

Άιιεο ρψξεο κε ζεκαληηθφ βαζκφ απνξξφθεζεο πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ εηζαγσγψλ είλαη ε 

Γεξκαλία κε κεξίδην ζπκκεηνρήο ζην ζχλνιν ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ 6,4% γηα ην 2019 θαη ε Ηαπσλία κε 3,7%. 

Αθνινχζεζαλ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, ε Γαιιία θαη ε Οιιαλδία κε βαζκφ απνξξφθεζεο απφ ηηο παγθφζκηεο 

εηζαγσγέο πξντφλησλ ηεο ηάμεσο ηνπ 3,6%, 3,4% θαη 3,3% αληίζηνηρα (πίλαθαο 2 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). 

 

ηηο ζπλαξηήζεηο ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο μέλσλ πξντφλησλ γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο 1, 2 θαη 3 ηνπ ζηαηηζηηθνχ παξαξηήκαηνο, ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο ηελ πεξίνδν 2013-2018, εηζάγνπλ 

βηνκεραληθά πξντφληα (πίλαθαο 4 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). Χζηφζν, δελ είλαη θαη ιίγεο νη ρψξεο κε απμεκέλεο 

αλάγθεο δήηεζεο γηα εηζαγσγέο θαπζίκσλ ζηηο εγρψξηεο αγνξέο ηνπο, κε πξψηε θαη θαιχηεξε ηελ Ν. Κνξέα.  

 

Απφ ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ αγαζψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Ν. Κνξέα απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 

2013-2018, ην 33,9% αθνξνχζε θαχζηκα θαη νξπθηά, αθνινχζεζαλ ην Παθηζηάλ κε 33,4%, ε Ηαπσλία κε 31,0%, ε 

ηγθαπνχξε κε 26,0%, ε Κίλα κε 24,5% θ.ν.θ..  

 

Καηά ηελ ίδηα πην πάλσ πεξίνδν, κφλν ζε 11 ρψξεο απφ ηηο 49, ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο γηα ηηο εηζαγσγέο 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ (σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ), ήηαλ κεγαιχηεξα ζε ζρέζε κε 

απηά ησλ θαπζίκσλ θαη νξπθηψλ. Δπίζεο, ζε 24 απφ ηηο 49 ππφ εμέηαζε ρψξεο, ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο απφ ηηο 

εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ κεγαιχηεξα ηνπ 10,0%, ελψ νη ππφινηπεο 25 

θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξν απφ ην 10,0%. 

 

Δμεηάδνληαο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο γηα ηελ θάζε κία απφ ηηο πην πάλσ 49 ρψξεο 

(πίλαθαο 5 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα), δηαπηζηψλεηαη φηη ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο  είλαη κεγαιχηεξε ηεο κνλάδαο. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη, φηαλ απμάλεηαη ην εγρψξην εηζφδεκα ησλ ρσξψλ απηψλ θαηά 1,0%,  ε εγρψξηα δήηεζε γηα 

εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά γηα ηελ θάζε κία απφ απηέο (πίλαθα 5) απμάλεηαη πεξηζζφηεξν απφ 

ην 1,0%. Ζ κέζε ξνπή ησλ εηζαγσγψλ (εηζαγσγέο σο πξνο ην ΑΔΠ) γηα ηηο 49 ρψξεο  ζην ζχλνιν ηνπο (πίλαθαο 5), 

αλήιζε ζην 21,1% θαη 22,2% ηα έηε 2017 θαη 2018 αληίζηνηρα. Παξάιιεια, ην ζπλνιηθφ ΑΔΠ γηα ηηο αλαθεξφκελεο 

ρψξεο ηνπ πίλαθα 5 σο πξνο ην παγθφζκην ΑΔΠ αλέξρεηαη ζε εηήζηα βάζε πάλσ απφ ην 90,0%, ελψ ην 2018 ήηαλ 

92,8%.  

 

 Σν κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηηο 49 ρψξεο, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά αληηζηνηρνχζε θαηά κέζν ζε φξν ζε 68,5% ηελ πεξίνδν 2018-2019. 

Απφ ην πνζφ απηφ ην 19,20% αληηζηνηρνχζε ζε αγξνηηθά πξντφληα, ην 9,23% ζε πξψηεο χιεο, ην 20,51% θαη 51,06% 

ζε θαχζηκα θαη βηνκεραληθά αληίζηνηρα (πίλαθεο 2 θαη 3 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). 
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Σα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ αλά βαζηθή θαηεγνξία (αγξνηηθά, πξψηεο χιεο, θαχζηκα 

θαη βηνκεραληθά) ζηηο 49 ρψξεο κέιε ηνπ ΠΟΔ είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Χζηφζν, ηα κεξίδηα πνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ γηα ηελ θάζε κία απφ απηέο ηηο 49 

ρψξεο είλαη ειάρηζηα έσο κεδεληθά. Σν ζπλνιηθφ κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο ζην ζχλνιν ησλ 

εηζαγσγψλ πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ νη 49 ρψξεο αληηζηνηρεί  ζρεδφλ ζην 0,2%. Αξθεηά δειαδή πεξηνξηζκέλν φηαλ νη 

ίδηεο απηέο ρψξεο ζε εηήζηα βάζε απνξξνθνχλ ην 90,0% θαη άλσ ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ. Αληίζηνηρα, ε 

ζπκβνιή ηνπο ζην παγθφζκην ΑΔΠ αλήιζε ην 2018 θαη 2019 ζην 92,8% θαη 92,2%. εκεησηένλ φηη, ν πην πάλσ 

αλαθεξφκελνο ζπληειεζηήο 0,2% αληηζηνηρεί ζην κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζην ζχλνιν ησλ 

παγθφζκησλ εμαγσγψλ ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ.  

 

Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζα ρξεηαζηεί λα εζηηάζνπκε ηελ πξνζνρή καο ζην πεξηερφκελν ησλ ζπλαξηήζεσλ 

αλαγθψλ δήηεζεο εηζαγφκελσλ πξντφλησλ γηα ηελ θάζε ρψξα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηνπο πίλαθεο 2 θαη 3 ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παξαξηήκαηνο. Έηζη ζα αμηνπνηνχκε απηή ηελ πιεξνθφξεζε ηφζν ζε επίπεδν νηθνλνκηθήο 

δηπισκαηίαο, φζν θαη ζην επίπεδν αλάπηπμεο ησλ επηδφζεσλ εγρψξηαο παξαγσγήο πξντφλησλ κε 

πξνζαλαηνιηζκφ ηηο δηεζλείο αγνξέο.  

 

Ζ αμηνπνίεζε ηεο πιεξνθφξεζεο πξνεξρφκελε απφ ηηο ζπλαξηήζεηο ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο ζα εληζρχζεη ηελ 

αλάπηπμε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ
4
 ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Δμεηάδνληαο ηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηηο 49 ρψξεο
5
 

δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα:  

 

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ησλ πξψησλ πιψλ θαηαιακβάλνπλ ηα κηθξφηεξα κεξίδηα ζπκκεηνρήο, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηελ θάζε κία απφ ηηο 49 ρψξεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 2 

θαη 3 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα. Απφ ηνπο ελ ιφγσ πίλαθεο δηαπηζηψλνπκε πξψησλ, ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο γηα 

ηηο πξψηεο χιεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο, είλαη κεγαιχηεξα ζηηο ρψξεο απηέο πνπ ε γεσγξαθηθή 

                                                           
4
   εκεησηένλ φηη, Ζ πνιηηηθή ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ είλαη δηαθνξεηηθή απφ απηήλ ηεο πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ. 

Ζ πνιηηηθή ηεο αλάπηπμεο ησλ εμαγσγψλ ζπλδέεηαη κε ην νηθνλνκηθφ άλνηγκα θαη φρη κε ηελ πξνψζεζε, έζησ θαη εάλ νη δχν 

πνιηηηθέο αιιεινζπλδένληαη θαη αιιειεπηδξνχλ. Κνηλφο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ 

εμαγσγψλ είλαη ε αχμεζε ηεο εμαγσγηθήο δηείζδπζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο «εμσζηξέθεηα» . Σν 

νηθνλνκηθφ άλνηγκα ζχκθσλα κε ηηο ζεσξίεο ηνπ Ricardo, Hecksher – Ohlin – Samuelson ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αλάπηπμε ηνπ 

εκπνξίνπ, επηηαρχλεη ηηο παξαγσγηθέο επηδφζεηο θαη ην βαζκφ αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ ε ίδηα ε ρψξα επηζπκεί. Γειαδή, ε 

εμαγσγηθή αλάπηπμε είλαη κία αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πνπ έρεη σο ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο κε ζεκείν 

αλαθνξάο ηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ηα νθέιε πνπ κπνξεί λα απνθνκίζεη ε ρψξα απφ ην νηθνλνκηθφ άλνηγκα «εμσζηξέθεηα». Σν 

νηθνλνκηθφ άλνηγκα «εμσζηξέθεηα» ζηεξίδεηαη ζηε ζπγρψλεπζε ηξηψλ ζέζεσλ ζχκθσλα κε ηε ινγνηερλία ηεο νηθνλνκηθήο 

επηζηήκεο. Ζ πξψηε ζέζε βαζίδεηαη ζηε ζεσξία Hecksher – Ohlin – Samuelson γηα ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα πνπ έρεη ε 

ρψξα θαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηα νθέιε πνπ απνθνκίδνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο πξνεξρφκελεο απφ ηηο 

δηαθνξεηηθέο αλαινγίεο θεθαιαίνπ – εξγαζίαο. Ζ δεχηεξε ζέζε βαζίδεηαη ζην νηθνλνκηθφ φθεινο απφ ηηο πνιηηηθέο θαη ζπλδέεηαη 

κε ην κνληέιν αλάπηπμεο ηεο ππνθαηάζηαζεο ησλ εηζαγσγψλ. Ζ ηξίηε ζέζε βαζίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απφ ηελ 

απειεπζέξσζε ηνπ εκπνξίνπ (νηθνλνκηθφ κνληέιν Grossman θαη Helpman 1990). Σν κνληέιν ηνπ Grossman θαη Helpman ην 

νπνίν βαζίδεηαη ζε δχν ρψξεο κε ηξεηο παξαγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, παξάγεη κία καθξνρξφληα νηθνλνκηθή αλάπηπμε ε νπνία 

ζπλδέεηαη κε ην εκπφξην κέζσ ηεο δηάρπζεο ηεο ηερλνινγίαο θαη ηεο ζπζζψξεπζεο ηεο γλψζεο. Ζ έκθαζε δίλεηαη ζηηο 

νηθνλνκίεο θιίκαηνο (economies of scale) θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο (Research & Development). Σφζν ε πνιηηηθή ηεο 

αλάπηπμεο, φζν θαη ηεο πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ πεξηνξίδεη ηηο ζπζζσξεπκέλεο μέλεο απαηηήζεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην, 

απμάλεη ηηο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο θαη εληζρχεη ηα ζπλαιιαγκαηηθά δηαζέζηκα ζην ηζνδχγην πιεξσκψλ. Παξάιιεια, 

πεξηνξίδεη ην δείθηε αλεξγίαο θαη βειηηψλεη ην δείθηε απνπιεξσκήο (cover ratio) ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο κε ηηο 

αλάινγεο ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο ρψξαο. 
5
 Ο βαζκφο απνξξφθεζεο μέλσλ πξντφλησλ απφ ηελ ειιεληθή αγνξά ην 2018 αλήιζε ζην 0,3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ παγθφζκησλ 

εηζαγσγψλ.
  

Δπίζεο, ην πνζφ απηφ θαηέιαβε ηελ 47
ε
 ζέζε ζηελ παγθφζκηα ηεξαξρηθή θαηάηαμή φζνλ αθνξά ηα κεξίδηα 

ζπκκεηνρήο ηεο θάζε ρψξαο ζηηο παγθφζκηεο εηζαγσγέο πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ.
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ηνπο απφζηαζε απφ ηελ Διιάδα είλαη κεγαιχηεξε, ζε ζρέζε κε άιιεο ρψξεο κηθξφηεξεο γεσγξαθηθήο απφζηαζεο. 

ηελ νκάδα ησλ κεγάισλ γεσγξαθηθψλ απνζηάζεσλ απφ ηελ Διιάδα πεξηιακβάλνληαη ε Κίλα, ε Ηλδία, ε Σατιάλδε, 

ην Βηεηλάκ, ε Μαιαηζία, ην Παθηζηάλ, ην Μπαγθιαληέο θαη ε Ηλδνλεζία. Γεχηεξνλ, ε ζρέζε ησλ εμαγσγψλ πξψησλ 

πιψλ κε πξννξηζκφ ηηο αλαθεξφκελεο ρψξεο είλαη αληηζηξφθσο αλάινγε πξνο ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη φηαλ ην ΑΔΠ απμεζεί ζηηο ρψξεο απηέο απμάλεηαη θαη ε δήηεζε γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ησλ 

πξψησλ πιψλ. 

 

Παξφκνηα εηθφλα ζε ζρέζε κε ηηο εμαγσγέο ησλ πξψησλ πιψλ, παξαηεξνχκε θαη κε ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαπζίκσλ, γηα ηηο ρψξεο Κίλα, ανπδηθή Αξαβία, Αξγεληηλή, Ηλδία, ηγθαπνχξε, Βξαδηιία, 

Φηιηππίλεο θαη Ηξιαλδία. Δμαίξεζε απνηεινχλ ε Σνπξθία θαη ε Αίγππηνο.  

ηελ πεξίπησζε ηεο Αηγχπηνπ, νη ειιεληθέο εμαγσγέο θαπζίκσλ ζηελ εθεί αγνξά θαηέιαβαλ ην 84,2% θαη 76,1% επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ην 2018 θαη 2019 αληίζηνηρα, έλαληη 21,0% θαηά κέζν φξν ηελ πεξίνδν 2013-

2018. Αληίζεηα, ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ γηα ηα αγξνηηθά, πξψηεο χιεο θαη βηνκεραληθά πξντφληα σο 

πξνο ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλα. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. Οη 

ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Βφξεηαο Δπξψπεο (Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαλία, Γεξκαλία, Γαλία, Ννξβεγία, Πνισλία, 

Απζηξία θ.ν.θ.) απνξξνθνχλ ζεκαληηθά κεξίδηα ζε αγξνηηθά πξντφληα απφ ην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. 

Δπίζεο, δηαπηζηψλνπκε φηη, ρψξεο κε κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο επξσπατθέο  (Απζηξαιία, 

Ηαπσλία, Σατιάλδε, Καλαδάο, ΖΠΑ) έρνπλ απμεκέλε πξνηίκεζε γηα ηα ειιεληθά αγξνηηθά πξντφληα φπσο θαίλεηαη 

απφ ην βαζκφ απνξξφθεζήο ηνπο, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Απηφ 

νθείιεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή δηπισκαηία ηεο Διιάδαο θαη θπξίσο: 

 

- ηηο πξνζπάζεηέο πνπ θαηαβάιεη λα πξνσζήζεη ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ θαη φρη κφλν 

ζηηο δηεζλείο αγνξέο. 

- ηηο πξνζπάζεηεο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο λα πξνζηαηέςεη, ηφζν ην βαζκφ δηείζδπζεο απφ δαζκνινγηθά 

θαη κε εκπφδηα, φζν θαη ηα κεξίδηα ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο δηάθνξεο αγνξέο ηνπ θφζκνπ, απφ 

αζέκηηεο πξαθηηθέο εκπνξίνπ πνπ ζπρλά δηαπηζηψλνπκε ηα ηειεπηαία έηε ζηηο δηεζλείο αγνξέο ζε βάξνο ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ.   

 

4. ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ 

 

Ζ πνξεία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά (δηάγξακκα 1 πην πάλσ) αθνινπζεί, ηφζν ηελ εμέιημε 

ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠ, φζν θαη απηή ηνπ φγθνπ ησλ παγθφζκησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ 

εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 1998 - 2019 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 6,4%. Απηή ε 

αχμεζε, αληηζηνηρνχζε ζε έλα κέζν εηήζην κεξίδην ζπκκεηνρήο επί ηεο ζπλνιηθήο παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο ηάμεσο ηνπ 0,14%, πξηλ αλέιζεη ζην 0,15% ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2010-2019 (βιέπε Box-Β πην θάησ 

γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αχμεζεο). Παξάιιεια, ηελ πεξίνδν 1998 – 2019 ε  αχμεζε ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ 

αγαζψλ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 4,7%, κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ αγαζψλ (δηάγξακκα 1). 

 

Χζηφζν, ζε αληίζεζε κε ηε αλσηέξσ καθξνρξφληα επλντθή πνξεία ησλ εμαγσγψλ, ε εμέιημε ησλ επηδφζεσλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ην 2020, ήηαλ εληειψο δηαθνξεηηθή, ηφζν ζε ζρέζε κε ηελ 

αλαθεξφκελε καθξνρξφληα εμέιημε (1998-2019), φζν θαη κε ηηο απμεκέλεο επηδφζεηο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ (βιέπε 

δηάγξακκα 2 θαη πίλαθα 6 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). Ζ ππνρψξεζε ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε ζπλδπαζκφ κε απηήλ ηνπ παγθφζκηνπ φγθνπ εκπνξίνπ θαηά ην δεχηεξν εμάκελν ην 2019, 

επηηαρχλζεθε ζεκαληηθά ην 2020, σο απνηέιεζκα ηεο εμάπισζεο ηεο παλδεκίαο Covid-19 ζε φια ηα κήθε θαη πιάηε 

ηεο Γεο. Οη εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ ππνρψξεζαλ ξαγδαία ην 2020, κε κεγαιχηεξε απηή ηνπ Μαΐνπ 30,5% ζε 

ζρέζε κε ηνλ αληίζηνηρν κήλα ηνπ 2019. Χζηφζν, ε επηβξάδπλζε ηεο ππνρψξεζεο ησλ εμαγσγψλ θαηά ην δεχηεξν 

εμάκελν ηνπ 2020 είρε σο απνηέιεζκα ε κείσζε ησλ εμαγσγψλ ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2019 λα αλέιζεη ζην 9,3%, 

ζηα ίδηα επίπεδα κε ηελ ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο (δηάγξακκα 2). Ο δείθηεο εμσζηξέθεηαο 

(εμαγσγέο σο πξνο ην ΑΔΠ παξέκεηλε ζην ίδην επίπεδν κε απηφ ηνπ 2019 18,1%. 
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Απφ ηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ηα θαχζηκα θαη 

νη πξψηεο χιεο ππέζηεζαλ ζεκαληηθέο ππνρσξήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 37,1% θαη 14,6% αληίζηνηρα ην 2020, ζε ζρέζε 

κε ην 2019. Παξάιιεια, πεξηνξίζηεθαλ θαη ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ ζην ζχλνιν 

ησλ εμαγσγψλ θαη απφ 31,5% θαη 4,3% πνπ ήηαλ ην 2019, δηακνξθψζεθαλ ζην 21,9% θαη 4,1% αληίζηνηρα ην 2020 

(πίλαθεο 7 θαη 8 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). Αληίζεηα, νη εμαγσγέο αγξνηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ πξντφλησλ 

ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 11,7% θαη 2,0% αληίζηνηρα ην 2020/19, κε ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο ησλ 

εμαγσγψλ λα απμάλνπλ ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ. 

 

εκεησηένλ φηη, ην κεξίδην ζπκκεηνρήο γηα ηηο εμαγσγέο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ, θαηέιαβε ην 2020 γηα πξψηε θνξά κεηά απφ έληεθα ζπλερφκελα ρξφληα, πάλσ απφ ην 50,0%. 

Σν 2009 ην αληίζηνηρν κεξίδην ζπκκεηνρήο γηα ηα βηνκεραληθά πξντφληα επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ήηαλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 51,7%. Δπίζεο, βιέπε θεθάιαην «Ζ εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ αλά βαζηθή θαηεγνξία 

πξντφλησλ θαη νη επηδφζεηο ηνπ αγξνηηθνχ θαη βηνκεραληθνχ ηνκέα».  

 

Γηάγξακκα 2 
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Δμαγσγέο %Γ Δηζαγσγέο %Γ Δκπνξηθό Ηζνδύγην %Γ

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

 

Α.  Ζ ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΕΖΣΖΖ 

   

Ο ιφγνο ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ δήηεζεο γηα ηα ειιεληθά πξντφληα ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

σο πξνο ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο μέλσλ πξντφλησλ απφ ηελ ειιεληθή αγνξά ηελ 

πεξίνδν 1998-2019 ήηαλ κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο. Αλ ην απνηέιεζκα πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ ηελ αλαινγία, είλαη 

κηθξφηεξν ηεο κνλάδαο, απηφ ζα πεξηνξίζεη ζε έλα βαζκφ ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε
6
.  Έρεη απνδεηρζεί εκπεηξηθά (κε 

νηθνλνκεηξηθέο κειέηεο) φηη, ρψξεο κε ζπληειεζηή εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ σο πξνο ηελ 

                                                           
6
 Σα απνηειέζκαηα ηεο εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ησλ εηζαγσγψλ θαη ησλ εμαγσγψλ δήηεζεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ηεο κεζφδνπ ησλ ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ ηφζν γηα ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ εμαγσγψλ, φζν θαη γηα ηε ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ 

εηζαγσγψλ θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα 1998-2019. Δπίζεο, γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ ζπληειεζηψλ εηζνδεκαηηθήο 

ειαζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ θαη ησλ εηζαγσγψλ αμηνπνηήζεθαλ νξηζκέλα εξγαιεία ψζηε λα εμεηάζνπκε εάλ ππάξρνπλ 

νξηζκέλνη παξάγνληεο πνπ λα πεξηνξίδνπλ ην απνηέιεζκα ηεο νξζφηεηαο ησλ ζπληειεζηψλ π.ρ. απηνζπζρεηίζεσο κεηαμχ ησλ 

δηαηαξαθηηθψλ ζθαικάησλ θ.ν.θ. ησλ δχν εμηζψζεσλ πνπ παιηλδξνκήζακε. Δπίζεο έγηλε θαη ν έιεγρνο κε ηε κέζνδν Dickey-

Fuller. Δπίζεο, βιέπε θαη ππνζεκείσζε 15.     
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εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο, έρνπλ απμεκέλνπο ξπζκνχο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο ζε ζρέζε κε ρψξεο ζπληειεζηή ρακειφηεξν ηεο κνλάδαο. Παξάιιεια, απμεκέλν βαζκφ απνξξφθεζεο 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ εηζαγσγψλ 

 

Ο ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ νηθνλνκηθή δηπισκαηία είλαη λα δηαθνξνπνηεζεί  ν ιφγνο ηεο εηζνδεκαηηθήο 

ειαζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ σο πξνο απηήλ ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ ηξέρνπζα πνξεία κε έκθαζε ηελ 

αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ησλ εμαγσγψλ. 
  
 

Γηα ηνλ πην πάλσ ζηφρν ζα ρξεηαζηεί κεζνπξφζεζκα λα επηηαρπλζνχλ νη ελέξγεηεο θαη νη δηαδηθαζίεο ηνλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ηνπ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ, γηα ηηο αληηζηαζκηζηηθέο (compensatory) θαη 

ζπκπιεξσκαηηθέο (complementary) πνιηηηθέο (policies) ψζηε λα απμεζεί ε εγρψξηα παξαγσγή ζηνπο θιάδνπο 

ηεο αγξνηηθήο θαη θπξίσο ηεο βηνκεραληθήο παξαγσγήο πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηηο ρψξεο – αγνξέο κε πςειφ 

ζπληειεζηή εηζνδεκαηηθήο ειαζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ σο πξνο ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ.   
 

BOX - Α 

Ο ππνινγηζκφο ηνπ 6,4% πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ αθφινπζε εμίζσζε: 

 

  Log(Xg) = α + βt   (1) 

 

Xg – Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ 

α - ζηαζεξφο ζπληειεζηήο 

β – ζπληειεζηήο ρξνλνινγηθήο ζεηξά ησλ εμαγσγψλ 

t = ρξνλνινγηθή ζεηξά 1998-2019, ην t παίξλεη ηηο ηηκέο 1 γηα ην 1998, 2  γηα ην 1999, 3 γηα ην 2000 θαη νχησ θάζε εμήο κέρξη θαη 

ην 2018. 

 

Σν απνηέιεζκα ηεο εμίζσζεο (1) 

 

  Log(Xg) = 9.125 + 0.0618t 

 

Παίξλνπκε ην antilog θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο ηεο εμίζσζεο (1) θαη έρνπκε ηελ εμίζσζε 2 

 

  Gxg = 9182ρ(1.064)
t
    (2) 

 

To antilog ηνπ 0,0618 είλαη 1,0637
**

, καο δείρλεη φηη ε ηάζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηελ ρξνληθή πεξίνδν 1998-2019 απμαλφηαλ 

εηεζίσο θαηά κέζν φξν ηεο ηάμεσο ηνπ 6,4%. Ζ ίδηα κέζνδνο ρξεζηκνπνηήζεθε θαη γηα ηηο παγθφζκηεο εηζαγσγέο. 

 

** χκθσλα κε ηελ εμίζσζε 1, ν θπζηθφο ινγάξηζκφο ελφο αξηζκνχ παξάδεηγκα (ς) είλαη ε δχλακε ζηελ νπνία ην (e) [ην (e) 

είλαη κηα άξξεηε θαη ππεξβαηηθή ζηαζεξά] ζα ρξεηαζηεί λα πςσζεί ψζηε λα έρνπκε ηελ ηηκή (ς). Σν (e) είλαη κηα ζηαζεξά ίζε κε 

ην 2.71828, σο εθ ηνχηνπ ην e
2,281  

= 9182 θαη ην ln(9182) = 9.125. Δπίζεο, ην e
0,0618

 = 1,063749 θαη ην ln(1,0637) = 0,06175, 

απνηειέζκαηα ηεο εμίζσζεο 1. Σν 6,4% είλαη ίζν κε ην (1,0637 – 1)*100. 

 

 

5. Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΑΝΑ ΒΑΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΚΑΗ ΟΗ 

ΔΠΗΓΟΔΗ ΣΟΤ ΑΓΡΟΣΗΚΟΤ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

Απφ ηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εμαγσγψλ ηελ πεξίνδν 2016-2019 νη πξψηεο χιεο θαη ηα θαχζηκα 

ζεκείσζαλ ηηο κεγαιχηεξεο απμήζεηο, ε κέζε εηήζηα αχμεζε θαη γηα ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 

7,5% θαη 7,1%. Σα βηνκεραληθά πξντφληα αθνινχζεζαλ κε 6,0%, ελψ ηα αγξνηηθά πξντφληα πεξηφξηζαλ ηελ 

εμαγσγηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα ζην 2,4%. Χζηφζν, παξά ηε κηθξφηεξε αχμεζε ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζε ζρέζε κε ηηο 

άιιεο ηξεηο θαηεγνξίεο ησλ εμαγσγψλ, ηα αγξνηηθά πξντφληα παξνπζίαζαλ ζεκαληηθέο επηδφζεηο ηφζν φζνλ αθνξά 

ην βαζκφ εμαγσγηκφηεηαο ηνπο (εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ σο πξνο ηελ αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία), φζν 

θαη ζην βαζκφ θάιπςεο (cover ratio) ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο αληίζηνηρεο εμαγσγέο (δηάγξακκα 3). Αληίζεηα, ε 

απαζρφιεζε ζηνλ αγξνηηθφ ηνκέα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία παξακέλεη θαηά κέζν φξν ζηαζεξή ζην 12,6%. Όκσο, ε 

ηάζε ηείλεη λα είλαη θζίλνπζα (12,4% ην 2010, 12,1% ην 2017 θαη 11,6% ην 2019). Δπίζεο, ε ζπκβνιή ησλ εμαγσγψλ 
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αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο, αλ θαη έρεη απμεζεί ειαθξά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία εμαθνινπζεί λα 

πεξηνξίδεηαη ζε αξθεηά ρακειά επίπεδα (δηάγξακκα 3), αληηθαηνπηξίδνληαο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ παξαγσγηθψλ 

δπλαηνηήησλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηνλ ελ ιφγσ ηνκέα ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο.  

 

Γηάγξακκα 3 

Οι επιδόζειρ ηος αγποηικού ηομέα ζηιρ εξαγωγέρ
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πκκεηνρή ηνπ αγξνηηθνύ ηνκέα ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ πκκεηνρή ησλ εμαγσγώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ ζην ΑΔΠ
Γείθηεο θάιπςεο ησλ εηζαγσγώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ από ηηο αληίζηνηρεο εμαγσγέο

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

 

Ζ εηθφλα ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ δελ δηαθέξεη θαη πνιχ ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Ο 

βαζκφο εμαγσγηκφηεηαο ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα απφ ην 2010 κέρξη θαη ζήκεξα έρεη παξνπζηάζεη ζεκαληηθή αχμεζε 

θαη απφ 31,6% πνπ ήηαλ ην 2010 δηακνξθψζεθε ζην 53,3% θαη 66,3% ην 2017 θαη 2019 αληίζηνηρα. Παξφκνηα 

πνξεία παξνπζηάδεη θαη ν δείθηεο θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ απφ ηηο αληίζηνηρεο εμαγσγέο, 

αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ έλαληη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα, 35,6% ην 2010, 48,1% θαη 49,9% ην 2017 θαη 2019 

αληίζηνηρα. Αληίζεηα, ε ζπκκεηνρή ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ δείρλεη λα είλαη ζηαζεξή 

ρσξίο ζεκαληηθή κεηαβνιή, αιιά πεξηνξηζκέλε ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο παξαγσγήο εμαγψγηκσλ πξντφλησλ ηνπ 

ηνκέα. Απηφ αληαλαθιά θαη ηε ζηαδηαθή ππνρψξεζε  ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ ηεο απαζρφιεζεο ζην βηνκεραληθφ ηνκέα 

(δηάγξακκα 4).   

 

ε πεξίπησζε πνπ εμεηάζνπκε ην βηνκεραληθφ ηνκέα ησλ εμαγσγψλ απφ κία άιιε νπηηθή γσλία θαη νκαδνπνηήζνπκε 

φια ηα εμαγφκελα βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα αλάινγα κε ην βαζκφ έληαζεο ηερλνινγίαο, βιέπε πίλαθα 9  ζην 

ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα θαη δηάγξακκα 5 δηαπηζηψλνπκε ηα αθφινπζα: 

Σα βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα έληαζεο ηερλνινγίαο ηελ πεξίνδν 2016-2019 θαηά κέζν φξν θαηέιαβαλ ην 33,8% 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ. Απφ ην 33,8% ην 11,0% αληηζηνηρνχζε ζε βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ρακειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη έληαζεο ηερλνινγίαο
7
, ελψ ην 13,1% θαη 9,7% αληίζηνηρα ζε βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα κεζαίαο 

θαη πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο
8
. 

                                                           
7
 Απφ ηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ρακειήο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο, ηα πξντφληα πνπ 

αλεδείρζεζαλ κε απμεκέλα κεξίδηα ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ήηαλ νη ξάβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο, ηα ελδχκαηα γηα 

γπλαίθεο ή θνξίηζηα απφ πθάζκαηα πιεθηά, ηα αληηθείκελα ελδχζεσο απφ πθαληηθέο ίλεο, πιεθηά ή κε, ηα ππνδήκαηα, ηα 

ηερλνπξγήκαηα απφ πιαζηηθέο χιεο θαη ηα παηδηθά ακαμάθηα, παηρλίδηα, παίγληα θαη αζιεηηθά είδε.  
8
 Απφ ηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ κεζαίαο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο, ηα πξντφληα πνπ 

αλεδείρζεζαλ κε απμεκέλα κεξίδηα ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ήηαλ ηα πξντφληα αξσκαηνπνηίαο, θαιιπληηθά, θαιισπηζηηθά θαη 

παξαζθεπάζκαηα, 
  
ηα ινηπά πιαζηηθά ζε πξσηνγελείο κνξθέο, νη πιάθεο, ηα θχιια, νη ηαηλίεο απφ πιαζηηθέο χιεο, ηα δηάθνξα 

ρεκηθά πξντφληα, νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα θαη ην πιηθφ γηα ηε δηαλνκή ειεθηξηζκνχ. 
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 Γηάγξακκα 4 

Οη επηδόζεηο ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα ζηηο εμαγσγέο
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Απαζρόιεζε ζην Γεπηεξνγελή ηνκέα Βαζκόο εμαγσγηκόηεηαο ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα

πκκεηνρή ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ πκκεηνρή ησλ εμαγσγώλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ ζην ΑΔΠ

Γείθηεο θάιπςεο ησλ εηζαγσγώλ βηνκεραληθώλ πξντόλησλ από ηηο αληίζηνηρεο εμαγσγέο Γξακκηθή (πκκεηνρή ηνπ βηνκεραληθνύ ηνκέα ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ)

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

 

Σν 2020, ε ζπκκεηνρή ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ έληαζεο ηερλνινγίαο ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο 

Διιάδαο απμήζεθε ζην 41,0%, (13,38% + 14,74% + 14,88% = 41,0%, δηάγξακκα 9), ζε ζρέζε κε ην 35,6% ηνπ 

2019. Απηφ νθείιεηαη ζηηο ξαγδαίεο απμήζεηο ησλ εμαγσγψλ θαξκάθσλ (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά 

θάξκαθα) θαη ηνπ ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ, εμαξηήκαηα θαη κέξε απηψλ. Οη εμαγσγέο θαξκάθσλ θαη 

ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ απμήζεθαλ θαηά 50,1% θαη 25,6% ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2019, ελψ ηα κεξίδηα 

ζπκκεηνρή ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ απφ 5,6% θαη 0,7% πνπ ήηαλ ην 2019 δηακνξθψζεθαλ ζην 9,3% θαη 1,0% 

αληίζηνηρα ην 2020. Δπίζεο, αχμεζε ησλ εμαγσγψλ παξνπζίαζαλ νη ζσιήλεο θαη ηα εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ 

ζίδεξν ή ράιπβα ηεο ηάμεσο ηνπ 29,7% ην 2020/19 δηάγξακκα 5 θαη πίλαθαο 9 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                 
Δπίζεο, απφ ηα βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο απηά πνπ αλεδείρζεζαλ κε 

απμεκέλα κεξίδηα ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ήηαλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα, ηα θάξκαθα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά), νη 

απηφκαηεο κεραλέο εγγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ θαη κνλάδεο απηψλ, ν ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο, κέξε θαη ηα 

εμαξηήκαηά θαη νη ινηπέο ειεθηξηθέο κεραλέο θαη ζπζθεπέο.
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Γηάγξακκα 5 
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Μεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντόλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο ζύκθσλα κε ην επίπεδν 

εμεηδίθεπζεο ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδνο

1. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντόληα ρακειήο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο

2. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντόληα κεζαίαο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο

3. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντόληα πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο

 
Ζ νκαδνπνίεζε ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζε ρακειή, κεζαία θαη πςειή εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο είλαη ζχκθσλε κε 

ηε κέζνδν ηεο Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε UNCTAD STAT (United Nations Conference on trade 

and development). 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  

 

 

6. ΠΟΗΑ ΔΗΝΑΗ ΣΑ ΔΜΠΟΓΗΑ ΚΑΗ ΟΗ ΓΗΑΡΘΡΧΣΗΚΔ ΑΓΤΝΑΜΗΔ ΠΟΤ Ζ ΔΞΑΓΧΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΣΗΑΔΗ ΣΖΝ ΠΡΟΟΥΖ ΣΖ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

 

Α. Ζ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

 

ε πεξίπησζε πνπ θαηαηάμνπκε ηελ αμία ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ ζε ηάμεηο ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζπξάμεσλ αμία ζε επξψ (ηνλ αξηζκφ ησλ ηάμεσλ ηνλ έρνπκε ππνινγίζεη κε ηε 

καζεκαηηθή εμίζσζε ηνπ Sturges) θαη ζε ζπρλφηεηεο (ν αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ ππάγνληαη ζε θάζε ηάμε), 

δηαπηζηψλνπκε φηη ε θακπχιε θαηαλνκήο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2017-2020 ζην δηάγξακκα 3, έρεη θχξησζε πξνο ηα 

δεμηά. Ζ επηθξαηνχζα ηηκή αληηζηνηρεί ζην πξψην εχξνο ηεο θάζε ηάμεο. Σν πξψην απηφ εχξνο πεξηιακβάλεη ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ απφ ρψξεο θαηαλάισζεο ειιεληθψλ πξντφλησλ, ζε ζρέζε κε ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ ζηα άιια 

νθηψ εχξε, δηάγξακκα 6. 

 

Ο αξηζκφο ησλ ρσξψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα ππφινηπα εχξε ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ εηζπξάμεσλ απφ εμαγσγέο 

ειιεληθψλ πξντφλησλ ζην δηάγξακκα 6, είλαη αξθεηά κηθξφο. Μφλν κία ρψξα ζε εηήζηα βάζε απνξξνθά απφ 2,9 δηο. 

επξψ έσο θαη 3,4 δηο επξψ ησλ ειιεληθψλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά, ελψ ζην εχξνο 2,2 έσο 

2,6 δηο. επξψ είρακε  κία ρψξα θαη απηή κφλν ην 2020.   

 

Ζ εξκελεία απηήο ηεο θχξησζεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 6 ζεκαίλεη φηη, ν κέζνο φξνο ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηηο δηεζλείο αγνξέο είλαη κηθξφηεξνο απφ ηελ πξαγκαηηθή εκπνξηθή 

αμία ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, ν εηήζηνο κέζνο φξνο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ 

πξντφλησλ αλά ρψξα ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 2017-2020, αληηζηνηρνχζε ζε 273,6 εθαη. επξψ. Ο 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ ρσξψλ ήηαλ θαη εμαθνινπζεί λα είλαη ζην εχξνο ηεο πξψηεο ηάμεο, 202 ρψξεο γηα ην 2017, 

θαη 199 θαη 205 ην 2019 θαη 2020 αληίζηνηρα.  

Χο εθ ηνχηνπ, ν ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο πξνψζεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, πξέπεη λα 

είλαη ε κεηαηφπηζε ηεο θακπχιεο ηεο θαηαλνκήο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ηνπ δηαγξάκκαηνο 6,  

καθξνπξφζεζκα δεμηά θαη πξνο ηε ζπκκεηξία. Ζ κεηαηφπηζε ζα δηαθνξνπνηήζεη ηφζν, ην κέζν φξν ηεο αμίαο 
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ησλ εμαγσγψλ, φζν θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ρσξψλ αλά εχξνο ηεο θάζε ηάμεο. εκεησηένλ φηη, ε παξνχζα θακπχιε 

θαηαλνκήο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, ζχκθσλα κε ην δηάγξακκα 6, πεξηνξίδεη ην βαζκφ δηαθνξνπνίεζεο πξντφλησλ 

θαη αγνξψλ (product and market diversification). Δλψ, ε αζπκκεηξία ηεο θακπχιεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 6 δελ 

δηαθνξνπνηείηαη απφ ηελ παξνχζα θαηάζηαζε θαη πξηλ ην έηνο 2017.  

  

Γηάγξακκα 6 

202
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10
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2.617.350.939
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2.990.884.150

2.990.884.150 -

3.364.417.363

Αξηζκόο ρσξώλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε θάζε ηάμε ζπλαιιαγκαηηθώλ εηζπξάμεσλ ησλ εμαγσγώλ  (αμία 

ζε επξώ) 

2017 2018 2019 2020

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 

Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ 
 

Β. Ζ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΤΓΚΔΝΣΡΧΖ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ 

 
Σν κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, ηελ πεξίνδν 2010-2020, 

αληηζηνηρνχζε θαηά κέζν φξν ζρεδφλ ζην 0,2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ παγθφζκησλ εμαγσγψλ αγαζψλ. χκθσλα κε 

απηφ ην κεξίδην ζπκκεηνρήο θαη θαηά ην ίδην ρξνληθφ δηάζηεκα, ην 70,6% είρε πξννξηζκφ ηηο ρψξεο ηεο Γεξαηάο 

Ζπείξνπ, απφ ην νπνίν ην  51,7% ηηο ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο κε ην 35,4% εμ απηνχ λα έρεη πξννξηζκφ 

ηελ  Δπξσδψλε, ην 13,4% ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, ην 7,0% ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο, ην 6,1% ηηο ρψξεο ηεο Β. & Ν. 

Ακεξηθήο θαη ην 2,5% ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (δηάγξακκα 7 θαη πίλαθαο 10 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα).  

 

Σν 2020, ν ζπληειεζηήο γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηε Γεξαηά 

Ήπεηξν αλήιζε ζην 73,6%, ζε ζρέζε κε ην 71,0% ηνπ 2019 θαη κεγαιχηεξνο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν 70,6% ηελ 

πεξίνδν 2010 – 2020. εκεησηένλ φηη, ν ζπληειεζηή γεσγξαθηθήο ζπγθέληξσζεο ησλ εμαγσγψλ ηεο Γεξαηάο 

Ζπείξνπ απμάλεηαη (ππνρσξεί) ζχκθσλα κε ηελ ππνρψξεζε (αχμεζε) ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

θαη ησλ παγθφζκησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 

Όζνλ αθνξά ηηο ππφινηπεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ γηα ην 2020, ην 13,1% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ είρε πξννξηζκφ ηελ Αζία (14,6% ην 2019), ην 5,7% ηηο ρψξεο ηεο Β. & Ν. Ακεξηθήο (6,3% ην 2019), ην 

6,2% ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο (6,9% ην 2019) θαη ην 1,0% ηελ Χθεαλία θαη ηηο ινηπέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (1,0% ην 

2019), πίλαθαο 10 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα.  
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Γηάγξακκα 7 
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Δπξσπατθή Έλσζε Βαιθάληα Αζία Β. & Ν. Ακεξηθή Αθξηθή Λνηπή Δπξώπε Ωθεαλία & ινηπέο 

ρώξεο

Γεξαηά Ήπεηξνο

Ο ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΤΓΚΔΝΣΡΩΖ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ  ΔΞΑΓΩΓΩΝ  ΑΝΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

2017 2018 2019 2020 2010-2020 Μέζνζ όξνο

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 

Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ 
 

 

Γ. ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΑΓΟΡΑΣΔ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ 

ΑΓΟΡΑ 

 

Ζ Ηηαιία ην 2020 θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε απφ ηνπο πξψηνπο 20 θπξηφηεξνπο αγνξαζηέο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά κε βαζκφ απνξξφθεζεο 9,3% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ (ν βαζκφο απνξξφθεζεο γηα ην 2019 

ήηαλ 10,8%). Γεχηεξε αλήιζε ε Γεξκαλία κε βαζκφ απνξξφθεζεο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 6,9% 

(6,7% ην 2019). Αθνινχζεζαλ ε Κχπξνο κε 5,4% (ηελ Σξίηε ζέζε ην 2019 ηελ είρε θαηαιάβεη ε Σνπξθία κε 5,8%), ε 

Γαιιία κε 5,2% (ηελ ηέηαξηε ζέζε ην 2019 ηελ είρε θαηαιάβεη ε Κχπξνο κε 5,6%), ε Βνπιγαξία κε 4,4% (4,6% ην 

2019), ε Σνπξθία κε 3,9% (ηελ έθηε ζέζε ην 2019 ηελ είρε θαηαιάβεη νη ΖΠΑ κε 3,9%), ην Ζλσκέλν Βαζίιεην κε 

3,4% (3,6% ην 2019) θ.ν.θ..  

 

 

Γ. ΔΞΑΓΧΓΔ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΜΔ ΘΔΣΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΜΑΣΗΚΔ ΔΗΠΡΑΞΔΗ ΑΛΛΑ 

ΜΔ ΥΑΜΖΛΟ ΓΔΗΚΣΖ ΚΑΛΤΦΖ ΣΧΝ ΑΝΣΗΣΟΗΥΧΝ ΔΗΑΓΟΜΔΝΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ  

 

Οη πίλαθεο 11 θαη 12 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα παξνπζηάδνπλ φια ηα εμαγφκελα πξντφληα γηα ηα έηε 2019 θαη 

2018 αληίζηνηρα κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο, ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ, θαζψο θαη ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή 

αγνξά. Οξηζκέλα απφ ηα πξντφληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο 11 θαη 12 ηνπ ζηαηηζηηθνχ παξαξηήκαηνο 

είλαη: 1. ηα έιαηα πεηξειαίνπ θαη αζθαιησδψλ νξπθηψλ άιια απφ ηα αθαηέξγαζηα,  2. ην αξγίιην, 3. ηα έιαηα θαη 

ιίπε θπηηθά, ζηαζεξά, καιαθά, αθαηέξγαζηα, 4. ηα θξνχηα θαη θαξπνί, λσπά ή απνμεξακέλα, 5. ιαραληθά, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, 6. ςάξηα λσπά ή θαηεςπγκέλα θιπ. 
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Όκσο ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, απηά πνπ δηαπηζηψλνπκε απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηα 

δχν αλαθεξφκελα πην πάλσ έηε πίλαθαο Α (πην θάησ), αιιά θαη ζε ζπλδπαζκφ απφ αλάινγεο αλαιχζεηο 

πξνεγνπκέλσλ εηψλ είλαη φηη: 

 

- Σα πεξηζζφηεξα εμαγφκελα πξντφληα κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο. 

- Μφλν δεθαηέζζεξα (14) πξντφληα απφ έλα ζχλνιν πελήληα δχν πξντφλησλ ηεο 3ςήθηαο θαηεγνξίαο ηεο 

ΣΣΓΔ   ην 2019 πεξηιακβάλνληαη ζηηο εμαγσγέο πξντφλησλ έληαζεο ηερλνινγίαο θαη απφ απηά, κφλν δχν (2) 

αληηζηνηρνχλ ζε εμαγσγέο βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ έληαζεο πςειήο ηερλνινγίαο. Παξφκνηα εηθφλα 

κε απηήλ ηνπ 2019 αληηθξίδνκε θαη ην έηνο 2018. 

- Σν 61,4% ησλ εμαγφκελσλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο σο πξνο ην ζχλνιν 

ησλ εμαγσγψλ θάιππηαλ (εμαγφκελν πξντφλ πξνο εηζαγφκελν πξντφλ) ην 15,2% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εηζαγσγψλ, δειαδή έλα κηθξφ φγθν ζε αμία ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σν πνζνζηφ 

απηφ θάιπςεο γηα ην 2018 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 64,5%. 

- Ο θχξηνο φγθνο ησλ εηζαγσγψλ (αμία ζε επξψ) 84,7% θαη 84,8% ηα έηε 2018 θαη 2019 αληίζηνηρα (βιέπε 

πίλαθα Α) ήηαλ απηφο πνπ δεκηνχξγεζε ην θχξην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, θαζψο θαη ηηο 

απμεκέλεο ζπζζσξεπκέλεο απαηηήζεηο ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ηεο Διιάδαο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο 

ρψξαο. Παξφκνηα απνηειέζκαηα αληηθξίδνκε θαη γηα πξνεγνχκελα έηε. 

- Ο βαζκφο θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ γηα ηα αλαθεξφκελα πνζά ησλ 84,7% θαη 84,8% ηνπ πίλαθα Α απφ ηηο 

αληίζηνηρεο ειιεληθέο εμαγσγέο (εηζαγφκελν πξντφλ πξνο εμαγφκελν πξντφλ) ήηαλ 35,5% θαη 38,6% γηα ηα 

έηε 2018 θαη 2019 αληίζηνηρα.      

  

Πίλαθαο Α 
Δμαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ 

κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο 

εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθό ηζνδύγην 

έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

εηζαγόκελσλ πξντόλησλ (αμία ζε 

εθαη. επξώ)

Δμαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ 

κε αξξλεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο 

εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθό ηζνδύγην 

έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

εηζαγόκελσλ πξντόλησλ (αμία ζε 

εθαη. επξώ)

ύλνιν 

(αμία ζε 

εθαη. 

επξώ)

2019

1. Δμαγσγέο 20,520.7 12,896.6 33,417.3

2. Δηζαγσγέο 8,254.0 46,071.0 54,325.0

3. Δμαγσγέο κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο σο πξνο ην 

ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ 61.4% 38.6% 100.0%

4. Δηζαγσγέο πξντόλησλ σο πξνο ην 

ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ ηεο Διιάδαο 

ρσξηδόκελεο ζε δύν κέξε: 1. Απηέο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε θάζε εμαγόκελν πξντόλ 

κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο 

θαη 2. Απηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε 

εμαγόκελν πξντόλ κε αξλεηηθέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο.  15.2% 84.8% 100.0%

2018

1. Δμαγσγέο 21,334.3 11,753.9 33,088.2

2. Δηζαγσγέο 8,087.8 44,686.1 52,773.9

3. Δμαγσγέο κε ζεηηθέο ή αξλεηηθέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο σο πξνο ην 

ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ 64.5% 35.5% 100.0%

4. Δηζαγσγέο πξντόλησλ σο πξνο ην 

ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ ηεο Διιάδαο 

ρσξηδόκελεο ζε δύν κέξε: 1. Απηέο πνπ 

αληηζηνηρνύλ ζε θάζε εμαγόκελν πξντόλ 

κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο 

θαη 2. Απηέο πνπ αληηζηνηρνύλ ζε θάζε 

εμαγόκελν πξντόλ κε αξλεηηθέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο.  15.3% 84.7% 100.0%  
Γελ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο ππνινγηζκνχο νη αμίεο ησλ εηζαγσγψλ, εμαγσγψλ πινίσλ θαη νη ελδνθνηλνηηθέο - πξνζαξκνγέο (intra-adjustment) 
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7. ΚΛΑΓΟΗ ΚΑΗ ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

 

Ζ εγρψξηα παξαγσγή πξντφλησλ κε πξνζαλαηνιηζκφ ηηο δηεζλείο αγνξέο, νκαδνπνηείηαη ζε δέθα κνλνςήθηεο 

θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ Σππνπνηεκέλε Σαμηλφκεζε ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (ΣΣΓΔ). Ήηνη, ηα ηξφθηκα θαη δψα 

δσληαλά (0), ηα πνηά θαη ν θαπλφο (1), νη πξψηεο χιεο κε εδψδηκεο εθηφο απφ ηα θαχζηκα (2), ηα νξπθηά θαχζηκα θαη 

ιηπαληηθά
9
 (3), ηα ιάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο (ειαηφιαδν) (4), ηα ρεκηθά πξντφληα θαη ζπλαθή (5), 

ηα βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξψηε χιε (6), ηα κεραλήκαηα θαη πιηθφ κεηαθνξψλ (7), ηα δηάθνξα 

βηνκεραληθά είδε (8) θαη νη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλεο (9).  

 

Απφ ηηο πην πάλσ κνλνςήθηεο θαηεγνξίεο νη (0), (1) θαη (4) είλαη θαηεγνξίεο ή θιάδνη ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα. Ζ 

θαηεγνξία (3) είλαη θιάδνο ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο, ελψ νη θαηεγνξίεο (5), (6), (7), (8) θαη (9) είλαη θιάδνη ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα.  ηε ζπλέρεηα νη δέθα απηέο θαηεγνξίεο ησλ εμαγσγψλ ππνδηαηξνχληαη ζε 69 θιάδνπο
10

, 

απφ ηνπο νπνίνπο νη 31 θαηεγνξίεο ή θιάδνη εμ απηψλ, εκθάληζαλ ζηηο εμαγσγηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζεηηθέο 

επηδφζεηο ηελ πεξίνδν 2010-2020 ζηελ παγθφζκηα αγνξά (πίλαθαο 13 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα).  

 

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο ησλ 31 απηψλ θιάδσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο 

ήηαλ κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε ηε κέζε εηήζηα εμέιημε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ αγξνηηθνχ, 

πξψησλ πιψλ, θαπζίκσλ θαη βηνκεραληθνχ ηνκέα σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. Παξάδεηγκα, ε 

κέζε εηήζηα ππνρψξεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 2010 – 2020 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1,1%. Αληίζεηα, ε κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ 

ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ ησλ γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ θαη απγά πνπιηψλ, σο πξνο ην ζχλνιν ησλ 

εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο απμήζεθε θαηά 5,7%. Παξάιιεια, ε κέζε εηήζηα ζπκκεηνρή ηνπ θιάδνπ ζην ζχλνιν ησλ 

εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ήηαλ 1,94% (πίλαθαο 13 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα).  

 

 

Απφ ηνπο 31 θιάδνπο ηεο 2ςήθηαο θαηεγνξίαο ηεο ΣΣΓΔ ησλ εμαγσγψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο κε επλντθέο 

επηδφζεηο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζε ζρέζε κε απηέο ηνπ ηνκέα πνπ νη θιάδνη απηνί ππάγνληαη, νη ελλέα (9) πξνήιζαλ 

απφ ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα, νη ηέζζεξεηο (4) απφ ηνλ ηνκέα πξψησλ πιψλ, έλαο (1) απφ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο θαη νη 

ππφινηπνη δεθαεπηά (17) απφ ηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο. εκεησηένλ φηη, δελ ζπκπεξηιάβακε ηελ κνλνςήθηα 

θαηεγνξία ή θιάδν «ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλεο» (9). Δπίζεο, ζηνλ πίλαθα 13 ηνπ ζηαηηζηηθνχ παξαξηήκαηνο 

αλαθέξεηαη ε κέζε εηήζηα ζπκκεηνρή ησλ εμαγσγψλ αλά θιάδν ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο γηα ηελ 

πεξίνδν 2010 - 2020.  ηελ πιεηνλφηεηα ε κέζε εηήζηα ζπκκεηνρή ησλ εμαγσγψλ γηα ηνπο 69 θιάδνπο σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε ηε ρξνληθή πεξίνδν αλαθνξά. Δλψ θιάδνη φπσο ηα 

ςάξηα παξαζθεπαζκέλα, νζηξαθνεηδή θαη καιάθηα, πιαζηηθέο χιεο ζε πξσηνγελή κνξθή, πθαληηθά λήκαηα, 

πθάζκαηα έηνηκα θιπ. ζπλαθή θαζψο θαη ν ζίδεξνο θαη ράιπβαο παξνπζίαζαλ κεησκέλεο επηδφζεηο ζηηο εμαγσγέο 

ηνπο παξά ηε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή ηνπ κεξηδίνπ ηνπο ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο.  

 

Σε κεγαιχηεξε κέζε εηήζηα ζπκκεηνρή ησλ εμαγσγψλ απφ ηνπο 69 θιάδνπο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο 

Διιάδαο ηελ πεξίνδν 2010 – 2020, ηε ζεκείσζαλ ηα θξνχηα θαη ιαραληθά, ηα ςάξηα παξαζθεπαζκέλα, ην πεηξέιαην 

θαη πξντφληα πεηξειαίνπ πνπ είρε θαη ην κεξίδην ηνπ ιένληνο 31,0%, ηα ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά, ν ζίδεξνο θαη 

ράιπβαο, ηα κε ζηδεξνχρα κέηαιια, ηα ειεθηξηθά κεραλήκαηα ζπζθεπέο θαη κέξε απηψλ, ηα είδε ελδπκαζίαο θαη 

αμεζνπάξ έλδπζεο θαη ηέινο ηα δηάθνξα βηνκεραληθά είδε κε θαηνλνκαδφκελα.   

    

 

 

                                                           
9
 εκεησηένλ φηη κέρξη θαη ην 2011 ην ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ θιάδνπ ήηαλ αξλεηηθφ. Όκσο, απφ ην 2012 θαη κεηά 

δηαθνξνπνηήζεθε θαη ζήκεξα θαηαιακβάλεη ηελ ηξίηε ζέζε κεηαμχ ησλ δέθα κνλνςήθησλ θιάδσλ (ή θαηεγνξηψλ 0, 1, 2,….9 ηεο 

Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ - ΣΣΓΔ) εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο  ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. 
10

 εκεησηένλ φηη, νη 2ςήθηεο θαηεγνξίεο ππνδηαηξνχληαη ζε 283 3ςήθηεο νκάδεο (ή groups), νη νπνίεο ζηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη 

ζε 786 4ςήθηεο ππννκάδεο (ή subgroups) θαη ζε 1924 5ςήθηα εδάθηα (items). 



20 

 

8. Ζ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΚΑΗ Ο ΒΑΘΜΟ ΔΝΓΟΚΛΑΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ 

Α. Ο ΒΑΘΜΟ ΑΝΣΑΓΧΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ 

 

Απφ ηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζχκθσλα κε ην δείθηε Balassa
11

, ν 

βαζκφο αληαγσληζηηθφηεηαο γηα ηηο εμαγσγέο ησλ πξψησλ πιψλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, κεηά απφ ζεηξά εηψλ 

αξλεηηθήο εμέιημεο, εμειίρζεθε ζεηηθά απφ ην 2017 θαη κεηά. Χζηφζν, ην 2020 νη εμαγσγέο ησλ πξψησλ πιψλ νξηαθά 

ζπγθξάηεζαλ ηε ζεηηθή απηή ηνπο ζέζε ζηελ παγθφζκηα αγνξά, θαζψο ππέζηεζαλ κείσζε ησλ εμαγσγηθψλ ηνπο 

δξαζηεξηνηήησλ.  

 

Ζ ζηαδηαθή βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά απφ ην 2013 θαη κεηά, είρε σο απνηέιεζκα λα πάξεη ηελ πξσηηά απφ απηή ησλ πξψησλ πιψλ ην 2020. Όζνλ 

αθνξά ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ θαπζίκσλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, απηή παξνπζίαζε 

αλνδηθή πνξεία, φκσο απφ ην 2017 κέρξη θαη ην 2020 ππνρψξεζε ζηαδηαθά. Ζ ζηαδηαθή ππνρψξεζε ηεο 

αληαγσληζηηθήο ζέζεο ησλ θαπζίκσλ ζρεδφλ ζπλέθιηλε κε απηήλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ.  

εκεησηένλ φηη, ηα θαχζηκα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ηφζν ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγηθψλ επηδφζεσλ, φζν θαη ζηε 

ζπλνιηθή πξνζηηζέκελε αμία ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. 

 

Ζ αληαγσληζηηθή ζέζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά, θαηέιαβε ηελ 

ηειεπηαία ζέζε ζε ζχγθξηζε κε ηηο άιιεο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εμαγσγψλ. Ζ πνξεία ηνπ δείθηε 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ήηαλ αξθεηά πεξηνξηζκέλε θαη κπνξεί λα 

ζπγθξηζεί κφλν κε απηήλ ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ, αλ θαη ην εχξνο κεηαμχ ησλ δχν είλαη αξθεηά αλνηθηφ. Σέινο, ε 

αληαγσληζηηθφηεηα γηα ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζρεδφλ παξέκεηλε 

ακεηάβιεηε θαη νξηδφληηα ηελ πεξίνδν αλαθνξάο δηάγξακκα 8. 
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 Γείθηεο Balassa:  Ο πιένλ δηαδεδνκέλνο ζηε βηβιηνγξαθία ηεο νηθνλνκηθήο επηζηήκεο δείθηεο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δπλεηηθνχ ζπγθξηηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο ελφο πξντφληνο ή θιάδνπ είλαη ν δείθηεο Balassa. Ο δείθηεο απηφο θξίλεηαη ν πιένλ θαηάιιεινο γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

δηεζλνχο αληαγσληζηηθφηεηαο ελφο θιάδνπ ή ηνπ ζπλφινπ ηνπ εκπνξίνπ, φηαλ ηα ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ηεο παξαγσγήο θαηά θιάδν ή πξντφλ 

δελ ππάξρνπλ ή είλαη πεξηνξηζκέλα. Οη ηηκέο ηνπ δείθηε θπκαίλνληαη κεηαμχ -1 θαη +1. Μηα ζεηηθή (αξλεηηθή) ηηκή δείρλεη έλαλ ζρεηηθφ 

πιενλέθηεκα (κεηνλέθηεκα) ηεο ρψξαο ζε ζρέζε κε ηνλ εκπνξηθφ ηεο εηαίξν ζην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή θιάδν. Θεηηθέο κεηαβνιέο ηνπ δείθηε 

πξνθχπηνπλ φηαλ ε αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ππεξβαίλεη ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. Γηα ην ιφγν απηφ κηα ζεηηθή (αξλεηηθή) κεηαβνιή ηνπ 

δείθηε ππνδειψλεη βειηίσζε (επηδείλσζε) ηνπ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο γηα ην ζπγθεθξηκέλν πξντφλ ή θιάδν ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη ην απνηέιεζκα ηνπ δείθηε κπνξεί λα πεγαίλεη θαη ζην άπεηξν. Χζηφζν ζε απηφ ην ζεκείν ηεο κειέηεο ζα πεξηνξηζηνχκε ζην 

εχξνο πνπ έρνπκε αλαθέξεη πην πάλσ.  
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Γηάγξακκα 8 
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Ζ ΔΞΑΛΗΞΖ ΣΖ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ 

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΓΔΗΚΣΖ BALASSA

Σξόθηκα  -- Πνηά (0+1+4) Πξώηεο ύιεο  (2) Καύζηκα (3) Βηνκεραληθά  (5+6+7+8) ύλνιν (0+1+2+…..+9)

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Οη ππνινγηζκνί θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 
 

Β. Ο ΒΑΘΜΟ ΔΝΓΟΚΛΑΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΑ ΚΑΗ 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΑ   

 

Σν ελδνθιαδηθφ εκπφξην (intra-industry trade) ηεο Διιάδαο ζχκθσλα κε ην δείθηε αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ Grubel-

Lloyd
12

 αλήιζε θαηά κέζν φξν ζην 76,0% ηελ πεξίνδν 2016–2020, έλαληη 71,5% ηεο πεξηφδνπ 2011–2015. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ πξψηε αλαθεξφκελε ρξνληθή πεξίνδν ην δηαθιαδηθφ εκπφξην (inter-industry trade), ην νπνίν 

ραξαθηεξίδεηαη απφ παξαδνζηαθέο κνξθέο εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κε εμεηδίθεπζε αλά θιάδν, ήηαλ κηθξφηεξν θαηά 

4,5% {(100%-76,0%) – (100%-71,5%) = 4,5%}, ζε ζρέζε κε ηε δεχηεξε πεξίνδν. εκεησηένλ φηη, ην ελδνθιαδηθφ 

εκπφξην είλαη απηφ πνπ απνθνκίδεη νηθνλνκηθά νθέιε ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο θαη παξάιιεια δεκηνπξγεί 

νηθνλνκίεο θιίκαθαο κε ηελ αλάινγε πξνζηηζέκελε αμία ζηελ εγρψξηα αγνξά.   

 

Σν παγθφζκην ελδνθιαδηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο, ζχκθσλα κε ην δείθηε ηνπ Grubel-Lloyd (GL), θαίλεηαη λα είλαη 

πςειφηεξν ζηνλ θιάδν ησλ πξψησλ πιψλ (2016 GL = 0,978, 2017 GL = 0,972 θαη 2018 GL = 0,989, 2019 GL = 0.959 

θαη 2020 GL = 0,994) θαη ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ (2016 GL = 0,958, 2017 GL = 0,928 θαη 2018 GL = 0,957, 2019 

GL=0.930 θαη 2020 GL = 0.994), ζχκθσλα κε ην δηαγξάκκαηα 9. Αληίζεηα, ην ελδνθιαδηθφ εκπφξην ζηνλ θιάδν ησλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θπκαίλεηαη ζε ρακειφηεξα επίπεδα, ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ 

ειιεληθψλ εμαγσγψλ. Παξάιιεια, ε ηάζε πνπ αθνινπζεί ην ελδνθιαδηθφ εκπφξην ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ησλ 

εμαγσγψλ θαίλεηαη λα έρεη αξθεηνχο πεξηνξηζκνχο γηα νπνηνδήπνηε αλνδηθή πνξεία. Όκσο, ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 

2019 παξνπζίαζε ηξνρηά αλάθακςεο. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη θαη κφλν ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ρεκηθψλ 

πξντφλησλ θαη ζπλαθή θαηά 23,1%. 

 

                                                           
12

 Γείθηεο Grubel-Lloyd (ελδνθιαδηθφ εκπφξην): Αληαιιαγέο δηαθνξνπνηεκέλσλ πξντφλησλ πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα θαηεγνξία ή ζηνλ ίδην 

θιάδν, δείρλνπλ φηη νη εμαγσγέο κηαο ρψξαο γηα θάπνην ηχπν πξντφληνο ζπλνδεχεηαη ηαπηφρξνλα απφ αληίζηνηρεο εηζαγσγέο άιινπ ηχπνπ ηνπ 

ίδηνπ πξντφληνο. ηελ πεξίπησζε απηή δεκηνπξγείηαη έλα είδνο εκπνξίνπ δηπιήο θαηεχζπλζεο, δειαδή αληαιιαγή δηαθνξνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ ηνπ ίδηνπ θιάδνπ, ην νπνίν απνθαιείηαη ελδνθιαδηθφ εκπφξην (intra – industry trade). Ο δείθηεο ηνπ ελδνθιαδηθνχ εκπνξίνπ 

(Grubel-Lloyd) ιακβάλεη ηηκέο κεηαμχ 0 θαη 1, φζν πιεζηάδεη ηε κνλάδα ηφζν απμάλεηαη ην ελδνθιαδηθφ εκπφξην. Αληίζεηα, φζν πιεζηάδεη ην 

κεδέλ ηφζν απμάλνληαη θαη νη παξαδνζηαθέο κνξθέο αληαιιαγψλ πξντφλησλ κε εμεηδίθεπζε θαηά θιάδν ή αιιηψο χπαξμε δηαθιαδηθνχ 

εκπνξίνπ (inter – industry trade). 
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Ζ εμέιημε ηνπ ελδνθιαδηθνχ εκπνξίνπ ηεο Διιάδνο ζε παγθφζκην επίπεδν γεσγξαθηθά θαη δηαρξνληθά, ζχκθσλα κε ην 

δηάγξακκα 10, δηαθέξεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή. Ζ δηαθνξνπνίεζε είλαη αλάινγε κε ηηο γεσγξαθηθέο απνζηάζεηο, ην 

είδνο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ, ην πιεφλαζκα ηεο δήηεζεο πνπ παξνπζηάδεη ε εγρψξηα αγνξά γηα εηζαγσγέο μέλσλ 

πξντφλησλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην βαζκφ απνξξφθεζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο, ην κέγεζνο 

ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ πνπ ζπλαιιάζζεηαη ε Διιάδα κε ηνπο εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο, θαζψο θαη ην βαζκφ νηθνλνκηθνχ 

αλνίγκαηνο κεηαμχ Διιάδαο θαη εκπνξηθψλ εηαίξσλ. 

 

χκθσλα κε ην δηάγξακκα 10, δηαπηζηψλνπκε φηη, ην ελδνθιαδηθφ εκπφξην ηεο Διιάδνο κε ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, 

κεηά απφ κία ζεκαληηθή ππνρψξεζε ηελ πεξίνδν 2011-2014 απμήζεθε ζεκαληηθά απφ ην 2015 θαη κεηά, κε 

απνηέιεζκα λα αλέιζεη ζην 78,7% θαη 86,0% ην 2019 θαη 2020 αληίζηνηρα. 

 

Απμεκέλν βαζκφ ελδνθιαδηθνχ εκπνξίνπ παξνπζηάδεη ε Διιάδα ηφζν κε ηηο ρψξεο ηεο Β. & Ν. Ακεξηθήο, φζν θαη κε 

ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο. Αληίζεηα, κε ηηο ρψξεο ηεο Λνηπήο Δπξψπεο ην ζηνηρείν ηνπ δηαθιαδηθνχ εκπνξίνπ (inter-

industry trade) θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ φγθνπ ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ. Χζηφζν, ην 2020 ην 

ελδνθιαδηθφ εκπφξην κε ηηο ρψξεο ηεο Λνηπήο Δπξψπεο απμήζεθε ζην 64,3%, ζε ζρέζε κε ην 39,0% ηνπ 2019.  Όζνλ 

αθνξά ην ελδνθιαδηθφ εκπφξην ηεο Διιάδαο κε ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο, απηφ αλήιζε θαηά κέζν φξν ζην 54,3% ηελ 

πεξίνδν 2016–2020, απμεκέλν ζε ζρέζε κε ην 46,3% ηεο πεξηφδνπ 2011-2015.  

 

Γηάγξακκα 9 

Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΔΝΓΟΚΛΑΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ  2013-2020
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Αγξνηηθά πξντόληα (0+1+4) Πξώηεο ύιεο  (2) Καύζηκα (3) Βηνκεραληθά  (5+6+7+8) ύλνιν (0+1+2+…..+9)

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Οη ππνινγηζκνί θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο 

Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ. 
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Γηάγξακκα 10 

ΤΓΚΡΗΖ ΔΝΓΟΚΛΑΓΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΡΟΝΗΚΑ
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ηελ νκάδα ησλ ρσξψλ Βαιθάληα, πεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο Σνπξθία, Αιβαλία, Βνζλία-Δξδεγνβίλε, Κφζνβν, Γεκνθξαηία ηεο Βφξεηαο 

Μαθεδνλίαο, Μαπξνβνχλην, εξβία θαη Κξναηία. Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Οη ππνινγηζκνί θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 

 

9. ΤΓΚΡΗΣΗΚΑ ΠΛΔΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΜΔΗΟΝΔΚΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΗΚΧΝ ΚΛΑΓΧΝ ΣΖ 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

Ζ πιεηνλφηεηα ησλ θιάδσλ ηεο κνλνςήθηαο θαηεγνξίαο ηεο ΣΣΓΔ ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο, αλ θαη παξνπζηάδνπλ 

ειιείκκαηα ζηα εκπνξηθά ηνπο ηζνδχγηα, ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο κνλνςήθηεο θαηεγνξίεο ησλ εηζαγσγψλ 

απνηεινχλ ζεηηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ εμαγσγηθή δξαζηεξηφηεηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο δηάγξακκα 

11. Οη θιάδνη απηνί είλαη 1) ηα ηξφθηκα θαη δψα δσληαλά, 2) ηα πνηά θαη ν θαπλφο, 3) νη πξψηεο χιεο κε εδψδηκεο 

εθηφο απφ θαχζηκα, 4) ηα νξπθηά θαχζηκα θαη ιηπαληηθά, 5) ηα βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξψηε 

χιε θαη 6) νη ζπλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλεο.  Όκσο, ε πεξηνξηζκέλε απφδνζε ησλ θιάδσλ απηψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ην 

ρακειφ ζπληειεζηή εμεηδίθεπζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο (ζχκθσλα κε ην δείθηε Balassa – Lafay, πίλαθαο 14 ζην 

ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα) πνπ παξνπζηάδνπλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, αληαλαθινχλ ηηο δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο ζηηο 

παξαγσγηθέο βάζεηο, ηηο ρακειέο ειαζηηθφηεηεο δήηεζεο, ην κηθξφ κέγεζνο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ, ηνλ 

πεξηνξηζκέλν βαζκφ θαηλνηνκίαο, έξεπλα θαη αλάπηπμεο θ.ν.θ.. Οη πεξηνξηζκνί απηνί δπζθνιεχνπλ ηελ πνιηηηθή ησλ 

εμαγσγψλ  ζηε δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ θαη αγνξψλ. Οη αδπλακίεο απηέο πεξηνξίδνπλ ηηο εμαγσγηθέο επηδφζεηο 

αιιά θαη ηε κεηαβίβαζε εμαγσγηθψλ πξντφλησλ (ή θιάδσλ) απφ θαζεζηψο ζπγθξηηηθνχ κεηνλεθηήκαηνο ζε θαζεζηψο 

ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο. εκεησηένλ φηη, νη ηξείο θιάδνη πνπ έρνπλ παξνπζηάζεη πιενλάζκαηα ζηα εκπνξηθά 

ηνπο ηζνδχγηα απφ ην 2017 κέρξη θαη ην 2020 ήηαλ 1) ηα πνηά θαη ν θαπλφο, 2) νη πξψηεο χιεο κε εδψδηκεο εθηφο απφ 

θαχζηκα θαη 3) ηα ιάδηα θαη ιίπε δσηθήο ή θπηηθήο πξνέιεπζεο.  Αληίζεηα, ην δπλεηηθφ ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

Διιάδαο ζηνπο θιάδνπο, ρεκηθά πξντφληα θαη ζπλαθή (5), κεραλήκαηα θαη πιηθφ κεηαθνξψλ θαη  (7) δηάθνξα 

βηνκεραληθά είδε (8) ήηαλ αξλεηηθφ (de specialisation or comparative disadvantage)
14

.  

                                                           
14

 Γηα λα ππνινγίζνπκε ην ζπληειεζηή εμεηδίθεπζεο γηα ηηο εμαγσγέο ελφο ειιεληθνχ αγξνηηθνχ ή βηνκεραληθνχ πξντφληνο 

(export specialization of an agriculture or industrial product) ζηελ παγθφζκηα αγνξά ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
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Γηάγξακκα 11 

Σν απνθαιππηηθό δπλεηηθό ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα αλά θιάδν εμαγσγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζύκθσλα κε ην δείθηε Balassa-Lafay
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(5)  Υεκηθά πξνηόληα

θαη ζπλαθή

(6)  Βηνκεραληθά

είδε ηαμηλνκεκέλα

θπξίσο θαηά πξώηε

ύιε

(7)  Μεραλήκαηα θαη

πιηθό κεηαθνξώλ

(8)  Γηάθνξα

βηνκεραληθά είδε

(9)  πλαιιαγέο κε

ηαμηλνκεκέλεο

2013 2014 2015 2016 2017 2018

 
ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ απνθαιππηηθνχ δπλεηηθνχ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο αλά θιάδν εμαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο έρεη ζπκπεξηιεθζεί  

θαη ηελ εμέιημε ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. Δπίζεο, ην ζπλνιηθφ άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ αλά έηνο θαη γηα ηηο ελλέα κνλνςήθηεο θαηεγνξίεο ησλ 

εμαγσγηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηζνχηαη κε ην κεδέλ. Όζεο κνλνςήθηεο θαηεγνξίεο είλαη πάλσ απφ ηελ θφθθηλε γξακκή απνηεινχλ δπλεηηθφ 

ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία. Όζεο είλαη θάησ απφ ηελ θφθθηλε γξακκή απαηηείηαη ζθιεξή εξγαζία ζπλνδεπφκελε κε 

ηηο αλάινγεο πνιηηηθέο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Οη ππνινγηζκνί θαη ε επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

 

 

Οξηζκέλα απφ ηα ειιεληθά εμαγφκελα πξντφληα απφ ηνπο πην πάλσ αλαθεξφκελνπο θιάδνπο (ή θαηεγνξίεο 

πξντφλησλ) κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπληειεζηέο εμεηδίθεπζεο (ζχκθσλα κε ην δείθηε Balassa – Lafay) θαη κε ζεηηθέο 

ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ είλαη: 1. ηα 

έιαηα πεηξειαίνπ θαη αζθαιησδψλ νξπθηψλ άιια απφ ηα αθαηέξγαζηα, 2. ην αξγίιην, 3. θξνχηα θαη θαξπνί λσπά ή 

απνμεξακέλα, 4 ςάξηα λσπά ή θαηεςπγκέλα, 5. ην βακβάθη θ.ν.θ.  βιέπε πίλαθα 14 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα. Σα 

απνηειέζκαηα ησλ ζπληειεζηψλ εμεηδίθεπζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο (δείθηεο Balassa – Lafay) ζην πίλαθα 14 ηνπ 

ζηαηηζηηθνχ παξαξηήκαηνο ειάρηζηα δηαθνξνπνηνχληαη ζε ζρέζε κε πξνεγνχκελα έηε. Απηφ πνπ δηαθνξνπνηείηαη 

είλαη ε ζεηξά ησλ πξντφλησλ αλάινγα κε ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο πνπ θαηαιακβάλνπλ ζην ζχλνιν ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ.   

 

Ζ ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΗΑ ΠΟΡΔΗΑ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΑΓΡΟΣΗΚΧΝ, ΠΡΧΣΧΝ ΤΛΧΝ, ΚΑΤΗΜΧΝ ΚΑΗ 

ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ 

 

Οκαδνπνηψληαο ηηο κνλνςήθηεο θαηεγνξίεο ηνπ δηαγξάκκαηνο 11 ζε ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εμαγσγψλ ή 

ζε ηνκείο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο θαη παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 12 παξαηεξνχκε ηα αθφινπζα:  

 

Σα βηνκεραληθά πξντφληα θαηαιακβάλνπλ  ην κεγαιχηεξν κεξίδην επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδνο. 

Χζηφζν, αλ θαη ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ δηαηεξήζεθε θαηά 

κέζν φξν ζην 63,0% ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2004-2008, απφ ην 2009 θαη κεηά ππνρψξεζε ξαγδαία. Κχξηνο παξάγνληαο 

                                                                                                                                                                                                                 

i – νη εμαγσγέο ηεο Διιάδαο, w – παγθφζκηα αγνξά (world), δελ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο ζπλαιιαγέο intra-EU trade, iwX - εμαγσγέο 

απφ ηελ Διιάδα (i) κε πξννξηζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά, wiX - εμαγσγέο απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά πξνο ηελ Διιάδα (i),  N – 

ηνκέαο ή θιάδνο, p – κεκνλσκέλα πξντφληα φπνπ ην p = 1,………pππ…………,pθ,………….pg,.  Σν  pππ αληηζηνηρεί ζε φια ηα 

πξντφληα ηεο ππνθαηεγνξίαο ηεο ΣΣΓΔ, ην pθ αληηζηνηρεί ζε φια ηα πξντφληα ηεο θαηεγνξίαο ή θιάδνπ θαη ην pg αληηζηνηρεί ζην 

ζχλνιν ησλ πξντφλησλ. 
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απηήο ηεο ξαγδαίαο ππνρψξεζεο ήηαλ ε εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο θαη 

ζηαζεξφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Ζ εθαξκνγή απηή ζπλέβαιε αξλεηηθά ζε κία ζεηξά καθξννηθνλνκηθψλ 

κεγεζψλ, κε απνηέιεζκα λα δηαηαξαρζνχλ νη ζπλζήθεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηζνξξνπηψλ ζηηο αγνξέο αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ, ρξήκαηνο θαη εξγαζίαο. Χο εθ ηνχηνπ ζπλέβαιε θαη ζηελ ππνρψξεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο 

ρψξαο, ε νπνία δηαηεξήζεθε ζρεδφλ κία δεθαεηία, πξηλ αλέιζεη ζε ηξνρηά αλάθακςεο ην 2017 κε ηελ επαθφινπζε 

χθεζε ην 2020, ιφγσ ηεο παγθφζκηαο παλδεκίαο covid-19.   

 

Αληίζεηα, ην κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ θαπζίκσλ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ απμήζεθε απφ ην 7,0% πνπ ήηαλ ην 2004 

ζην 34,3% θαη 31,5% ην 2018 θαη 2019, πξηλ ππνρσξήζεη ζην 21,9% ην 2020. Όζνλ αθνξά ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο 

γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα θαη γηα ηηο πξψηεο χιεο, απηά παξέκεηλαλ ζρεδφλ ζηα ίδηα επίπεδα κε θάπνηεο απμνκεηψζεηο 

θπξίσο ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ έηνο ζε έηνο. 

 

Γηάγξακκα 12 

Ζ ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΝΑ ΒΑΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 2004-2020
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Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 

Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

 

 

10. ΣΟ ΠΡΟΦΗΛ ΣΖ ΚΑΣΑΝΟΜΖ ΣΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ  ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΣΗ ΓΗΘΝΔΗ ΑΓΟΡΔ ΜΗΑ 

ΠΡΧΣΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ  

 

Γηα ηελ αλάιπζε ηνπ πξνθίι ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη ζπλάκα ηνλ εληνπηζκφ ηνπ 

βαζκνχ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο  γηα ην θάζε εμαγφκελν πξντφλ απφ φινπο ηνπο 

θιάδνπο (βιέπε Box-B γηα δηεπθξηλήζεηο), ζα ρξεηαζηεί λα νκαδνπνηήζνπκε φια ηα εμαγφκελα πξντφληα ηεο 

3ςήθηαο θαηεγνξίαο ηεο Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (ΣΣΓΔ) ζε πέληε ππνθαηεγνξίεο 

ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά (π.ρ.) (πίλαθαο Α): 
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Πίλαθαο Α 

Οη ππνθαηεγνξίεο ησλ πξντόλησλ ηεο 3ςήθηαο 

ΣΣΓΔ {πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά (Π.Υ.)}

Π.Υ.  (Κσδηθόο θάζε 

ππνθαηεγνξίαο)

- Πξντόληα πξσηνγελνύο παξαγσγήο 1

- Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντόληα έληαζεοθπζηθώλ πιώλ 2

- Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντόληα έληαζεο εξγαζίαο 3

- Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντόληα έληαζεο ηερλνινγίαο 4

- Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντόληα έληαζεο εμεηδηθεπκέλεο 

εξγαζίαο 5

- Λοιπά προϊόντα που δεν ταξινομοφνται 6
 

Ζ νκαδνπνίεζε είλαη ζχκθσλε κε ηε κέζνδν ηεο UNCTAD STAT (United Nations Conference on trade and development). ηε ζπλέρεηα 

παίξλνπκε φια ηα βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα θαη ηα νκαδνπνηνχκε ζε ηξεηο επηπιένλ ππνθαηεγνξίεο, βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

έληαζεο ρακειήο (ΥΣ), κεζαίαο (ΜΣ) θαη πςειήο ηερλνινγίαο (ΤΣ). ην ζεκείν απηφ δελ αλαθέξνπκε ηηο επηπιένλ ππνθαηεγνξίεο, σζηφζν 

απηέο αλαθέξνληαη ζηα θεθάιαηα 1) «Ζ εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ αλά βαζηθή θαηεγνξία πξντφλησλ θαη νη επηδφζεηο ηνπ αγξνηηθνχ θαη 

βηνκεραληθνχ ηνκέα»  θαη 2) «Ζ ζπλάξηεζε ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο μέλσλ πξντφλησλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο». 

  

 

ηε ζπλέρεηα  απφ ηηο έμη ππνθαηεγνξίεο πξντφλησλ ηνπ πίλαθα Α, εμεηάδεηαη ε εμέιημε ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο 

γηα ην θάζε εμαγφκελν ειιεληθφ πξντφλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 2010 – 2018. ε 

πεξίπησζε πνπ ζπκπεξηιεθζεί θαη ην έηνο 2019 ηα απνηειέζκαηα δελ δηαθνξνπνηνχληαη. Σν έηνο 2018 ζα παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζπλέρεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. εκεησηένλ φηη, ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε 

κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ παγθφζκηνπ φγθνπ εκπνξίνπ αγαζψλ επεηεχρζε ην 2018.  Σα απνηειέζκαηα πνπ ζα 

πξνθχςνπλ ζα θαηαλεκεζνχλ ζε έλα απφ ηα ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα ζην δηάγξακκα 13.   

 

Box-B 
ην ζεκείν απηφ ρξεηάδεηαη λα γίλεη κία δηεπθξίληζε κεηαμχ ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο (comparative advantage) θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο (competitiveness). 

Η αληαγσληζηηθφηεηα είλαη κέηξν εμέιημεο ηεο πνξείαο ησλ ειιεληθψλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο θαη απηή ε 

πνξεία ζπγθξίλεηαη κε άιιεο ρψξεο (εμέιημε κεηαμχ ρσξψλ ή εκπνξηθψλ εηαίξσλ). 

Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα είλαη κέηξν ζχγθξηζεο κεηαμχ πξντφλησλ γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα ππφ κειέηε. 

Ζ αληαγσληζηηθφηεηα ππφθεηηαη ζε αιιαγέο ζχκθσλα κε ην κηθξννηθνλνκηθφ θαη καθξννηθνλνκηθφ θαζεζηψο πνπ ηελ 

πιαηζηψλεη. Σν ζπγθξηηηθφ πιενλέθηεκα απφ ηελ ίδηα ηε θχζε ηνπ είλαη δηαξζξσηηθφ (ρακειφο ζπληειεζηήο ηνπ δείθηε Lafay 

ππνδειψλεη δηαξζξσηηθέο αδπλακίεο θαη αληηζηξφθσο). Δπίζεο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη νπνηαδήπνηε δηαηαξαρή ζην 

καθξννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ ή / θαη ζηνπο δείθηεο ζηάζκηζεο ησλ εμαγψγηκσλ πξντφλησλ, ζα έρνπλ θαη ηηο αλάινγεο ζπλέπεηεο 

ηφζν απφ πιεπξάο αληαγσληζηηθφηεηαο
15

 φζν θαη απφ πιεπξάο ζπγθξηηηθνχ πιενλεθηήκαηνο.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15

 Ο βαζκφο αληαγσληζηηθφηεηαο, ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο (ρψξεο) κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε ηε ρξήζε 

ησλ εξγαιείσλ Markov analysis (method -  matrix algebra), θαζψο θαη κε δηάθνξνπο δείθηεο φπσο 1)  the Concentration ratio, 2)  

the Hirschman index, 3) the  Absolute deviation of the country commodity shares (widely used by UNCTAD), 4) the ogive index, 

5) the Entropy index, 6) the Herfindahl index θ.ν.θ.. εκεησηένλ φηη, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο κεζφδνπ Markov analysis, 

ρξεηάδεηαη λα έρνπκε ζηαηηζηηθή πιεξνθφξεζε ησλ δεδνκέλσλ απφ ηελ ίδηα ηε ρψξα ζηφρν, ψζηε λα ζπληαρζεί πίλαθαο 

κεηαβαηηθψλ πηζαλνηήησλ θαη ζηε ζπλέρεηα λα εξεπλεζεί πσο κεηαβάιινληαη ηα κεξίδηα ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ, θάηη πνπ 

πξνο ην παξφλ είλαη δχζθνιν λα πξαγκαηνπνηεζεί. 
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Γηάγξακκα 13 

 100%

Τςειφ 

κεξίδην 

ζπκκεηνρήο

B       Πξντφληα πνπ απνδίδνπλ θάησ απφ ηηο δπλαηνηήηεο 

(non dominant products) --- ρακειά κεξίδηα ζε 

δεζπφδνπζεο ρψξεο (underachievers losers in growth 

markets)                                                                        (-, +)            

A        Γπλακηθά πξντφληα - Πξσηαζιεηέο  (Champions 

winners in growth markets --- dominant products) --- 

δεζπφδνπζεο ρψξεο (dominant countries)                                                                                                         

(+, +)

Υακειφ 

κεξίδην 

ζπκκεηνρήο

Γ       Ζηηεκέλα πξντφληα ζε αγνξέο ππφ πηψζε ή κε 

δεζπφδνληα πξντφληα (declining sectors --- non dominant 

products, non dominant countries)                                                                                                           

(-, -)

Γ     Γπλακηθά πξντφληα κε επηηπρίεο θάησ απφ ζπλζήθεο 

ζθιεξνχ αληαγσληζκνχ, εκπνδίσλ θ.ν.θ. (dominant 

products and achievers in adversity), κε δεζπφδνπζεο 

ρψξεο - non dominant countries                                     (+, -)

0.0%
Υακειφ κεξίδην ζπκκεηνρήο Τςειφ κεξίδην ζπκκεηνρήο

100%

Ζ εμέιημε ηνπ 

παγθφζκηνπ 

εκπνξίνπ ή ηεο 

παγθφζκηαο 

δήηεζεο (εηήζηα 

πνζνζηηαία 

κεηαβνιή % απφ 

ην 2010 κέρξη θαη 

ην 2018)                          

(World trade 

growth or 

international 

demand %)  

Δηήζηα πνζνζηηαία κεηαβνιή ζηα κεξίδηα ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο δηεζλείο αγνξέο % 

(Annual percentage change in world market share of Greece export products %)  απφ ην έηνο 2010 

κέρξη θαη ην 2018

Ζ αλάιπζε ηνπ πξνθίι ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο (Greece market analysis profile)
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ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ  
 

 

Α. Ζ ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΠΡΟΦΗΛ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟ ΚΑΡΣΔΗΑΝΟ 

ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ 

 

ην δηάγξακκα 13 πην πάλσ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα  ζπγθξίλεηαη ε εμέιημε ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο πνπ 

θαηαιακβάλνπλ νη εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά (νξηδφληηνο άμνλαο), κε ηελ εμέιημε ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ ή/θαη ηνπ φγθνπ εκπνξίνπ (θάζεηνο άμνλαο). Σν δηάγξακκα 13 ρσξίδεηαη ζε 

ηέζζεξα ηεηαξηεκφξηα (Α, Β, Γ θαη Γ) κε ηηο αλάινγεο ζπληεηαγκέλεο φπσο θαη ζην θαξηεζηαλφ καζεκαηηθφ 

ππφδεηγκα. πγθεθξηκέλα, ην Α ηεηαξηεκφξην πεξηιακβάλεη δεζπφδνληα ειιεληθά εμαγφκελα πξντφληα (dominant 

export products) κε ζεκαληηθή εμέιημε ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο απηψλ ησλ πξντφλησλ ζηηο μέλεο ρψξεο – αγνξέο ή 

δεζπφδνπζεο ρψξεο (dominant countries). 

 

χκθσλα κε ηελ επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδαο κε ηνπο 

εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο δηαπηζηψλεηαη φηη, ην πξψην ηεηαξηεκφξην Α ζην δηάγξακκα 13 πεξηιακβάλεη ηηο 

εμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ ηελ πεξίνδν 2010 – 2018 πνπ είραλ απμήζεη ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά, πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ ή ηεο παγθφζκηαο 

δήηεζεο. Παξφκνηα εηθφλα παξαηεξνχκε ζε πεξίπησζε πνπ ζπκπεξηιάβνπκε θαη ην έηνο 2019. Οξηζκέλα απφ ηα 

πξντφληα απηά ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ήηαλ:  

 

1. βνχηπξν θαη άιια ιίπε απφ γάια 

2. ςάξηα απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα, ζε άξκε ή θαπληζηά 

3. γάια, θξέκα θαη άιια πξντφληα γάιαθηνο, εθηφο απφ βνχηπξν θαη ηπξί 

4. ληθέιην 

5. κφιπβδνο 

6. ραιθφο 
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7. εθρπιίζκαηα βαθηθήο θαη βπξζνδεςίαο θαη ζπλζεηηθέο βπξζνδεςηθέο χιεο 

8. εληνκνθηφλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηφλα θιπ. 

 

Γηα ηελ εμέιημε ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο ησλ πην πάλσ ειιεληθψλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζε 

ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο  παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ βιέπε πίλαθα 15 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα.  

 

Ο πίλαθαο 15 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα απνηειείηαη απφ ηξία κέξε: 

1. Πξντφληα πνπ έρνπλ απμήζεη ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά πεξηζζφηεξν, ζε ζρέζε κε 

ηελ παγθφζκηα δήηεζε ηελ πεξίνδν 2010 – 2018. 

2. Πξντφληα πνπ έρνπλ απμήζεη ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ιηγφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ 

παγθφζκηα δήηεζε ηελ πεξίνδν 2010 – 2018. 

3. Πξντφληα πνπ παξνπζίαζαλ κείσζε ζηα κεξίδηα ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, έλαληη ηεο αχμεζεο 

ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ηελ πεξίνδν 2010 – 2018. 

  

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ πνπ αχμεζαλ ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ιηγφηεξν, ζε 

ζρέζε κε απηφλ ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ηελ πεξίνδν αλαθνξάο ήηαλ: 

 

1. καξγαξίλε θαη ιίπε καγεηξηθήο 

2. θαθέο θαη ππνθαηάζηαηα ηνπ θαθέ 

3. δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 

4. θξέαηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα (εθηφο ησλ βννεηδψλ) 

5. αξγίιην 

6. ζχξκαηα απφ ζίδεξν ή ράιπβα 

7. ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα 

 

Σν Β ηεηαξηεκφξην ζην δηάγξακκα 13 πεξηιακβάλεη φια εθείλα ηα ειιεληθά εμαγφκελα πξντφληα πνπ 

παξνπζίαζαλ ππνρψξεζε ζηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο ηελ πεξίνδν 2010-2018 θαη ηα νπνία ήηαλ: 

 

1. θξνχηα θαη θαξπνί, λσπά ή απνμεξακέλα 

2. θξνχηα παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 

3. ιαραληθά λσπά, θαηεςπγκέλα θιπ. 

4. ςάξηα λσπά ή θαηεςπγκέλα 

5. ζσιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα 

6. θχιια κεγάια, πιαηηά ζηδήξνπ θαη ράιπβα απφ ιακαξίλεο 

7. ηαηλίεο 

8. θάξκαθα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά)  

9. κνλφθισζηα λήκαηα, ζρνηληά, ξαβδηά θιπ. απφ πιαζηηθέο χιεο. 

 

Γηα ηα ηεηαξηεκφξηα Γ θαη Γ ζα ρξεηαζηεί επηπιένλ κειέηε ησλ εμειίμεσλ ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο ζε κία ζεηξά 

απφ ειιεληθά εμαγφκελα πξντφληα κε πξννξηζκφ ηηο δηάθνξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. ην ζεκείν απηφ ηεο κειέηεο 

παίξλνπκε ην έηνο 2018
16

 θαη ην ζπγθξίλνπκε κε ην έηνο  2017, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο αθφινπζεο παξακέηξνπο 

ηεο εμίζσζεο 1: 

  

Α. ε ηη βαζκφ ζπκβάιιεη ε αχμεζε (ππνρψξεζε) ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ ζηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο πξντφλησλ (growth due to world trade growth). 

 

                                                           
16

 Οη κεγαιχηεξεο επηδφζεηο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ζηελ παγθφζκηα αγνξά ζεκεηψζεθαλ θαηά ηα έηε 

2017 θαη 2018, κε απμήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 13,4% θαη 16,0% αληίζηνηρα. Σν 2019 ε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ 

πεξηνξίζηεθε ζην 1,2%. 
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Β. ε ηη βαζκφ ζπκβάιιεη ε κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο ησλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζηηο ρψξεο ηεο παγθφζκηαο 

νηθνλνκίαο, ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο (growth due to product specialization). 

 

Γ. ε ηη βαζκφ ζπκβάιιεη ε δηαθνξά ηεο κεηαβνιήο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ ζε ζρέζε κε ηε 

κεηαβνιή (ή κεηαηφπηζε) ηεο μέλεο δήηεζεο ή ηεο θαηαλάισζεο ηνπ εκπνξηθνχ εηαίξνπ γηα ηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο (growth due to geographical specialization or market distribution).  

 

Γ. ε ηη βαζκφ ζπκβάιιεη ε αληαγσληζηηθφηεηα  ζηελ αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηηο ρψξεο – αγνξέο 

ηνπ θφζκνπ, φηαλ ε παγθφζκηα δήηεζε γηα εηζαγσγέο πξντφλησλ απμάλεηαη (growth due to 

competitiveness). 

 

Ζ θάζε παξάκεηξνο απφ ην Α κέρξη θαη ην Γ έρεη ηε δηθή ηεο καζεκαηηθή εμίζσζε θαζψο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ 

εμέιημε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ ζηηο ρψξεο - αγνξέο ηνπ θφζκνπ απφ ην έλα έηνο ζην άιιν (X(t)i - X(t-1)i), ζχκθσλα 

κε ηνλ πίλαθα Β. 

 

                    Πίλαθαο Β 

X(t)i  -  X(t-1)I       =     A  +  B  +  Γ  +  Γ 

A r
w
 X(t-1)i 

B i(r
w

i  - r
w
)X(t-1) 

Γ ij(rij  -  r
w

i) X(t-1)ij 

Γ ij[(Xt(ij)   -  X(t-1)ij)  -  rij X(t-1)ij] 

χλνιν Α + B + Γ + Γ      =     εμίζσζε 1 

 

Δμίζσζε 1 

]r-)[()()r( )1(ij))(1()()1(j)1(i
w

)1()1()( ijTjtjtjijti
w

ijit

w

it

w

itit XXrrXrXrXX   

    

                             Α          Β                      Γ                 Γ 

 
εκεησηένλ φηη, ε παξάκεηξνο Γ είλαη ην δηαηαξαθηηθφ ζθάικα ην νπνίν αληαλαθιά ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο αμίαο 

ησλ εμαγσγψλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ε Διιάδα θαη ηεο αμίαο ησλ εμαγσγψλ πνπ ζα ρξεηαδφηαλ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη, ψζηε λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην γηα ην θάζε πξντφλ ζηελ θάζε ρψξα - αγνξά ηνπ εκπνξηθνχ ηεο 

εηαίξνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε παξάκεηξνο Γ είλαη ν βαζκφο αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα 

ειιεληθά εμαγφκελα πξντφληα ζηηο μέλεο ρψξεο – αγνξέο ηνπ θφζκνπ.    

        

Xt(i)  = Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο γηα ην (i) πξντφλ ηελ πεξίνδν (t) 

Xt-1(i)  = Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο γηα ην (i) πξντφλ ηελ πεξίνδν (t - 1) 

Xij  =  Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο γηα ην (i) πξντφλ κε πξννξηζκφ ηε ρψξα (j) 

r
w

  = πνζνζηηαία αχμεζε ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ απφ ηελ πεξίνδν (t – 1) ζηελ πεξίνδν (t) 

r 
w

i  = πνζνζηηαία αχμεζε ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ γηα ην (i) πξντφλ απφ ηελ πεξίνδν (t – 1) ζηελ 

πεξίνδν (t) 

r 
w

ij   =  πνζνζηηαία αχμεζε ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ ή εμαγσγψλ γηα ην (i) πξντφλ πξνο ηελ αγνξά ηεο (j) ρψξαο 

απφ ηελ πεξίνδν (t – 1) ζηελ πεξίνδν (t) 
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Παξάδεηγκα πξψην, νη ειιεληθέο εμαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ  κε πξννξηζκφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 2018 

ζε ζρέζε κε ην 2017 απμήζεθαλ θαηά 9,1% (ή 13,2 εθαη. επξψ). Αληίζεηα, νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ απφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ην 2018 ζε ζρέζε κε ην 2017 ππνρψξεζαλ θαηά 8,1%. Ζ παγθφζκηα αχμεζε 

ησλ εηζαγσγψλ γηα ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα θαηά ην αλαθεξφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα, ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 10,6%. 

Χο εθ ηνχηνπ, ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εμίζσζε 3 γηα ηηο εμαγσγέο ειιεληθψλ θαξκαθεπηηθψλ 

πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα Γ, έρνπλ σο αθνινχζσο.  

 

Πίλαθαο Γ 
 Ζλσκέλν Βαζίιεην 

(θαξκαθεπηηθά 

πξντφληα)  

542 

 

ηγθαπνχξε θσδ. 

θσδ. 657 

Ν. Κνξέα             

θσδ. 713 

Ηλδία                     

θσδ. 057 

Απζηξία               

θσδ. 056 

X(t)i - X(t-1)i 

2018/2017 

Δθαη. (%)  

ζπκ. ζηε 

ζπλνιηθή αμία 

ησλ εμαγσγψλ 

Αμία ζε 

εθαη. 

επξψ 

Δθαη. (%)  

ζπκ. ζηε 

ζπλνιηθή 

αμία ησλ 

εμαγσγψλ 

Αμία ζε 

ρηι. επξψ 

Δθαη. (%)  

ζπκ. ζηε 

ζπλνιηθή 

αμία ησλ 

εμαγσγψλ 

Αμία ζε 

ρηι. 

επξψ 

Δθαη. (%)  

ζπκ. ζηε 

ζπλνιηθή 

αμία ησλ 

εμαγσγψλ 

Αμία ζε 

ρηι. επξψ 

Δθαη. (%)  

ζπκ. ζηε 

ζπλνιηθή 

αμία ησλ 

εμαγσγψλ 

Αμία ζε 

ρηι. 

επξψ 

A 111,5% 14.7 20,5% 282,9 -37,1% 433,4 -10,0% 157,5 10,1% 196,1 

B 5,5% 0,73 -6,4% -88,8 9,9% -115,9 5,3% -83,4 -6,5% -125,4 

Γ -206,4% -27.2 -7,9% -108,7 18,2% -212,4 19,1% -298,3 0,5% 9,7 

Γ 189,4% 25.0 93,8% 1.297 109,0% -1.271,2 85,6% -1.335,1 95,9% 1.861,4 

χλνιν 

(A+B+Γ+Γ) 

100,0% 13.2 100,0% 1.382,4 100,0% -1.166,2 100,0% -1.559,3 100,0% 1.941,8 

- 542 θαξκαθεπηηθά πξντφληα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά) 657 – Δηδηθά λήκαηα, εηδηθέο πθαληηθέο ίλεο θαη ζπλαθή πξντφληα  057 – 

θξνχηα θαη θαξπνί λσπά ή απνμεξακέλα  

713 – Κηλεηήξεο εθξήμεσο ή εζσηεξηθήο θαχζεσο, εκβνινθφξνη θαη κέξε απηψλ   056 – Λαραληθά, παξαζθεπάζκαηα ή δηαηεξεκέλα  

 

 

Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αχμεζεο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην ην 2018 πξνήιζε απφ ηηο παξακέηξνπο Α θαη Γ ηηο εμίζσζεο 3. Αληίζεηα, ν ρακειφο βαζκφο εμεηδίθεπζεο 

(geographical specialization or market distribution) απφ ειιεληθήο πιεπξάο ζηελ αγνξά ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζίιεηνπ 

είρε σο ζπλέπεηα ηελ απψιεηα 27,2 εθαη. επξψ. Απψιεηα πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αληηζηαζκίζζεθε απφ ηελ 

παξάκεηξν Γ. 

 

πκπέξαζκα, ε αχμεζε ησλ ειιεληθψλ  εμαγσγψλ θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην, 

φηαλ ε εθεί δήηεζε απηψλ ησλ πξντφλησλ ζεκείσζε ππνρψξεζε ην 2018/17, απνδεηθλχεη φηη ηα ειιεληθά 

θαξκαθεπηηθά πξντφληα ηνπνζεηνχληαη ζην ηεηαξηεκφξην Β  ηνπ δηαγξάκκαηνο 13.   

 

Δπίζεο, γηα ηα ίδηα ειιεληθά εμαγφκελα θαξκαθεπηηθά πξντφληα κε πξννξηζκφ ηελ Σπλεζία ζχκθσλα κε ηνπο 

ππνινγηζκνχο, ηνπνζεηνχληαη ζην ηεηαξηεκφξην Γ ηνπ δηαγξάκκαηνο 13, βιέπε πίλαθα 16 ζην ζηαηηζηηθφ 

παξάξηεκα.    

 

Ο πίλαθαο 16 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα απνηειείηαη απφ κία ζεηξά ειιεληθψλ εμαγφκελσλ πξντφλησλ κε 

πξννξηζκφ δηάθνξεο ρψξεο – αγνξέο ηνπ θφζκνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο εμίζσζεο 1.   

 

Παξάδεηγκα δεχηεξνλ: Γηα ηηο παγθφζκηεο εηζαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ηελ πεξίνδν 2017-2018 είρακε ηα 

αθφινπζα απνηειέζκαηα: 

r
wm

  = 10.1%  παγθφζκηα πνζνζηηαία αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ην 2018 ζε ζρέζε κε ην 2017 (βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

ΠΟΔ). 

r
wmag.

  = 4.76% πνζνζηηαία αχμεζε ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ην 2018 ζε ζρέζε κε ην 2017.   

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ην 2018 ήηαλ 5.950,1 εθαη. επξψ, ζε ζρέζε κε 

ηα 5.560,3 εθαη. επξψ ην 2017, απμεκέλεο θαηά 389,8 εθαη. επξψ ή 7,0%. χκθσλα κε ηνπο ππνινγηζκνχο 

δηαπηζηψλεηαη φηη απφ ην 7,0% ηεο αχμεζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά 
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ην 2018/17, ην 74,4% πξνήιζε απφ ηελ παγθφζκηα αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ, ελψ ην 25,6% απφ ηε ζπκβνιή ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο πνπ θαηαιακβάλνπλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο αγξνηηθψλ πξντφλησλ (πνηφηεηα, αηγαηνπειαγίηηθε 

γεχζε θαη παξνπζίαζε, πινχζηα ζπζηαηηθά θ.ν.θ.). Ζ ηειηθή ηνπνζέηεζε ησλ ειιεληθψλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

αλάγεηαη ζην ηεηαξηεκφξην Γ.  

 

11. ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΓΗΑ ΣΗ ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΞΑΓΧΓΔ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΔ ΣΖΝ 

ΟΜΑΓΟΠΟΗΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΗ ΥΧΡΔ ΠΡΟΟΡΗΜΟΤ   

 

Οη πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο πνπ νη εκπιεθφκελεο Τπεξεζίεο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα πηζαλφλ λα εθαξκφζνπλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ εμαγσγψλ γηα ηελ νκάδα ησλ ρσξψλ πνπ πεξηιακβάλεη ην θάζε ηεηαξηεκφξην ζην δηάγξακκα 14 έρνπλ σο 

αθνινχζσο:     

 

Γηάγξακκα 14 
100%

Τςειφ

Β.  (Με δεζπόδνληα πξντόληα, Γεζπόδνπζεο ρώξεο)                                        

(- , +)                                                                   

(αληηθείκελα θαη ζπκπιεξώκαηα ελδύζεσο θιπ., 

Ρσζία),    (ελδύκαηα γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα πθάζκαηα, 

Γεξκαλία)       (βηνκεραληθά,  Ηηαιία θαη βέιγην)                                                         

(ελδύκαηα,  ΖΑΔ)                                                       

(ραιθόο, Ογγαξία)

Α.  (Γεζπόδνληα πξντόληα, Γεζπόδνπζεο ρώξεο)                                        

(+ , +)                                                                       

(αγξνηηθά πξντόληα, Γαιιία),                                    

(ιαραληθά παξαζθεπάζκαηα ή δηαηεξεκέλα, Απζηξία)    

(απηόκαηεο κεραλέο εγγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο 

ζηνηρείσλ θαη κνλάδεο απηώλ, Ογγαξία)

Υακειφ

Γ.  (Με δεζπόδνληα πξντόληα, Με δεζπόδνπζεο ρώξεο)                                        

(- , -)                                                            (θαξκαθεπηηθά 

πξντόληα, Σπλεζία)                                                     

(θξνύηα θαη θαξπνί, Ηλδία)                                                            

(θαξκαθεπηηθά πξντόληα θαη ελδύκαηα, Σπλεζία)

Γ.  (Γεζπόδνληα πξντόληα, Με δεζπόδνπζεο ρώξεο)                                        

(+ , -)                                                                                                      

(θαξκαθεπηηθά πξντόληα, Ζλσκέλν Βαζίιεην)             

(αγξνηηθά πξντόληα, Ηλδία)                                             

(απηόκαηεο κεραλέο εγγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο 

ζηνηρείσλ θαη κνλάδεο απηώλ, Ηηαιία)

0.0% Υακειφ Τςειφ 100%

Πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο αλά ηεηαξηεκφξην ζχκθσλα κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ θαξηεζηαλνχ καζεκαηηθνχ 

ππνδείγκαηνο

 Δ
Μ

Π
Ο

ΡΗΚ
Ο

Η   Α
ΗΣ

Δ
ΡΟ

Η     Υ
Χ

ΡΔ


ΠΡΟΗΟΝΣΑ  
 

 

Πξνηεηλφκελεο πνιηηηθέο αλά ηεηαξηεκφξην, ζεκεηψλεηαη φηη, νη πνιηηηθέο δε κπνξνχλ λα είλαη νη ίδηεο γηα ηελ θάζε 

νκάδα ρσξψλ θαη πξντφλησλ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα δηάθνξα ηεηαξηεκφξηα ηνπ δηαγξάκκαηνο 14. Χζηφζν, κπνξεί 

λα γίλεη έλαο ζπλδπαζκφο ζηελ εθαξκνγή απηψλ ησλ πξνηεηλφκελσλ πνιηηηθψλ, φπνπ θαη φηαλ ρξεηάδεηαη.  

 

Σεηαξηεκφξην Α:  

 

1. Να εμεηαζηνχλ νη δπλαηφηεηεο ψζηε λα δηαηεξεζεί ε ακπληηθή παξνπζία γηα ηα δεζπφδνληα ειιεληθά 

εμαγφκελα πξντφληα ζηηο αγνξέο - ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην ηεηαξηεκφξην.  

2. Να εμεηαζηνχλ νη κεηαβνιέο ηεο δπλεηηθήο εηζαγσγήο πξντφλησλ (import demand potentials) ζηηο ελ ιφγσ 

ρψξεο αγνξέο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δπλαηφηεηεο θαη πξννπηηθέο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ηα ειιεληθά εμαγφκελα 

πξντφληα. 

3. Να εμεηαζηεί ε δπλαηφηεηα ηεο πεξαηηέξσ αλάπηπμεο θαη πξνψζεζεο ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ 

πέξα απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο αγνξέο.  
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4. Να εμεηαζηνχλ νη πξννπηηθέο πεξαηηέξσ δηείζδπζεο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ νη 

εκπνξηθέο ζπκθσλίεο, νη δηκεξείο ζρέζεηο, ηα MoU θ.ν.θ. ηεο Διιάδαο κε ηνπο εκπνξηθνχο ηεο εηαίξνπο.   

 

Σεηαξηεκφξην Β: 

 

 1. Να εμεηάζνπκε ην εχξνο ηεο εηζαγσγηθήο βάζεο πξντφλησλ γηα ηελ θάζε ρψξα ζηφρν θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

πεξαηηέξσ δηείζδπζεο ησλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο - αγνξέο. 

 2. Να κειεηεζνχλ θαη λα θαηαλνεζνχλ ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά εθείλα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηηο ζπλαξηήζεηο 

ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο (preference utility map of import demand) ζηηο ρψξεο - αγνξέο γηα ηηο κε δεζπφδνπζεο 

ρψξεο.  

3. Να αληηιακβαλφκαζηε θαη λα θαηλνηνκνχκε ηδέεο, ζηξαηεγηθά πξνγξάκκαηα (market strategy niching), εθφζνλ 

θξίλεηαη αλαγθαίν ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο πξννπηηθέο πνπ κπνξεί λα ππάξρνπλ ζηηο ρψξεο – αγνξέο πνπ αλήθνπλ ζε 

απηφ ην ηεηαξηεκφξην θαη εάλ είλαη πξνζνδνθφξεο γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο. 

 

Σεηαξηεκφξην Γ: 

 

 1. Οη stakeholders (δεκφζηνο θαη ηδησηηθφο ηνκέαο) ζα ρξεηαζηεί λα επηθεληξσζνχλ ζηε δπλακηθφηεηα ηεο εγρψξηαο 

παξαγσγήο φζνλ αθνξά ην ηη κπνξεί λα παξαρζεί θαη λα πξνσζεζεί ζηηο μέλεο ρψξεο - αγνξέο κε βάζε ηηο αλάγθεο 

απηψλ ησλ αγνξψλ. Δδψ ζα ρξεηαζηεί λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηε δηαθνξνπνίεζε πξντφλησλ θαη αγνξψλ 

(market and product diversification).  

2.  Θα ρξεηαζηεί λα εμνηθεησζνχκε πεξηζζφηεξν απφ ηελ πθηζηάκελε θαηάζηαζε κε ηηο εηζαγσγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί 

ε μέλε ρψξα απφ ηηο δηεζλείο αγνξέο (πξντφλησλ πξνέιεπζεο - country of origin). Δπίζεο, ηη απνηειέζκαηα 

παξνπζηάδνπλ ηα πξντφληα απηά, ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη αλάινγεο ελέξγεηεο γηα ηα κε 

δεζπφδνληα ειιεληθά πξντφληα.  

3. Θα ρξεηαζηεί ζπγθέληξσζε θαη αλάιπζε απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ πξνεξρφκελεο απφ μέλεο πεγέο π.ρ. μέλεο ρψξεο, 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηηο ελ ιφγσ ρψξεο - αγνξέο κε θχξην ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ηεο κάζεζεο θαη γλψζεο πνπ κπνξεί λα πξνέιζεη απφ ηηο ζπλαξηήζεηο δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο ελ 

ιφγσ ρψξεο – αγνξέο, κε ζθνπφ ηελ πξνψζεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ γηα ηα κε δεζπφδνληα πξντφληα.  

4. Δίλαη αλαγθαία ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαηλνηνκίαο εθφζνλ απηά αμηνινγεζνχλ φηη είλαη απαξαίηεηα γηα ηηο ελ 

ιφγσ ρψξεο.  

5. Πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ νη εκπνξηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο αλάκεζα ζηηο ελδηαθεξφκελεο εμαγσγηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο Διιάδαο κε ηηο αληίζηνηρεο εηζαγσγηθέο επηρεηξήζεηο ησλ εκπνξηθψλ καο εηαίξσλ.   

 

Σεηαξηεκφξην Γ: 

 

1. Θα ρξεηαζηνχλ λα εληνπηζηνχλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπλαξηήζεσλ αλαγθψλ δήηεζεο μέλσλ πξντφλησλ 

γηα ηηο ρψξεο ζηελ ππφ εμέηαζε νκάδα. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη λα γλσξίδνπκε ην ράξηε ρξεζηκφηεηαο 

αλαγθψλ δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζε απηφ ην ηεηαξηεκφξην.  

2. Πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηηο εκπνξηθέο ζπκθσλίεο πνπ νη εκπνξηθνί καο εηαίξνη έρνπλ ππνγξάςεη κε ηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε, δαζκνινγηθά θαη κε δαζκνινγηθά εκπφδηα, θαζψο θαη λέεο επθαηξίεο ή πξννπηηθέο δηείζδπζεο πνπ κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ γηα ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο. Γηα ηελ εμέηαζε ηνπ δαζκνινγηθνχ θαζεζηψηνο κίαο ρψξαο, εθ πξψηε φςεσο 

θαιφ ζα ήηαλ λα κειεηήζνπκε ην "World Tariff Rate" ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ.  

3. Σέινο, απαηηείηαη λα εμεηάζνπκε θαη αλαιχζνπκε ηφζν ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο, φζν θαη ηηο νκάδεο (θαηεγνξίεο) 

πξντφλησλ ή πξντφληα πνπ εηζάγνπλ νη ρψξεο – αγνξέο πνπ ππάγνληαη ζε απηφ ην ηεηαξηεκφξην.  

 

12. ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΧΝ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΞΔΝΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 

εκαληηθή ππνρψξεζε παξνπζίαζαλ νη εηζαγσγέο μέλσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ην 2020 θαηά 12,9%, ζε 

ζρέζε κε ην 2019. Ήηνη, απφ 55.847,3 εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ην 2019 δηακνξθψζεθαλ ζηα 48.621,7 εθαη. επξψ ην 

2020 (πίλαθαο 6 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). Αληίζεηα, ηελ πεξίνδν 2016 – 2019, ε κέζε εηήζηα αχμεζε ησλ 

εηζαγσγψλ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 7,3%.  
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Απφ ηηο ηέζζεξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εηζαγσγψλ ηα θαχζηκα, ηα αγξνηηθά πξντφληα θαη νη πξψηεο χιεο 

ζεκείσζαλ ππνρσξήζεηο ηεο ηάμεσο ηνπ 35,6%, 8,9% θαη 8,5% αληίζηνηρα ην 2020/19 (πίλαθαο 7 ζην ζηαηηζηηθφ 

παξάξηεκα).  Ζ ππνρψξεζε ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ πεξηνξίζηεθε ζην 2,7% ην 2020/19, κεηά απφ κία κέζε 

εηήζηα ζηαδηαθή αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 6,8% ηελ πεξίνδν 2014 – 2019. εκεησηένλ φηη, θαηά ηα πξψηα ρξφληα ηεο 

νηθνλνκηθή θξίζεο γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία (2009-2012), νη εηζαγσγέο βηνκεραληθψλ πξντφλησλ είραλ 

ππνρσξήζεη
17

 θαηά κέζν φξν ηεο ηάμεσο ηνπ 12,1%. 

 

Ζ πνξεία ησλ εηζαγσγψλ αθνινπζεί ηελ εμέιημε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο ή ην ΑΔΠ. Όηαλ ην ΑΔΠ ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο απμάλεηαη (κεηψλεηαη), απμάλνληαη (κεηψλνληαη) θαη νη εηζαγσγέο, φρη φκσο κε ηνλ ίδην ξπζκφ. 

Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ, αλεμαξηήησο βαζκνχ ζα ζπληειέζεη παξάιιεια ζε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ. Απηφ 

απνδεηθλχεηαη, ηφζν απφ ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο, φζν θαη απφ ηε κέζε θαη νξηαθή 

ξνπή ησλ εηζαγσγψλ (πίλαθαο Γ). 

 

Ζ καθξνρξφληα νξηαθή ξνπή ησλ εηζαγσγψλ γηα ηελ ειιεληθή νηθνλνκία αλέξρεηαη ζε 0,263. Απηφ ζεκαίλεη φηη, γηα 

θάζε 100 επξψ αχμεζεο ηνπ ΑΔΠ ην 26,3% θαηεπζχλεηαη  πξνο ηηο εηζαγσγέο
18

. Ζ κεγαιχηεξε εηζνδεκαηηθή 

ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο απφ ηε κνλάδα ζεκαίλεη φηη, κία αχμεζε ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο θαηά κία 

πνζνζηηαία κνλάδα ζα απμήζεη ηελ θαηαλάισζε ησλ εηζαγφκελσλ μέλσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ζε 

κεγαιχηεξν βαζκφ απφ φηη απηήλ ηνπ εζληθνχ εηζνδήκαηνο.  εκεησηένλ φηη, θαηά κέζν φξν ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

ε κέζε ξνπή ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ θαηά 1,6 θνξέο κεγαιχηεξε ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ εμαγσγψλ. 

 

Πίλαθαο Γ 

Δηζνδεκαηηθή 

ειαζηηθόηεηα ησλ 

εηζαγσγώλ δήηεζεο

Μέζε ξνπή ησλ 

εηζαγσγώλ 

(είζαγσγέο σο πξνο 

ην ΑΔΠ)

Οξηαθή ξνπή ησλ 

εηζαγσγώλ (πνζνζηό πνπ 

θαηεπζύλεηαη πξνο ηηο 

εηζαγσγέο από κία αύμεζε 

ησλ 100 επξώ ηνπ ΑΔΠ)

2016 1.007 0.239 0.241

2017 1.096 0.263 0.288

2018 1.115 0.293 0.327

2019 1.017 0.297 0.302

2020 0.960 0.286 0.275

       

 

Οη απμεκέλνη ζπληειεζηέο ηνπ πίλαθα Γ καο δείρλνπλ φηη: 

- Ζ ειιεληθή νηθνλνκία ζε κεγάιν βαζκφ εμαξηάηαη απφ εηζαγσγέο μέλσλ πξντφλησλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ε 

ππνρψξεζε ησλ εηζαγσγψλ ζα είλαη κηθξφηεξε ζε ζρέζε κε ηελ επηβξάδπλζε ή ηελ ππνρψξεζε ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο. Ζ αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαηά 2,5% ζε ηξέρνπζεο ηηκέο ην 2018 (1,9% ζε ζηαζεξέο ηηκέο) είρε σο 

απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ θαηά 14,3%. Αληίζεηα, κεγαιχηεξε ήηαλ ε ππνρψξεζε ησλ 

εηζαγσγψλ 12,9% ην 2020/19, ζε ζρέζε κε απηή ηνπ ΑΔΠ 9,3%. 

- Ζ κεηαθίλεζε (ή αλαθαηαλνκή) ησλ παξαγσγηθψλ ζπληειεζηψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ κε 

εκπνξεχζηκα αγαζά ζε εκπνξεχζηκα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηνπο είλαη πεξηνξηζκέλε. 

                                                           
17

 Ο κέζνο φξνο ηελ πεξίνδν 2009-2012 έρεη ππνινγηζηεί κε ην κέζν γεσκεηξηθφ φξν. 
18

 Ο ππνινγηζκφο ηεο νξηαθήο ξνπήο ησλ εηζαγσγψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε. ΓΜ = α + βΓΤ – γΔ(t-1) . Σν 

β ηεο εμίζσζεο είλαη ν ζπληειεζηήο νξηαθήο ξνπήο ησλ εηζαγσγψλ, ελψ ην αξλεηηθφ πξφζεκν ζηε κεηαβιεηή Δ(t-1) 

αληηπξνζσπεχεη ηελ ηάζε ησλ εηζαγσγψλ (Μ), ζε ζρέζε κε απηήλ ηνπ ΑΔΠ (Τ). Μία αχμεζε (κείσζε) ηνπ ΑΔΠ ζα έρεη ηελ 

αλάινγε αχμεζε (κείσζε) ησλ εηζαγσγψλ φρη φκσο κε ηνλ ίδην βαζκφ ηνπ ΑΔΠ. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ν έιεγρνο ηεο 

ζηαζηκφηεηαο κε ηε κέζνδφ ησλ κνλαδηαίσλ ξηδψλ, ελψ γηα ηελ θξηζηκφηεηα ησλ ηηκψλ β θαη γ έρεη γίλεη κε ηε κέζνδν Dickey – 

Fuller (DF). Σέινο, ε ρξνλνινγηθή ζεηξά πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ παιηλδξφκεζε αληηζηνηρεί ζηε ρξνληθή πεξίνδν 1998-

2019, ελψ ην Γ είλαη νη πξψηεο δηαθνξέο.   
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- Ο βαζκφο θαηλνηνκίαο, έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο σο πξνο ην ΑΔΠ θαη ε ππνθαηάζηαζε ησλ εηζαγφκελσλ 

πξντφλησλ απφ εγρψξηα πξντφληα θαη θπξίσο ζηνλ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο είλαη πεξηνξηζκέλνο ή 

αλαπηχζζεηαη κε αξγφ ξπζκφ.  

 

Οη εηζαγσγέο μέλσλ πξντφλησλ κε πξνέιεπζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε παξνπζίαζαλ ππνρψξεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3,3%, 

κεηά απφ ηέζζεξα έηε ζηαδηαθήο αχμεζεο. χκθσλα κε ηνλ πίλαθα 17 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα, νη εηζαγσγέο 

απφ φιεο ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ πιελ ηεο Χθεαλίαο θαη ινηπέο ρψξεο ζεκείσζαλ ππνρψξεζε ην 2020, 

ζε ζρέζε κε ην 2021. πγθεθξηκέλα, νη εηζαγσγέο πξντφλησλ κε πξνέιεπζε ηελ Αθξηθή ζεκείσζαλ ηε κεγαιχηεξε 

ππνρψξεζε 27,5% ην 2020/19, αθνινχζεζαλ απηέο ηεο Αζίαο κε 24,1% θαη ηεο ινηπήο Δπξψπεο (δελ 

πεξηιακβάλνληαη νη ρψξεο κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ Βαιθαλίσλ) κε 23,4%.  

 

 

Α. Ζ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΞΔΝΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΑΝΑ 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

Οη εηζαγσγέο μέλσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά (ρσξίο ηα πινία) κε πξνέιεπζε ηε Γεξαηά Ήπεηξν  ην 2020 

αλήιζαλ ζην 70,7% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ, έλαληη 66,5% ην 2019. Ζ Γεξαηά Ήπεηξν ζε εηήζηα βάζε είλαη 

ν θχξηνο πξνκεζεπηήο μέλσλ πξντφλησλ ηεο ειιεληθήο αγνξάο.  Δπίζεο, γηα ην ίδην αλαθεξφκελν έηνο ην 56,8% είρε 

πξνέιεπζε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (έλαληη 51,1% ην 2019), ην 4,4% ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ (έλαληη 4,5% ην 2019), 

ην 3,4% ηηο ρψξεο ηεο Β. & Ν. Ακεξηθήο (έλαληη 3,5% ηνπ 2019),ην 21,5% ηηο ρψξεο ηεο Αζίαο (έλαληη 24,7% ην 

2019), ην 3,7% ηηο ρψξεο ηεο Αθξηθήο (έλαληη 4,4% ην 2019), θαη ην 9,7% ηηο ινηπέο ρψξεο ηνπ θφζκνπ (έλαληη 

10,9% ην 2019), δηάγξακκα 15 θαη πίλαθαο 16 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα. 

 

Γηάγξακκα 15 
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Έλσζε

Βαιθάληα Αζία Β. & Ν. Ακεξηθή Αθξηθή Λνηπή Δπξώπε Ωθεαλία & ινηπέο 

ρώξεο

Γεξαηά Ήπεηξνο

Ζ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΞΔΝΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ  ΑΝΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

2017 2018 2019 2020 2010-2020  Μέζνζ όξνο

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 

Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

 

Β. ΟΗ ΚΤΡΗΟΣΔΡΟΗ ΠΡΟΜΖΘΔΤΣΔ ΞΔΝΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 2019-2020 

 

Ζ Γεξκαλία ην 2020 θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε απφ ηνπο 20 θπξηφηεξνπο πξνκεζεπηέο μέλσλ πξντφλησλ ζηελ 

ειιεληθή αγνξά κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 10,4% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ (ην κεξίδην ζπκκεηνρήο γηα ην 2019 

ήηαλ 10,6%). Σε δεχηεξε ζέζε θαηέιαβε ε Ηηαιία κε 7,1% (ηε δεχηεξε ζέζε ην 2019 ηελ είρε θαηαιάβεη ην Ηξάθ κε 

8,2%), αθνινχζεζαλ ε Κίλα κε 6,7% (ηελ ηξίηε ζέζε ην 2019 ηελ είρε θαηαιάβεη ε Ηηαιία κε 7,9%), ε Οιιαλδία κε 

5,3% (ηελ ηέηαξηε ζέζε ην 2019 ηελ είρε θαηαιάβεη ε Ρσζία κε 7,3%), ε Ρσζία κε 5,2% (ηελ πέκπηε ζέζε ην 2019 
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ηελ είρε θαηαιάβεη ε Κίλα κε 7,3%), ε Γαιιία κε 3,6% (ηελ έθηε ζέζε ην 2019 ηελ είρε θαηαιάβεη ε Οιιαλδία κε 

4,9%), ην Ηξάθ κε 3,6% (ηελ έβδνκε ζέζε ην 2019 ηελ είρε θαηαιάβεη ε Γαιιία κε 4,1%) θ..ν.θ.. 

  

13. Ζ ΤΝΑΡΣΖΖ ΣΧΝ ΔΗΑΓΧΓΧΝ ΕΖΣΖΖ ΞΔΝΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ 

 

Οη αλάγθεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο γηα εηζαγσγέο μέλσλ πξντφλησλ ζηελ εγρψξηα αγνξά πξνζαλαηνιίδνληαη 

θπξίσο ζε πξντφληα πξσηνγελνχο παξαγσγήο θαη βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα έληαζεο ηερλνινγίαο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. Ζ κέζε εηήζηα ζπκκεηνρή επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ γηα ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο 

ηελ πεξίνδν 2016-2019 ήηαλ 43,1% θαη 41,5% αληίζηνηρα. Αληίζεηα, γηα ηελ ίδηα αλαθεξφκελε πεξίνδν ηα κεξίδηα 

ζπκκεηνρήο γηα ηηο θαηεγνξίεο βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ έληαζεο θπζηθψλ πιψλ θαη εξγαζίαο επί ηνπ ζπλφινπ 

ησλ εηζαγσγψλ πεξηνξίζηεθαλ ζην 3,9% θαη 11,1% αληίζηνηρα. Οξηζκέλα απφ ηα πξντφληα απηψλ ησλ θαηεγνξηψλ κε 

απμεκέλε δήηεζε απφ ηελ ειιεληθή αγνξά είλαη:  1. ηα έιαηα πεηξειαίνπ θαη αζθαιησδψλ νξπθηψλ αθαηέξγαζηα θαη 

άιια απφ ηα αθαηέξγαζηα, 2. ην θσηαέξην, 3. ηα θξέαηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηαςπγκέλα 

(πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ βννεηδψλ), 4. ηα γαιαθηνθνκηθά, θξέκεο θαη άιια πξντφληα γάιαθηνο, 5. ην ηπξί θαη 

πεγκέλν γάια απφ ηπξί, 6. ν ραιθφο, 7. ην αξγίιην, 8. νη θηελνηξνθέο, 9. ηα έπηπια θαη κέξε απηψλ, 10. ελδχκαηα γηα 

άλδξεο ή αγφξηα απφ χθαζκα, 11. αληηθείκελα ελδχζεσο απφ πθαληηθέο ίλεο, 12. ππνδήκαηα θαη 12. ηερλνπξγήκαηα 

απφ πιαζηηθέο χιεο θ.ν.θ.. 

 

Ζ εηθφλα ησλ κεξηδίσλ ζπκκεηνρήο γηα ηηο πέληε θαηεγνξίεο ησλ εηζαγσγψλ, ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά, δηαθνξνπνηήζεθε ην 2020 (δηάγξακκα 16 θαη πίλαθαο 18 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). Σν κεξίδην 

ζπκκεηνρήο γηα ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ πξσηνγελνχο παξαγσγήο επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ ππνρψξεζε ζην 

36,3%, έλαληη 43,0% ην 2019. Αληίζεηα ην κεξίδην ζπκκεηνρήο γηα ηηο εηζαγσγέο βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

έληαζεο ηερλνινγίαο θαη εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο απμήζεθε απφ ην 41,6% πνπ ήηαλ ην 2019 ζην 48,7% ην 2020.  

Ζ ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ έληαζεο ηερλνινγίαο θαη 

εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο νθείιεηαη πεξηζζφηεξν ζηηο απμήζεηο ησλ εηζαγσγψλ έληαζεο ηερλνινγίαο θαη ιηγφηεξν ζηηο 

εηζαγσγέο πξντφλησλ εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο. Σν κεξίδην ζπκκεηνρήο γηα ηηο εηζαγσγέο βηνκεραλνπνηεκέλσλ 

πξντφλησλ εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο ζην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ δηαθνξνπνηήζεθε ειάρηζηα ην 2020, ζε ζρέζε κε ην 

2019.   

Οη εηζαγσγέο βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ έληαζεο ηερλνινγίαο πνπ ζπλέβαιαλ ζην λα απμήζνπλ ηα κεξίδηα 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ ειιεληθή αγνξά ην 2020 ήηαλ θπξίσο 1. ηα ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα (εθηφο ηα 

θάξκαθα), 2. ηα θάξκαθα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά), 3. νη απηφκαηεο κεραλέο εγγξαθήο θαη 

επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ, 4. ν ηειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο, ηα εμαξηήκαηα θαη κέξε απηψλ, 5 νη 

ειεθηξνδηαγλσζηηθέο ζπζθεπέο, ηαηξηθέο, ξαδηνινγηθέο θιπ. θαη 6. νη ιπρλίεο θάζε είδνπο ειεθηξνληθέο, δίνδνη, κε 

εκηαγσγφ, νινθιεξσκέλα θπθιψκαηα θιπ. 

Γηάγξακκα 16 

ΔΛΛΖΝΗΚΔ ΔΗΑΓΩΓΔ ΑΠ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ  ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΑ ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΣΟΤ 

ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ (εθαηνζηηαία ζπκκεηνρή ζην ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ
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1.  Πξσηνγελνύο παξαγσγήο 2.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο θπζηθώλ πιώλ

3.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο εξγαζίαο 4.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο ηερλνινγίαο

5.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 
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Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

 ε πεξίπησζε πνπ ππνδηαηξέζνπκε ηελ θαηεγνξία ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ έληαζεο ηερλνινγίαο 

ζχκθσλα κε ην επίπεδν εμεηδίθεπζεο  ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ (δηάγξακκα 17 θαη πίλαθαο 19 ζην ζηαηηζηηθφ 

παξάξηεκα) δηαπηζηψλνπκε φηη:   

Ζ εγρψξηα δήηεζε ζηξέθεηαη πεξηζζφηεξν ζε βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα εληάζεσο κεζαίαο ηερλνινγίαο φπσο γηα 

παξάδεηγκα 1. πιάθεο, θχιια, ηαηλίεο θιπ. απφ πιαζηηθέο χιεο, 2. πξντφληα αξσκαηνπνηταο, θαιιπληηθά ή 

θαιισπηζηηθά παξαζθεπάζκαηα, 3. απηνθίλεηα νρήκαηα γηα κεηαθνξά πξνζψπσλ (πιελ νρεκάησλ δεκνζίσλ 

κεηαθνξψλ), 4. εληνκνθηφλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηφλα, δηδαληνθηφλα θιπ. θαη πνιπκεξή ηνπ αηζπιελίνπ ζε 

πξσηνγελείο κνξθέο θαη ιηγφηεξν ζε βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα εληάζεσο ρακειήο θαη πςειήο ηερλνινγίαο.  

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο εγρψξηαο δήηεζεο γηα εηζαγσγέο βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο κεζαίαο 

ηερλνινγίαο ηελ πεξίνδν 2016 – 2020 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 9,5%, ζε ζρέζε κε ην 7,0% θαη 6,2% ησλ εηζαγσγψλ 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο πςειήο θαη ρακειήο ηερλνινγίαο αληίζηνηρα. 

 

Γηάγξακκα 17 

Σν κεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντόλησλ έληαζεο ηερλνινγίαο ζύκθσλα κε ην επίπεδν εμεηδίθεπζεο ζην ζύλνιν ησλ 

εηζαγσγώλ ηεο Διιάδνο 

12,28% 12,50%

16,88% 17,01% 17,31%
18,80%

21,19%

13,39%12,96% 14,42%
14,11%

13,08%14,33%13,98%
16,06%

0,00%

5,00%
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2016 2017 2018 2019 2020

1. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ρακειήο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 2. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα κεζαίαο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο

3. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα πςειήο εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 

Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

 

13.  ΟΗ ΔΞΔΛΗΞΔΗ ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 

Απμεκέλεο δηαθπκάλζεηο απφ έηνο ζε έηνο παξνπζηάδεη ε εμέιημε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ  ηεο ρψξαο ε νπνία 

αθνινπζεί ηελ πνξεία ησλ θαζαξψλ εμαγσγψλ (εμαγσγέο κείσλ εηζαγσγέο) (δηάγξακκα 18). Ζ πνξεία ησλ θαζαξψλ 

εμαγσγψλ ζα εμαξηεζεί απφ ηε δηαθνξά ηνπ εχξνπο, κεηαμχ ηεο αμίαο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ κε πξννξηζκφ ηελ 

παγθφζκηα αγνξά θαη ησλ εηζαγσγψλ μέλσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά. Σελ πεξίνδν 2016 – 2019 ε κέζε 

εηήζηα αχμεζε ησλ εηζαγσγψλ ήηαλ κεγαιχηεξε (7,3%), ζε ζρέζε κε απηήλ ησλ εμαγσγψλ (7,1%). Απηφ είρε σο 

απνηέιεζκα ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην αγαζψλ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θαπζίκσλ θαη πινίσλ) λα 

απμεζεί θαηά κέζν φξν 7,5%. Ήηνη, ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο απμήζεθε απφ 16.872,1 εθαη. 

επξψ ην 2016 ζηα 21.980,4 εθαη. επξψ ην 2019. Παξάιιεια, απμήζεθαλ θαη νη ζπζζσξεπκέλεο απαηηήζεηο ζην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην απφ ηνπο εκπνξηθνχο εηαίξνπο ηεο Διιάδνο ζην 11,7% επί ηνπ ΑΔΠ ην 2019, ζε ζρέζε κε ην 9,6% 

ηνπ 2016, ή θαηά 5.108,3 εθαη. επξψ (πίλαθαο 6 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα).  
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Γηάγξακκα 18 
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Ηαλ.

Φεβ. Μαξη. Απξ. Μάη. Ηνπλ. Ηνπι. Απγ. επη. Οθη. Ννε. Γεθ. 2020

Ζ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΊΟΤ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

Δμαγσγέο %Γ Δηζαγσγέο %Γ Δκπνξηθό Ηζνδύγην %Γ

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 

Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

 

Ζ εμέιημε ηνπ ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, ήηαλ δηαθνξεηηθή ην 2020 ζε ζρέζε κε ηελ 

πξνεγνχκελε αλαθεξφκελε πεξίνδν. Ζ κεγαιχηεξε ππνρψξεζε ησλ εηζαγσγψλ ζε ζρέζε κε απηή ησλ εμαγσγψλ είρε 

σο απνηέιεζκα ην έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην λα ππνρσξήζεη θαηά 18,5% ην 2020/19. Ήηνη, απφ -21.980,4 

εθαη. επξψ πνπ ήηαλ ην 2019 λα δηακνξθσζεί ζηα -17.916,4 εθαη. επξψ ην 2020. εκεησηένλ φηη ηνπο κήλεο Μάην 

θαη Οθηψβξην ηνπ 2020 ζεκεηψζεθαλ νη κεγαιχηεξεο ππνρσξήζεηο ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ 48,1% θαη 

31,0% αληίζηνηρα, ζε ζρέζε κε ηνπο αληίζηνηρνπο κήλεο ηνπ 2019 (δηάγξακκα 18).  Απνηέιεζκα απηήο ηεο 

εμέιημεο ήηαλ: 

 Σν έιιεηκκα ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην σο πξνο ην ΑΔΠ λα ππνρσξήζεη ζην 10,5% ην 2020, ζε ζρέζε κε ην 

11,7% ηνπ 2019.   

 Ο δείθηεο θάιπςεο ησλ εηζαγσγψλ απφ ηηο εμαγσγέο λα αλέιζεη ζην 63,2% ην 2020, ζε ζρέζε κε ην 

60,6% ην 2019. 

 

Απφ ηηο ηέζζεξηο βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ ηεο Διιάδαο, νη θαζαξέο εμαγσγέο ησλ 

βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαηαιακβάλνπλ ζε εηήζηα βάζε ην κεξίδην ηνπ ιένληνο ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ. Ζ κέζε εηήζηα ζπκκεηνρή ηνπ ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ησλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ σο πξνο 

ην ζπλνιηθφ έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 72,5% ηελ πεξίνδν 2016-2019, πξηλ 

δηακνξθσζεί ζην 79,7% ην 2020 (πίλαθαο 20 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). 

 

Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ζε ζρέζε κε ηηο πην πάλσ αλαθεξφκελεο εμειίμεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη, πνηα 

είλαη ηα πξντφληα απηά πνπ εηζάγεη ε Διιάδα, ψζηε λα δηαηεξνχλ ηφζν ηελ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ 

εηζαγσγψλ, φζν θαη ηελ νξηαθή ξνπή ησλ εηζαγσγψλ ζε πςειά επίπεδα θαη παξάιιεια λα απμάλνπλ ηηο 

ζπζζσξεπκέλεο απαηηήζεηο ησλ εκπνξηθψλ εηαίξσλ ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο. 

 

χκθσλα κε ηε 2ςήθηα θαηεγνξία ηεο Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ (ΣΣΓΔ) ηα πξντφληα 

πνπ παξνπζηάδνληαη ζην πίλαθα Γ, αθελφο θαηαιακβάλνπλ ζεκαληηθά κεξίδηα επί ηνπ ζπλνιηθνχ ειιείκκαηνο ζην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην, αθεηέξνπ ιεηηνπξγνχλ θαη σο αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηελ πεξαηηέξσ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο.  

 

Σα πξντφληα νξγαληθά ρεκηθά, πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ, νρήκαηα γηα δξφκνπο, ειεθηξηθά κεραλήκαηα 

ζπζθεπέο θαη κέξε απηψλ θαη ηα θξέαηα θαη παξαζθεπάζκαηα απφ θξέαο είλαη νξηζκέλα απφ ηα πξντφληα ηνπ πίλαθα 

Γ κε ζεκαληηθή επηβάξπλζε ζην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ, ιφγσ ηεο απμεκέλεο δήηεζεο απφ ηελ ειιεληθή 
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αγνξά. Αληίζεηα, ηα εμαγφκελα ειιεληθά πξντφληα πνπ επηθέξνπλ ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθφ 

ηζνδχγην είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλα θαη θαιχπηνπλ ιηγφηεξν απφ ην ¼ ηνπ ειιείκκαηνο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

(πίλαθαο Γ).  

Χο πξνο ηηο εηζαγσγέο ειαηψλ πεηξειαίνπ θαη αζθαιησδψλ νξπθηψλ άιια απφ ηα αθαηέξγαζηα, νη θπξηφηεξνη 

πξνκεζεπηέο ηεο Διιάδαο ην 2020, ζχκθσλα κε ηελ 3ςεθηα θαηεγνξία (334) ηεο ΣΣΓΔ ήηαλ, ν Λίβαλνο κε κεξίδην 

ζπκκεηνρήο ζηελ ειιεληθή αγνξά επί ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ 9,97%, ε Ληβχε κε 9,95%, ε Ηηαιία κε 9,43%, ε 

Σνπξθία κε 7,49% θαη ε Κίλα κε 7,12%. Όζνλ αθνξά ηηο εηζαγσγέο έιαηα πεηξειαίνπ θαη αζθαιησδψλ νξπθηψλ 

αθαηέξγαζηα (θαη. 333 ηεο ΣΣΓΔ), ε Σνπξθία θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε κε κεξίδην ζπκκεηνρήο 44,2% επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εηζαγσγψλ απηήο ηεο θαηεγνξίαο ζηελ ειιεληθά αγνξά, ελψ ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ε Βνπιγαξία 

θαηέιαβαλ ην 44,0% θαη ην 11,8% αληίζηνηρα. 

 

Πίλαθαο Γ 

ΣΣΓΔ Πεξηγξαθή πξντόλησλ ηεο 2ςήθηαο θαηεγνξίαο ηεο ΣΣΓΔ

Μεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζην ζπλνιηθό 

έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

2018

Μεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζην ζπλνιηθό 

έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

2019

Μεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζην ζπλνιηθό 

έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

2020

51    ΟΡΓΑΝΗΚΑ ΥΖΜΗΚΑ 4.46% 7.86% 15.62%

33    ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ 15.97% 12.48% 12.03%

78    ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΓΡΟΜΟΤ 9.86% 10.33% 10.35%

77    ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΤΚΔΤΔ & ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ 3.90% 4.07% 5.76%

01    ΚΡΔΑΣΑ ΚΑΗ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΚΡΔΑ 5.25% 5.18% 5.29%

84    ΔΗΓΖ ΔΝΓΤΜΑΗΑ ΚΑΗ ΑΞΔΟΤΑΡ ΔΝΓΤΖ 4.73% 5.32% 5.21%

76    ΤΚΔΤΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΔΓΓΡΑΦΖ ΖΥΟΤ 4.48% 4.15% 4.89%

74    ΓΔΝΗΚΟ ΒΗΟΜΖΥ.ΔΞΟΠΛΗΜΟ,ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΚΛΠ. 4.51% 4.04% 4.74%

89    ΓΗΑΦΟΡΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΔΗΓΖ ΜΖ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΜΔΝΑ 3.68% 3.37% 3.22%

64    ΥΑΡΣΗ,ΥΑΡΣΟΝΗΑ,ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΥΑΡΣΟΠΟΛΣΟ,ΥΑΡΣΗ 3.35% 3.05% 3.14%

75    ΜΖΥΑΝΔ ΓΡΑΦΔΗΟΤ & ΑΤΣΟΜΑΣΖΔΞΔΡΓΑΗΑ 2.13% 1.95% 3.06%

72    ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΑ ΓΗΑ ΟΡΗΜΔΝΔ ΒΗΟΜ/ΝΗΔ 2.75% 2.26% 2.98%

59    ΥΖΜΗΚΔ ΤΛΔ & ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΜΖ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΜΔΝΑ 2.34% 2.07% 2.97%

34    ΦΧΣΑΔΡΗΟ ΦΤΗΚΟ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΟ 4.49% 5.44% 2.69%

57    ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ Δ ΠΡΧΣΟΓΔΝΖ ΜΟΡΦΖ 1.98% 2.05% 2.45%

08    ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΔ(ΓΔΝ ΠΔΡΗΛΑΜΒ. ΑΝΑΛΔΣΑ ΓΖΜΖΣΡ) 1.85% 1.82% 2.39%

87    ΟΡΓΑΝΑ & ΤΚ.ΔΠΑΓΓΔΛΜ.ΔΠΗΣΖΜ.ΚΑΗ ΔΛΔΓΥΟΤ 2.29%

85    ΤΠΟΓΖΜΑΣΑ 2.05% 1.97% 1.99%

07    ΚΑΦΔ,ΣΑΗ,ΚΑΚΑΟ,ΜΠΑΥΑΡΗΚΑ & ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΑΤΣΑ 1.95%

55    ΑΗΘΔΡΗΑ ΛΑΓΗΑ,ΡΖΣΗΝΟΔΗΓΖ,ΑΡΧΜΑΣΗΚΔ ΤΛΔ 2.19% 2.06% 1.93%

71    ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ-ΔΞΟΠΛΗΜΟΗ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 2.98% 2.52%

54    ΗΑΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 8.41% 4.61%

91.36% 86.59% 94.95%

22.99% 23.58% 19.40%

114.35% 110.17% 117.97%

4.98% 6.57% 6.15%

-19.33% -16.74% -24.12%

100.00% 100.00% 100.00%

Σα 20 θπξηόηεξα εηζαγόκελα πξντόληα ηεο 2ςήθηαο θαηεγνξίαο ηεο ΣΣΓΔ κε αξλεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο 

ζην εκπνξηθό ηζνδύγην πξντόλησλ ηεο ρώξαο 

1. Μεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ πην πάλσ πξντόλησλ ζην ζπλνιηθό έιιεηκκα 

ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ

2. Μεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ ππόινηπσλ πξντόλησλ ζην ζπλνιηθό έιιεηκκα 

ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ

3. ύλνιν (1 + 2)

4. Καζαξέο εμαγσγέο πινίσλ θαη από πξντόληα πνπ δελ έρνπλ ηαμηλνκεζεί 

ζε θαηεγνξίεο πξντόλησλ ηεο ΣΣΓΔ

Γεληθό ζύλνιν (3 + 4 + 5)

5. Σν ζύλνιν ησλ ζεηηθώλ ζπλαιιαγκαηηθώλ εηζπξάμεσλ από εμαγόκελα 

ειιεληθά πξντόληα 

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 

Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 
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Πίλαθαο Γ 

ΣΣΓΔ Πεξηγξαθή πξντόλησλ ηεο 2ςήθηαο θαηεγνξίαο ηεο ΣΣΓΔ

Μεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζην ζπλνιηθό 

έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

2018

Μεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζην ζπλνιηθό 

έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

2019

Μεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζην ζπλνιηθό 

έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ 

2020

05    ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΛΑΥΑΝΗΚΑ -6.10% -5.80% -8.97%

68    ΜΖ ΗΓΖΡΟΤΥΑ ΜΔΣΑΛΛΑ -3.46% -3.55% -4.41%

42    ΛΑΓΗΑ & ΛΗΠΖ ΣΑΘΔΡΑ ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛ.ΑΚΑΣΔΡ -2.34% -1.03% -2.18%

26    ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΗΝΔ (ΔΚΣΟ ΑΠΟ ΜΑΛΛΗΝΑ ΝΖΜΑΣΑ) -1.53% -2.30% -2.10%

03    ΦΑΡΗΑ,ΠΑΡΑΚΔΤΑΜ.ΑΤΣΧΝ,ΟΣΡΑΚΟΔΗΓΖ,ΜΑΛΑΚ. -0.85% -0.66% -1.71%

99    ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ -2.02% -0.78% -1.49%

12    ΚΑΠΝΟ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΟ ΚΑΗ ΚΑΣΔΡΓΑΜΔΝΟ -0.69% -0.83% -1.48%

27    ΛΗΠΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΟΡΤΚΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ -1.71% -1.31% -1.12%

93    ΔΗΓΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ & ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΜΖ ΣΑΞΗΝ. -0.33% -0.34% -0.39%

97    ΥΡΤΟ ΜΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΟ -0.08% -0.06% -0.12%

21    ΓΟΡΔ,ΓΔΡΜΑΣΑ ΚΑΗ ΓΟΤΝΑΡΗΚΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 0.00% 0.00% -0.09%

66    ΔΗΓΖ ΑΠΟ ΜΖ ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΟΡΤΚΣΑ ΜΖ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕ. -0.21% -0.06% -0.05%

96    ΝΟΜΗΜΑΣΑ (ΔΚΣΟ ΣΧΝ ΥΡΤΧΝ) 0.00% 0.00% -0.01%

11    ΠΟΣΑ 0.00%

09    ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ-ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 0.00%

43    ΛΑΓΗΑ & ΛΗΠΖ,ΚΔΡΗ ΕΧΗΚΖ-ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤ. -0.01% 0.00%

-19.33% -16.74% -24.12%

8,125,703,434 7,951,559,960 8,559,444,859

Καζαξέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο από ηα πην πάλσ 

εμαγόκελα ειιεληθά πξντόληα έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

εηζαγόκελσλ πξντόλησλ  (αμία ζε επξώ)

Σα θπξηόηεξα εμαγόκελα ειιεληθά πξντόληα ηεο 2ςήθηαο θαηεγνξίαο ηεο ΣΣΓΔ κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο 

εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθό ηζνδύγην πξντόλησλ 

Μεξίδην ζπκκεηνρήο ησλ πην πάλσ πξντόλησλ ζην ζπλνιηθό έιιεηκκα 

ηνπ εκπνξηθνύ ηζνδπγίνπ

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 

Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

 

Ζ ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ ΚΑΣΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

Ζ Δπξσπατθή Έλσζε κε ηε Γεξαηά Ήπεηξν ζε κφληκε βάζε θαηαιακβάλνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζπκκεηνρήο επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπζζσξεπκέλσλ απαηηήζεσλ ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο. Αληίζεηα, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην κε 

ηηο ρψξεο ησλ Βαιθαλίσλ, ηεο Αθξηθήο, ηεο Β. & Ν. Ακεξηθήο θαη ηεο Χθεαλίαο θαη ινηπέο ρψξεο ήηαλ 

πιενλαζκαηηθφ κε εμαίξεζε ην 2019, γηα ηελ Αθξηθή (δηάγξακκα 19 θαη πίλαθαο 21 ζην ζηαηηζηηθφ παξάξηεκα). 
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Γηάγξακκα 19 
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Δπξσπατθή 

Έλσζε

Δπξσδώλε Βαιθάληα Αζία Β. & Ν. Δκεξηθή Αθξηθή Λνηπή Δπξώπε Ωθεαλία & 

ινηπέο ρώξεο

Γεξαηά Ήπεηξνο

Ζ ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ ΚΑΣΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ

2017 2018 2019 2020

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & 

Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ. 

 

 

 

 

ΣΑΣΗΣΗΚΟ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

ΠΗΝΑΚΔ ΣΧΝ ΔΜΠΟΡΗΚΧΝ ΤΝΑΛΛΑΓΧΝ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΣΖ 

ΔΣΑΗΡΟΤ 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

1. Μεξίδηα ζπκκεηνρήο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ζε ζπλδπαζκφ κε επηιεγκέλεο ρψξεο ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

δήηεζεο ησλ εηζαγσγψλ πξντφλησλ θαη ν βαζκφο απνξξφθεζεο, ζχκθσλα κε ηελ καθξνρξφληα νξηαθή ξνπή 

ησλ εηζαγσγψλ 

2. Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο αλά βαζηθή θαηεγνξία πξντφλησλ πξνο ηηο πξψηεο 49 ρψξεο ηνπ θφζκνπ κε ηε 

κεγαιχηεξε απνξξφθεζε πξντφλησλ απφ ην ζχλνιν ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ 2019 

3. Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο αλά βαζηθή θαηεγνξία πξντφλησλ πξνο ηηο πξψηεο 49 ρψξεο ηνπ θφζκνπ κε ηε 

κεγαιχηεξε απνξξφθεζε πξντφλησλ απφ ην ζχλνιν ησλ παγθφζκησλ εηζαγσγψλ 2018 

4. Μέζε εθαηνζηηαία ζπκκεηνρή αλά βαζηθή θαηεγνξία πξντφλησλ ζην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ γηα ηελ θάζε 

ρψξα απφ ηηο 49 πξψηεο κε ηε κεγαιχηεξε απνξξφθεζε πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ εηζαγσγψλ 

ηελ πεξίνδν 2013 – 2018 

5. Ζ εηζνδεκαηηθή ειαζηηθφηεηα ησλ εηζαγσγψλ δήηεζεο γηα ηηο 49 πξψηεο ρψξεο κε ηε κεγαιχηεξε 

απνξξφθεζε πξντφλησλ απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ησλ εηζαγσγψλ. 

6. Δκπνξηθέο ζπλαιιαγέο ηεο Διιάδαο ζηελ παγθφζκηα αγνξά 
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7. Δμαγσγέο θαη εηζαγσγέο θαηά βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ αγξνηηθά, πξψηεο χιεο, θαχζηκα θαη 

βηνκεραληθά πξντφληα 

8. Ζ εθαηνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ βαζηθψλ θαηεγνξηψλ (αγξνηηθά, πξψηεο χιεο, θαχζηκα θαη βηνκεραληθά) ζην 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ θαη εηζαγσγψλ ηεο Διιάδαο 

9. Σν ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ην επίπεδν 

εμεηδίθεπζεο ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ 

10. Γηάξζξσζε ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ (πξννξηζκφο) θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

11. Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, 

έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ην 2019 

12. Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο, 

έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά ην 2018 

13. Δπηδφζεηο αλά θιάδν ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ ζηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 2010 – 2020 

14. Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ κε ηνπο κεγαιχηεξνπο ζπληειεζηέο εμεηδίθεπζεο, ζχκθσλα κε ην δείθηε 

Balassa – Lafay, θαη ην απνηέιεζκα πνπ απνθφκηζαλ ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ 

εηζαγφκελσλ πξντφλησλ 2018 

15. Πξντφληα πνπ έρνπλ απμήζεη ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε παγθφζκηα αγνξά πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε 

ηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηα δήηεζεο – ν πίλαθαο 14 απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο ζπλερφκελνπο πίλαθεο 

16. Ζ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ ην 2018 ζε ζρέζε κε ην 2017 ήηαλ ηεο 

ηάμεσο ηνπ 10,1% θαη ε επίδξαζε απηήο ηεο αχμεζεο ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο 

ζπλερφκελνπο πίλαθεο 

17. Γηάξζξσζε ησλ εηζαγσγψλ (πξνέιεπζεο) μέλσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή 

18. Δηζαγσγέο μέλσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά απφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ζχκθσλα κε ηα πνηνηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά  

19. Σν ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ην επίπεδν 

εμεηδίθεπζεο ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ 

20. Σν εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο Διιάδαο θαηά βαζηθέο θαηεγνξίεο πξντφλησλ (αγξνηηθά, πξψηεο χιεο, θαχζηκα θαη 

βηνκεραληθά) 

21. Γηάξζξσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά γεσγξαθηθή πεξηνρή 
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Πίλαθαο 1 

2003 2017 2018 2003 2017 2018

1. Βόξεηνο Ακεξηθή 22.4% 18.7% 18.4% 58.240 48.620 47.840

 - ΖΠΑ 16.9% 13.7% 13.5% 43.940 35.620 35.100

 - Μεμηθό 3.2% 2.5% 2.5% 8.320 6.500 6.500

 - Καλαδάο 2.3% 2.5% 2.4% 5.980 6.500 6.240

2. Νόηηνο θαη Κεληξηθιή 

Ακεξηθή θαη Καξατβηθή 2.5% 3.3% 3.3% 6.500 8.580 8.580

3. Δπξώπε 45.0% 37.1% 36.9% 117.000 96.460 95.940

 - Γεξκαλία 7.9% 6.6% 6.6% 20.540 17.160 17.160

 - Ζλσκέλν Βαζίιεην 5.2% 3.7% 3.5% 13.520 9.620 9.100

 - Γαιιία 5.2% 3.6% 3.5% 13.520 9.360 9.100

 - Οιιαλδία 3.4% 3.3% 3.3% 8.840 8.580 8.580

4. Κνηλνπνιηηεία 

Αλεμαξηήησλ Κξαηώλ 1.7% 2.3% 2.2% 4.420 5.980 5.720

5. Αθξηθή 2.1% 3.0% 3.0% 5.460 7.800 7.800

6. Μέζε Αλαηνιή 2.8% 4.1% 3.8% 7.280 10.660 9.880

7. Αζία 23.5% 31.5% 32.4% 61.100 81.900 84.240

 - Κίλα 5.4% 10.5% 11.0% 14.040 27.300 28.600

 - Ηαπσλία 5.0% 3.8% 3.9% 13.000 9.880 10.140

 - Ηλδία 0.9% 2.5% 2.6% 2.340 6.500 6.760

 - Απζηξαιία & Νέα 

Εειαλδία 1.4% 1.5% 1.4% 3.640 3.900 3.640

ύλνιν (1+2+3+4+5+6+7) 100.0% 100.0% 100.0% 260.000 260.000 260.000

Μεξίδηα ζπκκεηνρήο αλά γεσγξαθηθή πεξηνρή ζε ζπλδπαζκό κε επηιεγκέλεο ρώξεο ζηελ παγθόζκηα 

δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ πξντόλησλ θαη ν βαζκόο απνξξόθεζεο ζύκθσλα κε ηε καθξνρξόληα 

παγθόζκηα νξηαθή ξνπή ησλ εηζαγσγώλ

Μεξίδην ζπκκεηνρήο ζηηο 

παγθφζκηεο εηζαγσγέο αγαζψλ

Βαζκφο απνξξφθεζεο ζχκθσλα κε ηελ καθξνρξφληα 

παγθφζκηα νξηαθή ξνπή ησλ εηζαγσγψλ (0,260). 

Αμία ζε εθαη. δνι. ΖΠΑ αλά 1 δηο. δνι. ΖΠΑ 

αχμεζεο ηνπ παγθφζκηνπ ΑΔΠΓεσγξαθηθέο πεξηνρέο θαη 

επηιεγκέλεο ρώξεο

 
Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ. Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πίλαθαο 2 

Δμαγσγέο 

αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ

Δμαγσγέο 

πξώησλ πιώλ

Δμαγσγέο 

θαπζίκσλ ή 

ελεξγεηαθώλ 

πξντόλησλ

Δμαγσγέο 

βηνκεραληθώλ 

πξντόλησλ ύλνιν

1.  ΖΠΑ 13.4% 3.85% 29.00% 1.39% 18.06% 51.55% 100.00%

2.  Κίλα 10.8% 2.64% 1.80% 31.63% 46.91% 19.66% 100.00%

3.  Γεξκαλία 6.4% 6.65% 34.48% 1.08% 4.37% 60.07% 100.00%

4.Ηαπσλία 3.7% 0.56% 57.19% 6.16% 20.01% 16.64% 100.00%

5.  Ζλσκέλν Βαζίιεην 3.6% 3.63% 30.47% 1.30% 17.42% 50.81% 100.00%

6.  Γαιιία 3.4% 3.45% 17.31% 3.20% 3.94% 75.55% 100.00%

7.  Οιιαλδία 3.3% 2.07% 33.35% 3.10% 10.84% 52.71% 100.00%

8. Υνλγθ-Κνλγθ (Κίλαο) 3.0% 0.27% 4.08% 7.25% 40.52% 48.15% 100.00%

9. Ν. Κνξέα 2.6% 0.46% 12.15% 4.64% 0.37% 82.84% 100.00%

10. Ηλδία 2.5% 0.24% 5.84% 49.03% 1.21% 43.92% 100.00%

11.  Ηηαιία 2.5% 10.78% 21.97% 2.82% 26.59% 48.62% 100.00%

12.Μεμηθό 2.4% 0.50% 5.22% 0.08% 0.00% 94.70% 100.00%

13. Καλαδάο 2.4% 0.45% 51.59% 3.32% 4.12% 40.97% 100.00%

14. Βέιγην 2.2% 1.40% 25.96% 1.47% 3.43% 69.14% 100.00%

15.  Ηζπαλία 1.9% 3.27% 18.25% 2.47% 15.69% 63.59% 100.00%

16. ηγθαπνύξε 1.9% 0.42% 4.78% 0.11% 37.36% 57.75% 100.00%

17. Σατβάλ 1.5% 0.05% 24.49% 13.82% 2.94% 58.75% 100.00%

18. Διβεηία 1.4% 0.45% 26.71% 0.98% 7.95% 64.36% 100.00%

19.  Πνισλία 1.4% 1.47% 30.49% 1.31% 3.30% 64.90% 100.00%

20. Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 1.3% 0.73% 9.23% 2.05% 14.15% 74.57% 100.00%

21. Ρσζία 1.3% 0.61% 11.44% 1.45% 10.38% 76.73% 100.00%

22. Σατιάλδε 1.2% 0.18% 24.65% 18.76% 1.36% 55.23% 100.00%

23. Βηεηλάκ 1.2% 0.17% 8.06% 38.22% 0.08% 53.64% 100.00%

24. Απζηξαιία 1.2% 0.52% 41.84% 1.22% 0.01% 56.93% 100.00%

25. Σνπξθία 1.1% 5.81% 3.67% 14.83% 55.85% 25.65% 100.00%

26. Μαιαηζία 1.1% 0.11% 7.37% 6.73% 59.74% 26.16% 100.00%

27. Απζηξία 1.0% 0.86% 32.27% 0.52% 3.68% 63.53% 100.00%

28. Βξαδηιία 1.0% 0.40% 2.45% 0.85% 77.87% 18.83% 100.00%

29. Γεκ. Σεο Σζερίαο 0.9% 0.78% 23.33% 0.78% 5.00% 70.89% 100.00%

30. Ηλδνλεζία 0.9% 0.22% 4.75% 82.05% 0.00% 13.20% 100.00%

31. νπεδία 0.8% 0.63% 36.09% 0.25% 11.49% 52.17% 100.00%

32. ανπδηθή Αξαβία 0.7% 2.21% 4.70% 1.72% 85.09% 8.49% 100.00%

33. Οπγγαξία 0.6% 0.62% 20.57% 0.59% 2.17% 76.67% 100.00%

34. Φηιηππήλεο 0.6% 0.02% 18.10% 1.56% 11.20% 69.14% 100.00%

35. Γεκ. Σεο Ν. Αθξηθήο 0.6% 0.26% 8.65% 0.46% 1.09% 89.80% 100.00%

36. Ηξιαλδία 0.5% 0.41% 7.03% 1.20% 47.88% 43.89% 100.00%

37. Γαλία 0.5% 0.68% 30.26% 12.96% 9.74% 47.04% 100.00%

38. Ρνπκαλία 0.5% 3.00% 23.70% 1.11% 2.66% 72.53% 100.00%

39. Γεκνθξαηία ηεο  ινβαθίαο 0.5% 0.44% 11.94% 11.65% 0.38% 76.03% 100.00%

40. Πνξηνγαιία 0.5% 0.60% 26.35% 0.61% 15.70% 57.34% 100.00%

41. Ννξβεγία 0.4% 0.30% 18.89% 0.77% 17.10% 63.24% 100.00%

42. Ηζξαήι 0.4% 1.39% 6.42% 2.42% 41.84% 49.32% 100.00%

43. Φηλιαλδία 0.4% 0.50% 14.72% 5.13% 2.65% 77.50% 100.00%

44. Αίγππηνο 0.4% 2.78% 6.99% 9.42% 76.13% 7.46% 100.00%

45. Υηιή 0.4% 0.05% 9.88% 5.06% 3.01% 82.05% 100.00%

46. Οπθξαλία 0.3% 0.62% 17.08% 2.12% 57.31% 23.49% 100.00%

47. Μπαγθιαληέο 0.3% 0.17% 0.25% 67.68% 0.00% 32.07% 100.00%

48. Ηξάθ 0.3% 0.22% 15.84% 0.04% 22.26% 61.86% 100.00%

49. Κνινκβία 0.3% 0.04% 52.63% 1.31% 0.00% 46.06% 100.00%

Σν ζχλνιν γηα ηηο πην πάλσ ρψξεο 91.5% 67.94%

Μέζνο φξνο 19.07% 8.75% 18.38% 53.80% 100.00%

Μεξίδηα ζπκκεηνρήο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ αλα ρώξα θαη  

βαζηθή θαηεγνξία ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδαο 

Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο αλά βαζηθή θαηεγνξία πξντόλησλ πξνο ηηο πξώηεο 49 ρώξεο ηνπ θόζκν κε ηε κεγαιύηεξε απνξξόθεζε πξντόλησλ από 

ην ζύλνιν ησλ παγθόζκησλ εηζαγσγώλ     2019

Μεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζηηο παγθόζκηεο 

εηζαγσγέο

Σν κεξίδην ζπκκεηνρήο ηεο 

θάζε ρώξαο σο πξνο ην 

ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ ηεο 

Διιάδαο

Υώξα

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ. Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & 

Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  



44 

 

Πίλαθαο 3 

Δμαγσγέο 

αγξνηηθώλ 

πξντόλησλ

Δμαγσγέο 

πξώησλ πιώλ

Δμαγσγέο 

θαπζίκσλ ή 

ελεξγεηαθώλ 

πξντόλησλ

Δμαγσγέο 

βηνκεραληθώλ 

πξντόλησλ ύλνιν

1.  ΖΠΑ 13.2% 4.15% 24.97% 1.57% 15.43% 58.03% 100.00%

2.  Κίλα 10.8% 2.75% 1.66% 37.74% 48.98% 11.61% 100.00%

3.  Γεξκαλία 6.5% 6.41% 36.55% 1.14% 5.13% 57.18% 100.00%

4.Ηαπσλία 3.8% 0.37% 69.81% 6.40% 0.60% 23.20% 100.00%

5.  Ζλσκέλν Βαζίιεην 3.4% 3.63% 31.20% 1.68% 17.90% 49.22% 100.00%

6.  Γαιιία 3.4% 3.05% 20.91% 2.58% 4.24% 72.26% 100.00%

7.  Οιιαλδία 3.3% 2.01% 35.04% 2.30% 8.29% 54.37% 100.00%

8. Υνλγθ-Κνλγθ (Κίλαο) 3.2% 0.29% 4.75% 7.44% 44.78% 43.03% 100.00%

9. Ν. Κνξέα 2.7% 0.34% 17.23% 4.82% 0.13% 77.82% 100.00%

10. Ηλδία 2.6% 0.45% 6.95% 23.62% 45.41% 24.03% 100.00%

11.  Ηηαιία 2.5% 10.26% 29.91% 3.25% 22.90% 43.94% 100.00%

12. Καλαδάο 2.4% 0.49% 47.59% 3.37% 10.86% 38.17% 100.00%

13. Μεμηθό 2.4% 0.35% 5.74% 0.08% 0.01% 94.17% 100.00%

14. Βέιγην 2.3% 1.26% 33.72% 3.32% 8.12% 54.84% 100.00%

15.  Ηζπαλία 2.0% 3.35% 21.15% 1.62% 18.34% 58.90% 100.00%

16. ηγθαπνύξε 1.9% 1.29% 1.68% 0.08% 83.25% 14.99% 100.00%

17. Σατβάλ 1.4% 0.05% 17.70% 16.27% 1.12% 64.92% 100.00%

18. Διβεηία 1.4% 0.43% 27.35% 0.90% 8.79% 62.96% 100.00%

19.  Πνισλία 1.3% 2.73% 28.94% 1.51% 4.34% 65.21% 100.00%

20. Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 1.3% 0.95% 5.37% 1.10% 35.83% 57.70% 100.00%

21. Ρσζία 1.3% 0.70% 14.75% 2.05% 11.78% 71.42% 100.00%

22. Σατιάλδε 1.3% 0.15% 35.00% 25.91% 0.44% 38.65% 100.00%

23. Βηεηλάκ 1.2% 0.13% 12.51% 38.32% 0.00% 49.17% 100.00%

24. Απζηξαιία 1.2% 0.48% 52.09% 1.14% 0.12% 46.65% 100.00%

25. Σνπξθία 1.1% 6.16% 2.76% 6.49% 63.47% 27.28% 100.00%

26. Μαιαηζία 1.1% 0.05% 13.66% 26.07% 24.03% 36.24% 100.00%

27. Απζηξία 1.0% 0.84% 34.93% 0.81% 3.23% 61.03% 100.00%

28. νπεδία 0.9% 0.67% 35.02% 0.76% 16.62% 47.60% 100.00%

29. Γεκ. Σεο Σζερίαο 0.9% 0.70% 27.50% 0.74% 6.56% 65.20% 100.00%

30. Βξαδηιία. 0.9% 0.34% 3.42% 1.14% 68.61% 26.83% 100.00%

31. Ηλδνλεζία 0.9% 0.21% 18.51% 63.70% 0.00% 17.79% 100.00%

32. ανπδηθή Αξαβία 0.7% 2.20% 4.88% 1.30% 86.55% 7.27% 100.00%

33. Οπγγαξία 0.6% 0.52% 23.05% 1.18% 4.27% 71.50% 100.00%

34. Φηιηππήλεο 0.6% 0.20% 1.19% 0.42% 90.23% 8.16% 100.00%

35. Γεκ. Σεο Ν. Αθξηθήο 0.6% 0.24% 7.88% 1.65% 0.21% 90.26% 100.00%

36. Ρνπκαλία 0.5% 2.87% 22.76% 1.13% 3.28% 72.83% 100.00%

37. Γεκ. Σεο ινβαθίαο 0.5% 0.00% 17.28% 21.43% 1.54% 59.75% 100.00%

38. Γαλία 0.5% 0.61% 29.45% 15.71% 12.52% 42.32% 100.00%

39. Ηξιαλδία 0.5% 0.41% 9.22% 1.24% 46.97% 42.57% 100.00%

40. Αίγππηνο 0.4% 3.50% 3.92% 6.82% 84.15% 5.11% 100.00%

41. Ηζξαήι 0.4% 1.21% 7.24% 3.67% 21.98% 67.11% 100.00%

42. Φηλιαλδία 0.4% 0.53% 13.10% 3.87% 2.62% 80.41% 100.00%

43. Πνξηνγαιία 0.4% 0.62% 32.60% 0.39% 12.89% 54.12% 100.00%

44. Ννξβεγία 0.4% 0.25% 22.23% 5.85% 17.55% 54.37% 100.00%

45. Υηιή 0.4% 0.04% 14.25% 5.52% 0.97% 79.26% 100.00%

46. Οπθξαλία 0.3% 0.55% 13.49% 1.25% 64.17% 21.09% 100.00%

47. Αξγεληηλή 0.3% 0.10% 1.43% 0.30% 79.87% 18.40% 100.00%

48. Παθηζηάλ 0.3% 0.10% 5.00% 68.62% 0.01% 26.37% 100.00%

49. Μπαγθιαληέο 0.3% 0.11% 0.22% 47.62% 0.00% 52.16% 100.00%

Σν ζχλνιν γηα ηηο πην πάλσ ρψξεο 91.7% 69.10%

Μέζνο φξνο 19.34% 9.71% 22.63% 48.32% 100.00%

Μεξίδηα ζπκκεηνρήο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ αλα ρώξα θαη  

βαζηθή θαηεγνξία ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ ηεο Διιάδαο 

Δμαγσγέο ηεο Διιάδαο αλά βαζηθή θαηεγνξία πξντόλησλ πξνο ηηο πξώηεο 49 ρώξεο ηνπ θόζκν κε ηε κεγαιύηεξε απνξξόθεζε πξντόλησλ από 

ην ζύλνιν ησλ παγθόζκησλ εηζαγσγώλ     2018

Μεξίδην ζπκκεηνρήο 

ζηηο παγθόζκηεο 

εηζαγσγέο

Σν κεξίδην ζπκκεηνρήο ηεο 

θάζε ρώξαο σο πξνο ην 

ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ ηεο 

Διιάδαο

Υώξα

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή θαη Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ. Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & 

Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πίλαθαο 4 

Αγξνηηθά 

πξντόληα

Καπζηκα & 

νξπθηά Βηνκεραληθά Λνηπά πξντόληα ύλνιν

1.  ΖΠΑ 6.76% 12.97% 75.91% 4.36% 100.00%

2.  Κίλα 9.23% 24.51% 61.81% 4.45% 100.00%

3.  Γεξκαλία 9.87% 14.35% 74.21% 1.57% 100.00%

4.Ηαπσλία 11.14% 31.01% 55.60% 2.25% 100.00%

5.  Ζλσκέλν Βαζίιεην 10.88% 12.48% 70.54% 6.10% 100.00%

6.  Γαιιία 10.70% 14.04% 74.82% 0.44% 100.00%

7.  Οιιαλδία 12.86% 22.00% 64.26% 0.88% 100.00%

8. Υνλγθ-Κνλγθ (Κίλαο) 4.86% 3.43% 84.00% 7.71% 100.00%

9. Ν. Κνξέα 7.20% 33.93% 58.47% 0.40% 100.00%

10. Ηλδία 6.51% 37.33% 45.90% 10.26% 100.00%

11.  Ηηαιία 12.87% 18.74% 66.89% 1.50% 100.00%

12. Καλαδάο 8.66% 10.81% 74.20% 6.33% 100.00%

13. Μεμηθό 6.96% 10.17% 77.20% 5.67% 100.00%

14. Βέιγην 10.39% 17.48% 70.82% 1.31% 100.00%

15.  Ηζπαλία 12.44% 19.47% 67.63% 0.46% 100.00%

16. ηγθαπνύξε 4.20% 25.99% 65.89% 3.92% 100.00%

17. Σατβάλ 5.61% 24.22% 66.23% 3.94% 100.00%

18. Διβεηία 4.82% 5.72% 60.23% 29.23% 100.00%

19.  Πνισλία 10.32% 11.92% 75.86% 1.90% 100.00%

20. Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 7.16% 5.82% 62.75% 24.27% 100.00%

21. Ρσζία 13.23% 3.36% 76.89% 6.52% 100.00%

22. Σατιάλδε 7.61% 20.55% 67.89% 3.95% 100.00%

23. Βηεηλάκ 11.39% 9.54% 78.24% 0.83% 100.00%

24. Απζηξαιία 6.93% 13.98% 71.52% 7.57% 100.00%

25. Σνπξθία 7.41% 22.58% 60.43% 9.58% 100.00%

26. Μαιαηζία 9.90% 19.28% 68.71% 2.11% 100.00%

27. Απζηξία 9.89% 12.45% 76.35% 1.31% 100.00%

28. νπεδία 12.48% 14.15% 73.06% 0.31% 100.00%

29. Γεκ. Σεο Σζερίαο 7.20% 10.32% 81.98% 0.50% 100.00%

30. Βξαδηιία. 6.56% 17.88% 71.33% 4.23% 100.00%

31. Ηλδνλεζία 13.14% 22.37% 63.25% 1.24% 100.00%

32. ανπδηθή Αξαβία 15.19% 5.33% 72.19% 7.29% 100.00%

33. Οπγγαξία 7.00% 11.88% 80.89% 0.23% 100.00%

34. Φηιηππήλεο 11.66% 16.27% 69.20% 2.87% 100.00%

35. Γεκ. Σεο Ν. Αθξηθήο 6.63% 16.67% 52.15% 24.55% 100.00%

36. Ρνπκαλία 10.77% 10.12% 78.76% 0.35% 100.00%

37. Γεκ. Σεο ινβαθίαο 7.09% 12.18% 81.24% -0.51% 100.00%

38. Γαλία 17.22% 8.70% 72.78% 1.30% 100.00%

39. Ηξιαλδία 11.75% 9.29% 74.77% 4.19% 100.00%

40. Αίγππηνο 23.85% 21.05% 54.29% 0.81% 100.00%

41. Ηζξαήι 9.24% 15.26% 75.15% 0.35% 100.00%

42. Φηλιαλδία 10.57% 21.29% 64.82% 3.32% 100.00%

43. Πνξηνγαιία 16.77% 16.68% 66.36% 0.19% 100.00%

44. Ννξβεγία 10.83% 10.70% 77.62% 0.85% 100.00%

45. Υηιή 9.71% 18.21% 71.85% 0.23% 100.00%

46. Οπθξαλία 10.56% 27.85% 60.30% 1.29% 100.00%

47. Αξγεληηλή 4.62% 14.35% 79.99% 1.04% 100.00%

48. Παθηζηάλ 15.46% 30.37% 53.47% 0.70% 100.00%

49. Μπαγθιαληέο 20.96% 9.47% 63.98% 5.59% 100.00%

Μέζνο όξνο 10.18% 16.30% 69.24% 4.28% 100.00%

Υώξεο κε ηα κεγαιύηεξα κεξίδηα 

ζπκκεηνρήο ζηηο παγθόζκηεο εηζαγσγέο 

πξντόλησλ

ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ

ΜΔΖ ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΉ ΑΝΑ ΒΑΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ 

ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΆΘΔ ΥΩΡΑ ΑΠ ΣΗ 49 ΠΡΩΣΔ ΜΔ ΣΖ ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ 

ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ 2013 - 2018 

 
Πεγή: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Σα ινηπά πξντφληα πεξηιακβάλνπλ πξψηεο χιεο θαη ζπλαιιαγέο πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε ηελ ΣΣΓΔ. Οη 

εηζαγσγέο έρνπλ ηαμηλνκεζεί κε ηε κέζνδν ηνπ Cost Insurance Freight (CIF).    
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Πίλαθαο 5  

Δηζαγσγέο / 

ΑΔΠ

ΓΔηζαγσγέο/

ΓΑΔΠ em

α/α Υώξα 2017 2018 2017 2018 2018

Γ=κεηαβνιή 

έλαληη 

πξνεγνύκελε

ο πεξηόδνπ  

(2018/2017)

Δηζνδεκαηηθή 

ειαζηηθόηεηα 

ησλ εηζαγσγώλ 

δήηεζεο

1 ΖΠΑ 19,519.4 20,580.3 2,408.5 2,612.4 12.7% 19.2% 1.514

2 Κίλα 13,368.1 14,140.2 1,843.8 2,135.7 15.1% 37.8% 2.503

3 Γεξκαλία 3,664.5 3,951.3 1,162.9 1,285.7 32.5% 42.8% 1.316

4 Ηαπσλία 4,859.8 4,971.8 671.4 748.5 15.1% 68.9% 4.573

5 Ζλσκέλν Βαζίιεην 2,640.1 2,828.8 643.5 674.0 23.8% 16.2% 0.678

6 Γαιιία 2,591.8 2,780.2 618.6 672.5 24.2% 28.6% 1.183

7 Οιιαλδία 833.6 914.5 574.6 644.7 70.5% 86.7% 1.229

8 Υνλγθ-Κνλγθ

9 Γεκνθξαηία Ν. Κνξέαο 1,623.9 1,720.5 478.5 535.2 31.1% 58.7% 1.887

10 Ηλδία 2,652.3 2,718.7 449.9 514.5 18.9% 97.2% 5.135

11 Ηηαιία 1,950.7 2,075.9 453.1 500.8 24.1% 38.1% 1.580

12 Μεμηθό 1,157.0 1,222.1 432.2 476.5 39.0% 68.0% 1.745

13 Καλαδάο 1,649.9 1,712.5 443.2 470.6 27.5% 43.8% 1.594

14 Βέιγην 495.9 532.3 408.9 450.1 84.6% 113.2% 1.339

15 Ηζπαλία 1,317.1 1,427.5 352.0 388.0 27.2% 32.6% 1.199

16 ηγθαπνύξε 338.4 364.1 327.9 370.9 101.9% 167.3% 1.642

17 Σατβάλ 574.9 589.9 259.3 286.3 48.5% 180.0% 3.709

18 Διβεηία 680.0 705.5 269.8 279.5 39.6% 38.0% 0.960

19 Πνισλία 526.7 585.8 233.8 266.5 45.5% 55.3% 1.216

20 Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα 377.7 414.2 273.7 261.5 63.1% -33.4% -0.529

21 Σατιάλδε 455.3 504.9 221.5 248.2 49.2% 53.8% 1.095

22 Ρσζία 1,579.3 1,657.3 238.4 248.7 15.0% 13.2% 0.880

23 Βηεηλάκ 220.4 241.3 211.5 235.5 97.6% 114.8% 1.177

24 Απζηξαιία 1,386.8 1,420.1 228.8 235.4 16.6% 19.8% 1.196

25 Σνπξθία 852.6 771.3 233.8 223.0 28.9% 13.3% 0.459

26 Μαιαηζία 319.0 358.6 195.4 217.6 60.7% 56.1% 0.924

27 Απζηξία 417.7 456.2 175.8 193.7 42.5% 46.5% 1.095

28 Βξαδηιία 2,052.8 1,867.8 157.5 188.6 10.1% -16.8% -1.665

29 Ηλδνλεζία 1,015.3 1,022.4 156.9 188.7 18.5% 447.9% 24.267

30 Γεκ. Σεο Σζερίαο 215.9 245.2 163.4 184.7 75.3% 72.7% 0.965

31 νπεδία 540.5 556.1 154.2 170.2 30.6% 102.6% 3.351

32 ανπδηθή Αξαβία 688.6 786.5 134.5 137.1 17.4% 2.7% 0.152

33 Οπγγαξία 139.8 161.2 107.5 121.7 75.5% 66.4% 0.879

34 Φηιιηπίλεο 313.6 330.9 101.9 119.3 36.1% 100.6% 2.790

35 Ν. Αθξηθή 349.4 368.1 101.3 113.6 30.9% 65.8% 2.131

36 Ηξιαλδία 335.2 382.8 93.2 107.1 28.0% 29.2% 1.044

37 Γαλία 329.9 352.1 93.3 102.6 29.1% 41.9% 1.438

38 Ρνπκαλία 211.4 239.6 85.5 97.8 40.8% 43.6% 1.069

39 Γεκ. Σεο ινβαθίαο 95.8 106.6 83.3 93.9 88.1% 98.1% 1.114

40 Πνξηνγαιία 221.3 240.9 78.8 88.6 36.8% 50.0% 1.359

41 Ηζξαήι 353.3 370.6 71.9 80.1 21.6% 47.4% 2.193

42 Ννξβεγία 398.4 434.2 81.2 86.6 19.9% 15.1% 0.756

43 Φηλιαλδία 252.9 274.2 70.6 78.6 28.7% 37.6% 1.310

44 Υηιή 277.7 298.2 65.3 75.0 25.2% 47.3% 1.881

45 Αίγππηνο 236.5 249.6 61.6 72.0 28.8% 79.4% 2.752

46 Αξγεληηλή 642.9 519.5 66.9 65.4 12.6% 1.2% 0.097

47 Μπαγθιαληέο 262.1 288.4 52.8 60.5 21.0% 29.3% 1.396

48 Παθηζηάλ 304.6 314.6 57.7 60.5 19.2% 28.0% 1.456

49 Οπθξαλία 112.1 130.9 49.6 57.0 43.5% 39.4% 0.904

75,606.3 79,404.2 15,954.0 17,589.4

21.1% 22.2%

ΑΔΠ (αμία ζε δηζ. δνι. ΖΠΑ - 

ηξέρνπζεο ηηκέο)

Δηζαγσγέο (αμία ζε εθαη. 

δνι. ΖΠΑ - F.O.B.)

Ζ ΔΗΟΓΖΜΑΣΗΚΖ ΔΛΑΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ ΕΖΣΖΖ ΓΗΑ ΣΗ 49 ΠΡΩΣΔ ΥΩΡΔ ΜΔ ΣΖ 

ΜΔΓΑΛΤΣΔΡΖ ΑΠΟΡΡΟΦΖΖ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΑΠ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ ΣΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ

Γεληθό ζύλνιν

Μέζε ξνπή ησλ εηζαγσγώλ  
Πεγή: Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν θαη Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε 

απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο 

& Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 
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Πίλαθαο 6 

% Γ - Μεηαβνιή έλαληη πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 2016 %Γ 2017 %Γ 2018 %Γ 2019 %Γ 2020 %Γ

Δμαγσγέο κε πινία 25,445.7 -1.2% 28,865.4 13.4% 33,471.4 16.0% 33,866.9 1.2% 30,705.3 -9.3%

Δμαγσγέο (α+β) 25,325.8 -1.1% 28,762.2 13.6% 33,338.6 15.9% 33,774.0 1.3% 30,548.5 -9.6%

α) αγαζά 18,429.2 2.0% 19,782.7 7.3% 21,854.9 10.5% 23,105.7 5.7% 23,833.3 3.1%

β) θαύζηκα 6,896.6 -8.6% 8,979.5 30.2% 11,483.7 27.9% 10,668.3 -7.1% 6,715.2 -37.1%

γ) πινία 119.9 -17.7% 103.2 -13.9% 132.8 28.7% 92.9 -30.0% 156.8 68.8%

Δηζαγσγέο κε πινία 42,317.8 0.3% 47,357.3 11.9% 54,119.7 14.3% 55,847.3 3.2% 48,621.7 -12.9%

Δηζαγσγέο (δ+ε) 42,149.1 0.7% 47,235.8 12.1% 53,921.1 14.2% 55,377.0 2.7% 48,389.6 -12.6%

δ) αγαζά 32,420.6 6.2% 35,019.7 8.0% 37,958.0 8.4% 40,347.2 6.3% 38,711.2 -4.1%

ε) θαύζηκα 9,728.5 -14.2% 12,216.1 25.6% 15,963.1 30.7% 15,029.8 -5.8% 9,678.4 -35.6%

δ) πινία 168.7 -50.8% 121.5 -28.0% 198.6 63.5% 470.3 136.8% 232.1 -50.6%

Ογθνο εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ (κε ηα πινία) 67,763.5 -0.3% 76,222.7 12.5% 87,591.1 14.9% 89,714.2 2.4% 79,327.0 -11.6%

Ογθνο εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ (ρσξίο ηα 

πινία) 67,474.9 0.0% 75,998.0 12.6% 87,259.7 14.8% 89,151.0 2.2% 78,938.1 -11.5%

   αγαζά (α +δ) 50,849.8 4.7% 54,802.4 7.8% 59,812.9 9.1% 89,151.0 49.0% 62,544.5 -29.8%

   θαύζηκα (β + ε) 16,625.1 -12.0% 21,195.6 27.5% 27,446.8 29.5% 25,698.1 -6.4% 16,393.6 -36.2%

   πινία 288.6 -40.9% 224.7 -22.1% 331.4 47.5% 563.2 69.9% 388.9 -30.9%

Δκπνξηθό ηζνδύγην (α+β) - (δ+ε)  ή (α-δ)+(β-ε) -16,823.3 3.5% -18,473.6 9.8% -20,582.5 11.4% -21,603.0 5.0% -17,841.1 -17.4%

αγαζά (α-δ) -13,991.4 12.3% -15,237.0 8.9% -16,103.1 5.7% -17,241.5 7.1% -14,877.9 -13.7%

θαύζηκα (β-ε) -2,831.9 -25.4% -3,236.6 14.3% -4,479.4 38.4% -4,361.5 -2.6% -2,963.2 -32.1%

πινία (γ-δ) -48.8 -75.3% -18.3 -62.5% -65.8 259.6% -377.4 473.6% -75.3 -80.0%

Δκπνξηθό ηζνδύγην (κε πινία) -16,872.1 2.5% -18,491.9 9.6% -20,648.3 11.7% -21,980.4 6.5% -17,916.4 -18.5%

 ΔΜΠΟΡΗΚΔ ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ  (αμία ζε εθαη. επξώ)

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ 

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 
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Πίλαθαο 7 

%Γ Πνζνζηηαία κεηαβνιή έλαληη 

πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 2016 %Γ 2017 %Γ 2018 %Γ 2019 %Γ 2020 %Γ

ΔΞΑΓΩΓΔ  

     Αγξνηηθά (0+1+4) 5,629.3 8.0% 5,560.3 -1.2% 5,950.0 7.0% 5,876.3 -1.2% 6,563.7 11.7%

     Πξώηεο ύιεο (2) 1,013.9 -0.4% 1,284.3 26.7% 1,361.8 6.0% 1,462.7 7.4% 1,248.6 -14.6%

     Καύζηκα (3) 6,896.6 -8.6% 8,979.5 30.2% 11,483.7 27.9% 10,668.3 -7.1% 6,715.2 -37.1%

     Βηνκεραληθά (5+6+7,..,+9) 11,472.5 0.3% 12,569.7 9.6% 14,159.4 12.6% 15,318.9 8.2% 15,624.9 2.0%

1.  ύλνιν  (ρσξίο ηα πινία) 25,012.3 -0.8% 28,393.8 13.5% 32,954.9 16.1% 33,326.2 1.1% 30,152.4 -9.5%

2.  Δμαγσγέο πινίσλ 119.9 -17.7% 103.2 -13.9% 132.8 28.7% 92.9 -30.0% 156.8 68.8%

3. Δμαγσγέο πξνο ηελ Δ.Δ. πνπ δελ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί ζε θαηεγνξίεο πξντόλησλ (Intra- 

adjustment) 313.5 -20.9% 368.4 17.5% 383.7 4.2% 447.8 16.7% 396.1 -11.5%

ύλνιν Δμαγσγώλ  (1+ 2 + 3) 25,445.7 -1.2% 28,865.4 13.4% 33,471.4 16.0% 33,866.9 1.2% 30,705.3 -9.3%

ΔΗΑΓΩΓΔ

     Αγξνηηθά (0+1+4) 6,119.0 5.5% 6,421.7 4.9% 6,486.2 1.0% 6,758.3 4.2% 6,157.0 -8.9%

     Πξώηεο ύιεο (2) 1,059.4 -1.2% 1,214.9 14.7% 1,331.2 9.6% 1,348.1 1.3% 1,233.3 -8.5%

     Καύζηκα (3) 9,728.5 -14.2% 12,216.2 25.6% 15,963.1 30.7% 15,029.8 -5.8% 9,678.4 -35.6%

     Βηνκεραληθά (5+6+7,..,+9) 24,179.0 6.6% 26,159.4 8.2% 28,794.9 10.1% 30,725.4 6.7% 29,897.7 -2.7%

1. ύλνιν (ρσξίο ηα πινία) 41,085.9 0.5% 46,012.2 12.0% 52,575.4 14.3% 53,861.6 2.4% 46,966.4 -55.7%

2. Δηζαγσγέο πινίσλ 168.7 -50.8% 121.5 -28.0% 198.6 63.5% 470.3 136.8% 232.1 -50.6%

3. Δηζαγσγέο από ηελ Δ.Δ. πνπ δελ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί ζε θαηεγνξίεο πξντόλησλ (Intra- 

adjustment) 1,063.2 9.9% 1,223.6 15.1% 1,345.7 10.0% 1,515.4 12.6% 1,423.2 -6.1%

ύλνιν εηζαγσγώλ (1 + 2 + 3) 42,317.8 0.3% 47,357.3 11.9% 54,119.7 14.3% 55,847.3 3.2% 48,621.7 -12.9%

0   Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 5.  Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 7.  Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ

1   Πνηά θαη Καπλόο        6.  Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 8.  Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε

2   Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο εθηόο από θαύζηκα 9.  πλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλεο

3  Οξπθηά θαύζηκα ιηπαληηθά θιπ.

ΔΞΑΓΩΓΔ ΚΑΗ ΔΗΑΓΩΓΔ ΚΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΑΓΡΟΣΗΚΑ, ΠΡΩΣΔ ΤΛΔ, ΚΑΤΗΜΑ ΚΑΗ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ  (αμία ζε επξώ)

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ 

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 
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Πίλαθαο 8 

2016 2017 2018 2019 2020

ΔΞΑΓΩΓΔ  

     Αγξνηηθά (0+1+4) 22.12% 19.26% 17.78% 17.35% 21.38%

     Πξώηεο ύιεο (2) 3.98% 4.45% 4.07% 4.32% 4.07%

     Καύζηκα (3) 27.10% 31.11% 34.32% 31.50% 21.87%

     Βηνκεραληθά (5+6+7,..,+9) 45.09% 43.55% 42.28% 45.23% 50.89%

1.  ύλνιν  (ρσξίο ηα πινία) 98.30% 98.37% 98.46% 98.40% 98.20%

2.  Δμαγσγέο πινίσλ 0.47% 0.36% 0.40% 0.27% 0.51%

3. Δμαγσγέο πξνο ηελ Δ.Δ. πνπ δελ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί ζε θαηεγνξίεο πξντόλησλ (Intra- 

adjustment) 1.23% 1.28% 1.15% 1.32% 1.29%

ύλνιν Δμαγσγώλ  (1 + 2 + 3) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ΔΗΑΓΩΓΔ

     Αγξνηηθά (0+1+4) 14.46% 13.56% 11.98% 12.10% 12.66%

     Πξώηεο ύιεο (2) 2.50% 2.57% 2.46% 2.41% 2.54%

     Καύζηκα (3) 22.99% 25.80% 29.50% 26.91% 19.91%

     Βηνκεραληθά (5+6+7,..,+9) 57.14% 55.24% 53.21% 55.02% 61.49%

1. ύλνιν (ρσξίο ηα πινία) 97.09% 97.16% 97.15% 96.44% 96.60%

2. Δηζαγσγέο πινίσλ 0.40% 0.26% 0.37% 0.84% 0.48%

3. Δηζαγσγέο από ηελ Δ.Δ. πνπ δελ έρνπλ 

ηαμηλνκεζεί ζε θαηεγνξίεο πξντόλησλ (Intra- 

adjustment) 2.51% 2.58% 2.49% 2.71% 2.93%

ύλνιν εηζαγσγώλ (1 + 2 + 3) 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

0   Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 5.  Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 7.  Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ

1   Πνηά θαη Καπλόο        6.  Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 8.  Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε

2   Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο εθηόο από θαύζηκα 9.  πλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλεο

3  Οξπθηά θαύζηκα ιηπαληηθά θιπ.

Ζ ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ ΒΑΗΚΩΝ ΚΑΣΖΓΟΡΗΩΝ (αγξνηηθά, πξώηεο ύιεο, θαύζηκα θαη βηνκεραληθά) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ ΚΑΗ ΔΗΑΓΩΓΩΝ 

ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ 

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 
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Πίλαθαο 9 

2016 2017 2018 2019 2020

1. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ρακειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 2,704,875,442 3,148,350,368 3,423,160,818 3,894,470,013 3,432,062,840

2. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα κεζαίαο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 3,338,714,939 3,690,614,627 4,217,217,478 4,389,526,238 4,445,680,657

3. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα πςειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 2,479,402,024 2,505,918,293 3,094,183,009 3,584,317,952 4,485,824,565

Σν γεληθφ ζχλνιν (1 + 2 + 3) 8,522,992,405 9,344,883,288 10,734,561,305 11,868,314,203 12,363,568,062

2016 2017 2018 2019 2020

1. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ρακειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 31.7% 33.7% 31.9% 32.8% 27.8%

2. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα κεζαίαο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 39.2% 39.5% 39.3% 37.0% 36.0%

3. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα πςειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 29.1% 26.8% 28.8% 30.2% 36.3%

Σν γεληθφ ζχλνιν (1 + 2 + 3) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2016 2017 2018 2019 2020

1. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ρακειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 10.81% 11.09% 10.39% 11.69% 11.38%

2. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα κεζαίαο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 13.35% 13.00% 12.80% 13.17% 14.74%

3. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα πςειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 9.91% 8.83% 9.39% 10.76% 14.88%

Σν γεληθφ ζχλνιν (1 + 2 + 3) 34.07% 32.91% 32.57% 35.61% 41.00%

Σν ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ην επίπεδν 

εμεηδίθεπζεο ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ  (αμία ζε επξψ)

Δθαηνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ εμαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ην 

επίπεδν εμεηδίθεπζεο ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

εληάζεσο ηερλνινγίαο (αμία ζε επξψ)

Δθαηνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ εμαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ην 

επίπεδν εμεηδίθεπζεο ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ  σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδνο ζηελ παγθφζκηα 

αγνξά

 
Ζ νκαδνπνίεζε ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζε ρακειή, κεζαία θαη πςειή εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο είλαη ζχκθσλε κε 

ηε κέζνδν ηεο Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε UNCTAD STAT (United Nations Conference on trade 

and development). 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πίλαθαο 10 

Δπξσπατθή 

Έλσζε Δπξσδψλε Βαιθάληα

Λνηπή 

Δπξψπε

χλνιν 

Δπξψπεο Αζία Αθξηθή

Β. & Ν. 

Ακεξηθή

Χθεαλία 

θαη ινηπέο 

ρψξεο χλνιν Πινία Γεληθφ ζχλνιν

1 2 3 (A=1+2+3) 4 5 6 7 (B=4+5+6+7) Γ Α+Β+Γ

2014 13,093.1 8,329.3 4,845.7 1,440.9 19,379.7 3,535.3 1,838.2 1,203.7 1,033.1 7,610.3 129.0 27,119.0

2015 13,999.1 9,481.9 3,062.1 1,053.9 18,115.1 3,420.3 1,965.5 1,810.0 297.2 7,493.0 145.6 25,753.7

2016 14,323.8 9,791.4 2,729.4 1,051.0 18,104.2 3,520.3 1,736.5 1,741.0 223.8 7,221.6 119.9 25,445.7

2017 15,473.9 10,533.3 3,544.9 1,264.7 20,283.5 4,686.0 1,781.9 1,747.7 263.1 8,478.7 103.2 28,865.4

2018 16,406.0 12,225.8 3,927.5 2,438.5 22,772.0 5,497.9 2,614.6 2,148.8 305.3 10,566.6 132.8 33,471.4

2019 17,752.4 13,200.8 3,873.9 2,420.1 24,046.4 4,937.2 2,322.9 2,135.2 332.3 9,727.6 92.9 33,866.9

2020 17,574.0 12848.6 2820.2 2191.8 22586 4007.5 1905 1742.9 307.1 7962.5 156.8 30705.3

2014 2.0% 2.8% 2.2% -21.4% -0.2% 11.7% -15.6% -7.8% -9.9% -2.4% 53.9% -0.6%

2015 6.9% 13.8% -36.8% -26.9% -6.5% -3.3% 6.9% 50.4% -71.2% -1.5% 12.9% -5.0%

2016 2.3% 3.3% -10.9% -0.3% -0.1% 2.9% -11.7% -3.8% -24.7% -3.6% -17.7% -1.2%

2017 8.0% 7.6% 29.9% 20.3% 12.0% 33.1% 2.6% 0.4% 17.6% 17.4% -13.9% 13.4%

2018 6.0% 16.1% 10.8% 92.8% 12.3% 17.3% 46.7% 23.0% 16.0% 24.6% 28.7% 16.0%

2019 8.2% 8.0% -1.4% -0.8% 5.6% -10.2% -11.2% -0.6% 8.8% -7.9% -30.0% 1.2%

2020 -2.0% -0.3% -19.1% 44.9% -2.1% -30.2% -23.5% -7.1% 13.9% -22.9% -42.3% -9.3%

Δπξσπατθή 

Έλσζε Δπξσδψλε Βαιθάληα

Λνηπή 

Δπξψπε

χλνιν 

Δπξψπεο Αζία Αθξηθή

Β. & Ν. 

Ακεξηθή

Χθεαλία 

θαη ινηπέο 

ρψξεο χλνιν Πινία Γεληθφ ζχλνιν

1 2 3 (A=1+2+3) 4 5 6 7 (B=4+5+6+7) Γ Α+Β+Γ

2014 48.3% 30.7% 17.9% 5.3% 71.5% 13.0% 6.8% 4.4% 3.8% 28.1% 0.5% 100.0%

2015 54.4% 36.8% 11.9% 4.1% 70.3% 13.3% 7.6% 7.0% 1.2% 29.1% 0.6% 100.0%

2016 56.3% 38.5% 10.7% 4.1% 71.1% 13.8% 6.8% 6.8% 0.9% 28.4% 0.5% 100.0%

2017 53.6% 36.5% 12.3% 4.4% 70.3% 16.2% 6.2% 6.1% 0.9% 29.4% 0.4% 100.0%

2018 49.0% 36.5% 11.7% 7.3% 68.0% 16.4% 7.8% 6.4% 0.9% 31.6% 0.4% 100.0%

2019 52.4% 39.0% 11.4% 7.1% 71.0% 14.6% 6.9% 6.3% 1.0% 28.7% 0.3% 100.0%

2020 57.2% 41.8% 9.2% 7.1% 73.6% 13.1% 6.2% 5.7% 1.0% 25.9% 0.5% 100.0%

 ΓΗΑΡΘΡΧΖ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ (ΠΡΟΟΡΗΜΟ) ΚΑΣΑ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  (αμία ζε εθαη. επξψ) 

Ζ ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (%) ΣΖ ΚΑΘΔ ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ

 Πνζνζηηαία (%Γ) κεηαβνιή έλαληη πξνεγνχκελνπ έηνπο ή ρξνληθήο πεξηφδνπ

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ 

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πίλαθαο 11 

ΣΣΓΔ-3 Πεξηγξαθή πξντφλησλ Κ.Π.

Πνηα πξντφληα 

είλαη έληαζεο 

ηερλνινγίαο

Δμαγσγέο αμία ζε 

επξψ

Καζαξέο εμαγσγέο 

(εμαγσγέο - 

εηζαγσγέο αμία ζε 

επξψ)

Μεξίδην ζπκκεηνρή 

(% ) ζην έιιεηκκα 

ηνπ εκπνξηθνχ 

ηζνδπγίνπ

Μεξίδην ζπκκεηνρή 

(% ) ζην ζχλνιν ησλ 

εμαγσγψλ

Μεξίδην ζπκκεηνρή 

(% ) γηα ην θάζε 

αληίζηνηρν εηζαγφκελν 

πξντφλ ζην ζχλνιν ησλ 

εηζαγσγψλ ηεο Διιάδαο 

334 ΔΛΑΗΑ   ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ   ΚΑΗ  ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ  ΟΡΤΚΣΧΝ,  'ΑΛΛΑ   ΑΠΟ   ΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 1 9,853,052,408 6,266,449,986 -29.97% 29.48% 6.60%

684 ΑΡΓΗΛΗΟ 2 1,551,604,444 765,318,712 -3.66% 4.64% 1.45%

057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ, ΝΧΠΑ Ζ' ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ 1 900,476,013 544,172,802 -2.60% 2.69% 0.66%

263 ΒΑΜΒΑΚΗ 1 529,850,514 516,343,266 -2.47% 1.59% 0.02%

056 ΛΑΥΑΝΗΚΑ, ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ' ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 1 657,339,897 491,872,547 -2.35% 1.97% 0.30%

058 ΦΡΟΤΣΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ' ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 1 427,685,084 350,200,470 -1.67% 1.28% 0.14%

034 ΦΑΡΗΑ ΝΧΠΑ Ζ' ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 1 564,479,884 329,232,175 -1.57% 1.69% 0.43%

661 ΑΒΔΣΖ, ΣΗΜΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΣΟΗΜΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 2 359,462,609 317,007,141 -1.52% 1.08% 0.08%

421 ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΦΤΣΗΚΑ, ΣΑΘΔΡΑ, ΜΑΛΑΚΑ, ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΚΛΠ. 1 387,813,627 300,012,942 -1.43% 1.16% 0.16%

335 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, Κ.Λ.Π. 1 411,290,894 296,893,786 -1.42% 1.23% 0.21%

273 ΠΔΣΡΔ, ΑΜΜΟ ΚΑΗ ΥΑΛΗΚΗΑ 1 265,265,079 234,595,902 -1.12% 0.79% 0.06%

676 ΡΑΒΓΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΜΟΡΦΖ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ' ΥΑΛΤΒΑ 5 Υ.Σ. 363,683,360 214,681,430 -1.03% 1.09% 0.27%

999 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 6 431,317,378 172,253,234 -0.82% 1.29% 0.48%

679 ΧΛΖΝΔ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ' ΥΑΛΤΒΑ 5 Μ.Σ. 288,684,821 167,008,433 -0.80% 0.86% 0.22%

773 ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, Μ.Α.Κ. 4 Μ.Σ. 328,206,378 159,876,639 -0.76% 0.98% 0.31%

122 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 1 364,766,077 132,495,312 -0.63% 1.09% 0.43%

682 XΑΛΚΟ 2 577,051,637 119,952,425 -0.57% 1.73% 0.84%

691 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ., ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ, ΥΑΛΤΒΑ Ζ' ΑΡΓΗΛΗΟ 5 Υ.Σ. 177,157,259 112,568,104 -0.54% 0.53% 0.12%

873 ΜΔΣΡΖΣΔ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ, Μ.Α.Κ. 4 Μ.Σ. 155,042,941 84,040,648 -0.40% 0.46% 0.13%

285 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΑΗ ΑΛΟΤΜΗΝΑ 1 117,587,296 78,199,264 -0.37% 0.35% 0.07%

931 ΔΗΓΗΚΔ  ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΑΞΗΝΟΜΟΤΝΣΑΗ  ΚΑΣΑ ΔΗΓΟ 6 76,355,386 74,156,554 -0.35% 0.23% 0.00%

342 ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΡΟΠΑΝΗΟ ΚΑΗ ΒΟΤΣΑΝΗΟ 1 111,444,314 70,380,491 -0.34% 0.33% 0.08%

278 ΛΟΗΠΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 1 84,865,205 53,327,719 -0.26% 0.25% 0.06%

121 ΚΑΠΝΟ ΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 1 143,023,092 49,669,492 -0.24% 0.43% 0.17%

289 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΠΟΛΤΣΗΜΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ, Μ.Α.Κ. 1 47,251,937 44,064,717 -0.21% 0.14% 0.01%

672 ΡΑΒΓΟΗ  ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΜΟΡΦΔ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ  ΠΡΟΗΟΝΣΑ  ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ ΥΑΛΤΒΑ 5 Μ.Σ. 48,283,522 43,584,185 -0.21% 0.14% 0.01%

042 ΡΤΕΗ 1 54,922,343 34,537,291 -0.17% 0.16% 0.04%

531 ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΤΝΘΔΣΗΚΔ ΥΡΧΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΒΑΦΔ 5 57,957,061 31,114,623 -0.15% 0.17% 0.05%

871 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΟΠΣΗΚΖ, Μ.Α.Κ. 4 Τ.Σ. 40,475,895 27,730,662 -0.13% 0.12% 0.02%

287 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ, Μ.Α.Κ. 1 40,838,976 27,306,069 -0.13% 0.12% 0.02%

572 ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΣΟΤ ΣΤΡΔΝΗΟΤ (ΣΤΡΟΛΗΟΤ) Δ ΑΡΥΗΚΔ ΜΟΡΦΔ 4 Μ.Σ. 79,425,903 22,718,568 -0.11% 0.24% 0.10%

062 ΕΑΥΑΡΧΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 1 52,430,386 18,996,996 -0.09% 0.16% 0.06%

971

ΥΡΤΟ, ΓΗΑ ΜΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ (ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΥΡΤΟΤ) 6 22,466,164 14,027,050 -0.07% 0.07% 0.02%

274 ΘΔΗΟ ΚΑΗ ΑΦΡΤΚΣΟΗ ΗΓΖΡΟΠΤΡΗΣΔ 1 17,077,927 13,400,777 -0.06% 0.05% 0.01%

211 ΓΔΡΜΑΣΑ 1 14,366,353 12,564,677 -0.06% 0.04% 0.00%

035 ΦΑΡΗΑ ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ, ΑΛΑΣΗΜΔΝΑ, Δ ΑΡΜΖ Ζ' ΚΑΠΝΗΣΑ 1 57,777,433 12,077,541 -0.06% 0.17% 0.08%

277 ΛΔΗΑΝΣΗΚΔ ΤΛΔ ΦΤΗΚΔ 1 10,935,099 9,267,896 -0.04% 0.03% 0.00%

848

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΔΝΓΤΔΧ ΑΠΟ ΤΛΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΣΟΤ ΤΦΑΜΑΣΟ, 

ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΗ ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΟ ΟΛΔ ΣΗ ΤΛΔ 3 Υ.Σ. 129,094,314 8,697,746 -0.04% 0.39% 0.22%

223

ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ ΔΛΑΗΧΓΔΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΓΧΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΣΑΘΔΡΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ 1 13,317,102 8,591,127 -0.04% 0.04% 0.01%

896 ΔΡΓΑ ΣΔΥΝΖ, ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΤΛΛΟΓΧΝ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔ 5 Τ.Σ. 13,182,577 7,528,484 -0.04% 0.04% 0.01%

046 ΑΛΔΤΡΗΑ ΑΠΟ ΗΣΑΡΗ 1 16,009,889 7,095,017 -0.03% 0.05% 0.02%

891 ΟΠΛΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ 3 Μ.Σ. 16,677,932 5,324,138 -0.03% 0.05% 0.02%

579 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ, ΞΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΑ 4 Μ.Σ. 12,620,336 4,171,028 -0.02% 0.04% 0.02%

657 ΔΗΓΗΚΑ ΝΖΜΑΣΑ, ΔΗΓΗΚΔ ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΗΝΔ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 3 Υ.Σ. 148,357,567 3,798,798 -0.02% 0.44% 0.27%

024 ΣΤΡΗ ΚΑΗ ΠΖΓΜΔΝΟ ΓΑΛΑ ΓΗΑ ΣΤΡΗ 1 467,136,926 3,369,334 -0.02% 1.40% 0.85%

269 ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΗΜΑΣΗΜΟ ΚΛΠ. 1 7,159,758 2,023,749 -0.01% 0.02% 0.01%

431

ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΕΧΗΚΑ Ζ' ΦΤΣΗΚΑ, ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ, ΚΔΡΗΑ ΚΑΗ  ΛΟΗΠΑ ΜΖ ΒΡΧΗΜΑ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 1 10,885,377 1,293,005 -0.01% 0.03% 0.02%

733

ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ   ΚΑΗ   ΔΡΓΑΛΔΗΑ  ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ  ΜΔΣΑΛΛΧΝ,   ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ ΚΑΡΒΗΓΗΧΝ, 

Κ.Λ.Π., ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΥΧΡΗ ΑΦΑΗΡΔΖ ΤΛΖ 4 Μ.Σ. 11,999,431 992,754 0.00% 0.04% 0.02%

961 ΝΟΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΝΟΜΗΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ  ΣΑ ΥΡΤΑ) 6 968,061 950,391 0.00% 0.00% 0.00%

268 ΜΑΛΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΕΧΗΚΔ ΣΡΗΥΔ 1 1,070,524 594,029 0.00% 0.00% 0.00%

972 ΥΧΡΗ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 6 468,272 130,273 0.00% 0.00% 0.00%

20,520,662,662 12,266,660,399 -58.67% 61.41% 15.19%πλνιηθή θαζαξή είζπξαμε απφ ηα πην πάλσ εμαγφκελα πξντφληα

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθφ ηζνδχγην ηεο ρψξαο έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγφκελσλ πξντφλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά 2019

 
Πεγή: βιέπε πίλαθα 10 γηα ηελ θχξηα πεγή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη πίλαθα 12 γηα ηελ εξκελεία ηεο ζηήιεο «πνηα πξντφληα είλαη έληαζεο ηερλνινγίαο». 
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Πίλαθαο 12 

ΣΣΓΔ-3 Πεξηγξαθή Πξντόλησλ Π.Υ.

πνηα 

πξντόληα 

είλαη 

έληαζεο 

ηερλνινγίαο

Δμαγσγέο αμία 

ζε επξώ

Καζαξέο 

εμαγσγέο 

(εμαγσγέο - 

εηζαγσγέο αμία 

ζε επξώ)

Μεξίδην 

ζπκκεηνρή (% ) 

ζην έιιεηκκα ηνπ 

εκπνξηθνύ 

ηζνδπγίνπ

Μεξίδην 

ζπκκεηνρή (% ) 

ζην ζύλνιν ησλ 

εμαγσγώλ

Μεξίδην ζπκκεηνρήο 

(% ) γηα ην θάζε 

εηζαγόκελν πξντόλ 

ζην ζύλνιν ησλ 

εηζαγσγώλ

334 ΔΛΑΗΑ   ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ   ΚΑΗ  ΑΦΑΛΣΧΓΧΝ  ΟΡΤΚΣΧΝ,  'ΑΛΛΑ   ΑΠΟ   ΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 1 10,712,121,967 6,896,719,035 -35.03% 32.37% 7.23%

684 ΑΡΓΗΛΗΟ 2 1,614,571,042 640,597,205 -3.25% 4.88% 1.85%

421 ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΛΗΠΖ ΦΤΣΗΚΑ, ΣΑΘΔΡΑ, ΜΑΛΑΚΑ, ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ ΚΛΠ. 1 673,564,552 552,997,359 -2.81% 2.04% 0.23%

057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ, ΝΧΠΑ Ζ' ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ 1 844,057,339 508,057,046 -2.58% 2.55% 0.64%

056 ΛΑΥΑΝΗΚΑ, ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ' ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 1 645,505,500 486,144,741 -2.47% 1.95% 0.30%

999 ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 6 458,701,183 417,376,428 -2.12% 1.39% 0.08%

034 ΦΑΡΗΑ ΝΧΠΑ Ζ' ΚΑΣΔΦΤΓΜΔΝΑ 1 573,564,091 332,097,277 -1.69% 1.73% 0.46%

263 ΒΑΜΒΑΚΗ 1 342,628,495 330,561,803 -1.68% 1.04% 0.02%

058 ΦΡΟΤΣΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑ Ζ' ΓΗΑΣΖΡΖΜΔΝΑ 1 403,308,823 329,700,102 -1.67% 1.22% 0.14%

661 ΑΒΔΣΖ, ΣΗΜΔΝΣΟ ΚΑΗ ΔΣΟΗΜΑ ΤΛΗΚΑ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ 2 351,808,401 309,943,550 -1.57% 1.06% 0.08%

273 ΠΔΣΡΔ, ΑΜΜΟ ΚΑΗ ΥΑΛΗΚΗΑ 2 308,139,339 276,051,981 -1.40% 0.93% 0.06%

676 ΡΑΒΓΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΖ ΚΑΘΟΡΗΜΔΝΖ ΜΟΡΦΖ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ' ΥΑΛΤΒΑ 5 Υ.Σ. 414,084,679 266,163,995 -1.35% 1.25% 0.28%

679 ΧΛΖΝΔ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΧΛΖΝΧΔΧΝ ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ' ΥΑΛΤΒΑ 5 Μ.Σ. 408,172,900 256,840,839 -1.30% 1.23% 0.29%

335 ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΤΠΟΛΔΗΜΜΑΣΧΝ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ, Κ.Λ.Π. 1 355,154,949 255,449,703 -1.30% 1.07% 0.19%

682 XΑΛΚΟ 2 607,214,178 156,632,561 -0.80% 1.84% 0.85%

773 ΤΛΗΚΟ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΝΟΜΖ ΖΛΔΚΣΡΗΜΟΤ, Μ.Α.Κ. 4 Μ.Σ. 265,221,119 130,714,288 -0.66% 0.80% 0.25%

342 ΤΓΡΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΡΟΠΑΝΗΟ ΚΑΗ ΒΟΤΣΑΝΗΟ 1 147,511,258 118,774,208 -0.60% 0.45% 0.05%

285 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΗΝΗΟΤ ΚΑΗ ΑΛΟΤΜΗΝΑ 1 147,786,074 115,431,726 -0.59% 0.45% 0.06%

672
ΡΑΒΓΟΗ  ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΠΡΧΣΟΓΔΝΔΗ ΜΟΡΦΔ ΚΑΗ ΖΜΗΣΔΛΖ  ΠΡΟΗΟΝΣΑ  ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ Ζ 

ΥΑΛΤΒΑ 5 Μ.Σ. 84,697,379 83,078,230 -0.42% 0.26% 0.00%

121 ΚΑΠΝΟ ΜΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΟ. ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 1 185,899,677 80,748,936 -0.41% 0.56% 0.20%

873 ΜΔΣΡΖΣΔ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΜΔΣΡΖΔΧ, Μ.Α.Κ. 4 Μ.Σ. 152,719,489 69,754,352 -0.35% 0.46% 0.16%

931 ΔΗΓΗΚΔ  ΤΝΑΛΛΑΓΔ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΔΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΣΑΞΗΝΟΜΟΤΝΣΑΗ  ΚΑΣΑ ΔΗΓΟ 6 68,367,762 67,943,127 -0.35% 0.21% 0.00%

278 ΛΟΗΠΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΚΑΣΔΡΓΑΣΑ 1 91,044,434 63,660,275 -0.32% 0.28% 0.05%

122 ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 1 303,301,153 61,376,968 -0.31% 0.92% 0.46%

691 ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ, Μ.Α.Κ., ΑΠΟ ΗΓΖΡΟ, ΥΑΛΤΒΑ Ζ' ΑΡΓΗΛΗΟ 5 Υ.Σ. 150,012,312 54,143,616 -0.28% 0.45% 0.18%

572 ΠΟΛΤΜΔΡΖ ΣΟΤ ΣΤΡΔΝΗΟΤ (ΣΤΡΟΛΗΟΤ) Δ ΑΡΥΗΚΔ ΜΟΡΦΔ 4 Μ.Σ. 115,085,049 50,800,914 -0.26% 0.35% 0.12%

289 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΠΟΛΤΣΗΜΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ, Μ.Α.Κ. 1 35,798,055 35,341,100 -0.18% 0.11% 0.00%

042 ΡΤΕΗ 1 53,598,318 34,947,494 -0.18% 0.16% 0.04%

035 ΦΑΡΗΑ ΑΠΟΞΔΡΑΜΔΝΑ, ΑΛΑΣΗΜΔΝΑ, Δ ΑΡΜΖ Ζ' ΚΑΠΝΗΣΑ 1 60,647,028 30,107,199 -0.15% 0.18% 0.06%

287 ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΚΟΗΝΧΝ ΜΔΣΑΛΛΧΝ, Μ.Α.Κ. 1 37,635,295 29,113,280 -0.15% 0.11% 0.02%

531 ΟΡΓΑΝΗΚΔ ΤΝΘΔΣΗΚΔ ΥΡΧΣΗΚΔ ΤΛΔ ΚΑΗ ΒΑΦΔ 5 Υ.Σ. 55,160,931 28,610,770 -0.15% 0.17% 0.05%

062 ΕΑΥΑΡΧΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 1 60,527,852 28,224,538 -0.14% 0.18% 0.06%

848
ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΔΝΓΤΔΧ ΑΠΟ ΤΛΔ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΔ ΣΟΤ 

ΤΦΑΜΑΣΟ, ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΖ ΚΑΗ ΚΑΠΔΛΑ ΑΠΟ ΟΛΔ ΣΗ ΤΛΔ 5 Υ.Σ. 134,432,879 25,986,922 -0.13% 0.41% 0.21%

274 ΘΔΗΟ ΚΑΗ ΑΦΡΤΚΣΟΗ ΗΓΖΡΟΠΤΡΗΣΔ 1 28,409,243 25,114,357 -0.13% 0.09% 0.01%

971
ΥΡΤΟ, ΓΗΑ ΜΖ ΝΟΜΗΜΑΣΗΚΔ ΥΡΖΔΗ (ΔΞΑΗΡΟΤΝΣΑΗ ΣΑ ΜΔΣΑΛΛΔΤΜΑΣΑ ΚΑΗ 

ΤΜΠΤΚΝΧΜΑΣΑ ΥΡΤΟΤ) 6 Τ.Σ. 25,235,407 16,113,512 -0.08% 0.08% 0.02%

871 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΟΠΣΗΚΖ, Μ.Α.Κ. 4 Τ.Σ. 22,774,328 14,481,486 -0.07% 0.07% 0.02%

211 ΓΔΡΜΑΣΑ 1 15,698,079 12,024,583 -0.06% 0.05% 0.01%

223
ΠΟΡΟΗ ΚΑΗ ΚΑΡΠΟΗ ΔΛΑΗΧΓΔΗ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΞΑΓΧΓΖ ΛΟΗΠΧΝ 

ΣΑΘΔΡΧΝ ΦΤΣΗΚΧΝ ΔΛΑΗΧΝ 1 13,887,739 8,611,987 -0.04% 0.04% 0.01%

657 ΔΗΓΗΚΑ ΝΖΜΑΣΑ, ΔΗΓΗΚΔ ΤΦΑΝΣΗΚΔ ΗΝΔ ΚΑΗ ΤΝΑΦΖ ΠΡΟΗΟΝΣΑ 1 135,549,868 7,720,756 -0.04% 0.41% 0.24%

277 ΛΔΗΑΝΣΗΚΔ ΤΛΔ ΦΤΗΚΔ 3 Υ.Σ. 9,315,117 7,658,131 -0.04% 0.03% 0.00%

663 ΟΡΤΚΣΑ ΔΗΓΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΟΠΟΗΖΜΔΝΑ 2 67,943,520 6,556,757 -0.03% 0.21% 0.12%

579 ΑΠΟΡΡΗΜΜΑΣΑ, ΞΔΜΑΣΑ ΚΑΗ ΘΡΑΤΜΑΣΑ ΑΠΟ ΠΛΑΣΗΚΑ 4 Μ.Σ. 14,361,698 6,424,584 -0.03% 0.04% 0.02%

811 ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΑΜΔΝΑ ΚΣΗΡΗΑ 1 12,658,649 4,180,761 -0.02% 0.04% 0.02%

046 ΑΛΔΤΡΗΑ ΑΠΟ ΗΣΑΡΗ 2 13,973,109 4,114,356 -0.02% 0.04% 0.02%

891 ΟΠΛΑ ΚΑΗ ΠΤΡΟΜΑΥΗΚΑ 5 Υ.Σ. 13,179,275 3,159,300 -0.02% 0.04% 0.02%

692 ΜΔΣΑΛΛΗΚΑ ΓΟΥΔΗΑ ΓΗΑ ΔΝΑΠΟΘΔΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΦΟΡΑ 3 Μ.Σ. 60,942,490 2,401,696 -0.01% 0.18% 0.11%

733
ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ   ΚΑΗ   ΔΡΓΑΛΔΗΑ  ΚΑΣΔΡΓΑΗΑ  ΜΔΣΑΛΛΧΝ,   ΜΔΣΑΛΛΗΚΧΝ 

ΚΑΡΒΗΓΗΧΝ, Κ.Λ.Π., ΠΟΤ ΔΡΓΑΕΟΝΣΑΗ ΥΧΡΗ ΑΦΑΗΡΔΖ ΤΛΖ 4 Μ.Σ. 16,609,647 1,975,831 -0.01% 0.05% 0.03%

611 ΓΔΡΜΑΣΑ 1 15,144,552 1,306,692 -0.01% 0.05% 0.03%

268 ΜΑΛΛΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΕΧΗΚΔ ΣΡΗΥΔ 6 1,707,155 1,155,426 -0.01% 0.01% 0.00%

961 ΝΟΜΗΜΑΣΑ ΠΟΤ ΓΔΝ ΒΡΗΚΟΝΣΑΗ Δ ΝΟΜΗΜΖ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ (ΑΛΛΑ ΑΠΟ  ΣΑ ΥΡΤΑ) 1 583,317 569,897 0.00% 0.00% 0.00%

269 ΜΔΣΑΥΔΗΡΗΜΔΝΟ ΗΜΑΣΗΜΟ ΚΛΠ. 2 Υ.Σ. 5,421,076 104,266 0.00% 0.02% 0.01%

πλνιηθή αμία ησλ πην πάλσ πξντόλησλ 21,335,437,771 13,247,765,946 -67.29% 64.5% 15.3%

Δμαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ κε ζεηηθέο ζπλαιιαγκαηηθέο εηζπξάμεηο ζην εκπνξηθό ηζνδύγην έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ ζηελ ειιεληθή αγνξά  2018 

 
Πεγή: βιέπε πίλαθα 10 / Υ.Σ. - εμαγσγέο βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ έληαζεο ρακειήο ηερλνινγίαο. Μ.Σ. - εμαγσγέο βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ έληαζεο 

κεζαίαο ηερλνινγίαο. Τ.Σ. - εμαγσγέο βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ έληαζεο πςειήο ηερλνινγίαο. Π.Υ.-Πνηνηηθά Υαξαθηεξηζηηθά – 1. Πξντφληα πξσηνγελνχο 
παξαγσγήο, 2. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα έληαζεο θπζηθψλ πιψλ, 3. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα έληαζεο εξγαζίαο, 4. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα έληαζεο 

ηερλνινγίαο, 5. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα έληαζεο εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο θαη 6. Λνηπά πξντφληα πνπ δελ ηαμηλνκνχληαη ζηηο θαηεγνξίεο απφ ην 1 κέρξη θαη ην 5. 
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Πίλαθαο 13 

Κσδηθφο 

ηεο ΣΣΓΔ Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε (κείσζε) ηνπ κεξηδίνπ 

ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. Απνηέιεζκα, ην 

νπνίν ζπγθξίλνπκε κε ηε κέζε εηήζηα αχμεζε 1.1%, ηνπ 

κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ αγξνηηθνχ 

ηνκέα ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο

Μέζε εηήζηα ζπκκεηνρή 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο

00 Εψα Εσληαλά -0.83% 0.06%

01 Κξέαηα θαη παξαζθεπάζκαηα απφ θξέαο 0.52% 0.31%

02 Γαιαθηνθνκηθά πξντφληα θαη απγά 5.70% 1.94%

03 Φάξηα παξαζθεπαζκέλα, νζηξαθνεηδή, καιάθηα -1.13% 2.35%

04 Γεκεηξηαθά θαη παξαζθεπάζκαηα δεκεηξηαθψλ 0.70% 1.31%

05 Φξνχηα θαη ιαραληθά 0.38% 7.09%

06 Εάραξε, παξαζθεπάζκαηα απφ δάραξε, κέιη -8.78% 0.36%

07 Καθέο, ηζάη, θαθάν, κπαραξηθά θαη είδε απφ απηά 5.66% 0.25%

08 Κηελνηξνθέο (δελ πεξηιακβάλνληαη αλάιεζηα δεκεηξηαθά) 7.12% 0.23%

09 Γηάθνξα πξντφληα δηαηξνθήο παξαζθεπάζκαηα 4.68% 0.91%

11 Πνηά -0.50% 0.77%

12 Καπλφο αθαηέξγαζηνο θαη θαηεξγαζκέλνο -0.35% 1.67%

41 Λάδηα θαη ιίπε δσηθήο πξνέιεπζεο 5.77% 0.01%

42 Λάδηα θαη ιίπε ζηαζεξά θπηηθήο πξνέιεπζεο αθαηέξγαζηα 2.25% 1.81%

43 Λάδηα & ιίπε, θεξί δσηθήο & θπηηθήο πξνέιεπζεο -11.40% 0.05%

Κσδηθφο 

ηεο ΣΣΓΔ Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε (κείσζε) ηνπ κεξηδίνπ 

ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. Απνηέιεζκα, ην 

νπνίν ζπγθξίλνπκε κε ηε κέζε εηήζηα ππνρψξεζε 1.39%, 

ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ ηνκέα ησλ 

πξψησλ πιψλ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο

Μέζε εηήζηα ζπκκεηνρή 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο

21 δνξέο, δέξκαηα θαη γνπλαξηθά αθαηέξγαζηα -7.64% 0.24%

22 Διαηφζπνξνη θαη ειαηψδεηο θαξπνί 0.31% 0.30%

23 Κανπηζνχθ αθαηέξγαζην ζπλζεηηθφ-αλγελεκ. -5.01% 0.01%

24 Ξπιεία θαη θειφο 0.86% 0.03%

25 Πνιηφο θαη απνξξίκκαηα ραξηηνχ -2.95% 0.15%

26 Τθαληηθέο ίλεο (εθηφο απφ κάιηλα λήκαηα) -3.54% 1.38%

27 Ληπάζκαηα θαη αξπθηά αθαηέξγαζηα 0.97% 1.01%

28 Μεηαιιεχκαηα θαη απνξξίκκαηα κεηάιισλ -2.37% 1.02%

29 Αθαηέξγαζηεο χιεο δσηθήο-θπηηθήο πξνέιεπζεο 6.85% 0.14%

Κσδηθφο 

ηεο ΣΣΓΔ Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε (κείσζε) ηνπ κεξηδίνπ 

ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. Απνηέιεζκα, ην 

νπνίν ζπγθξίλνπκε κε ηε κέζε εηήζηα ππνρψξεζε 0,61% 

ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ ηνκέα 

θαπζίκσλ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο

Μέζε εηήζηα ζπκκεηνρή 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο

32 Άλζξαθαο, νπηάλζξαθαο (ΚΧΚ) θαη κπξηθέηεο 10.70% 0.01%

33 Πεηξέιαην θαη πξντφληα πεηξειαίνπ -1.46% 31.04%

34 Φσηαέξην θπζηθφ θαη βηνκεραηθφ -3.79% 0.55%

35 Ζιεθηξηθή ελέξγεηα -7.89% 0.45%

ΔΠΗΓΟΔΗ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ                                                         

2010 - 2020

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ αγξνηηθνχ ηνκέα ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ 

κε πξννξηζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 2010-2020 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1.1%

Ζ κέζε εηήζηα ππνρψξεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ ηνκέα ησλ πξψησλ πιψλ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 2010-2020 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1.39%

Ζ κέζε εηήζηα ππνρψξεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ ηνκέα ησλ θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ ζην ζχλνιν ησλ 

εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 2010-2020 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 0.61%
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πλέρεηα ηνπ πίλαθα 13 

Κσδηθφο 

ηεο ΣΣΓΔ Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε (κείσζε) ηνπ κεξηδίνπ 

ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. Απνηέιεζκα, ην 

νπνίν ζπγθξίλνπκε κε ηε κέζε εηήζηα αχμεζε 0.35%, ηνπ 

κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ ηνκέα ρεκηθψλ 

πξντφλησλ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο

Μέζε εηήζηα ζπκκεηνρή 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο

51 Οξγαληθά ρεκηθά -9.53% 0.15%

52 Αλφξγαλα ρεκηθά 2.27% 0.20%

53 Βαθηθέο, δεςηθέο θαη ρξσζηηθέο  χιεο 1.83% 0.64%

54 ηαηξηθά θαξκαθεπηηθά πξντφληα 6.66% 4.78%

55 Αηζέξηα ιάδηα, ξεηηλνεηδή, αξσκαηηθέο χιεο -0.15% 1.23%

56 Βηνκραληθά ιηπάζκαηα -1.29% 0.46%

57 Πιαζηηθέο χιεο ζε πξσηνγελή κνξθή -3.88% 1.61%

58 Πιαζηηθέο χιεο ζε κε πξσηνγελή κνξθή 0.72% 1.20%

59 Υεκηθέο χιεο θαη πξντφληα κε θαηνλνκαδφκελα 6.54% 0.82%

Κσδηθφο 

ηεο ΣΣΓΔ Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε (κείσζε) ηνπ κεξηδίνπ 

ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. Απνηέιεζκα, ην 

νπνίν ζπγθξίλνπκε κε ηε κέζε εηήζηα ππνρψξεζε 2.93% 

ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ 

βηνκεραληθνχ ηνκέα πξντφλησλ θαη εηδψλ θαηά πξψηε 

χιε ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο

Μέζε εηήζηα ζπκκεηνρή 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο

61 Γέξκαηα, είδε απφ δέξκα - γνπλαξηθά θαηεξγαζκέλα -13.33% 0.20%

62 Δίδε απφ θανπηζνχθ -10.81% 0.23%

63 Δίδε απφ θειιφ θαη μχιν (εθηφο επίπισλ) -2.62% 0.21%

64 Υαξηί, ραξηφληα, είδε απφ ραξηνπνιηφ 5.43% 0.81%

65 Τθαληηθά λήκαηα, πθάζκαηα έηνηκα θιπ. ζπλαθή -2.37% 1.58%

66 Δίδε απφ κε κεηαιιηθά νξπθηά κε θαηνλνκαδφκελα -1.79% 1.61%

67 ίδεξνο θαη ράιπβαο -1.83% 2.74%

68 Με ζηδεξνχρα κέηαιια 1.11% 6.48%

69 Δίδε απφ κέηαιιν κε θαηνλνκαδφκελα -0.13% 1.65%

Κσδηθφο 

ηεο ΣΣΓΔ Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε (κείσζε) ηνπ κεξηδίνπ 

ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. Απνηέιεζκα, ην 

νπνίν ζπγθξίλνπκε κε ηε κέζε εηήζηα ππνρψξεζε 1.59%, 

ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ ηνκέα 

κεραλεκάησλ θαη πιηθφ κεηαθνξψλ ζην ζχλνιν ησλ 

εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο

Μέζε εηήζηα ζπκκεηνρή 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο

70 Βηνκεραληθά ζπγθξνηήκαηα (θεθ. 82, 84 θαη 85) -9.70% 0.00%

71 Μεραλήκαηα εμνπιηζκνί παξαγσγήο ελέξγεηαο 0.88% 0.60%

72 Μεραλήκαηα εηδηθά γηα νξηζκέλεο βηνκεραλίεο -4.93% 0.64%

73 Μεραλήκαηα θαηεξγαζίαο κεηάιισλ θιπ. -0.55% 0.11%

74 Γεληθφο βηνκεραληθφο εμνπιηζκφο, κεραλήκαηα θιπ. 1.71% 1.57%

75 Μεραλέο γξαθείνπ θαη απηφκαηεο επεμεξγαζίαο 20.80% 1.31%

76 πζθεπέο ηειεπηθνηλσληψλ & εγγξαθήο ήρνπ -0.95% 1.07%

77 Ζιεθηξηθά κεραλήκαηα ζπζθεπέο θαη κέξε απηψλ -0.27% 2.51%

78 Ορήκαηα γηα δξφκνπο -2.34% 0.57%

79 Μεηαθνξηθφ πιηθφ -20.57% 0.31%

Κσδηθφο 

ηεο ΣΣΓΔ Πεξηγξαθή ηνπ θιάδνπ

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε (κείσζε) ηνπ κεξηδίνπ 

ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ σο πξνο ην 

ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο Διιάδαο. Απνηέιεζκα, ην 

νπνίν ζπγθξίλνπκε κε ηε κέζε εηήζηα αχμεζε 2.87% ηνπ 

κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ηνπ βηνκεραληθνχ 

ηνκέα δηαθφξσλ εηδψλ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ ηεο 

Διιάδαο

Μέζε εηήζηα ζπκκεηνρή 

ησλ εμαγσγψλ ηνπ θιάδνπ 

ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ηεο Διιάδαο ηελ πεξίνδν 

αλαθνξάο

81 Πξνθαηαζθεπαζκέλα θηήξηα, ζπζθεπέο ζέξκαλζεο θιπ. 2.90% 0.23%

82 Έπηπια θαη κέξε απηψλ, θξεβάηηα, ζηξψκαηα θιπ. 2.52% 0.23%

83 Δίδε ηαμηδηνχ, ζαθίδηα ρεξηνχ θαη παξφκνηα 7.17% 0.10%

84 Δίδε ελδπκαζίαο θαη αμεζνπάξ έλδπζεο -5.18% 2.76%

85 Τπνδήκαηα 5.53% 0.38%

87 Όξγαλα & ζπζθεπέο, είδε νπηηθήο, ξνιφγηα θιπ. 7.78% 0.71%

88 Φσηνγξαθηθέο ζπζθεπέο, είδε νπηηθήο, ξνιφγηα θιπ. 0.93% 0.20%

89 Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε κε θαηνλνκαδφκελα 1.32% 2.53%

Ζ κέζε εηήζηα ππνρψξεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ κεραλεκάησλ θαη πιηθφ κεηαθνξψλ ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ  

ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηελ  παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 2010-2020 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 1.59%

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ζηνλ ηνκέα δηάθνξα βηνκεραληθά  είδε ζην ζχλνιν ησλ εμαγσγψλ 

ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 2010-2020 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 2.87%

ΔΠΗΓΟΔΗ ΑΝΑ ΚΛΑΓΟ ΣΧΝ ΔΞΑΓΧΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΓΟ                                                                    

2010 - 2020

Ζ κέζε εηήζηα αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη ζπλαθή ηνπ βηνκεραληθνχ ηνκέα ζην ζχλνιν 

ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 2010-2020 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 0.35%

Ζ κέζε εηήζηα ππνρψξεζε ηνπ κεξηδίνπ ζπκκεηνρήο ησλ εμαγσγψλ βηνκεραληθψλ πξντφλησλ θαη εηδψλ θαηά πξψηε χιε ζην ζχλνιν 

ησλ εμαγσγψλ ειιεληθψλ πξντφλησλ κε πξννξηζκφ ηελ παγθφζκηα αγνξά ηελ πεξίνδν 2010-2020 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 2.93%

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πίλαθαο 14 

SITC-3 Πεξηγξαθή Πξντφλησλ Δμαγσγέο

πκκεηνρή 

ζην ζχλνιν 

ησλ 

εμαγσγψλ 

(% )

Δκπνξηθφ ηζνδχγην 

κε ηηο αληίζηνηρεο 

εηζαγσγέο Π.Υ.

Πξντφληα 

έληαζεο 

ηερλνινγίαο

πληειεζηήο 

εμεηδίθεπζεο 

Balassa-Lafay

334

ΕΛΑΙΑ   ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ   ΚΑΙ  ΑΦΑΛΣΩΔΩΝ  ΟΡΤΚΣΩΝ,  'ΑΛΛΑ   ΑΠΟ   ΣΑ 

ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΑ 10.708.469.440 32,6% 6.885.968.541 1 0,120

684 ΑΡΓΙΛΙΟ 1.614.661.442 4,9% 640.744.685 2 0,014

057 ΦΡΟΤΣΑ ΚΑΙ ΚΑΡΠΟΙ, ΝΩΠΑ Η' ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ 833.760.491 2,5% 498.600.346 1 0,009

421 ΕΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΦΤΣΙΚΑ, ΣΑΘΕΡΑ, ΜΑΛΑΚΑ, ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΑ ΚΛΠ. 660.039.152 2,0% 542.691.816 1 0,008

056 ΛΑΧΑΝΙΚΑ, ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΕΝΑ Η' ΔΙΑΣΗΡΗΜΕΝΑ 644.396.784 2,0% 485.038.975 1 0,008

999 ΕΜΠΙΣΕΤΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 458.701.183 1,4% 417.380.618 6 0,006

034 ΨΑΡΙΑ ΝΩΠΑ Η' ΚΑΣΕΨΤΓΜΕΝΑ 568.079.000 1,7% 326.832.230 1 0,006

058 ΦΡΟΤΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΕΝΑ Η' ΔΙΑΣΗΡΗΜΕΝΑ 403.161.351 1,2% 329.589.646 1 0,005

263 ΒΑΜΒΑΚΙ 342.282.928 1,0% 330.240.998 1 0,005

661 ΑΒΕΣΗ, ΣΙΜΕΝΣΟ ΚΑΙ ΕΣΟΙΜΑ ΤΛΙΚΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 351.718.806 1,1% 309.768.363 2 0,005

682 XΑΛΚΟ 607.329.210 1,8% 151.494.698 2 0,005

676 ΡΑΒΔΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΚΑΘΟΡΙΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΑΠΟ ΙΔΗΡΟ Η' ΧΑΛΤΒΑ 414.084.382 1,3% 266.252.004 5 Χ.Σ. 0,005

679 ΩΛΗΝΕ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΩΛΗΝΩΕΩΝ ΑΠΟ ΙΔΗΡΟ Η' ΧΑΛΤΒΑ 408.101.926 1,2% 257.145.002 5 Μ.Σ. 0,005

335 ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΤΠΟΛΕΙΜΜΑΣΩΝ ΠΕΣΡΕΛΑΙΟΤ, Κ.Λ.Π. 356.055.511 1,1% 256.688.184 1 0,004

273 ΠΕΣΡΕ, ΑΜΜΟ ΚΑΙ ΧΑΛΙΚΙΑ 307.325.974 0,9% 276.274.485 1 0,004

773 ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΣΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΗΛΕΚΣΡΙΜΟΤ, Μ.Α.Κ. 264.807.149 0,8% 130.943.024 4 Μ.Σ. 0,003

024 ΣΤΡΙ ΚΑΙ ΠΗΓΜΕΝΟ ΓΑΛΑ ΓΙΑ ΣΤΡΙ 449.372.041 1,4% -2.081.820 1 0,002

122 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 303.135.674 0,9% 63.687.123 1 0,002

342 ΤΓΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΠΡΟΠΑΝΙΟ ΚΑΙ ΒΟΤΣΑΝΙΟ 147.492.181 0,4% 118.842.441 1 0,002

285 ΜΕΣΑΛΛΕΤΜΑΣΑ ΑΛΟΤΜΙΝΙΟΤ ΚΑΙ ΑΛΟΤΜΙΝΑ 149.547.825 0,5% 117.183.367 1 0,002

121 ΚΑΠΝΟ ΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ. ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΑ ΚΑΠΝΟΤ 185.899.705 0,6% 80.748.964 1 0,002

873 ΜΕΣΡΗΣΕ ΚΑΙ ΤΚΕΤΕ ΜΕΣΡΗΕΩ, Μ.Α.Κ. 151.722.627 0,5% 69.069.239 4 Μ.Σ. 0,001

582 ΠΛΑΚΕ, ΦΤΛΛΑ, ΣΑΙΝΙΕ ΚΛΠ. ΑΠΟ ΠΛΑΣΙΚΕ ΤΛΕ 301.795.542 0,9% -21.259.861 4 Μ.Σ. 0,001

691 ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΤΣΩΝ, Μ.Α.Κ., ΑΠΟ ΙΔΗΡΟ, ΧΑΛΤΒΑ Η' ΑΡΓΙΛΙΟ 149.990.939 0,5% 61.001.227 5 Χ.Σ. 0,001

542 ΦΑΡΜΑΚΑ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ ΚΑΙ ΣΑ ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ) 1.418.179.630 4,3% -701.345.743 4 Τ.Σ. 0,001

048 ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΑΠΟ ΔΗΜΗΣΡΙΑΚΑ 252.926.950 0,8% -9.586.042 1 0,001

752

ΑΤΣΟΜΑΣΕ   ΜΗΧΑΝΕ  ΕΓΓΡΑΦΗ  ΚΑΙ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ  ΣΟΙΧΕΙΩΝ  ΚΑΙ 

ΜΟΝΑΔΕ ΑΤΣΩΝ 655.076.780 2,0% -255.053.885 4 Τ.Σ. 0,001

672

ΡΑΒΔΟΙ  ΚΑΙ ΑΛΛΕ ΠΡΩΣΟΓΕΝΕΙ ΜΟΡΦΕ ΚΑΙ ΗΜΙΣΕΛΗ  ΠΡΟΙΟΝΣΑ  

ΑΠΟ ΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΤΒΑ 84.697.379 0,3% 83.106.839 5 Μ.Σ. 0,001

575 ΛΟΙΠΑ ΠΛΑΣΙΚΑ Ε ΠΡΩΣΟΓΕΝΕΙ ΜΟΡΦΕ 268.554.848 0,8% -27.790.940 4 Μ.Σ. 0,001

098 ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ ΔΙΑΣΡΟΦΗ 285.258.980 0,9% -43.300.232 1 0,001

572 ΠΟΛΤΜΕΡΗ ΣΟΤ ΣΤΡΕΝΙΟΤ (ΣΤΡΟΛΙΟΤ) Ε ΑΡΧΙΚΕ ΜΟΡΦΕ 115.078.813 0,3% 50.804.847 4 Μ.Σ. 0,001

278 ΛΟΙΠΑ ΟΡΤΚΣΑ ΑΚΑΣΕΡΓΑΣΑ 90.570.243 0,3% 63.230.477 1 0,001

848

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΜΠΛΗΡΩΜΑΣΑ ΕΝΔΤΕΩ ΑΠΟ ΤΛΕ 

ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΕ ΣΟΤ ΤΦΑΜΑΣΟ, ΚΑΛΤΜΜΑΣΑ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΙ ΚΑΠΕΛΑ 

ΑΠΟ ΟΛΕ ΣΙ ΤΛΕ 134.126.658 0,4% 26.122.069 3 Χ.Σ. 0,001

931

ΕΙΔΙΚΕ  ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΑ ΠΟΤ ΔΕΝ ΣΑΞΙΝΟΜΟΤΝΣΑΙ  

ΚΑΣΑ ΕΙΔΟ 65.587.360 0,2% 65.162.725 6 0,001

657 ΕΙΔΙΚΑ ΝΗΜΑΣΑ, ΕΙΔΙΚΕ ΤΦΑΝΣΙΚΕ ΙΝΕ ΚΑΙ ΤΝΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 135.114.657 0,4% 7.403.065 3 Χ.Σ. 0,001

844 ΕΝΔΤΜΑΣΑ ΓΙΑ ΓΤΝΑΙΚΕ Η' ΚΟΡΙΣΙΑ ΑΠΟ ΤΦΑΜΑΣΑ ΠΛΕΚΣΑ 212.443.369 0,6% -41.452.799 3 Χ.Σ. 0,001

042 ΡΤΖΙ 53.598.318 0,2% 34.948.615 1 0,001

035 ΨΑΡΙΑ ΑΠΟΞΕΡΑΜΕΝΑ, ΑΛΑΣΙΜΕΝΑ, Ε ΑΡΜΗ Η' ΚΑΠΝΙΣΑ 60.646.510 0,2% 30.244.764 1 0,001

062 ΖΑΧΑΡΩΔΗ ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΑΣΑ 60.481.725 0,2% 28.134.563 1 0,001

531 ΟΡΓΑΝΙΚΕ ΤΝΘΕΣΙΚΕ ΧΡΩΣΙΚΕ ΤΛΕ ΚΑΙ ΒΑΦΕ 55.152.420 0,2% 28.645.234 5 0,001

744

ΜΗΧΑΝΙΚΟ  ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΙΝΟΤΜΕΝΟ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΣΕ ΚΙΝΗΣΗΡΑ 

ΓΙΑ  ΣΗ ΜΕΣΑΚΙΝΗΗ ΣΩΝ ΕΜΠΟΡΕΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΗ ΑΤΣΟΤ, Μ.Α.Κ. 144.697.581 0,4% -25.831.631 4 Μ.Σ. 0,001

289 ΜΕΣΑΛΛΕΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΤΜΠΤΚΝΩΜΑΣΑ ΠΟΛΤΣΙΜΩΝ ΜΕΣΑΛΛΩΝ, Μ.Α.Κ. 35.798.055 0,1% 35.341.531 1 0,001

24.909.921.539 75,7% 11.941.627.752

Δμαγσγέο ειιεληθώλ πξντόλησλ κε ηνπο κεγαιύηεξνπο ζπληειεζηέο εμεηδίθεπζεο ζύκθσλα κε ηνπο δείθηεο Balassa-Lafay θαη ην απνηέιεζκα πνπ 

απνθόκηζαλ ζην εκπνξηθό ηζνδύγην έλαληη ησλ αληίζηνηρσλ εηζαγόκελσλ πξντόλησλ   2018                (αμία ζε επξώ)

Η ςυνολική αξία των εξαγωγών για τα πιο πάνω προϊόντα  
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Γηα ηελ εξκελεία ηεο ζηήιεο «πξντφληα έληαζεο ηερλνινγίαο» βιέπε πίλαθα 12 πην πάλσ.  
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Πίλαθαο 15 

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

ΣΣΓΔ

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. Βνχηπξν θαη άιια ιίπε απφ γάια 023 32.5%

2. Φάξηα απνμεξακέλα, αιαηηζκέλα, ζε άξκε ή θαπληζηά 035 28.1%

3. Κξηζάξη αλάιεζην 043 12.1%

4. νθνιάηα 073 4.8%

5. Γάια, θξέκα θαη άιια πξντφληα γάιαθηνο, εθηφο απφ 

βνχηπξν θαη ηπξί 022 4.8%

6. Έιαηα θαη ιίπε δσηθήο πξνέιεπζεο 411 11.3%

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

ΣΣΓΔ

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. Νηθέιην 683 11.4%

2. Μφιπβδνο 685 10.3%

3. Υαιθφο 682 4.6%

6. Ράβδνη θαη έιιεο πξσηνγελείο κνξθέο θαη εκηηειή πξντφληα 

απφ ζίδεξν ή ράιπβα 672 4.4%

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

ΣΣΓΔ

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. Δθξεθηηθά θαη ππξνηερληθά πξντφληα 593 13.4%

2. Δθρπιίζκαηα βαθηθήο θαη βπξζνδεςίαο θαη ζπλζεηηθέο 

βπξζνδεςηθέο χιεο 532 11.1%

3. Δληνκνθηφλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηφλα, δηδαληνθηφλα, 

απνιπκαληηθά θαη παξφκνηα πξντφληα 591 10.3%

4. Μεηαιιηθά άιιαηα θαη ππεξνμεηδηθά άιιαηα αλφξγαλσλ 

νμέσλ 523 5.8%

5. Αλφξγαλα ρεκηθά ζηνηρεία, νμείδηα θαη αινγνλψκελα άιαηα 522 5.50%

6. Παξαζθεπζκέλα πξνζζεηηθά γηα νξπθηά ιάδηα, πγξά γηα 

πδξαπιηθή κεηαβίβαζε, αληηςπθηηθά, απνςπθηηθά, ιηπαληηθά 

παξαζθεπάζκαηα 597 5.30%

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. πζθεπέο αηκνιέβεησλ, ππεξζεξκαληίξεο λεξνχ θιπ. 711 5.90%

2. Λνηπά κεραλήκαηα ειεθηξνπαξαγσγήο θαη κέξε απηψλ 719 9.9%

3. Αληιίεο θαη ζπκπηεζηέο αεξίσλ, αλεκηζηήξεο, 

απνξξνθεηήξεο 743 7.9%

4. κεραλέο γξαθείνπ 751 9.0%

5. Απηφκαηεο κεραλέο εγγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ 

θαη κνλάδεο απηψλ 752 27.2%

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξψηε χιε --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 5,44%. Γηα ην ζίδεξν-Υάιπβα 3,70%

Πξντφληα πνπ έρνπλ απμήζεη ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά 

πεξηζζφηεξν ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ηελ πεξίνδν 2010-2018

Αγξνηηθά πξντφληα --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 4,65% 

Υεκηθά πξντφληα θαη ζπλαθή --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 

5,04%

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 2010 - 2018  

5,44%
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πλέρεηα ηνπ πίλαθα 15 

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

ΣΣΓΔ

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. Μαξγαξίλε θαη ιίπε καγεηξηθήο 091 3.4%

2. Καθέο θαη ππνθαηάζηαηα ηνπ θαθέ 071 2.6%

3. Γηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 098 2.2%

4. Κξέαηα λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή θαηεςπγκέλα 

(εθηφο ησλ βννεηδψλ) 012 2.0%

5. ηπξί θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί 024 1.5%

6. Υπκνί θξνχησλ θαη ιαραληθψλ ζπλ κνχζηνπ ζηαθηιηψλ 059 3.4%

7. Έιαηα θαη ιίπε θπηηθά, ζηαζεξά, καιαθά, αθαηέξγαζηα 421 1.9%

8. Βηνκεραληθά πξντφληα θαπλνχ 122 0.3%

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

ΣΣΓΔ

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. Αξγίιην 684 3.7%

2. χξκαηα απφ ζίδεξν ή ράιπβα 678 3.3%

3. Ράβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο απφ ζίδεξν ή ράιπβα 676 1.3%

4. Αξγπξφο, ιεπθφρξπζνο θιπ. 681 1.0%

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

ΣΣΓΔ

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. Απνξξίκκαηα, μέζκαηα θαη ζξαχζκαηα απφ πιαζηηθά 579 4.4%

2. Τδξνγνλάλζξαθεο θαη ηα παξαγσγά ηνπο 511 2.3%

3. Ηαηξηθά θαη θαξκαθεπηηθά πξντφληα 541 2.3%

4. Καξβνμπιηθά θαη νη αλπδξίηεο ηνπο, αινγνλίδηα, ππεξνμείδηα, 

ππεξνμέα θαη ηα παξαγσγά ηνπο 513 2.1%

 5. Πνιπκεξή ηνπ ζηπξελίνπ (ζηπξφιην) ζε αξρηθέο κνξθέο 572 0.50%

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. Μεραληθφο εμνπιηζκφο γηα εξγνιεπηηθά έξγα θαη νηθνδνκέο 723 1.9%

2. Γεσξγηθά κεραλήκαηα (εθηψο ειθπζηήξσλ) θαη κέξε απηψλ 721 1.8%

3. Μεραλήκαηα θαη εξγαιεία πνπ εξγάδνληαη κε αθαίξεζε 

κεηάιινπ ή άιινπ πιηθνχ 731 2.2%

4. Ρνπιεκάλ κε ζθαηξίδηα ή θπιίλδξνπο 746 0.5%

5. Μέξε θαη εμαξηήκαηα απηνθηλήησλ νρεκάησλ ησλ νκάδσλ 

(781, 782 θαη 783) 784 2.4%

2. Τιηθφ γηα ηε δηαλνκή ειεθηξηζκνχ 773 0.9%

Αγξνηηθά πξντφληα --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 4,65% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξψηε χιε --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 5,44%. Γηα ην ζίδεξν-Υάιπβα 3,70%

Υεκηθά πξντφληα θαη ζπλαθή --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 

5,04%

Πξντφληα πνπ έρνπλ απμήζεη ηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά ιηγφηεξν 

ζε ζρέζε κε ηελ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ηελ πεξίνδν 2010-2018

Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 

5.44%
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πλέρεηα ηνπ πίλαθα 15 

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

ΣΣΓΔ

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. θξνχηα θαη θαξπνί, λσπά ή απνμεξακέλα 057 -3.1%

2. Φξνχηα παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 058 -4.1%

3. ιαραληθά λσπά, θαηεςπγκέλα θιπ. 054 -4.8%

4. Φάξηα λσπά ή θαηεςπγκέλα 034 -4.0%

5. Μαιαθφζηξαθα, καιάθηα θαη άιια πδξφβηα, αζπφλδπια, 

λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε, θαηεςπγκέλα ή 

απνμεξακέλα 036 -3.9%

6. Φάξηα, καιαθφζηξαθα, καιάθηα θιπ. 037 -17.7%

7. Κξέαηα παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 017 -7.8%

8. θξέαηα βννεηδψλ λσπά, δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε ή 

θαηεςπγκέλα 011 -17.9%

9. Κξέαηα αιαηηζκέλα, απνμεξακέλα ζε άξκε ή θαπληζηά 016 -6.5%

10. Εάραξη, κέιαζα θαη κέιη 061 -11.9%

11. Πνηά κε αιθννινχρα 111 -3.8%

12. Πνηά αιθννινχρα 112 -4.4%

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

ΣΣΓΔ

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. σιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιελψζεσλ απφ ζίδεξν ή ράιπβα 679 -3.6%

2. Φχιια κεγάια, πιαηία ζηδήξνπ θαη ράιπβα απφ ιακαξίλεο 674 -7.5%

3. Σαηλίεο 675 -14.0%

4. Υπηνζίδεξνο, ζπνγγφδεο ζίδεξνο, ζηδεξνθξάκαηα θιπ. 671 -9.5%

5. Πιαηεά πξντφληα ειάζεσο απφ ζίδεξν ή ράιπβα, φρη ζε 

θξάκαηα κε επηζηξσκέλα, επηκεηαιισκέλα ή επελδπκέλα 673 -11.4%

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

ΣΣΓΔ

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. σιήλεο θάζε είδνπο θαη ηα εμαξηεκαηά ηνπο απφ πιαζηηθέο 

χιεο 581 -2.2%

2. Φάξκαθα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά θάξκαθα) 542 -2.3%

3. κνλφθισζηα λήκαηα, ζρνηληά, ξαβδία θιπ. απφ πιαζηηθέο 

χιεο 583 -2.5%

4. πιάθεο θχιια, ηαηλίεο θιπ. απφ πιαζηηθέο χιεο 582 -2.3%

5. Πξντφληα αξσκαηνπνίαο, θαιιπληηθά ή θαιισπηζηηθά 

παξαζθεπάζκαηα 553 -4.9%

6. απνχληα, πξντφληα θαζαξηζκνχ θαη ζηηιβψζεσο 554 -8.2%

Πξντφληα πνπ παξνπζίαζαλ κείσζε ζηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, 

έλαληη ηεο αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ηελ πεξίνδν 2010-2018

Υεκηθά πξντφληα θαη ζπλαθή --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 

5,04%

Αγξνηηθά πξντφληα --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 4,65% 

Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξψηε χιε --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018 5,44%. Γηα ην ζίδεξν-Υάιπβα 3,70%
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πλέρεηα ηνπ πίλαθα 15 

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. Σειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο 764 -3.2%

1. Γηάηαμε γηα ηε δηαθνπή, θαηαλνκή, πξνζηαζία, δηαθιάδσζε 

ή ζχλδεζε θιπ. ειεθηξηθψλ θπθισκάησλ 772 -9.3%

1. Νήκαηα πθαληηθά 651 -8.1%

2. Τθάζκαηά βακβαθεξά 652 -23.5%

3. Τθάζκαηα δηαθνξεηηθά απφ ηα βακβαθεξά 654 -13.7%

4. Σνχιηα, δαληέιεο, θεληήκαηα, θνξδέιεο, γαξληξίζκαηα θαη 

άιια κηθξά είδε 656 -7.4%

5. Δηδηθά λήκαηα, εηδηθέο πθαληηθέο ίλεο θαη ζπλαθή πξντφληα 657 -3.0%

6. Έηνηκα είδε απφ πθαληηθέο χιεο 658 -7.5%

7. Δπηζηξψκαηα δαπέδσλ 659 -14.4%

Δμαγσγέο ειιεληθψλ πξντφλησλ

3ςήθηνο 

θσδηθφο ηεο 

κέζε εηήζηα 

αχμεζε 2010-2018

1. Δίδε ηαμηδηνχ, ραξηνθχιαθεο, ζήθεο, θνπηηά δηάθνξα, ζάθνη 

θαη παξφκνηα είδε 831 -0.9%

2. Δλδχκαηα γηα άλδξεο ή αγφξηα απφ χθαζκα (εθηφο απφ ηα 

πιεθηά) 841 -6.5%

3. Δλδχκαηα γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα απφ χθαζκα (εθηφο απφ 

ηα πιεθηά) 842 -4.5%

4. Δλδχκαηα γηα άλδξεο ή αγφξηα απφ χθαζκα πιεθηά 843 -3.9%

5. Δλδχκαηα γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα απφ χθαζκα πιεθηά 844 -9.3%

6. Αληηθείκελα ελδχζεσο απφ πθαληηθέο ίλεο πιεθηά ή κε 845 -9.2%

7. πκπιεξψκαηα ελδχζεσο απφ πθαληηθέο ίλεο 846 -9.7%

8. Αληηθείκελα θαη ζπκπιεξψκαηα ελδχζεσο απφ χιεο 

δηαθνξεηηθέο ηνπ πθάζκαηνο, θαιχκαηα θεθαιήο θαη θαπέια 

απφ φιεο ηηο χιεο 848 -8.4%

Δλδχκαηα --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο 2010-2018      5,25% 

Σειεπηθνηλσληαθφο εμνπιηζκφο --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο  2010-

2018   3,96%

Πξντφληα πνπ παξνπζίαζαλ κείσζε ζηα κεξίδηα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ παγθφζκηα αγνξά, 

έλαληη ηεο αχμεζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο ηελ πεξίνδν 2010-2018

Κισζηνυθαληνπξγηθά πξντφληα --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο        

2010-2018      4,70% 

Οινθιεξσκέλα θπθιψκαηα θαη ειεθηξηθά εμαξηήκαηα --- κέζε εηήζηα αχμεζε ηεο 

παγθφζκηαο δήηεζεο 5,50%

 
Πεγή: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (βάζε δεδνκέλσλ) θαη Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πίλαθαο 16 

Μεηαβνιή ηεο αμίαο ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ 2018, ζε ζρέζε κε ην 2017.                                                                                                                                                                                                          

ηαλ δελ ππάξρεη θσδηθόο 

αλαθεξόκαζηε ζην ζύλνιν ηνπ ηνκέα.

Αύμεζε 

(κείσζε) ηεο 

παγθόζκηαο 

δήηεζεο γηα ην 

πξντόλ - % Γ 

κεηαβνιή έλαληη 

πξνεγνύκελεο 

πεξηόδνπ

Καηά πόζν ζπκβάιε ε 

αύμεζε ησλ παγθόζκησλ 

εηζαγσγώλ ζηηο 

εμαγσγέο ειιεληθώλ 

πξντόλησλ                                               

Α

ε ηη βαζκό ζπκβάιεη ε 

κεηαβνιή ηεο ζύλζεζεο ησλ 

εηζαγόκελσλ πξντόλησλ ζηηο 

ρώξεο ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκίαο, ζηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο πξντόλησλ (growth due 

to product specialization)                                   

Β

ε ηη βαζκό ζπκβάιε ε δηαθνξά 

ηεο κεηαβνιήο ηεο παγθόζκηαο 

δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ, ζε ζρέζε 

κε ηε κεηαβνιή (ή κεηαηόπηζεο) 

ηεο δήηεζεο ή θαηαλάισζεο ηνπ 

εκπνξηθνύ εηαίξνπ γηα ηηο 

ειιεληθέο εμαγσγέο (growth due to 

geographical specialization or 

market distribution)                                                               

Γ

Γηαηαξαθηηθό ζθάικα ην νπνίν 

αληαλαθιά ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο αμίαο 

ησλ εμαγσγώλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζε 

ε Διιάδα θαη ηελ αμία ησλ εμαγσγώλ πνπ 

ζα ρξεηαδόηαλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ώζηε 

λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην γηα ην θάζε 

πξντόλ (ή ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ) 

ζηελ αγνξά ηεο μέλεο ρώξαο (growth due 

to competitiveness)                                        

Γ

ύλνιν 

(Α+Β+Γ+Γ)

Αγξνηηθά πξντόληα

Γαιιία  (21.2 εθαη. €) 4.8% 90.0% -47.6% 2.3% 55.3% 100.0%

ΖΠΑ (20.5 εθαη. €) 4.8% 158.3% -83.7% 19.4% 6.0% 100.0%

Κίλα (1.9 εθαη. €) 4.8% 64.8% -34.2% 20.1% 49.3% 100.0%

Ηαπσλία 4.8% 2.7% -1.4% 0.0% 98.7% 100.0%

Γεξκαλία (24 εθαη. €) 4.8% 313.9% -166.0% -12.4% -35.5% 100.0%

Ζλσκέλν Βαζίιεην (-2.1 εθαη. €) 4.8% -1787.2% 944.9% -208.8% 1151.1% 100.0%

Ρσζία (0,8 εθαη. €) 4.8% 412.5% -225.0% -75.0% -12.5% 100.0%

Ηλδία (6,1 εθαη. €) 4.8% 6.9% -3.6% -13.1% 109.8% 100.0%

Ηηαιία (99.1 εθαη. €) θσδ. 421 4.8% 28.0% -14.8% -2.6% 89.4% 100.0%

Γαλία (-2.482,2 εθαη. €) θσδ. 098 4.8% -126.6% 74.7% -51.5% 203.4% 100.0%

Αίγππηνο (7.510,3 ρηι. €) θσδ. 057 4.8% 18.1% -9.6% 8.0% 83.5% 100.0%

Απζηξία (3.032,8 ρηι €) θσδ. 421 4.6% 10.1% -5.4% -0.1% 95.4% 100.0%

Απζηξία (1.941.8 ρηι €) θσδ. 056 3.6% 10.1% -6.5% 0.5% 95.9% 100.0%

Απζηξία (149 ρηι. €) θσδ. 022 4.1% 10.2% -6.0% -0.5% 96.3% 100.0%

Ηλδία (-1.559.3 ρηι. €) θσδ. 057 4.8% -10.0% 5.3% 19.1% 85.6% 100.0%

Ν. Κνξέα (200,4 ρηι. €) κωδ. 061 4.1% 29.0% -17.1% 17.0% 71.1% 100.0%

Οιιαλδία (1.8 εθαη €) θσδ. 034 4.1% 94.4% -55.5% 11.1% 50.0% 100.0%

Οπγγαξία (4.5 εθαη.€) θσδ. 057 4.1% 37.8% -22.3% 18.8% 65.7% 100.0%

νπεδία (1.8 εθαη. €) θσδ. 057 4.8% 55.5% -27.7% 22.2% 50.0% 100.0%

Σατιάλδε (3.0 εθαη. €) θσδ. 058 4.8% 39.2% -20.7% -3.7% 85.2% 100.0%

Απζηξαιία (226.3 ρηι. €) θσδ. 024 4.1% 10.1% -6.0% -0.4% 96.3% 100.0%

Απζηξαιία (1.639,4 ρηι. €) θσδ. 056 4.1% 10.1% -6.0% -0.5% 96.4% 100.0%

Απζηξαιία (5.499,1 ρηι. €) θσδ. 098 4.1% 10.1% -6.0% -0.5% 96.4% 100.0%

ΖΠΑ (7.8 εθαη. €) θσδ. 056 4.1% 193.6% -114.1% 39.7% -19.2% 100.0%

Ζ αχμεζε ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο γηα ηηο εηζαγσγέο πξντφλησλ ην 2018 ζε ζρέζε κε ην 2017 ήηαλ ηεο ηάμεσο ηνπ 10,1% θαη ε επίδξαζε απηήο ηεο αχμεζεο ζηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο
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πλέρεηα ηνπ πίλαθα 16 

Βηνκεραληθά πξντόληα 

Αύμεζε 

(κείσζε) ηεο 

παγθόζκηαο 

δήηεζεο γηα ην 

πξντόλ - % Γ 

κεηαβνιή έλαληη 

πξνεγνύκελεο 

πεξηόδνπ

Καηά πόζν ζπκβάιε ε 

αύμεζε ησλ παγθόζκησλ 

εηζαγσγώλ ζηηο 

εμαγσγέο ειιεληθώλ 

πξντόλησλ                                               

Α

ε ηη βαζκό ζπκβάιεη ε 

κεηαβνιή ηεο ζύλζεζεο ησλ 

εηζαγόκελσλ πξντόλησλ ζηηο 

ρώξεο ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκίαο, ζηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο πξντόλησλ (growth due 

to product specialization)                                   

Β

ε ηη βαζκό ζπκβάιε ε δηαθνξά 

ηεο κεηαβνιήο ηεο παγθόζκηαο 

δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ, ζε ζρέζε 

κε ηε κεηαβνιή (ή κεηαηόπηζεο) 

ηεο δήηεζεο ή θαηαλάισζεο ηνπ 

εκπνξηθνύ εηαίξνπ γηα ηηο 

ειιεληθέο εμαγσγέο (growth due to 

geographical specialization or 

market distribution)                                                               

Γ

Γηαηαξαθηηθό ζθάικα ην νπνίν 

αληαλαθιά ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο αμίαο 

ησλ εμαγσγώλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζε 

ε Διιάδα θαη ηελ αμία ησλ εμαγσγώλ πνπ 

ζα ρξεηαδόηαλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ώζηε 

λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην γηα ην θάζε 

πξντόλ (ή ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ) 

ζηελ αγνξά ηεο μέλεο ρώξαο (growth due 

to competitiveness)                                        

Γ

ύλνιν 

(Α+Β+Γ+Γ)

Γαιιία  (25.3 εθαη. €) 8.4% 84.9% -14.3% 2.6% 26.8% 100.0%

Σπλεζία (-11,0 εθαη. €) 8.4% -19.1% 3.6% -6.3% 121.8% 100.0%

Ρσζία (-3.8 εθαη. €) 8.4% -131.6% 21.0% 47.4% 163.2% 100.0%

Ζλσκέλν Βαζίιεην (6,2 εθαη. €) 8.4% 267.7% -45.2% -116.1% -6.4% 100.0%

Βέιγην (7.615,0 ρηι. €) θσδ. 893 8.4% 26.7% -4.5% -0.1% 77.9% 100.0%

Βέιγην (-208.5 ρηι. €) θσδ. 582 11.7% -274.3% -42.1% -111.4% 527.8% 100.0%

ΖΠΑ (154,2 εθαη. €) θσδ. 679 13.2% 2.9% 0.8% -1.9% 98.2% 100.0%

Ηηαιία (31.7 εθαη. €) θσδ. 752 8.0% 70.1% -14.3% -56.8% 101.0% 100.0%

Ηζξαήι (24.521,7 ρηι. €) θσδ. 676 13.2% 17.5% 5.4% 41.7% 35.4% 100.0%

Ηζξαήι (-4.008,0 ρηι. €) θσδ. 661 8.4% -79.6% 13.5% -3.2% 169.3% 100.0%

Ηζξαήι (18.230,5 ρηι. €) θσδ. 773 13.2% 1.7% 0.5% 0.0% 97.8% 100.0%

ινβαθία (7.945,1 ρηι. €) θσδ. 285 13.2% 20.2% 6.1% 2.2% 71.5% 100.0%

ινβαθία (3.779,1 ρηι. €) θσδ. 699 13.2% 3.1% 0.9% 0.3% 95.7% 100.0%

ινβαθία (-600,4 ρηι. €) θσδ. 674 13.2% -6.9% -2.1% -0.7% 109.7% 100.0%

ινβαθία (4.073,3 ρηι. ) θσδ. 679 13.2% 3.0% 1.0% 0.3% 95.7% 100.0%

Ηαπσλία (-1.4 εθαη. €) θσδ. 684 13.2% -73.1% -22.2% 6.6% 188.7% 100.0%

Αίγππηνο (64.6 ρηι. €) θσδ. 893 8.4% 1157.7% -196.0% 967.6% -1829.3% 100.0%

Αίγππηνο (-603.3 ρηι. €) θσδ. 674 13.2% -67.9% -20.6% -130.3% 318.8% 100.0%

Αίγππηνο (3.082,8 ρηι. €) θσδ. 773 13.2% 0.9% 0.3% 27.7% 71.1% 100.0%

Ν. Αθξηθή (5.919,2 ρηι. €) θσδ. 764 8.2% 8.4% -7.8% 5.1% 94.3% 100.0%

Ν. Αθξηθή (4.128,6 ρηι. €) θσδ. 773 13.2% 15.7% 5.0% -14.8% 94.1% 100.0%

Ν. Κνξέα (4.8 εθαη. €) θσδ. 743 7.4% 5.5% -1.5% -2.7% 98.7% 100.0%

Ν. Κνξέα (-1.2 εθαη. €) θσδ. 713 7.4% -37.1% 9.9% 18.2% 109.0% 100.0%

Σατιάλδε (219 ρηι. €) θσδ. 661 8.4% 121.5% -20.5% -11.3% 10.3% 100.0%

ηλγθαπνύξε (1.1 εθαη. €) θσδ. 713 7.4% 136.3% -36.4% 96.7% -96.6% 100.0%

ηλγθαπνύξε (405.2 ρηι €) θσδ. 684 13.2% 127.4% 38.7% 213.7% -279.8% 100.0%

Οπγγαξία (1.5 εθαη.€) θσδ. 752 8.0% 43.3% -8.8% 36.6% 28.9% 100.0%

Οπγγαξία (-268.2 ρηι.€) θσδ. 682 13.2% -342.9% -104.2% -176.2% 723.3% 100.0%

Ηηαιία (21.0 εθαη. €) Υαιθφο θσδ. 682 8.4% 39.5% -6.7% 2.4% 64.8% 100.0%

Γαλία (-1.875,8 ρηι. €) θσδ. 684 13.2% -128.3% -38.9% 6.2% 261.0% 100.0%

Γεξκαλία (18.2 εθαη. €) θσδ. 684 8.4% 114.8% -19.2% 16.5% -12.1% 100.0%  
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πλέρεηα ηνπ Πίλαθα 16 

Υεκηθά πξντόληα

Αύμεζε 

(κείσζε) ηεο 

παγθόζκηαο 

δήηεζεο γηα ην 

πξντόλ - % Γ 

κεηαβνιή έλαληη 

πξνεγνύκελεο 

πεξηόδνπ

Καηά πόζν ζπκβάιε ε 

αύμεζε ησλ παγθόζκησλ 

εηζαγσγώλ ζηηο 

εμαγσγέο ειιεληθώλ 

πξντόλησλ                                               

Α

ε ηη βαζκό ζπκβάιεη ε 

κεηαβνιή ηεο ζύλζεζεο ησλ 

εηζαγόκελσλ πξντόλησλ ζηηο 

ρώξεο ηεο παγθόζκηαο 

νηθνλνκίαο, ζηηο ειιεληθέο 

εμαγσγέο πξντόλησλ (growth due 

to product specialization)                                   

Β

ε ηη βαζκό ζπκβάιε ε δηαθνξά 

ηεο κεηαβνιήο ηεο παγθόζκηαο 

δήηεζεο ησλ εηζαγσγώλ, ζε ζρέζε 

κε ηε κεηαβνιή (ή κεηαηόπηζεο) 

ηεο δήηεζεο ή θαηαλάισζεο ηνπ 

εκπνξηθνύ εηαίξνπ γηα ηηο 

ειιεληθέο εμαγσγέο (growth due to 

geographical specialization or 

market distribution)                                                               

Γ

Γηαηαξαθηηθό ζθάικα ην νπνίν 

αληαλαθιά ηε δηαθνξά κεηαμύ ηεο αμίαο 

ησλ εμαγσγώλ πνπ έρεη πξαγκαηνπνηήζε 

ε Διιάδα θαη ηελ αμία ησλ εμαγσγώλ πνπ 

ζα ρξεηαδόηαλ λα πξαγκαηνπνηήζεη ώζηε 

λα δηαηεξήζεη ην κεξίδην γηα ην θάζε 

πξντόλ (ή ζην ζύλνιν ησλ εμαγσγώλ) 

ζηελ αγνξά ηεο μέλεο ρώξαο (growth due 

to competitiveness)                                        

Γ

ύλνιν 

(Α+Β+Γ+Γ)

Βνπιγαξία (-48.6 εθαη. €) 11.6% -39.3% -5.8% 7.7% 137.4% 100.0%

Σπλεζία (1.4 εθαη. €) 11.6% 81.4% 12.1% -45.0% 51.5% 100.0%

Αιβαλία (4.4 εθαη. €) 11.6% 115.2% 17.1% -6.8% -25.5% 100.0%

Αίγππηνο (-2.0 εθαη. €) 11.6% -66.5% -10.0% 13.0% 163.5% 100.0%

Ηλδία (817.3 ρηι. €) θσδ. 533 11.6% 13.8% 2.2% 14.8% 69.2% 100.0%

Σατιάλδε (-161.9 ρηι. €) θσδ. 533 11.6% -58.2% -9.2% 5.2% 162.2% 100.0%

Απζηξαιία (1.715,2 ρηι. €) θσδ. 581 -11.6% 10.1% 1.6% -14.9% 103.2% 100.0%

Μεμηθό (2.9 εθαη. €) θσδ. 591 11.6% 2.9% 0.5% -0.3% 96.9% 100.0%

Φαξκαθεπηηθά πξντόληα

Ζλσκέλν Βαζίιεην (13.2 εθαη. €) θσδ. 542 10.6% 111.5% 5.5% -206.4% 189.4% 100.0%

Γαιιία (152,4 εθαη. €) θσδ. 542 10.6% 6.6% 0.3% 0.8% 92.3% 100.0%

Σπλεζία (-0,313 εθαη. €) θσδ. 542 10.6% -47.9% -2.2% 54.3% 95.8% 100.0%

Ηηαιία (-2.6 εθαη. €) θσδ. 542 10.6% -300.0% -14.9% -92.0% 506.9% 100.0%

Ηζπαλία (17.5 εθαη. €) θσδ. 542 10.6% 38.8% 1.9% 1.1% 58.2% 100.0%

Βέιγην (2.166,2 ρηι. €) θσδ. 542 10.6% 51.2% 2.5% 25.0% 21.3% 100.0%

Γαλία (6.057 εθαη. € ευρώ) κωδ. 542 10.6% 19.0% 1.0% -3.5% 83.5% 100.0%

Ν. Αθξηθή (483.6 ρηι. €) θσδ. 542 10.6% 263.7% 12.8% 20.4% -196.9% 100.0%

Ηλδία (2.141,7 ρηι.€) θσδ. 872 8.4% 10.1% -1.7% 2.3% 89.3% 100.0%

Δλδύκαηα

Ρσζία (-6.7 εθαη. €) 7.4% -88.1% 28.4% -4.5% 164.2% 100.0%

Σπλεζία (-19,0 εθαη. €) 6.9% -26.8% 8.4% 101.0% 17.4% 100.0%

Ρσζία (-7.1 εθαη. €) θσδ. 848 6.9% -78.6% 24.9% 14.0% 139.7% 100.0%

Βνπιγαξία (2.7 εθαη. €) θσδ. 844 6.9% 98.4% -31.2% -12.6% 45.4% 100.0%

Ηαπσλία (-367 ρηι. €) θσδ. 657 6.9% -57.5% 18.0% -5.1% 144.6% 100.0%

ηλθαπνύξε (1.4 εθαη. €) θσδ. 657 6.9% 20.5% -6.4% -7.9% 93.8% 100.0%

Μεμηθό (290.8 ρηι. €) θσδ. 844 6.9% 54.1% -17.0% 33.8% 29.1% 100.0%

Ζ.Α.Δ. (-2.9 εθαη. €) θσδ. 848 6.9% -109.3% 34.6% -388.7% 563.4% 100.0%

Γεξκαλία (-7.2 εθαη. €) θσδ. 844 6.9% -91.5% 29.0% -65.2% 227.7% 100.0%

κέζνο όξνο αγξνηηθώλ πξντόλησλ 26.2% -14.9% 4.8% 83.8% 100.0%

κέζνο όξνο βηνκεραληθώλ πξντόλησλ 46.1% -16.7% 41.8% 28.8% 100.0%

-38.2% -1.9% -48.4% 188.5% 100.0%

Μέζνο όξνο ζηα πξντόληα ελδύκαηα -23.4% 7.4% -61.7% 177.7% 100.0%

κέζνο όξνο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ 

(ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά)

 
Πεγή: Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ (βάζε δεδνκέλσλ) θαη Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πεξηγξαθή ησλ πξντφλησλ ηνπ πίλαθα 16 αλά 3ςήθην θσδηθφ ηεο ΣΣΓΔ 

Κσδηθώο 022 Γάια, θξέκα θαη άιια πξντόληα γάιαθηνο, εθηόο από βνύηεξν

Κσδηθόο 024 Σπξί θαη πεγκέλν γάια γηα ηπξί

Κσδηθόο 034 Φάξηα λσπά ή θαηεςπγκέλα

Κσδηθόο 676 Ράβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο από ζίδεξν ή ράιπβα

Κσδηθόο 679 σιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ από ζίδεξν ή ράιπβα

Κσδηθόο 844  Δλδύκαηα γηα γπλαίθεο ή θνξίηζηα από ύθαζκα πιεθηά

Κσδηθόο 674 Φύιια κεγάια, πιαηηά ζηδήξνπ θαη ράιηβα θαη ιακαξίλεο

Κσδηθόο 764 Σειεπηθνηλσληθαόο εμνπιηζκόο εμαξηήκαηα θαη κέξε απηώλ

Κσδηθόο 713 Κηλεηήξεο εθξήμεσο ή εζσηεξηθήο θαύζεσο, εκβνινθόξνη θαη κέξε απηώλ

Κσδηθόο 743 Αληιίεο θαη ζπκπηεζηέο αεξίσλ, αλεκηζηήξεο, απνξξηθεηήξεο θαη παξόκνηα, θαζώο θαη κέξε απηώλ

Κσδηθόο 752 Απηόκαηεο κεραλέο εγγξαθήο θαη επεμεξγαζίαο ζηνηρείσλ θαη κνλάδεο απηώλ

Κσδηθόο 848 Αληηθέηκελα θαη ζπκπιεξώκαηα ελδύζεσο από ύιεο δηαθνξεηηθέο ηνπ πθάζκαηνο, θαιύκαηα θεθαιήο θαη 

θαπέια από όιεο ηηο ύιεο

Κσδηθόο 872 Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ ηαηξηθή

Κσδηθόο 591 Δληνκνθηόλα, πνληηθνθάξκαθα, κπθεηνθηόλα, δηδαληνθηόλα, αλαζρεηηθά ηεο βιαζηήζεσο θαη ξπζκηζηηθά 

ησλ αλαπηύμεσλ ησλ θπηώλαπνιπκαληηθά θιπ.

Κσδηθόο 657 Δηδηθά λήκαηα, εηδηθέο πθαληηθέο ίλεο θαη ζπλαθή πξντόληα

Κσδηθόο 661 Αζβέζηεο, ηζηκέλην θαη έηνηκα πιηθά θαηαζθεπώλ

Κσδηθόο 679  σιήλεο θαη εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ από ζίδεξν ή ράιπβα

Κσδηθόο 682 Υαιθόο

Κσδηθόο 684 Αξγίιην

Κσδηθόο 773 Τιηθό γηα δηαλνκή ειεθηξηζκνύ 

Κσδηθόο 893 Σερλνπξγήκαηα από πιαζηηθέο ύιεο

Κσδηθόο 056 Λαραληθά παξαζθεπάζκαηα ή δηαηεξεκέλα

Κσδηθόο 057 Φξνύηα θαη θαξπνί λσπά ή απνμεξακέλα

Κσδηθόο 058 Φξνύηα παξαζθεπάζκαηα ή δηαηεξεκέλα

Κσδηθόο 061 Εάραξε, κειάζα θαη κέιη

Κσδηθόο 098 Γηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο

θσδηθόο 582 Πιάθεο, θύιια, ηαηλίεο θιπ. από πιαζηηθέο ύιεο

Κσδηθόο 285  -Μεηαιεύκαηα αινπκηλίνπ θαη αινπκίληα

Κσδηθόο 661 Αζβέζηεο, ηζηκέλην θαη έηνηκα πιηθά θαηαζθεπώλ

Κσδηθόο 699 Βηνκεραληθά είδε από θνηλά κέηαιια

Κσδηθόο 421 Έιαηα θαη ιίπε θπηηθά, ζηαζεξά, καιαθά, αθαηέξγαζηα

Κσδηθόο 533 Βαθέο, ρξώκαηα, βεξλίθηα θαη ζπλαθείο ύιεο 

Κσδηθόο 542 Φάξκαθα (πεξηιακβάλνληαη θαη ηα θηεληαηξηθά)

Κσδηθόο 581 σιίλεο θάζε είδνπο θαη ηα εμαξηήκαηα ηνπο από πιαζηηθέο πιεο

 
 

 

 

 

 

 

 



65 

 

Πίλαθαο 17 

Δπξσπατθή 

Έλσζε Δπξσδώλε Βαιθάληα

Λνηπή 

Δπξώπε

ύλνιν 

Δπξώπεο Αζία Αθξηθή

Β. & Ν. 

Ακεξηθή

Ωθεαλία 

θαη ινηπέο 

ρώξεο ύλνιν Πινία Γεληθό ζύλνιν

1 2 3 (A=1+2+3) 4 5 6 7 (B=4+5+6+7) Γ Α+Β+Γ

2014 23,290.7 17,381.4 1,706.1 5,741.6 30,738.4 12,261.0 2,032.4 1,395.2 43.3 15,731.9 1,857.1 48,327.4

2015 23,059.0 16,842.9 1,854.8 4,189.8 29,103.6 10,187.6 1,386.3 1,271.1 63.6 12,908.6 1,605.3 43,617.5

2016 24,128.7 17,461.5 1,868.3 3,541.7 29,538.7 10,050.6 1,214.4 1,300.5 44.8 12,610.3 168.8 42,317.8

2017 26,146.9 18,857.3 1,922.0 4,192.3 32,261.2 11,700.7 1,885.2 1,345.3 43.4 14,974.6 121.5 47,357.3

2018 27,037.3 20,354.7 2,427.6 6,175.0 35,639.9 14,712.7 2,141.7 1,361.3 65.5 18,281.2 198.6 54,119.7

2019 28,558.7 21,617.3 2,515.4 6,038.0 37,112.1 13,804.3 2,463.8 1,933.2 63.6 18,264.9 470.3 55,847.3

2020 27603.4 21259.1 2126.9 4627.5 34357.8 10,477.0 1787.2 1662.1 105.5 14031.8 232.1 48,621.7

2014 5.0% 3.9% 6.7% -23.1% -1.6% 13.3% -12.5% 6.0% -22.3% 8.4% 50.7% 2.8%

2015 -1.0% -3.1% 8.7% -27.0% -5.3% -16.9% -31.8% -8.9% 46.9% -17.9% -13.6% -9.7%

2016 4.6% 3.7% 0.7% -15.5% 1.5% -1.3% -12.4% 2.3% -29.6% -2.3% -89.5% -3.0%

2017 8.4% 8.0% 2.9% 18.4% 9.2% 16.4% 55.2% 3.4% -3.1% 18.7% -28.0% 11.9%

2018 3.4% 7.9% 26.3% 47.3% 10.5% 25.7% 13.6% 1.2% 50.9% 22.1% 63.5% 14.3%

2019 5.6% 6.2% 3.6% -2.2% 4.1% -6.2% 15.0% 42.0% -2.9% -0.1% 136.8% 3.2%

2020 -3.3% -1.7% -15.4% -23.4% -7.4% -24.1% -27.5% -14.0% 65.9% -23.2% -50.6% -12.9%

Δπξσπατθή 

Έλσζε Δπξσδώλε Βαιθάληα

Λνηπή 

Δπξώπε

ύλνιν 

Δπξώπεο Αζία Αθξηθή

Β. & Ν. 

Ακεξηθή

Ωθεαλία 

θαη ινηπέο 

ρώξεο ύλνιν Πινία Γεληθό ζύλνιν

1 2 3 (A=1+2+3) 4 5 6 7 (B=4+5+6+7) Γ Α+Β+Γ

2014 48.2% 36.0% 3.5% 11.9% 63.6% 25.4% 4.2% 2.9% 0.1% 32.6% 3.8% 100.0%

2015 52.9% 38.6% 4.3% 9.6% 66.7% 23.4% 3.2% 2.9% 0.1% 29.6% 3.7% 100.0%

2016 57.0% 41.3% 4.4% 8.4% 69.8% 23.8% 2.9% 3.1% 0.1% 29.8% 0.4% 100.0%

2017 55.2% 39.8% 4.1% 8.9% 68.1% 24.7% 4.0% 2.8% 0.1% 31.6% 0.3% 100.0%

2018 50.0% 37.6% 4.5% 11.4% 65.9% 27.2% 4.0% 2.5% 0.1% 33.8% 0.4% 100.0%

2019 51.1% 38.7% 4.5% 10.8% 66.5% 24.7% 4.4% 3.5% 0.1% 32.7% 0.8% 100.0%

2020 56.8% 43.7% 4.4% 9.5% 70.7% 21.5% 3.7% 3.4% 0.2% 28.9% 0.5% 100.0%

 Πνζνζηηαία (%Γ) κεηαβνιή έλαληη πξνεγνύκελνπ έηνπο 

Ζ ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (%) ΣΖ ΚΆΘΔ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΖ ΑΞΗΑ ΣΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ

 ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ (ΠΡΟΔΛΔΤΖ) ΞΔΝΩΝ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΚΑΣΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ (αμία ζε εθαη. επξώ)    

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ 

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πίλαθαο 18 

Πξντόληα 2016 2017 2018 2019 2020

1.  Πξσηνγελνύο παξαγσγήο 16,907,025,458     19,852,020,198     23,780,541,830     23,136,152,809     17,068,742,543

2.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο 

θπζηθώλ πιώλ 1,552,801,951 2,002,883,140 2,082,551,157 1,923,192,951 1,746,748,303

3.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο 

εξγαζίαο 5,221,366,978 4,857,778,445 5,266,551,865 6,103,645,345 5,163,486,124

4.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο 

ηερλνινγίαο 11,436,375,612 12,110,406,587 13,697,341,399 14,508,327,382 15,848,269,009

5.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο 

εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο 5,924,127,066 6,931,264,778 7,689,511,260 7,917,884,606 7,039,448,666

Σν ζύλνιν ησλ πην πάλσ 

πξντόλησλ 41,041,697,065  45,754,353,148  52,516,497,511  53,589,203,093  46,866,694,645

πλαιιαγέο πνπ δελ ηαμηλνκνύληαη 46,905,295           256,994,156         58,874,335           272,350,935         99,641,233

Σν γεληθό ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ 41,088,602,360  46,011,347,304  52,575,371,846  53,861,554,028  46,966,335,878

Πξντόληα 2016 2017 2018 2019 2020

1.  Πξσηνγελνύο παξαγσγήο 41.15% 43.15% 45.23% 42.95% 36.34%

2.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο 

θπζηθώλ πιώλ 3.78% 4.35% 3.96% 3.57% 3.72%

3.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο 

εξγαζίαο 12.71% 10.56% 10.02% 11.33% 10.99%

4.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο 

ηερλνινγίαο 27.83% 26.32% 26.05% 26.94% 33.74%

5.  Βηνκεραλνπνηεκέλα έληαζεο 

εμεηδηθεπκέλεο εξγαζίαο 14.42% 15.06% 14.63% 14.70% 14.99%

Σν ζύλνιν ησλ πην πάλσ 

πξντόλησλ 99.89% 99.44% 99.89% 99.49% 99.79%

πλαιιαγέο πνπ δελ ηαμηλνκνύληαη 0.11% 0.56% 0.11% 0.51% 0.21%

Σν γεληθό ζύλνιν ησλ εηζαγσγώλ 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

ΔΗΑΓΧΓΔ  ΞΔΝΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ ΣΖΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΟΡΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΠΑΓΚΟΜΗΑ ΑΓΟΡΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΑ 

ΠΟΗΟΣΗΚΑ ΣΟΤ ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ  (αμία ζε επξψ)

ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (%) ΣΟ ΤΝΟΛΟ ΣΩΝ ΔΗΑΓΩΓΩΝ 

 
Ζ νκαδνπνίεζε ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ είλαη ζχκθσλε κε ηε κέζνδν ηεο Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ε UNCTAD STAT (United Nations Conference on trade and development). 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. Γελ ζπκπεξηιακβάλνληαη νη εηζαγσγέο πινίσλ θαη νη εηζαγσγέο πξντφλησλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε πνπ δελ 

ηαμηλνκνχληαη (intra-adjustment). 
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Πίλαθαο 19 

2016 2017 2018 2019 2020

1. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ρακειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 5,325,504,978 5,649,062,264 6,569,478,583 7,178,150,014 6,772,989,361

2. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα κεζαίαο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 6,934,329,670 7,827,246,540 9,103,304,726 10,124,888,102 9,953,161,443

3. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα πςειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 5,746,099,719 6,594,632,861 6,877,315,887 7,600,336,956 7,542,776,189

Σν γεληθφ ζχλνιν (1 + 2 + 3) 18,005,934,367 20,070,941,665 22,550,099,196 24,903,375,072 24,268,926,993

2016 2017 2018 2019 2020

1. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ρακειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 29.6% 28.1% 29.1% 28.8% 27.9%

2. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα κεζαίαο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 38.5% 39.0% 40.4% 40.7% 41.0%

3. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα πςειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 31.9% 32.9% 30.5% 30.5% 31.1%

Σν γεληθφ ζχλνιν (1 + 2 + 3) 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

2016 2017 2018 2019 2020

1. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα ρακειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 12.96% 12.28% 12.50% 13.39% 14.42%

2. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα κεζαίαο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 16.88% 17.01% 17.31% 18.80% 21.19%

3. Βηνκεραλνπνηεκέλα πξντφληα πςειήο 

εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο 13.98% 14.33% 13.08% 14.11% 16.06%

Σν γεληθφ ζχλνιν (1 + 2 + 3) 43.82% 43.62% 42.89% 46.30% 51.67%

Σν ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ην επίπεδν 

εμεηδίθεπζεο ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ  (αμία ζε επξψ)

Δθαηνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ εηζαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ην 

επίπεδν εμεηδίθεπζεο ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ  σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ ηεο Διιάδνο 

Δθαηνζηηαία ζπκκεηνρή ησλ εηζαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ εληάζεσο ηερλνινγίαο ζχκθσλα κε ην 

επίπεδν εμεηδίθεπζεο ρακειφ, κεζαίν θαη πςειφ σο πξνο ην ζχλνιν ησλ εηζαγσγψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ 

εληάζεσο ηερλνινγίαο (αμία ζε επξψ)

 
Ζ νκαδνπνίεζε ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ πξντφλησλ ζε ρακειή, κεζαία θαη πςειή εμεηδίθεπζεο θαη εληάζεσο ηερλνινγίαο είλαη ζχκθσλε κε 

ηε κέζνδν ηεο Σππνπνηεκέλεο Σαμηλφκεζεο ηνπ Γηεζλνχο Δκπνξίνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ε UNCTAD STAT (United Nations Conference on trade 

and development). 

Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο 

Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πίλαθαο 20 

%Γ - Πνζνζηηαία κεηαβνιή έλαληη 

πξνεγνύκελεο πεξηόδνπ 2016 %Γ 2017 %Γ 2018 %Γ 2019 %Γ 2020 %Γ

     Αγξνηηθά (0+1+4) -489.7 -16.6% -861.4 75.9% -536.2 -37.8% -882.0 64.5% 406.7 -146.1%

     Πξώηεο ύιεο (2) -45.5 -17.1% 69.4 -252.5% 30.6 -55.9% 114.6 274.5% 15.3 -86.6%

     Καύζηκα (3) -2,831.9 -25.4% -3,236.7 14.3% -4,479.4 38.4% -4,361.5 -2.6% -2,963.2 -32.1%

     Βηνκεραληθά (5+6+7,..,+9) -12,706.5 12.9% -13,589.7 7.0% -14,635.5 7.7% -15,406.5 5.3% -14,272.8 -7.4%

1.  ύλνιν  (ρσξίο ηα πινία θαη ηηο θαζαξέο 

εμαγσγέο κε Δ.Δ. πνπ δελ ηαμηλνκνύληαη ζε 

θαηεγνξίεο πξντόλησλ intra-adjusment) -16,073.6 2.4% -17,618.4 109.6% -19,620.5 11.4% -20,535.4 4.7% -16,814.0 -18.1%

2.  Δκπνξηθό ηζνδύγην πινίσλ -48.8 -75.3% -18.3 37.5% -65.8 259.6% -377.4 473.6% -75.3 -80.0%

3.   Καζαξέο ζπλαιιαγέο κε ηελ Δ.Δ. πνπ δελ 

ηαμηλνκνύληαη ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο 

πξντόλησλ (net intra-adjustment) -749.7 31.3% -855.2 114.1% -962.0 12.5% -1,067.6 11.0% -1,027.1 -3.8%

Δκπνξηθό ηζνδύγην  (1 + 2 + 3) -16,872.1 2.5% -18,491.9 109.6% -20,648.3 11.7% -21,980.4 6.5% -17,916.4 -18.5%

2016 2017 2018 2019 2020

     Αγξνηηθά (0+1+4) 2.90% 4.7% 2.6% 4.01% -2.3%

     Πξώηεο ύιεο (2) 0.27% -0.4% -0.1% -0.52% -0.1%

     Καύζηκα (3) 16.78% 17.5% 21.7% 19.84% 16.5%

     Βηνκεραληθά (5+6+7,..,+9) 75.31% 73.5% 70.9% 70.09% 79.7%

1.  ύλνιν  (ρσξίο ηα πινία θαη ηηο θαζαξέο 

εμαγσγέο κε Δ.Δ. πνπ δελ ηαμηλνκνύληαη ζε 

θαηεγνξίεο πξντόλησλ intra-adjusment) 95.27% 95.3% 95.0% 93.43% 93.8%

2.  Δκπνξηθό ηζνδύγην πινίσλ 0.29% 0.1% 0.3% 1.72% 0.4%

3.   θαζαξέο ζπλαιιαγέο κε ηελ Δ.Δ. πνπ δελ 

ηαμηλνκνύληαη ζηηο βαζηθέο θαηεγνξίεο (net intra-

adjustment) 4.44% 4.6% 4.7% 4.86% 5.7%

Δκπνξηθό ηζνδύγην  (1 + 2 + 3) 100.00% 100.0% 100.0% 100.00% 100.0%

0   Σξόθηκα θαη δώα δσληαλά 3  Οξπθηά θαύζηκα ιηπαληηθά θιπ. 7.  Μεραλήκαηα θαη πιηθό κεηαθνξώλ

1   Πνηά θαη Καπλόο        5.  Υεκηθά πξντόληα θαη ζπλαθή 8.  Γηάθνξα βηνκεραληθά είδε

2   Πξώηεο ύιεο κε εδώδηκεο εθηόο από θαύζηκα 6.  Βηνκεραληθά είδε ηαμηλνκεκέλα θπξίσο θαηά πξώηε ύιε 9.  πλαιιαγέο κε ηαμηλνκεκέλεο

ΣΟ ΔΜΠΟΡΗΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ ΣΖ ΔΛΛΑΓΑ ΚΑΣΑ ΒΑΗΚΔ ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ (αγξνηηθά, πξώηεο ύιεο, θαύζηκα θαη βηνκεραληθά)  αμία ζε εθαη. επξώ

ΜΔΡΗΓΗΟ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΩΝ ΚΑΘΑΡΩΝ ΔΞΑΓΩΓΩΝ (ΔΞΑΓΩΓΔ ΜΔΗΟΝ ΔΗΑΓΩΓΔ) ΣΖ ΚΑΘΔ ΒΑΗΚΖ ΚΑΣΖΓΟΡΗΑ Ω ΠΡΟ ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ  ΔΛΛΔΗΜΜΑ 

ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΗΟΤΓΗΟΤ

 
Πεγή: Διιεληθή ηαηηζηηθή Αξρή (ΔΛΣΑΣ) / Ζ επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηε Γηεχζπλζε Δμαγσγηθήο Πνιηηηθήο & Παξαθνινχζεζεο Γηκεξψλ 

Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ.  
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Πίλαθαο 21 

Δπξσπατθή 

Έλσζε Δπξσδώλε Βαιθάληα

Λνηπή 

Δπξώπε

ύλνιν 

Δπξώπεο Αζία Αθξηθή

Β. & Ν. 

Ακεξηθή

Ωθεαλία 

θαη ινηπέο 

ρώξεο ύλνιν Πινία Γεληθό ζύλνιν

1 2 3 (A=1+2+3) 4 5 6 7 (B=4+5+6+7) Γ Α+Β+Γ

2014 -10,197.6 -9,052.1 3,139.6 -4,300.7 -11,358.7 -8,725.7 -194.2 -191.5 989.8 -8,121.6 -1,728.1 -21,208.4

2015 -9,059.9 -7,361.0 1,207.3 -3,135.9 -10,988.5 -6,767.3 579.2 538.9 233.6 -5,415.6 -1,459.7 -17,863.8

2016 -9,804.9 -7,670.1 861.1 -2,490.7 -11,434.5 -6,530.3 522.1 440.5 179.0 -5,388.7 -48.9 -16,872.1

2017 -10,673.0 -8,324.0 1,622.9 -2,927.6 -11,977.7 -7,014.7 -103.3 402.4 219.7 -6,495.9 -18.3 -18,491.9

2018 -10,631.3 -8,128.9 1,499.9 -3,736.5 -12,867.9 -9,214.8 472.9 787.5 239.8 -7,714.6 -65.8 -20,648.3

2019 -10,806.3 -8,416.5 1,358.5 -3,617.9 -13,065.7 -8,867.1 -140.9 202.0 268.7 -8,537.3 -377.4 -21,980.4

2020 -10,029.4 -8,410.5 693.3 -2,435.7 -11,771.8 -6,469.5 117.8 80.8 201.6 -6,069.3 -75.3 -17,916.4

2014 9.1% 4.9% -0.2% -23.7% -4.0% 14.0% 36.4% 1625.2% -9.3% 20.9% 50.4% 7.7%

2015 -11.2% -18.7% -61.5% -27.1% -3.3% -22.4% -398.2% -381.4% -76.4% -33.3% -15.5% -15.8%

2016 8.2% 4.2% -28.7% -20.6% 4.1% -3.5% -9.9% -18.3% -23.4% -0.5% -96.6% -5.6%

2017 8.9% 8.5% 88.5% 17.5% 4.8% 7.4% -119.8% -8.6% 22.7% 20.5% -62.6% 9.6%

2018 -0.4% -2.3% -7.6% 27.6% 7.4% 31.4% -557.8% 95.7% 9.1% 18.8% 259.6% 11.7%

2019 1.6% 3.5% -9.4% -3.2% 1.5% -3.8% -129.8% -74.3% 12.1% 10.7% 473.6% 6.5%

2020 -7.2% -0.1% -49.0% -32.7% -9.9% -27.0% -183.6% -60.0% -25.0% -28.9% -80.0% -18.5%

Δπξσπατθή 

Έλσζε Δπξσδώλε Βαιθάληα

Λνηπή 

Δπξώπε

ύλνιν 

Δπξώπεο Αζία Αθξηθή

Β. & Ν. 

Ακεξηθή

Ωθεαλία 

θαη ινηπέο 

ρώξεο ύλνιν Πινία Γεληθό ζύλνιν

1 2 3 (A=1+2+3) 4 5 6 7 (B=4+5+6+7) Γ Α+Β+Γ

2014 48.1% 42.7% -14.8% 20.3% 53.6% 41.1% 0.9% 0.9% -4.7% 38.3% 8.1% 100.0%

2015 50.7% 41.2% -6.8% 17.6% 61.5% 37.9% -3.2% -3.0% -1.3% 30.3% 8.2% 100.0%

2016 58.1% 45.5% -5.1% 14.8% 67.8% 38.7% -3.1% -2.6% -1.1% 31.9% 0.3% 100.0%

2017 57.7% 45.0% -8.8% 15.8% 64.8% 37.9% 0.6% -2.2% -1.2% 35.1% 0.1% 100.0%

2018 51.5% 39.4% -7.3% 18.1% 62.3% 44.6% -2.3% -3.8% -1.2% 37.4% 0.3% 100.0%

2019 49.2% 38.3% -6.2% 16.5% 59.4% 40.3% 0.6% -0.9% -1.2% 38.8% 1.7% 100.0%

2020 56.0% 46.9% -3.9% 13.6% 65.7% 36.1% -0.7% -0.5% -1.1% 33.9% 0.4% 100.0%

 ΓΗΑΡΘΡΩΖ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ ΚΑΣΑ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  (αμία ζε εθαη. επξώ)

Ζ ΔΚΑΣΟΣΗΑΗΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ (%) ΣΖ ΚΆΘΔ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΟ ΤΝΟΛΗΚΟ ΔΛΛΔΗΜΜΑ ΣΟΤ ΔΜΠΟΡΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ

 Πνζνζηηαία (%Γ) κεηαβνιή έλαληη πξνεγνύκελνπ έηνπο 
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Οηθνλνκηθψλ ρέζεσλ, ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γηεζλνχο Οηθνλνκηθήο & Δκπνξηθήο Πνιηηηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 
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