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Εξέλιξη εµπορικών συναλλαγών Ελλάδος – Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας
(Ιανουάριος- Αύγουστος 2007)

Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Β. Ρηνανία Βεστφαλία παρουσίασαν αύξηση κατά 11,6%
το οκτάµηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2007, έναντι του ιδίου χρονικού διαστήµατος του 2006.
Συγκεκριµένα, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 368, 6 εκ € κατά το διάστηµα αυτό, έναντι
330,3 εκ € κατά το αντίστοιχο διάστηµα του 2006.
Εµπορικές συναλλαγές µε Βόρεια
Ρηνανία- Βεστφαλία (NRW)

Ιανουάριος -Αύγουστος 2006

Iανουάριος -Αύγουστος 2007
(προσωρινά στοιχεία)

Εξαγωγές Ελλάδας προς NRW

330,307

368 623

Εισαγωγές Ελλάδας από NRW

773,284

830 507

Εµπορικό ισοζύγιο (εξαγ-εισαγ)

-442,977

-461,884

Αξία συναλλαγών (σε 1000 Ευρώ)

Μεταβολή σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (%)
Εξαγωγές Ελλάδας προς NRW

11.60

Εισαγωγές Ελλάδας από NRW

7.40

Εµπορικό ισοζύγιο (εξαγ-εισαγ)

4.27

Πηγή: Στατιστική υπηρεσία Βόρειας Ρηνανίας Βεστφαλίας, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ

Οι εξαγωγές της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας παρουσίασαν αύξηση κατά 7,4% (από 773,3 εκ
€ ανήλθαν σε 830,5 εκ €). Έτσι, παρά την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, το εµπορικό
ισοζύγιο παρέµεινε ελλειµµατικό και το ύψος του διευρύνθηκε κατά 4,27% (από -443 εκ € σε 461,9 εκ €).
Κατά κατηγορίες προϊόντων, οι κυριότερες εξαγωγές της Ελλάδος προς τη Β. Ρηνανία
Βεστφαλία αφορούσαν είδη διατροφής φυτικής προέλευσης (22,1% επί της συνολικής αξίας των
εξαγωγών), κράµατα σιδήρου (22,7%), βιοµηχανικά ενδιάµεσα προϊόντα (10,9%) και είδη
ένδυσης (7,6%). Ωστόσο, µόνο σε µία από τις κατηγορίες αυτές παρατηρήθηκε αύξηση: οι
εξαγωγές κραµάτων σιδήρου αυξήθηκαν κατά 292,6% για το υπόψιν χρονικό διάστηµα.
Αντιθέτως, πτώση κατά 2,8% σηµειώθηκε στις εξαγωγές ειδών διατροφής φυτικής προέλευσης
και κατά 3,7% στα βιοµηχανικά ενδιάµεσα προϊόντα.
Η διάρθρωση των εξαγωγών της χώρας µας προς τη Β. Ρηνανία Βεστφαλία είναι σε
γενικές γραµµές παρόµοια µε αυτή προς το σύνολο της Ο.∆. Γερµανίας. Εξαίρεση αποτελούν τα
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κράµατα σιδήρου, κατηγορία στην οποία η Β. Ρηνανία Βεστφαλία απορρόφησε το σύνολο των
εισαγωγών της Γερµανίας από την Ελλάδα.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι η Β. Ρηνανία Βεστφαλία αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους
προορισµούς των ελληνικών προϊόντων στην Ο.∆. Γερµανίας, απορροφώντας το 31% των
εισαγωγών ειδών διατροφής φυτικής προέλευσης από την Ελλάδα και το 38.8% των εισαγωγών
βιοµηχανικών ενδιάµεσων προϊόντων.
Σε ότι αφορά τις εξαγωγές της Β. Ρηνανίας Βεστφαλίας προς την Ελλάδα, οι κυριότερες
κατηγορίες είναι οχήµατα (47,4 εκ €), φαρµακευτικά προϊόντα (41 εκ €), ηλεκτροτεχνικά
προϊόντα (33,3 εκ €), πλαστικές ύλες (27 εκ €), χαρτικά (22,5 εκ €) και είδη διατροφής ζωικής
προέλευσης (γάλα 28,8 εκ € και κρέας 21,1 εκ €).
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