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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Είναι ευρέως γνωστός ο ρόλος που μπορεί να έχει η εξαγωγική δραστηριότητα μιας 

χωράς στην οικονομία της. Οι εξαγωγές βελτιώνονται αν βελτιώσουμε την 

ανταγωνιστικότητα και ιδιαίτερα την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.  

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η πρόσφατη παγκόσμια οικονομική κρίση έκανε γνωστό στις 

ελληνικές επιχειρήσεις-βιομηχανίες, ότι η βιωσιμότητα και η επέκτασή τους είναι σε 

άμεση συνάρτηση με την εξαγωγική τους δραστηριότητα. Επιπλέον, επισήμανε την 

ανάγκη της Ελληνικής οικονομίας για ενίσχυση της παραγωγικότητας και κατ ’επέκταση 

την αύξηση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των Ελληνικών επιχειρήσεων. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των Ελληνικών εξαγωγών για την περίοδο 

2000-2014. Σ’ αυτήν την εργασία θα παρουσιάσουμε αρχικά το θεωρητικό υπόβαθρο 

που αφορά τις εξαγωγές. Στην συνέχεια θα γίνει ανάλυση των Ελληνικών εξαγωγών, με 

βάση στατιστικών στοιχείων που πήραμε από την ΕΛΣΤΑΤ και άλλες πηγές. Η ανάλυση 

θα αφορά τόσο τις ετήσιες εξαγωγές σε εκατ. € όσο και τους προορισμούς εντός και 

εκτός της Ευρωπαϊκής ένωσης. Θα γίνει κατηγοριοποίηση των εξαγώγιμων προϊόντων 

και μια σύντομη αναφορά στις εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου. Επιπλέον, θα δούμε τις 

εξαγωγές σαν ποσοστό του ΑΕΠ και θα γίνει μια σύγκριση με άλλες χώρες. Τέλος, θα 

δούμε πως η ανταγωνιστικότητα επηρεάζει τις εξαγωγές και πως η οικονομική κρίση έχει 

επηρεάσει τις εξαγωγές. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Εξαγωγή σημαίνει νέες ευκαιρίες και αυξημένες πωλήσεις για όλους τους 

εμπλεκόμενους. Με τις εξαγωγές, ακόμα και η μικρότερη επιχείρηση, αν βασιστεί σε 

προσεκτικό σχεδιασμό, μπορεί να τα καταφέρει να εδραιωθεί στο χώρο του εμπορίου. 

Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλοί ακόμα λόγοι για κάποια επιχείρηση, ώστε να 

αποφασίσει να μπει στη διαδικασία των εξαγωγών. Εκτός από επιχειρησιακοί, οι λόγοι θα 

πρέπει να είναι πρωτίστως εθνικοί. Τα οφέλη της εθνικής οικονομίας από την εμπλοκή 

των εγχώριων επιχειρήσεων σε διεθνή δραστηριότητα περιλαμβάνουν (ενδεικτικά):  

 

 Βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου 

 Βελτίωση διακρατικών σχέσεων  

 Αύξηση συναλλαγματικών αποθεμάτων 

 Εκμετάλλευση των εθνικών πόρων  

 Μείωση της ανεργίας  

 Τεχνολογική πρόοδος  

 Οικοδόμηση εικόνας της χώρας ως μάρκα (country as a brand)   

Παρά τα εξόφθαλμα οφέλη που συνεπάγεται μια εξαγωγική δραστηριότητα, οι Ελληνικές 

επιχειρήσεις συνήθως διστάζουν να προχωρήσουν σε διεθνοποίηση και εξαγωγές. Τα 

κυριότερα χαρακτηριστικά που τις εμποδίζουν αναλύονται παρακάτω:  

 Έλλειψη οργανωμένης διοίκησης διεθνούς μάρκετινγκ  

 Εξαγωγική δραστηριότητα βασιζόμενη σε τυχαίες παραγγελίες από το εξωτερικό 

(unsolicited orders from abroad) 

 Σχεδόν καθόλου έρευνα αγοράς  

 Πλημμελής γνώση κρατικής εξαγωγικής πολιτικής 

 Ελλιπής γνώση περιβάλλοντος PEST (Political, Economical, Social, 

Technological) των χωρών-αγορών στόχων. 

 

Οι εξαγωγές της Ελλάδας θα μπορούσαν να βελτιωθούν. Η Ελλάδα ελέγχει το 16% της 

διεθνούς ναυτιλίας, αποτελώντας το μεγαλύτερο ναυτιλιακό έθνος (see BCG (2013), 

IOBE (2013)). Βρίσκεται κατά μήκος μιας από τις πιο πολυσύχναστες διεθνείς θαλάσσιες 

οδούς του κόσμου – η διώρυγα του Σουέζ και η Μεσόγειος- και στο σταυροδρόμι τριών 

ηπείρων. Αυτό την κάνει μια φυσική διέξοδο για το εμπόριο μεταξύ Ασίας και Κεντρικής 

Ευρώπης. Σαν μέλος της Ευρωπαϊκής ένωσης, είναι ένα μέλος της πλουσιότερης 

περιοχής παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου. Είναι άφθονα προικισμένη με ήλιο, θάλασσα 

και τον πολιτισμό, καθιστώντας την μια προνομιακή χώρα για τουριστικό προορισμό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι βασικότερες μορφές εξαγωγών υπηρεσιών στην Ελλάδα είναι ο 

τουρισμός, η εμπορική ναυτιλία, η εργασία των Ελλήνων μεταναστών στο εξωτερικό, οι 
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κατασκευές στο εξωτερικό από Ελληνικές εταιρείες κ.τ.λ. Αξιοσημείωτο επίσης είναι το 

γεγονός ότι οι εξαγωγές υπηρεσιών μας αποφέρουν κάθε χρόνο μεγαλύτερα ποσά 

συναλλάγματος σε σχέση με τις εξαγωγές αγαθών. 

ΚΕΓΑΛΑΙΟ 1 . Εισαγωγικές έννοιες 

 

1.1. Ορισμοί. 

 

Εξαγωγή ονομάζεται η διαδικασία μεταφοράς εγχώριων προϊόντων, εμπορευμάτων και 

υπηρεσιών προς μια ξένη χώρα όπου τα προϊόντα θα επεξεργαστούν, θα 

χρησιμοποιηθούν, θα πωληθούν ή θα επανεξετασθούν. (Ευρετήριο Οικονομικών Όρων). 

Αντιθέτως, με τον όρο εισαγωγή αναφερόμαστε στη διαδικασία απόκτησης αγαθών- 

υπηρεσιών που παράγονται από κάποια άλλη χώρα αλλά χρησιμοποιούνται, 

μεταποιούνται, καταναλώνονται εγχώρια. 

«Εξαγωγέας» είναι: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για λογαριασμό του οποίου 

υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής, δηλαδή το πρόσωπο το οποίο, κατά το χρόνο που 

γίνεται δεκτή η διασάφηση, κατέχει τη σύμβαση με τον παραλήπτη στην τρίτη χώρα και 

έχει την εξουσία να αποφασίσει την αποστολή του είδους έξω από το τελωνειακό έδαφος 

της Κοινότητας. Αν δεν έχει συναφθεί σύμβαση εξαγωγής ή αν ο κάτοχος της σύμβασης 

δεν ενεργεί για ίδιο λογαριασμό, καθοριστικό στοιχείο είναι η εξουσία απόφασης για την 

αποστολή του είδους έξω από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας.   

Εμπορικό ισοζύγιο αγαθών είναι ένας ειδικός λογαριασμός στον οποίο αποτυπώνεται η 

διαφορά μεταξύ των εξαγωγών εμπορευμάτων μιας χώρας και των αντίστοιχων 

εισαγωγών της. 

Εξαγωγές < Εισαγωγές → Έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο 

Εξαγωγές > Εισαγωγές → Πλεόνασμα στο εμπορικό ισοζύγιο 

Αν και το εμπορικό ισοζύγιο θεωρείται πολύ σημαντικό στοιχείο για μία χώρα, εντούτοις 

δεν είναι και το μοναδικό καθώς το εμπόριο αποτελεί μία μόνον από τις συνιστώσες 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. 

Εμπορικό ισοζύγιο ονομάζονται αλλιώς οι καθαρές εξαγωγές. (Πηγή: Ευρετήριο 

Οικονομικών Όρων). 

 

 

1.2. Κατηγορίες εξαγωγών. 

 

Οι κυριότερες κατηγορίες εξαγωγών είναι: 

http://www.euretirio.com/2010/06/isozygio.html
http://www.euretirio.com/2010/06/logariasmos.html
http://www.euretirio.com/2010/09/exagoges.html
http://www.euretirio.com/2010/09/eisagoges.html
http://www.euretirio.com/2010/06/protogenes-elleima.html
http://www.euretirio.com/isozygio-trexouson-synallagon/
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α) εξαγωγές με συναλλαγματικές διατυπώσεις και  

β) εξαγωγές χωρίς συναλλαγματικές διατυπώσεις.  

Στην πρώτη κατηγορία οι συναλλαγματικές διατυπώσεις (διακανονισμός) είναι ο τρόπος 

εισαγωγής συναλλάγματος αντίστοιχου με την αξία του εμπορεύματος. Γίνονται δε μέσω 

των εμπορικών τραπεζών υπό τον έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος.  

Και στη δεύτερη κατηγορία οι εξαγωγές α) γίνονται απευθείας από τις τελωνειακές αρχές 

ή β) ανατίθενται στις μεσολαβούσες τράπεζες.  

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες 3 κατηγορίες εξαγωγών οι οποίες αφορούν τις 

καταρτιζόμενες στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου. Οι κατηγορίες αυτές είναι οι εξής 

(Eurostat, 2012): 

 Κανονικές Εξαγωγές 

Σε αυτές ανήκουν όλα τα εξαγόμενα εμπορεύματα που έχουν παραχθεί στο στατιστικό 

έδαφος της χώρας, ή που έχουν εισαχθεί και βρίσκονται στην ελεύθερη διάθεση των 

εισαγωγέων. 

 Εξαγωγές ύστερα από τελειοποίηση στο εσωτερικό 

Σε αυτές ανήκουν τα εξαχθέντα έτοιμα προϊόντα που προέρχονται από την τελειοποίηση 

των εισαχθέντων με το καθεστώς της «ενεργητικής τελειοποίησης». 

 Εξαγωγές προς τελειοποίηση στο εξωτερικό 

Σε αυτές ανήκουν τα αποστελλόμενα στο εξωτερικό εγχώρια προϊόντα προς 

τελειοποίηση και επανεισαγωγή. Στην περίπτωση αυτή ισχύει το καθεστώς της 

«παθητικής τελειοποίησης». 

 

1.3. Στόχοι της εξαγωγής. 

 

Οι στόχοι των εξαγωγών είναι οι ακόλουθοι: 

 Επιλογή χωρών – στόχων (χωρών δηλαδή προτεραιότητας). 

 Επιλογή προϊόντων που ταιριάζουν στις επιλεγμένες χώρες. 

 Δημιουργία υποδομής στο εξωτερικό και στο εσωτερικό για την βελτίωση των 

εξαγωγών στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού. 

 Συνεργασία με τους εξαγωγικούς κλάδους της χώρας για τον εντοπισμό 

προβλημάτων, ευκαιριών και στήριξης της εξαγωγικής προσπάθειας. 

 Αύξηση των εξαγωγών 

Για να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω στόχοι απαιτείται μια σειρά στρατηγικών 
κινήσεων τις οποίες θα μπορούσαμε να τις αναφέρουμε επιγραμματικά παρακάτω: 
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 Διασύνδεση των εξαγωγών με την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την  τεχνολογική 

αναβάθμιση της παραγωγής 

 Απόκτηση εξαγωγικής ταυτότητας από τα ελληνικά προϊόντα με σκοπό την 
ανταγωνιστικότητα στις διεθνείς αγορές 

 Διεύρυνση εξαγωγικής βάσης με συνεργασία εξειδικευμένων επαγγελματιών και 
οργανισμών σε όσες αγορές έχουν προτεραιότητα για την κατάστρωση 
στρατηγικής και για την υποβοήθηση με τακτικές κινήσεις και με βάσει ετήσια 
προγράμματα δραστηριότητας της βελτίωσης των ελληνικών εξαγωγών στις 
αγορές αυτές .   

 Συλλογή πληροφοριακών στοιχείων για τον εντοπισμό νέων αγορών που είναι 
έτοιμες να δεχτούν εξαγωγικά προϊόντα. 

 
Όλοι οι στόχοι και οι στρατηγικές που αναφέρθηκαν παραπάνω έχουν ως σκοπό να 

δημιουργήσουν μια σταθερή υποδομή στις εξαγωγές. Τότε εάν οι ενέργειες είναι 

μεθοδευμένες, υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και διαφάνεια των κινήσεων 

δημιουργούνται προϋποθέσεις για υλοποίηση των στόχων και εκμετάλλευση των 

ευκαιριών. 

1.3.1  Δημιουργία Εxport marketing plan. 

 
To export marketing plan φτιάχνεται για συγκεκριμένο προϊόν ή κατηγορία προϊόντων και 
περιλαμβάνει όλο το σκεπτικό, την στρατηγική, τους στόχους, τα μέσα και ενέργειες 
επίτευξης του και συνήθως αφορά σε μια συγκεκριμένη αγορά του εξωτερικού. 

 
Ένα εξατομικευμένο Export Marketing Plan πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 
παρακάτω: 

 
1) Καθορισμός Στόχου:  

 
Παρέχει μια σύντομη και περιεκτική παρουσίαση του Εξαγωγικού Μίγματος Μάρκετινγκ, 
συμπεριλαμβάνοντας το σκοπό του Σχεδίου και τους επιχειρησιακούς στόχους. 

 Σκοπός Export Marketing Plan 

 Βραχυπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι Στόχοι  

  Ανάλυση SWOT   
 

2) Διάγνωση Επιπέδου Εξαγωγικής Ετοιμότητας:  
 

Παρέχει μια σύντομη περιγραφή: 
 

 Της ετοιμότητα της Επιχείρησης με βάση τα χαρακτηριστικά της (π.χ. Δέσμευση 
Ηγεσίας, Προσωπικού, Επάρκεια πόρων, Επιχειρησιακή ετοιμότητα κλπ.) 

 Έρευνα Αγοράς 
 
i. Χαρακτηριστικά Πελατών – Δυνατότητα Τμηματοποίησης της Αγοράς  
ii. Χαρακτηριστικά Ανταγωνισμού 
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3) Ανάλυση Προϊόντος   
 

 Χαρακτηριστικά του Προϊόντος – Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα  

 Συσκευασία και Ετικέτα-Σήματα-Επωνυμία  

 Ποιότητα - Υπηρεσίες μετά την πώληση  
 

4) Ανάλυση Αγοράς – Στόχου 
 
 Κριτήρια Επιλογής Αγοράς 
 Μέγεθος Αγοράς  
 Ανάλυση Ανταγωνισμού 
 Φορολογικά θέματα – Εμπόδια Εισόδου 
 Άλλα θέματα που χρήζουν εξέτασης 

  
5) Στρατηγική Εισόδου στη νέα Αγορά  

 Συμφωνίες – Συμπράξεις 

 Στόχοι Μάρκετινγκ  

 Οικονομικοί Στόχοι 

 Οργανωτικοί Στόχοι 
 

6) Μίγμα Μάρκετινγκ  

 Εξαγόμενο προϊόν 

 Τιμολόγηση 

 Διανομή  

 Προώθηση  
 

7) Σχέδιο Δράσης (Action Plan): Ανάλυση συγκεκριμένων ενεργειών και 
δραστηριοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα που εμπλέκονται σε κάθε μια από 
αυτές, στο χρόνο που πρέπει να γίνουν (timetable – deadlines) και στο κόστος που κάθε 
μια συνεπάγεται (Τι, Ποιος, Πότε, Πόσο). 

 

1.4. Παράγοντες που επηρεάζουν τις εξαγωγές 

 

Υπάρχουν κάποιοι βασικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν σημαντικά τις ελληνικές 

εξαγωγές και είναι οι εξής: 

 Οι προτιμήσεις των καταναλωτών για εγχώρια και εισαγόμενα αγαθά 

 Οι τιμές των εγχώριων και εισαγόμενων προϊόντων 

 Τα εγχώρια εισοδήματα και τα εισοδήματα στο εξωτερικό 

 Οι τιμές συναλλάγματος 

 Το κόστος μεταφοράς από μια χώρα σε μια άλλη 

 Οι κυβερνητικές πολιτικές που επηρεάζουν το διεθνές εμπόριο 

 το μέγεθος μιας χώρας και η απόσταση μεταξύ δύο χωρών. 

Εκτός όμως από αυτούς, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που έχει βρεθεί ότι 
επηρεάζουν τις εξαγωγές. Αυτοί είναι οι εξής: 
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 Η απόσταση μεταξύ των αγορών επηρεάζει το κόστος μεταφοράς και κατα 
συνέπεια και το κόστος των εξαγωγών 

 Η κουλτούρα των χωρών είναι πολύ σημαντική γιατί εάν δυο χώρες έχουν 
κοινές κουλτούρες είναι πολύ πιθανό να έχουν και πολλούς οικονομικούς 
δεσμούς. 

 Η γεωγραφία των χωρών, διότι τα λιμάνια και η έλλειψη βουνών διευκολύνουν το 
εμπόριο. 

 Οι πολυεθνικές επιχειρήσεις που έχει μια χώρα 

 Τέλος τα σύνορα των χωρών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τις 
εξαγωγές διότι το πέρασμα από μια χώρα σε μια άλλη μπορεί να έχει 
περιορισμούς και κόστη τα οποία θα μειώσουν το εμπόριο. 

 
 

1.5. Οι κυριότεροι μέθοδοι εξαγωγών. 

 
Υπάρχουν δύο κατηγορίες μεθόδων άσκησης εξαγωγικών δραστηριοτήτων: α) οι άμεσες 
εξαγωγές και β) οι έμμεσες εξαγωγές. 
 
Η βασική διαφορά ανάμεσα στον άμεσο και στον έμμεσο τρόπο εξαγωγών είναι ο βαθμός 
εμπλοκής της επιχείρησης στην εξαγωγική διαδικασία. 
 
Πιο συγκεκριμένα: 

Όταν λέμε άμεσες εξαγωγές εννοούμε τις απευθείας πωλήσεις  σε μια ξένη εισαγωγική 

επιχείρηση ή σε ένα τελικό καταναλωτή σε μια ξένη αγορά. 

Οι κυριότεροι μέθοδοι της άμεσης μεθόδου είναι οι εξής: 

 Τμήμα εξαγωγών. 

 Αντιπρόσωπος στην χώρα εξαγωγής 

 Υποκατάστημα στην χώρα εξαγωγής 

 Θυγατρική Εμπορική εταιρεία στην χώρα εξαγωγής. 

 

Έμμεσες εξαγωγές είναι οι πωλήσεις που κάνει μια εξαγωγική επιχείρηση σε μια ξένη 

χώρα, μέσω μιας ανεξάρτητης επιχείρησης η οποία λειτουργεί ως διαμεσολαβητής στην 

εγχώρια αγορά μεταξύ της παραγωγού επιχείρησης και του αγοραστή. Οι 

<<μεσάζοντες>> που απαιτούνται για τις έμμεσες εξαγωγές μπορούν να πάρουν τις 

παρακάτω μορφές: 

 Διεθνείς εταιρείες εμπορίας 

 Εταιρεία διοίκησης εξαγωγών  

 Έμποροι ή αντιπρόσωποι εξαγωγών 
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1.6. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν. 

 

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ή ΑΕΠ) (αγγλ. Gross Domestic Product - GDP) είναι 

το σύνολο όλων των προϊόντων και αγαθών που παράγει μια οικονομία, εκφρασμένο σε 

χρηματικές μονάδες. Με άλλα λόγια είναι η συνολική αξία όλων των τελικών αγαθών 

(υλικών και άυλων) που παρήχθησαν εντός μιας χώρας σε διάστημα ενός έτους, ακόμα 

και αν μέρος αυτού παρήχθη από παραγωγικές μονάδες που ανήκουν σε κατοίκους του 

εξωτερικού. 

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν εκφράζεται μαθηματικά ως εξής: 

GDP = C + I + G + NX 

όπου: (C) κατανάλωση, (Ι) επένδυση, (G) δημόσιες δαπάνες για την αγορά αγαθών 

και υπηρεσιών και (ΝΧ) καθαρές εξαγωγές δηλαδή εξαγωγές μείον τις εισαγωγές. Οι 

καθαρές εξαγωγές (ΝΧ) ονομάζονται και εμπορικό ισοζύγιο. 

Κατανάλωση (consumption) είναι η δαπάνη που πραγματοποιούν τα νοικοκυριά 

για την αγορά αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή η συνολική τους κατανάλωση. 

Επένδυση (investment) είναι η δαπάνη για την αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού, 

αποθεμάτων και κτιρίων, συμπεριλαμβανόμενης και της δαπάνης για την αγορά νέων 

κατοικιών. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και έξοδα αγοράς άυλων αγαθών, όπως 

τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης. 

Δημόσιες δαπάνες (goverment expenses) είναι οι δαπάνες για την αγορά αγαθών 

και υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποιούν η τοπική αυτοδιοίκηση και η κυβέρνηση 

π.χ. αγορά υποβρυχίου για το ναυτικό. 

Καθαρές εξαγωγές (net exports) είναι η δαπάνη για την αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται στην εγχώρια οικονομία και αγοράζονται από 

αλλοδαπούς (εξαγωγές) 

Εισαγωγές (Imports) Είναι το κόστος οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών όπου ως 

χώρα κατασκευής δεν είναι η χώρα στην οποία υπολογίζεται το Α.Ε.Π. 

Αποπληθωριστής του ΑΕΠ ή Δείκτης Τιμών του ΑΕΠ : αριθμοδείκτης που μετρά 

τις μεταβολές όλων των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που παράγονται σε μια 

οικονομία, δηλαδή του ΑΕΠ. Ισούται με το λόγο του ονομαστικού ΑΕΠ στο έτος 

βάσης προς το ονομαστικό ΑΕΠ στο έτος που έχει επιλεγεί ως βάση επί εκατό. 
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Κεφάλαιο 2. Εξαγωγές της Ελλάδας για την περίοδο 2000-2014. 

 

2.1. Ανάλυση εξαγωγών εισαγωγών και εμπορικό ισοζύγιο ανά έτος σε 

εκατομμύρια ευρώ. 

 

Αρχικά θα παρουσιάσουμε τις Ελληνικές εξαγωγές εισαγωγές και το ισοζύγιο του 

εμπορίου για την περίοδο 2000-2014 εκφρασμένες σε εκατομμύρια €. 

 

ΕΤΗ 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑ ΕΚΑΤ. 

€ 

ΕΤΗΣΙΑ 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ  

% 

ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟ      

ΑΞΙΑ ΕΚΑΤ. €                                            

ΤΡΙΤΕΣ 
ΧΩΡΕΣ 

ΑΞΙΑ ΕΚΑΤ. 
€                                                   

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑ ΕΚΑΤ. 

€ 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΞΙΑ ΕΚΑΤ. 

€ 

2000 12.528,46  5.942,69 6.585,77 35.812,73 -23.284,28 

2001 12.762,94 1,84 6.127,54 6.635,40 36.859,32 -24.096,38 

2002 12.055,95 -5,86 5.881,73 6.174,22 38.304,67 -26.248,72 

2003
(3)

 12.425,91 2,98 6.322,70 6.103,21 41.382,53 -28.956,62 

2004 13.187,35 5,77 7.319,73 5.867,61 45.111,16 -31.923,82 

2005 14.890,40 11,44 8.315,81 6.574,59 46.428,52 -31.538,12 

2006 17.244,74 13,65 9.785,05 7.459,70 52.824,35 -35.579,60 

2007 19.392,30 11,07 12.290,25 7.102,05 60.123,32 -40.731,02 

2008 21.319,26 9,04 12.769,69 8.549,56 64.856,82 -43.537,57 

2009 17.673,73 -20,63 10.223,29 7.450,45 52.096,68 -34.422,94 

2010 21.140,36 16,40 11.572,50 9.567,86 50.921,42 -29.781,06 

2011 24.300,76 13,01 12.558,71 11.742,05 48.652,34 -24.351,57 

2012 27.587,02 11,91 12.190,34 15.396,68 49.313,71 -21.726,69 

2013
 (1)

 27.568,39 -0,07 12.816,60 14.751,79 46.861,95 -19.293,56 

2014
 (1)

 27.177,86 -1,44 13.023,78 14.154,08 47.706,67 -20.528,81 

Πίνακας 2.1.1. Ετήσιες εξαγωγές, εισαγωγές και εμπορικό ισοζύγιο  για την περίοδο 

2000-2014 σε εκατομμύρια € (συμπεριλαμβανομένου πετρελαιοειδών). 

Πηγή: Ελληνική στατιστική αρχή. 
    

  (1) Προσωρινά στοιχεία. 

  (2) Τα στοιχεία του ενδοκοινοτικού εμπορίου προσαρμόζονται στο σύνολο του εμπορίου με τις χώρες της Ε.Ε. από το 2004 και μετά. 
 Στα στοιχεία των τρίτων χωρών ενσωματώνονται και τα προσωρινά στοιχεία των «ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων». 
(3) Δεν είναι δυνατή η σύγκριση των στοιχείων μεταξύ των ετών 2003 και 2004, διότι η προσαρμογή των 
στοιχείων του Ενδοκοινοτικού Εμπορίου στο σύνολο του εμπορίου έγινε από το 2004 και μετά. 

   

Στον  Πίνακα 2.1.1 φαίνονται οι ετήσιες εξαγωγές της περιόδου 2000-2014 σε 

εκατομμύρια ευρώ συμπεριλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών. Παράλληλα γίνεται 

διαχωρισμός σε ενδοκοινοτικό εμπόριο και τρίτες χώρες. Τέλος φαίνονται οι εισαγωγές 

της αντίστοιχης περιόδου και το ισοζύγιο εμπορίου. Οι μέγιστες και ελάχιστες τιμές για 

κάθε κατηγορία έχουν επισημανθεί με κόκκινο και πράσινο χρώμα αντίστοιχα. Σύμφωνα 

με αυτά οι μέγιστες εξαγωγές εμφανίστηκαν το 2012 ενώ οι ελάχιστες το 2002 ενώ για τις 
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εισαγωγές οι μέγιστες έγιναν το 2008 και οι ελάχιστες το 2000. Το ισοζύγιο εμπορίου 

εμφανίζει μεγαλύτερη απόκλιση το 2008 και μικρότερη το 2013.  

 

Διάγραμμα 2.1.1. Ετήσιες εξαγωγές περιόδου 2000-2014 (συμπεριλαμβανομένων 

πετρελαιοειδών). 

 

Από το Διάγραμμα 2.1.1. βλέπουμε ότι οι εξαγωγές είναι για όλα τα έτη είναι πάνω από 

10.000 εκατ.€ οι μεγαλύτερες εξαγωγές για το 2000-2014 έγιναν το 2012 και έφτασαν στο 

ποσό των 27.587,02 εκατ. € ενώ οι μικρότερες εξαγωγές είναι το 2002 και ανέρχονται στο 

ποσό των 12.055,95 εκατ.€. Εμφανής είναι η μείωση των εξαγωγών κατά το 2009 και η 

σταδιακή πτώση των εξαγωγών μετά το 2012 - που εμφάνισαν την μέγιστη τους τιμή - για 

τα έτη 2013 και 2014. 

Από το Διάγραμμα 2.1.2 βλέπουμε οτι από 2003 και μετά αυξάνονται οι εξαγωγές αλλά 

αυξάνονται με ποιο έντονο τρόπο οι εισαγωγές με ένα μέγιστο της κατάστασης το 2008. 

Το ισοζύγιο αυτή την περίοδο έχει τις μεγαλύτερες αρνητικές αποκλίσεις. Από το 2009 και 

μετά έχουμε μια αισθητή πτώση των εισαγωγών αλλά όχι ανάλογα έντονη αύξηση των 

εξαγωγών. Το ισοζύγιο έχει όλο και μικρότερες αρνητικές τιμές μέχρι το τέλος της 

περιόδου.  
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Διάγραμμα 2.1.2. Ετήσιες εξαγωγές, εισαγωγές και ισοζύγιο εμπορίου περιόδου 2000-

2014 (συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών). 

Στο επόμενο Διάγραμμα 2.1.3 βλέπουμε οτι για την περίοδο 2000-2003 οι μεγαλύτερες 

εξαγωγές γίνονται με τις τρίτες χώρες ενώ οι ενδοκοινοτικές εξαγωγές είναι μικρότερες. 

Από το 2003 μέχρι το  2011 έχουμε αύξηση των ενδοκοινοτικών συναλλαγών με 

διάφορες διακυμάνσεις ενώ οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες αυξάνονται αλλά με μικρότερους 

ρυθμούς. Το 2012 αυξάνονται έντονα οι εξαγωγές σε τρίτες χώρες και ξεπερνούν το 

ενδοκοινοτικό εμπόριο ενώ για το μετέπειτα χρονικό διάστημα (2013-2014) οι εξαγωγές 

σε τρίτες χώρες μειώνονται αλλά δεν είναι χαμηλότερες από τις εξαγωγές στο 

ενδοκοινοτικό εμπόριο. Αναλυτικά θα δούμε στο επόμενο διάγραμμα την ετήσια μεταβολή 

τόσο των συνολικών εξαγωγών όσο και τις μεταβολές για το ενδοκοινοτικό και το εμπόριο 

σε τρίτες χώρες για την συγκεκριμένη περίοδο. 
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Διάγραμμα 2.1.3. Ενδοκοινοτικές εξαγωγές και εξαγωγές σε τρίτες χώρες περιόδου 

2000-2014 (συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών). 

 

 

Διάγραμμα 2.1.4. Ετήσια μεταβολή εξαγωγών, ενδοκοινοτικού εμπορίου και εμπορίου με 

τρίτες χώρες για την περίοδο 2000-2014 (συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών). 
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Αναλυτικά από το παραπάνω διάγραμμα βλέπουμε τα εξής: 

Για το έτος 2001. 

Το 2001 έχουμε μια αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το αντίστοιχο έτος 2000 σε ένα 

ποσοστό 1,84%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 

Για το έτος 2002. 

Το 2002 είχαμε πτώση των εξαγωγών κατά 5,86% και οφείλεται τόσο στην πτώση του 

ενδοκοινοτικού εμπορίου (-4,18%) όσο και στην μεγαλύτερη πτώση του εμπορίου σε 

τρίτες χώρες (-7,47%) σε σχέση με το 2001. 

Για το έτους 2003. 

Το 2003 είχαμε αύξηση του συνολικού εμπορίου και του ενδοκοινοτικού εμπορίου αλλά 

πτώση του εμπορίου με τρίτες χώρες κατά -1,16%.  

Για το έτος 2004. 

Το 2004 είχαμε μια αύξηση κατά 5,77% στο συνολικό εμπόριο. Η αύξηση αυτή δεν είναι 

αναλογική με την αύξηση του ενδοκοινοτικού εμπορίου (13,62%) οφειλόμενη στην 

μείωση του εμπορίου με τρίτες χώρες κατά -4,02%. 

Για τα έτη 2005-2006. 

Την περίοδο αυτή έχουμε αύξηση του συνολικού εμπορίου και ταυτόχρονη αύξηση και 

του ενδοκοινοτικού και του εμπορίου με τρίτες χώρες. 

Για το έτος 2007. 

Το 2007 παρουσιάζεται μια αύξηση των εξαγωγών κατά 11,07% η οποία οφείλεται 

κυρίως στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. Στις εξαγωγές με τρίτες χώρες παρουσιάστηκε μια 

πτώση σε σχέση με το 2006  -5,04%. 

Για το έτος 2008. 

Το 2008 οι εξαγωγές είναι αυξητικές με μεγαλύτερη αύξηση στο εμπόριο με τρίτες χώρες 

(16,93%). 

Για το έτος 2009. 

Το 2009 οι εξαγωγές είναι πτωτικές (-20,63%) και εμφανίζεται μεγαλύτερη πτώση σε 

σχέση με το 2008 στο ενδοκοινοτικό εμπόριο. 

Για την περίοδο 2010-2012. 

Για τη περίοδο αυτή οι συνολικές εξαγωγές είναι θετικές και πάνω από 10% για ολα τα 

έτη. Για το 2010 και 2011 είναι θετικά και το ενδοκοινοτικό αλλά και το εμπόριο με τρίτες 
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χώρες. Ενώ το 2012 το ενδοκοινοτικό εμπόριο με τρίτες χώρες είναι πτωτικό της τάξης 

του (-3,02%). 

Για την περίοδο 2013-2014. 

Την χρονική περίοδο 2013-2014 οι συνολικές εξαγωγές είναι πτωτικές κατά -0,07% και -

1,44% αντίστοιχα. Η μικρή αυτή πτώση οφείλεται στην μείωση του εμπορίου με τρίτες 

χώρες κατά -4,37% και -4,22% αντίστοιχα για κάθε έτος. 

 

2.2 Είδη εξαγωγών σε κατηγορίες με βάση την ΕΛΣΤΑΤ. 

 

Οι ελληνικές εξαγωγές έχουν κατηγοριοποιηθεί σε 10 κατηγορίες. Αυτές οι κατηγορίες 

είναι: 

 Τρόφιμα και ζώντα ζώα 

 Ποτά και καπνός 

 Πρώτες ύλες μη βρώσιμες εκτός από καύσιμα 

 Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ 

 Έλαια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

 Χημικά προϊόντα 

 Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 

 Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 

 Διάφορα βιομηχανικά είδη 

 Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες 
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Διάγραμμα 2.2.1. Εξαγωγές ανά κατηγορία για την περίοδο 2000-2014. 

Πηγή: ΕΛΣΤΑ 

Στο Διάγραμμα 2.2.1 φαίνεται εμφανέστατα η ανοδική πορεία της κατηγορίας των 

ορυκτών καυσίμων, λιπαντικών κλπ. από την περίοδο 2003 μέχρι το 2008, μετά είχαμε 

μια μείωση το 2009. Από το 2009 όμως  μέχρι το 2012 η συγκεκριμένη κατηγορία 

εμφάνισε μια έντονη εξαγωγική δραστηριότητα και ισορρόπησε σε παραπλήσιες τιμές 

από το 2012 και μετά μέχρι το τέλος της περιόδου. Ακόμα οι κατηγορίες: είδη και 

συναλλαγές μη ταξινομημένες κατά κατηγορίες, πρώτες ύλες μη βιώσιμες εκτός από 

καύσιμα, ποτά και καπνός και τέλος έλαια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 

παρουσιάζουν παραπλήσιες εξαγωγικές δραστηριότητες. Οι υπόλοιπες κατηγορίες έχουν 

αυξανόμενη εξαγωγική δραστηριότητα για όλη την περίοδο 2000-2014. Ενώ είναι 

χαρακτηριστική η μείωση που έχουν το 2009 κάποιες από τις κατηγορίες αυτές. 

Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά τις εξαγωγές για κάθε μια από τις κατηγορίες αυτές για 

την χρονική περίοδο 2000-2014. 
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ΤΤΔΕ (SITC1) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΤΤΔΕ 

(SITC 1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΤΤΔΕ (SITC 1) 

Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ Εκατ.€ 

0 
Τρόφιμα και 
ζώντα ζώα 1.870,91 2.249,96 2.128,06 1.949,48 2.019,31 2.346,08 2.561,32 2.789,31 3.050,70 3.022,18 3.303,06 3.474,18 3.610,27 3.656,53 3.743,83 

1 Ποτά και καπνός 
586,87 601,52 531,68 603,07 518,91 574,82 523,43 525,92 624,33 619,70 568,89 593,76 636,32 590,81 591,31 

2 
Πρώτες ύλες μη 
βρώσιμες εκτός 
από καύσιμα 

688,34 687,36 635,25 696,87 713,63 717,60 880,35 808,71 843,28 779,00 1.044,20 989,21 1.255,34 1.140,38 1.040,68 

3 
Ορυκτά καύσιμα, 
λιπαντικά κλπ 

1.729,78 1.280,65 931,74 764,51 911,91 1.397,92 2.183,41 3.271,04 4.576,23 3.535,28 5.421,25 7.399,81 10.649,32 10.891,45 10.363,00 

4 
Έλαια και λίπη 
ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης 

304,41 322,65 261,12 373,05 199,44 473,41 544,10 416,53 373,54 334,74 329,39 358,63 402,21 581,27 320,93 

5 Χημικά προϊόντα 
981,65 1.140,04 1.357,14 1.540,69 1.803,33 2.187,73 2.333,27 2.485,82 2.429,19 2.248,90 2.542,13 2.467,14 2.473,62 2.596,66 2.681,03 

6 

Βιομηχανικά είδη 
ταξινομημένα 
κυρίως κατά 
πρώτη ύλη 

2.328,84 2.413,76 2.390,08 2.434,79 2.832,13 2.963,61 3.496,57 4.037,92 4.234,84 3.042,68 3.502,15 4.303,93 3.883,73 3.727,26 3.772,49 

7 
Μηχανήματα και 
υλικό μεταφορών 

1.573,94 1.535,63 1.523,86 1.585,18 1.696,10 1.836,73 2.193,71 2.314,71 2.581,51 2.050,16 2.136,28 2.281,28 2.328,17 2.042,33 2.292,69 

8 
Διάφορα 
βιομηχανικά είδη 

2.201,48 2.291,59 2.112,27 2.237,52 2.168,97 2.029,16 2.076,75 2.086,82 2.043,80 1.696,50 1.760,97 1.752,46 1.715,88 1.750,41 1.798,14 

9 

Είδη και 
συναλλαγές μη 
ταξινομημένα 
κατά κατηγορίες 262,24 239,77 184,74 240,75 323,62 363,35 451,83 655,51 561,82 344,59 532,04 680,35 632,15 591,28 5573,77 

Πίνακας 2.2.1. Κατηγοριοποίηση εξαγωγών για την περίοδο 2000-2014 (συμπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών). 
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ΤΤΔΕ (SITC1) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2000-2014 

ΚΩΔΙΚΟΙ 
ΤΤΔΕ (SITC 1) 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΤΤΔΕ (SITC 1) % % % % % % % % % % % % % % % 

0 
Τρόφιμα και 
ζώντα ζώα 16,85 -5,73 -9,16 3,46 13,93 8,40 8,17 8,57 -0,94 8,50 4,93 3,77 1,27 2,33 

50,03 

1 Ποτά και καπνός 
2,44 -13,14 11,84 -16,22 9,73 -9,82 0,47 15,76 -0,75 -8,93 4,19 6,69 -7,70 0,08 

0,75 

2 
Πρώτες ύλες μη 
βρώσιμες εκτός 
από καύσιμα -0,14 -8,20 8,84 2,35 0,55 18,49 -8,86 4,10 -8,25 25,40 -5,56 21,20 -10,08 -9,58 

33,86 

3 
Ορυκτά καύσιμα, 
λιπαντικά κλπ -35,07 -37,45 -21,87 16,16 34,77 35,98 33,25 28,52 -29,44 34,79 26,74 30,51 2,22 -5,10 

83,31 

4 
Έλαια και λίπη 
ζωικής ή φυτικής 
προέλευσης 5,66 -23,57 30,01 -87,06 57,87 12,99 -30,63 -11,51 -11,59 -1,63 8,15 10,84 30,80 -81,12 

5,15 

5 Χημικά προϊόντα 
13,89 16,00 11,91 14,56 17,57 6,24 6,14 -2,33 -8,02 11,53 -3,04 0,26 4,74 3,15 

63,39 

6 

Βιομηχανικά είδη 
ταξινομημένα 
κυρίως κατά 
πρώτη ύλη 3,52 -0,99 1,84 14,03 4,44 15,24 13,41 4,65 -39,18 13,12 18,63 -10,82 -4,20 1,20 

38,27 

7 
Μηχανήματα και 
υλικό μεταφορών -2,49 -0,77 3,87 6,54 7,66 16,27 5,23 10,33 -25,92 4,03 6,36 2,01 -14,00 10,92 

31,35 

8 
Διάφορα 
βιομηχανικά είδη 3,93 -8,49 5,60 -3,16 -6,89 2,29 0,48 -2,10 -20,47 3,66 -0,49 -2,13 1,97 2,65 

-22,43 

9 

Είδη και 
συναλλαγές μη 
ταξινομημένα 
κατά κατηγορίες -9,37 -29,79 23,26 25,61 10,93 19,58 31,07 -16,68 -63,04 35,23 21,80 -7,62 -6,91 -3,05 

54,30 

Πίνακας 2.2.2. Ετήσια μεταβολή εξαγωγών ανα κατηγορία εξαγωγών για την περίοδο 2000-2014. 
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2.2.1. Εξαγωγές κατηγορίας τρόφιμα και ζώντα ζώα. 

 

 

Διάγραμμα 2.2.1.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία τρόφιμα και ζώντα 

ζώα για την περίοδο 2000-2014. 

 

Οι εξαγωγές της κατηγορία τρόφιμα και ζώντα ζώα για το διάστημα 2000-2014 ήταν 

πάνω από 1800 εκατ. €. Με μέγιστη εξαγωγική δραστηριότητα το 2014 στα 3.743,83 

εκατ. € και ελάχιστες το 2000 στα 1.870,91 εκατ. €. Για την συγκεκριμένη κατηγορία 

είχαμε αύξηση των εξαγωγών για όλα τα χρόνια εκτός από το 2002, 2003, 2009. Η 

μεγαλύτερη ετήσια πτωτική μεταβολή ήταν το 2003 (-9,16%) ενώ η μεγαλύτερη αυξητική 

ετήσια μεταβολή ήταν το 2001 που είχαμε κατά 16,85% περισσότερη εξαγωγική 

δραστηριότητα σε σχέση με το 2000. Η συμβολή του στην συνολική πτώση των 

εξαγωγών που έγινε το 2009 σε σχέση με το 2008 ήταν κατά -0,94%. Ενώ συνέβαλε στο 

να έχουμε την μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών μεταξύ 2009 και 2010 κατά 8,5% 
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2.2.2. Εξαγωγές κατηγορίας ποτά και καπνός. 

 

Διάγραμμα 2.2.2.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία ποτά και καπνός 

για την περίοδο 2000-2014. 

 

Οι εξαγωγές της κατηγόριας ποτά και καπνός παρατηρείται να είναι πάνω από 500 εκατ. 

€ για το διάστημα 2000-2001. Η μέγιστη εξαγωγική δραστηριότητα εμφανίζεται το 2012 

636,32 εκάτ.€ και οι μικρότερες εξαγωγές το 2004 518,91 εκατ €. Οι εξαγωγές αυτές 

παρουσιάζουν πτώση σε σχέση με το προηγούμενο έτος το 2002, 2004,2006, 2010, 

2013 με μεγαλύτερη το 2004 -16,22% και τα υπόλοιπα έτη είναι αυξητικές με μεγαλύτερη 

αύξηση το 2008 σε σχέση με το 2007 κατά 15,76%. Στην μείωση των εξαγωγών που 

είχαμε το 2009 συνέβαλαν κατά -0,75% ενώ στην αύξηση του 2010 σε σχέση 

 με το 2009 είχαμε ακόμα μεγαλύτερη μείωση κατά -8,93%. 
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2.2.3. Εξαγωγές κατηγορίας πρώτες ύλες μη βρώσιμες εκτός από καύσιμα. 

 

 

 
Διάγραμμα 2.2.3.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία πρώτες ύλες μη 

βρώσιμες εκτός από καύσιμα για την περίοδο 2000-2014. 

Οι εξαγωγές των πρώτων υλών μη βρώσιμων εκτός από καύσιμα είναι για ολα τα έτη 

πάνω από 650 εκατ.€. μέγιστες εξαγωγές για αυτή την περίοδο εμφανίστηκαν το 2012 και 

ανέρχονται σε 1.255,34 εκατ. € ενώ οι μικρότερες εξαγωγές σημειώθηκαν το 2002 κατά 

635,25 εκατ. €. Μείωση των εξαγωγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος είχαμε το 

2001, 2002, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014 με την μεγαλύτερη να είναι αυτή του 2013 -

10,08%. Τα υπόλοιπα έτη οι εξαγωγές ήταν αυξητικές με μεγαλύτερη αύξηση το 2010 σε 

σχέση με το 2009 κατά 24,40%. Η μείωση της κατηγορία αυτής το 2009 ήταν κατά -

8,25% 
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2.2.4. Εξαγωγές κατηγορίας ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ. 

 

 

Διάγραμμα 2.2.4.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία ορυκτά καύσιμα, 

λιπαντικά κλπ για την περίοδο 2000-2014. 

 

Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει έντονη αύξηση από το  2007 μέχρι το 2012 εκτός από το 

2009 που είχαμε μια πτώση της τάξης του -29,44% σε σχέση με το 2008. Οι μεγαλύτερες 

εξαγωγές ορυκτών καύσιμων, λιπαντικών κλπ έγινε το 2013 κατά 10.891,45 εκατ. και 

ελάχιστες το 2003 με 764,51 εκατ. €.  Πτώση στην μεταβολή των εξαγωγών έχουμε το 

2001, 2002, 2003, 2009, 2014 με μεγαλύτερη το 2002 κατά -37,45% . αύξηση είχαμε τα 

υπόλοιπα χρόνια και η μεγαλύτερο εμφανίστηκε το 2006 με 35,98%. Στην πτώση των 

εξαγωγών το 2009 συνέβαλε κατά -29,44% ενώ στην αύξηση των εξαγωγών το 2010 

συνέβαλε κατά 34,79%. 
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2.2.5. Εξαγωγές κατηγορίας έλαια και λίπη ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης. 

 

 

Διάγραμμα 2.2.5.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία έλαια και λίπη 

ζωϊκής ή φυτικής προέλευσης για την περίοδο 2000-2014. 

 

Παρατηρώντας τα παραπάνω διαγράμματα βλέπουμε οτι η κατηγορία έλαια και λίπη ζωϊ 

κής ή φυτικής προέλευσης έχει εξαγωγικές δυνατότητες πάνω από 300 εκατ. € σχεδόν 

όλη την χρονική περίοδο 2000-2014 εκτός από το 2002 και 2004. Οι μέγιστες εξαγωγές 

της περιόδου έγιναν το 2013 με 581,27 εκατ. € και η μικρότερες εξαγωγές ήταν το 2002 

με 261,12 εκατ. €. Πτώση στην μεταβολή των εξαγωγών σε σχέση με τον προηγούμενο 

χρόνο είχαμε το 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2014. Η μεγαλύτερη πτώση έγινε 

μεταξύ 2003 και 2004 και ήταν -87,06%. Τα υπόλοιπα χρόνια είχαμε αύξηση των 

εξαγωγών με μέγιστη αυτή του 2005 57,87%. Στην πτώση των εξαγωγών το 2009 

συνέβαλε με ποσοστό -11,9% ενώ στην αύξηση των εξαγωγών το 2010 δεν συνέβαλε 

θετικά -1,63%. 
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2.2.6. Εξαγωγές κατηγορίας χημικά προϊόντα. 

 

 

Διάγραμμα 2.2.6.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία χημικά προιόντα 

για την περίοδο 2000-2014. 

 

Στην κατηγορία χημικά προϊόντα οι εξαγωγές για όλο το διάστημα 2000-2014 είναι 

μεγαλύτερες από 1.000 εκατ. € εκτός από το 2000. Μέγιστες εξαγωγές έγιναν το 2014 

2681,03 εκατ. € ενώ οι μικρότερες εξαγωγές έγιναν το 2000 981,65 εκατ. €. Πτώση των 

εξαγωγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος είχαμε το 2008, 2009, 20011. Με 

μεγαλύτερη να εμφανίζεται το 2009 και κατά -8,02%. Μεγαλύτερη αύξηση από τα 

υπόλοιπα χρόνια είχαμε το 2005 σε ποσοστό 17,57%. Στην μέγιστη αύξηση των 

εξαγωγών το 2010 συνέβαλε κατά 11,53%  
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2.2.7. Εξαγωγές κατηγορίας βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη 

υλη. 

 

 

 

Διάγραμμα 2.2.7.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία βιομηχανικά είδη 

ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη για την περίοδο 2000-2014. 

 

Οι εξαγωγές της περιόδου είναι πάνω από 2.000 εκατ.€ για όλα τα έτη. Οι μεγαλύτερες 

εξαγωγές της κατηγορίας εμφανίστηκαν το 2011 με 4.303,93 εκατ. €. και οι λιγότερες 

έγιναν το 2000 με  2.384,84 εκατ. €. Πτώση των εξαγωγών εμφανίζεται το 2002, 2009, 

2012, 2013 με μέγιστη πτώση να έχουμε το 2009 σε σχέση με το 2008 και κατά 39,18%. 

Την μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών την είχαμε το 2011 με ένα ποσοστό του 18,63% 

ενώ το 2010 είχαμε αύξηση κατά 11,53%. 
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2.2.8. Εξαγωγές κατηγορίας μηχανήματα και υλικό μεταφορών. 

 

 

 

Διάγραμμα 2.2.8.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία μηχανήματα και 

υλικό μεταφορών για την περίοδο 2000-2014. 

 

Οι εξαγωγές τις περιόδου 2000-2014 είναι πάνω από 1500 εκατ. €  για όλα τα έτη οι 

μέγιστες εξαγωγές έγιναν το 2008 και ήταν 2.581,51 εκατ. € ενώ οι ελάχιστες το 2002 στο 

ποσό 1.523,86εκατ. €. Στην μεταβολή των εξαγωγών ανά έτος είχαμε πτώση το 2001, 

2002, 2009, 2013 με μέγιστη πτώση το 2009 και σε ποσοστό του -25,92% ενώ 

μεγαλύτερη αύξηση των εξαγωγών έχουμε το 2006 με 16,27%.  Το 2010 η αύξηση των 

εξαγωγών της κατηγορίας αυτή ήταν 4,03% 

2.2.9. Εξαγωγές κατηγορίας διάφορα βιομηχανικά είδη. 
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Διάγραμμα 2.2.9.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία διάφορα 

βιομηχανικά είδη για την περίοδο 2000-2014. 

 

Από τα παραπάνω διαγράμματα βλέπουμε ότι η κατηγορία των βιομηχανικών ειδών 

παρουσιάζει εξαγωγική δραστηριότητα πάνω από 1.500 εκατ.€ για όλα τα χρόνια μεταξύ 

2000 και 2014. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές ήταν το 2001 2291,59 εκατ. € ενώ οι μικρότερες 

για το διάστημα αυτό ήταν το 2009 και ήταν 1696,50 εκατ. €. Τα μισά χρόνια 

παρουσιάζουν 

 αύξηση των εξαγωγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος και είναι το 2001, 2003, 2006, 

2007, 2010, 2013, 2014. Μέγιστη αύξηση έχουμε το 2003 και ήταν 5,60% του 2002. Και η 

μεγαλύτερη πτώση εμφανίζεται το 2009 και είναι -20,47%. Η αύξηση που εμφανίζει το 

2010 είναι 3,66% 
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2.2.10. Εξαγωγές κατηγορίας είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά 

κατηγορίες. 

 

 

Διάγραμμα 2.2.10.1. Εξαγωγές και ετήσια μεταβολή για την κατηγορία είδη και 

συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες για την περίοδο 2000-2014. 

 

Στη τελευταία αυτή κατηγόρια οι συναλλαγές είναι πάνω από  200 εκατ.€ για κάθε έτος 

της περιόδου αυτής. Οι μεγαλύτερες εξαγωγές ήταν το 2011 και έφτασαν τα 680,35 εκατ. 

€ και οι μικρότερος εξαγωγές έγιναν το 2002 και ήταν ίσες με 239,77 εκατ. €. Πτώση για 

αυτή την κατηγορία παρουσιάζουν επτά από τα δεκατέσσερα έτη της περιόδου 2000-

2014 και είναι το 2001, 2002, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 με μεγαλύτερη πτώση 

μεταξύ 2008 και 2009 που ήταν -63,04%. Η μεγαλύτερη ετήσια θετική μεταβολή ήταν το 

2010 με 35.23%. 
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2.3. Μελέτη της μεταβολής των εξαγωγών μεταξύ 2000 και 2014 όλων των 

κατηγοριών.  

 

Με βάση των Πίνακα 2.2.2 κατασκευάστηκε το παρακάτω διάγραμμα 2.3.1 που δείχνει 

την μεταβολή των εξαγωγών μεταξύ 2000 και 2014. 

 

Διάγραμμα 2.3.1. Μεταβολή των εξαγωγών μεταξύ 2000 και 2014. 

Από το διάγραμμά 2.3.1 παρατηρούμε ότι οι εξαγωγές των κατηγοριών ποτά και καπνό 

(1), έλαια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης (4)  δεν έχουν μεγάλη απόκλιση μεταξύ 

των δύο ετών. Η κατηγορία διάφορα βιομηχανικά είδη (8) έχει σημειώσει πτώση της 

τάξεως του -22,43%. Αύξηση πάνω από 60 % έχουν οι κατηγορίες ορυκτά καύσιμα, 

λιπαντικά κλπ. (3) και χημικά προϊόντα (8). Με την μεγαλύτερη αύξηση να σημειώνει η 

κατηγορία ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ. της τάξης του 83,31%. Κατατάσσοντας τις 

κατηγορίες αυτές από την πιο αυξημένη εξαγωγική κατηγορία έως την κατηγορία που 

είχε μείωση στις εξαγωγές μεταξύ ετών 2000 και 2014 είναι: 

1) Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ. 

2) Χημικά προϊόντα 

3) Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες. 

4) Τρόφιμα και ζώντα ζώα. 

5) Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη. 

6) Πρώτες ύλες μη βρώσιμες εκτός από καύσιμα. 

7) Μηχανήματα και υλικό μεταφορών. 

8) Διάφορα βιομηχανικά είδη. 

9) Ποτά και καπνός.  

10)  Διάφορα βιομηχανικά είδη. 



29 
 

2.4.  Τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα για τα έτη 2013-2014. 

 

Τα σημαντικότερα 20 εξαγώγιμα προϊόντα για τα έτη 2013-2014. 

* Τα στοιχεία είναι προσωρινά 

Πηγή: ΕΛ. ΣΤΑΤ.-Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ 

Πίνακας 2.4.1 Τα σημαντικότερα 20 εξαγώγιμα προϊόντα για τα έτη 2013-2014. 

 

Σειρά 
κατάταξης  

2014 

Σειρά 
κατάταξης  

2013 
Περιγραφή προϊόντος 

Αξία 
Εκατ. € 

Ποσότητα σε 
τόνους 

1 1 
Ορυκτέλαια πετρελαίου που εξάγονται από ασφάλτωση 
ορυκτά (εκτός ακατέργαστων) που περιέχουν 70% η 
περισσότερο έλαιο πετρελαίου 

9.959,9 16.802.833,8 

2 2 
Φάρμακα,  μ.α.κ., που παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή  
είναι συσκευασμένα για τη λιανική πώληση 

740,9 19.236,9 

3 3 
Πλάκες,  ταινίες   και  φύλλα,  από  αργίλιο,  με  πάχος  που 
υπερβαίνει το 0,2mm 

544,6 204.756,7 

4 5 ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 453,5 141.668,7 

5 6 
Άλλα  ψάρια,  νωπά ή διατηρημένα με απλή  ψύξη  (εκτός  
από συκώτια, αυγά και σπέρματα) 

418,1 82.622,8 

6 8 
Άλλα  λαχανικά, παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς 
παρά  με ξύδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα 

346,0 131.637,9 

7 10 Τυριά 324,5 56.166,2 

8 9 Σωλήνες κάθε είδους 315,9 54.938,0 

9 7 
Βαμβάκι (άλλο από το χνούδι σπόρων βαμβακιού),μη 
λαναρισμένο ούτε χτενισμένο 

308,7 236.172,3 

10   

Μηχανές  αυτόματες επεξεργασίας πληροφοριών, 
αριθμητικές,  που φέρουν,  στο  ίδιο περίβλημα, 
τουλάχιστον μία κεντρική  μονάδα επεξεργασίας και, 
ανεξάρτητα από το αν συνδυάζονται ή όχι, μία μονάδα 
εισόδου και μία μονάδα εξόδου 

276,7 2.844,9 

11 11 Βερίκοκα, κεράσια και ροδάκινα 257,2 253.868,2 

12 4 Παρθένο λάδι 237,1 67.035,3 

13 13 Κράματα αργιλίου 223,0 122.464,4 

14 14 Τσιγάρα που περιέχουν καπνό 211,2 21.672,3 

15 15 

Φύλλα  και  ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα  
ή επικολλημένα  σε  χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες  ή  
παρόμοια υποθέματα),   με  πάχος  που  δεν  υπερβαίνει  
τα  0,2mm  (μη περιλαμβανομένου του υποθέματος) 

198,5 64.434,4 

16 12 Είδη από γουνοδέρματα 198,5 313,4 

17 16 Πολυπροπυλένιο 192,9 156.564,4 

18 24 Ράβδοι και είδη καθορισμένης μορφής από αργίλιο 180,2 71.828,1 

19 18 Καπνά χωρίς αφαίρεση των μίσχων 151,3 31.670,7 

20 22 
Άσφαλτος  από  πετρέλαιο  και άλλα  υπολείμματα  των  
λαδιών πετρελαίου ή των ασφαλτούχων ορυκτών, 
ασφαλτικά μείγματα 

143,9 405.331,6 
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Από την κατάταξη των 100 σημαντικότερων προϊόντων για το 2014 εδώ αναφέρουμε τα 

είκοσι πρώτα. Με βάση την ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του 

Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών, τα ορυκτέλαια πετρελαίου, τα φάρμακα και 

οι πλάκες, ταινίες και φύλλα από αργίλιο ήταν στην κορυφή της λίστας με τα κορυφαία 

εξαγώγιμα ελληνικά προϊόντα το 2014. 

Αναφορικά στα επιμέρους προϊόντα, δεν παρατηρούνται μεγάλες διαφορές ως προς την 

κατάταξη σε επίπεδο πρώτης 20άδας, με το ελαιόλαδο να αναδεικνύεται σε 

αναμφισβήτητο πρωταγωνιστή της περυσινής χρονιάς. 

Σε ότι αφορά τις νέες εισόδους στην κατάταξη των 100 πιο εξαγώγιμων προϊόντων της 

χώρας, ξεχωρίζουν οι: μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών (9η θέση), χάρτινα είδη 

υγιεινής (70η θέση), ντομάτες παρασκευασμένες (77η θέση), μετρητές αερίων και υγρών 

(78η θέση), ράβδοι από κράματα χαλκού (84η θέση), ψάρια καπνιστά (93η θέση), δίχτυα 

αλιείας (94η θέση), νερά με προσθήκη ζάχαρης ή αρωματικών υλών (99η θέση), 

κοσμήματα (100η θέση). 

 

2.5. Κύριοι εξαγωγικοί προορισμοί και γεωγραφική κατανομή. 

 

Οι κυριότεροι πέντε εξαγωγικοί προορισμοί για τα ελληνικά προϊόντα είναι η Τουρκία, η 

Ιταλία, η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Κύπρος (Πίνακας 2.5.1). Ο παρακάτω πίνακας 

δείχνει την σειρά κατάταξης των κυριότερων εξαγωγικών προορισμών για την περίοδο 

2013-2014.  

 

Σειρά κατάταξης 

2014 

Σειρά κατάταξης 

2013 

Χώρα 
Αξία (εκατ. ) 

(εκατ 
1 1 ΤΟΥΡΚΙΑ 3.277,4 

2 2 ΙΤΑΛΙΑ 2.488,4 

3 3 ΓΕΡΜΑΝΙΑ 1.788,3 

4 4 ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 1.399,9 

5 5 ΚΥΠΡΟΣ 1.325,5 

6 8 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 976,4 

7 7 ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΤΡΙΤ.ΧΩΡΕΣ. 965,2 

8 9 ΗΠΑ 821,2 

9 21 ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ 785,2 

10 14 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 755,6 

11 11 ΠΓΔΜ 707,2 

12 16 ΙΣΠΑΝΙΑ 672,7 

13 12 ΓΑΛΛΙΑ 648,7 
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14 13 ΡΟΥΜΑΝΙΑ 647,1 

15 6 ΓΙΒΡΑΛΤΑΡ 641,4 

16 17 ΛΙΒΑΝΟΣ 613,4 

17 15 ΕΦΟΔ.ΠΛΟΙΩΝ ΜΕ ΧΩΡΕΣ Ε.Ε. 541,0 

18 18 ΟΛΛΑΝΔΙΑ 420,9 

19 25 ΑΛΒΑΝΙΑ 411,5 

20 23 ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ 359,1 

Πίνακας 2.5.1. Οι κορυφαίες αγορές για τα ελληνικά προϊόντα το 2014 και η αντιστοιχία 

με το 2013. 

Πηγή: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ 

Η Τουρκία εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη θέση στους προορισμούς των 

ελληνικών εξαγώγιμων προϊόντων και για τα έτη 2014-2013. Ακολουθούν κατά σειρά η 

Ιταλία, η Γερμανία, η Βουλγαρία, η Κύπρος ενώ στην 6η θέση (από την 8η) ανήλθε το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Σταθερά στην 7η θέση διατηρήθηκαν οι Εφοδιασμοί Πλοίων από 

Τρίτες Χώρες, ακολουθούμενοι από τις ΗΠΑ. Την πρώτη δεκάδα συμπληρώνουν η Σ. 

Αραβία (9η θέση από 21η το 2013) και η Αίγυπτος (10η από 14η το 2013). Αντίθετα, 

εκτός πρώτης δεκάδας βρέθηκε το Γιβραλτάρ (από την 6η θέση του 2013) και η Λιβύη 

που υποχώρησε στην 29η θέση. Εκτός 20άδας βρέθηκε και η Ρωσία (μετά την 

υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών προς τη ρωσική αγορά κατά 12,1% ή 50 εκατ. 

ευρώ). H κατανομή αυτή αλλάζει ανά χρόνο, εδώ αναφερόμαστε στα έτη 2013 και 2014.  

Τον 2013 υπήρξε ενίσχυση της ζήτησης για τα ελληνικά προϊόντα από τους Ευρωπαίους 

εταίρους, αλλά ταυτόχρονα και υποχώρηση των εξαγωγών προς παραδοσιακές αγορές 

για τη χώρα μας, όπως τα κράτη της Μέσης Ανατολής, της βόρειας Αφρικής, αλλά και η 

Ρωσία, έπειτα από την επιβολή των κυρώσεων για την ουκρανική κρίση. 
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Διάγραμμα 2.5.1. Ποσοστιαία κατανομή των εξαγωγών για την Ελλάδα.  

Πηγή:Global EDGE. 

 

Γεωγραφικές περιοχές 
Εξαγωγές 

% 
Μεταβολή 

% Σύνθεση 

2014 2013 14/13 2014 2013 

ΚΟΣΜΟΣ 26.900,2 27.316,0 -1,5% 100,0% 100,0% 

ΟΟΣΑ (29 χώρες) 13.642,5 13.426,8 1,6% 50,7% 49,2% 

Ε.Ε. (25) 12.136,1 11.961,3 1,5% 45,1% 43,8% 

Ε.Ε. (15) 7.989,8 7.943,0 0,6% 29,7% 29,1% 

Β. Αμερική 1.078,7 1.141,8 -5,5% 4,0% 4,2% 

Άλλες ανεπτυγμένες χώρες 188,6 183,2 3,0% 0,7% 0,7% 

Υπόλοιπες ΟΟΣΑ  (εκτός Ν. Κορέας) 3.429,0 3.369,9 1,8% 12,7% 12,3% 

Βαλκάνια 3.625,5 3.654,0 -0,8% 13,5% 13,4% 

Κοινοπολ. Ανεξάρτ. Κρατών (ΚΑΚ) 831,5 842,8 -1,3% 3,1% 3,1% 

Β. Αφρική & Μ. Ανατολή 3.747,9 3.807,1 -1,6% 13,9% 13,9% 

Χώρες Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) 156,8 130,8 19,9% 0,6% 0,5% 

Ν.Α. Ασία 783,8 584,5 34,1% 2,9% 2,1% 

Λατ. Αμερική 79,6 150,9 -47,3% 0,3% 0,6% 

Λοιπές Χώρες 2.811,4 3.487,3 -19,4% 10,5% 12,8% 

 

* Τα στοιχεία και για τα δύο έτη είναι προσωρινά 
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

ΟΟΣΑ: Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, 

Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, 

Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Φινλανδία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Μεξικό, Τσεχία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Ν. Κορέα, Σλοβακία 

ΕΕ (25) : Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Δανία, Πορτογαλία, Ισπανία,  Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία, Μάλτα, Εσθονία, 

Λεττονία, Λιθουανία, Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Κύπρος 

ΕΕ (15) : Γαλλία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γερμανία, Ιταλία, Ην. Βασίλειο, 

Ιρλανδία, Δανία, Πορτογαλία, Ισπανία,  Σουηδία, Φινλανδία, Αυστρία. 

Β. Αμερική : ΗΠΑ, Καναδάς, Μεξικό 

Άλλες ανεπτυγμένες χώρες: Ιαπωνία, Αυστραλία, Ν. Ζηλανδία 

Υπόλοιπες ΟΟΣΑ: Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία 
Βαλκάνια: Ρουμανία, Βουλγαρία, Αλβανία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Σερβία-

Μαυροβούνιο-Κόσοβο, ΠΓΔΜ 

Κοινοπολ. Ανεξάρτ. Κρατών (ΚΑΚ): Ουκρανία, Λευκορωσία, Μολδαβία, Ρωσία, Γεωργία, 

Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν,  Καζακστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιζία 

Β. Αφρική & Μ. Ανατολή : Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Λίβανος, Συρία, 

Ιράν, Ιράκ, Ισραήλ, Ιορδανία  Σ. Αραβία, Κουβέιτ, Μπαχρέιν, Κατάρ, Ην. Αρ. Εμιράτα, Ομάν, 

Υεμένη 

Χώρες Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής): Μαυριτανία, Νίγηρ, Γκάνα, Νιγηρία, Γκαμπόν, 

Αιθιοπία, Κένυα, Δημ. Νοτ. Αφρικής 

Ν.Α. Ασία : Ταιβάν, Ινδονησία, Σιγκαπούρη, Φιλιππίνες, Χογκ Κογκ, Ν. Κορέα, Ταϊλάνδη 

Λατ. Αμερική : Αργεντινή, Βραζιλία, Μπαχάμες, Αγ. Βικέντιος, Ονδούρα, Παναμάς, Χιλή 

Λοιπές Χώρες: Ινδία, Κίνα, Λοιπές Χώρες 

 Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

Επεξεργασία στοιχείων από το ΚΕΕΜ 

Πίνακας 2.5.2. Η γεωγραφική κατανομή των ελληνικών εξαγωγές για το 2014 σε εκατ. €. 

 

Πιο συγκεκριμένα, αυξημένες εμφανίζονται οι εξαγωγές του 2014, κατά 1,5% προς τις 25 

χώρες της ΕΕ, γεγονός που οφείλεται στη σημαντική αύξηση κατά 7,8% προς τις χώρες 

της Νέας Διεύρυνσης, ενώ προς τις χώρες της ΕΕ(15) η αύξηση των εξαγωγών ήταν της 

τάξης του 0,6%. Οι εξαγωγές προς τις άλλες αναπτυγμένες χώρες εμφανίζουν αύξηση 

κατά 3%. Άνοδος των εξαγωγών καταγράφεται προς τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ 

(Ισλανδία, Νορβηγία, Ελβετία, Τουρκία), κατά 1,8%. Επίσης άνοδο των εξαγωγών έχουμε 

και για τις Χώρες Αφρικής (εκτός Β. Αφρικής) και  Ν.Α. Ασία 19,9% και 34,1% αντίστοιχα 

παρόλο που έχουν μικρή συμμετοχή στο σύνολο των εξαγωγών (156,8 και 783,8 εκατ. € 

αντίστοιχα).  

2.6. Οι εξαγωγές της Ελλάδας σαν ποσοστό το ΑΕΠ.  

 

Ο παρακάτω πίνακας αναφέρεται στο ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές και εκφράζεται σε 

αγοραίες τιμές και η μονάδα είναι εκατομμύρια ευρώ. 
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I. Τρέχουσες τιμές 

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟ 

ΕΓΧΩΡΙΟ 

ΠΡΟΙΟΝ σε 

αγοραίες τιμές 

Εξαγωγές 

εμπορίου 

Ποσοστό 

% 

 Εκατ.€ Εκατ.€ % 

2000  141732 12528,46 8,84 

2001  151987 12762,94 8,40 

2002  162274 12055,95 7,43 

2003  178571 12425,91 6,96 

2004  193013 13187,35 6,83 

2005  199153 14890,40 7,48 

2006  217831 17244,74 7,92 

2007  232831 19392,30 8,33 

2008 242096 21319,26 8,81 

2009 237431 17673,73 7,44 

2010 226210 21140,36 9,35 

2011* 207752 24300,76 11,70 

2012* 194204 27587,02 14,21 

2013* 182438 27568,39 15,11 

2014* 179081 27177,86 15,18 

*προσωρινά στοιχεία 

 ΠΗΓΗ ΕΛΣΤΑΤ Τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την 

περίοδο 1995-2013 έχουν αναθεωρηθεί με έτος βάσης 2010, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό EE 549/2013 της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESA 2010) 
  

Τα δεδομένα του ΑΕΠ και των συνιστωσών του για την περίοδο 1995-2013 έχουν 

αναθεωρηθεί με έτος βάσης 2010, σύμφωνα με τον Κανονισμό EE 549/2013 της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ESA 2010) 

Πίνακας 2.6.1. ΑΕΠ της Ελλάδας σε τρέχουσες τιμές με της ελληνικές εξαγωγές του 

εμπορικού ισοζυγίου και ποσοστό τους ως προς το ΑΕΠ. 
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Διάγραμμα 2.6.1. Μεταβολή των εξαγωγών (εμπορικές εξαγωγές) σαν ποσοστό του 

ΑΕΠ (GDP) την περίοδο 2000-2014.  

 

Οι εξαγωγές συχνά αναφέρονται σαν ποσοστό του ΑΕΠ έτσι ώστε να μπορούμε να 

εκτιμήσουμε τη σπουδαιότητα τους σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας. 

Αν οι εξαγωγές είναι 15% ή λιγότερο του ΑΕΠ η οικονομία θεωρείται σχετικά κλειστή 

καθώς 15% των προϊόντων της πωλούνται διεθνώς.  Αυτό για παράδειγμα εφαρμόζεται 

στις Η.Π.Α. Σε αντίθεση πολλές μικρές Ευρωπαϊκές χώρες εξάγουν περισσότερο από το 

40% της παραγωγής τους. Θεωρούνται ποιο ανοιχτές στο διεθνές εμπόριο. 

Για την Ελλάδα οι εξαγωγές από το εμπορικό ισοζύγιο  την περίοδο 2000-2014 ήταν όλες 

πάνω από 5% του ΑΕΠ. Με ένα μέγιστο το 2014 15,18% του ΑΕΠ και ένα ελάχιστο 

6,83% του ΑΕΠ το 2004. Χαρακτηριστικό είναι οτι οι εξαγωγές του εμπορίου ξεπέρασαν 

το 10% του ΑΕΠ μετά το 2011. 

 

2.7. Οι εξαγωγές της Ελλάδας σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

ένωσης . 

Παρακάτω θα γίνει σύγκριση των εξαγωγικών επιδόσεων ανάμεσα στις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διάγραμμά δείχνει τις εξαγωγές σαν ποσοστό του ΑΕΠ για 28 

χώρες και αναφέρεται στο έτος 2014.  Ο μέσος όρος των εξαγωγών σαν ποσοστό του 

ΑΕΠ για το 2014 ήταν  67,21 %. Το μεγαλύτερο ποσοστό το είχε το Λουξεμβούργο: 

203,27 % και το χαμηλότερο το Ηνωμένο Βασίλειο:28,07%. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 25η 

θέση και κάτω από αυτήν είναι η Ιταλία 29,33%, η Γαλλία 28,95%, και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. Το 2013 η Ελλάδα ήταν πάλι στην 25η θέση ενώ  κάτω από αυτήν ήταν το 

Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία και τελευταία η Γαλλία. Το 2012 βρίσκεται στην 26η  ενώ 

κάτω από την Ελλάδα είναι η Ιταλία και η Γαλλία. Για το διάστημα 2000-2011 η Ελλάδα 

βρίσκεται στην τελευταία θέση. Σε παγκόσμια (κατάταξη 181 χώρες) η Ελλάδα το 2014 

βρίσκεται στην 100η θέση ενώ το 2013 στην 112η θέση από το 2013 και μετά πέφτει κάτω 

από την 125η θέση.  
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Διάγραμμα 2.7.1 Εξαγωγές της Ελλάδας ανάμεσα στην Ευρωπαική Ένωση σαν 

ποσοστό του ΑΕΠ (GDP) για το 2014. 
 

Κεφάλαιο 3. Εξαγωγική επίδοση. 

 

3.1. Εξαγωγές και ανταγωνιστικότητα. 

 

Η χαμηλή εξαγωγική επίδοση της χώρας αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά και 

χρόνια προβλήματα της ελληνικής οικονομίας και είναι αποτέλεσμα του ελλείμματος 

ανταγωνιστικότητας που αντιμετωπίζει. Η πρόσφατη ανάκαμψη των εξαγωγών οφείλεται 

σε μεγάλο βαθμό στη μείωση του κόστους παραγωγής αλλά περιορίστηκε κυρίως στις 

αναδυόμενες και αναπτυσσόμενες οικονομίες. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ως 

προς την τιμή δεν αρκεί από μόνη της για την ενίσχυση της διεισδυτικότητας των 

ελληνικών προϊόντων στις ανεπτυγμένες αγορές, όπως είναι οι ευρωπαϊκές. Η χαμηλή 
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εξαγωγική επίδοση της χώρας συνδέεται κατά κύριο λόγο με την ποιότητα των 

παραγόμενων προϊόντων. Η χώρα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις που θα συμβάλουν στην 

πιο αποτελεσματική κατανομή των παραγωγικών πόρων και την αναβάθμιση του 

τεχνολογικού περιεχομένου των παραγόμενων προϊόντων. Το τελευταίο σε μεγάλο 

βαθμό προϋποθέτει ανάκαμψη των εισροών για ξένες άμεσες επενδύσεις, κυρίως 

κάθετης μορφής. Γενικότερα, προτεραιότητα πολιτικής πρέπει να είναι η τεχνολογική 

αναβάθμιση της παραγωγής και η αξιοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου σε όλους τους 

εμπορεύσιμους κλάδους που έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα 

της χώρας. 

Η πρόσφατη ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών μπορεί σε σημαντικό βαθμό να 

οφείλεται στη μεγάλη διόρθωση στο κόστος παραγωγής, λόγω της σημαντικής μείωσης 

της αμοιβής της εργασίας, αλλά αφορά πρωτίστως εξαγωγές προς τις αναπτυσσόμενες 

και αναδυόμενες αγορές. (Πηγή: Παπάζογλου Χρίστος). 

 

3.2.  Συμπεράσματα - Εξαγωγική Επίδοση. 

 

3.2.1 Συμπεράσματα. 

Η εξαγωγική δραστηριότητα είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες ανάπτυξης της 

οικονομίας μιας χώρας. Με δεδομένη την παγκοσμιοποίηση και το άνοιγμα των 

οικονομιών ο εμπορικός τομέας έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Η συνεισφορά των 

εξαγωγικών δραστηριοτήτων στη διαμόρφωση τόσο του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος όσο και του Ισοζυγίου των τρέχουσων συναλλαγών είναι σημαντική. Σε χώρες 

μικρές που οι εγχώριες καταναλώσεις είναι μικρές και δεν μπορούν να ανατηχθούν  

εύκολα οι επιχειρήσεις, οι εξαγωγές είναι ο μόνος τρόπος οικονομικής ανάπτυξης. Σε 

αυτήν την περίοδο οικονομικής ύφεσης οι εξαγωγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία για την 

χώρα μας. 

Σύμφωνα με τα όσο διερευνήθηκαν παραπάνω και συγκρίνοντας τα έτη 2000 με 2014 

βλέπουμε ότι είχαμε μια αύξηση 53,90% δηλαδή 14649,40εκατ. €. Δηλαδή είχαμε ένα 

υπερδιπλασιασμό της εξαγωγικής δραστηριότητας. Αν μελετήσουμε την περίοδο 2004 με 

2014 τα αντίστοιχα νούμερα ήταν 51,47% με ποσό  5.145,28 εκατ.€. Με εξαίρεση το 

2009 που είχαμε μια μείωση της τάξεως του -20,63% (-3.645,52εκατ. €) λόγω της 

περιορισμένης ζήτησης που προκάλεσε η διεθνής κρίση. Χαρακτηριστική είναι η μείωση 

του ενδοκοινοτικού εμπορίου τόσο το 2009 (24,91%) όσο και η λιγότερη μείωση το 2012 

(3,02%)- δεδομένου ότι στις χώρες της  Ευρωπαϊκής ένωσης καταλήγει περίπου το 50% 

των εξαγωγών μας λόγο τις οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην χώρα μας. Η 

μείωση των εισαγωγών κατά την περίοδο 2004-2014  λόγω ύφεσης, ήταν η αιτία να 

ανακοπεί η διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος και από -43,5 δις € το 2008 να 

περιοριστεί σε -20,5 δις € το 2014.  

Σημαντική αύξηση εμφανίζουν οι εξαγωγές την περίοδο 2000-2014 η αξία τους αυξήθηκε 

κατά 83,3 % που σημαίνει ότι είναι κατά τέσσερις φορές μεγαλύτερη του 2000 (2000: 
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1.729,78εκατ. €, 2014: 10.363,00 εκατ. €) λόγω της αύξησης της τιμής του πετρελαίου και 

της επέκτασης του κλάδου των πετρελαιοειδών. Γι’ αυτό το λόγο, συνήθως τα καύσιμα 

εξαιρούνται από την ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου, διότι υποκρύπτουν την εξέλιξη 

των εξαγωγών άλλων κατηγοριών προϊόντων.  Μεγάλος χαμένος της περιόδου είναι η 

βιομηχανία που είχε μια πτώση -22,43%, ενώ ικανοποιητική είναι η ανάπτυξη του 

αγροτικού τομέα με το ελαιόλαδο να είναι στην τέταρτη θέση της καταταξης των 

προϊόντων το 2013.  

3.2.2 Εξαγωγική Επίδοση  

 
Ιδιαίτερα περιορισμένη είναι η εξαγωγική επίδοση της χώρας. Για πολλά χρόνια, οι 
εισπράξεις από εξαγωγές αγαθών παρέμεναν κατά μέσο όρο καθηλωμένες στο ένα τρίτο 
των πληρωμών της χώρας για εισαγωγές αγαθών και κάτω του 10% του ΑΕΠ. Εξαίρεση 
αποτελεί η τελευταία διετία (2010-12), κατά την οποία η διαφαινόμενη ανάκαμψη των 
εξαγωγών σε συνδυασμό με τη μεγάλη κάμψη των εισαγωγών, λόγω της ύφεσης, έχουν 
αλλάξει μερικώς την εικόνα του εξωτερικού εμπορίου. 
Η προσπάθεια, όμως, της χώρας για έξοδο από την κρίση με την επίτευξη υψηλών 
ρυθμών διατηρήσιμης ανάπτυξης δεν θα έχει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αν δεν 
υπάρξει ουσιαστική βελτίωση στην εξαγωγική της επίδοση. Σύμφωνα με τη διεθνή 
βιβλιογραφία, ο βαθμός εμπορικής ολοκλήρωσης αποτελεί σημαντικό παράγοντα που 
διαχωρίζει τις χώρες με υψηλό βαθμό ανάπτυξης από εκείνες με χαμηλότερο. Με άλλα 
λόγια, σε μακροχρόνιο ορίζοντα, η διατηρήσιμη ανάπτυξη συνδέεται με υψηλή εξαγωγική 
επίδοση και αυξανόμενη εμπορική ολοκλήρωση. Γενικότερα, χώρες με εμπειρία μεγάλων 
περιόδων υψηλών ρυθμών ανάπτυξης τα έχουν καταφέρει στηριζόμενες κατά κύριο λόγο 
στις εξαγωγές και σε επενδύσεις που χρηματοδοτούνται, όχι μόνο από υψηλή εγχώρια 
αποταμίευση, αλλά και από σημαντικές εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων. 
Εμπειρικές μελέτες επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ιδιαίτερα δυνατής θετικής σχέσης μεταξύ 
του βαθμού ανοίγματος μιας χώρας στο εξωτερικό εμπόριο και του ρυθμού πραγματικής 
σύγκλισης της οικονομίας. 
Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών χωρών, για παράδειγμα, είναι εύκολο να 
διαπιστώσουμε ότι, οι χώρες με τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές επιδόσεις είναι εκείνες που 
απολαμβάνουν υψηλότερο και αυξανόμενο επίπεδο διεθνούς εμπορίου. Αντίθετα, χώρες 
με χαμηλό βαθμό εμπορικής ολοκλήρωσης είναι εκείνες που 
αδυνατούν να επιτύχουν ικανοποιητικούς ρυθμούς διατηρήσιμης ανάπτυξης. Στις χώρες 
αυτές, η δυναμική της ανάπτυξης περιορίζεται, καθώς στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στους 
μη εμπορεύσιμους κλάδους. 
Αυτό επιβεβαιώνεται με τη σύγκριση της εξαγωγικής επίδοσης τεσσάρων χωρών του 
ευρωπαϊκού βορρά, της Αυστρίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Σουηδίας, που 
είναι από τις πιο ανεπτυγμένες οικονομίες της Ευρώπης, με εκείνη των τεσσάρων 
οικονομιών του ευρωπαϊκού νότου, ήτοι της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της 
Πορτογαλίας, που αντιστοιχούν στις πιο αδύναμες ευρωπαϊκές οικονομίες.  
 

Επίλογος 

 
Η εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα την τελευταία δεκαετία ήταν ιδιαίτερα χαμηλή 
με εξαίρεση την περίοδο 2012-2014. Αυτό σε συνδυασμό με την αυξημένη εισαγωγική 
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δραστηριότητα είχε ως αποτέλεσμα ένα ιδιαίτερα χαμηλό εμπορικό ισοζύγιο με τις 
επακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την χώρα.  
Για να πετύχουμε καλύτερους εξαγωγικούς στόχους σαν χώρα θα πρέπει να 
βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα μας δίνοντας μεγαλύτερο βάρος στην ποιότητα των 
αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουμε. Ένας σωστός σχεδιασμός ενός εξαγωγικού 
σχεδίου με στόχους και στρατηγικές που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες αγορές 
στόχους θα βοηθούσε στην αύξηση των εξαγωγών της χώρας. Τέλος η εδραίωση  
εμπιστοσύνης  των εταίρων της χώρας ως προς τις δημοσιονομικές της προοπτικές και 
την ευρωπαϊκή της πορεία θα βοηθούσε, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη εμπορική 
δραστηριότητα της Ελλάδας  αφορά την Ευρώπη όπου απορροφάτε το μεγαλύτερο 
ποσοστό των εξαγωγών της. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

Βιβλιογραφία  

 

«Ελληνική εξαγωγική επίδοση: Ανταγωνιστικότητα και ξένες μέσες επενδύσεις». Χρήστος 

Παπάζογλου. 

«Η Ελληνική Οικονομία» Ίδρυμα οικονομικών Βιομηχανικών Ερευνών. 

«The Puzzle of the missing Greek Exports» Uwe Bower, Vasiliki Michou, Christoph 

Ungerer. 

«The Refining Sector in Greece: Contribution to the Economy and Prospects» Svetoslav 

Dancher and George Maniatis 

«ισοζύγιο τρέχουσων συναλλαγών της Ελλάδος: Αιτίες Ανισορροπιών και προτάσεις 

πολιτικής» Γεώργιος Οικονόμου,  Ισαάκ Σαμπεθάι, Γεώργιος Συμιγιάννης. 

«Έκθεση παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας»(Global competitiveness Report, World 

Economic Forum-WEF) 

«Εγχειρίδιο εξαγωγών» Trawbor. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. 

«Οι ελληνικές επιδόσεις στο εμπόριο υπηρεσιών και ορισμένς κατευθύνσεις μαι 

πολυτικές για την ανάπτυξή τους» Αντώνη Συγκελάκι. 

«Οικονομικές εξελίξεις» Κέντρο Προγραμματισμού και οικονομικών ερευνών 
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 www.iefimerida.gr   
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