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Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

το δεκάµηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2010 

και για τον Οκτώβριο 2010 
 

 

Ο Ελληνικός Οργανισµός Εξωτερικού Εµπορίου (ΟΠΕ) Α.Ε, µετά από επεξεργασία των 

στατιστικών δεδοµένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρουσιάζει την εξέλιξη των 

ελληνικών εξαγωγών κατά κλάδο και χώρα.  

 

Εξαγωγές κατά κλάδο: 

 

1. Οι εξαγωγές σε Τρόφιµα και Ποτά, το 10µηνο του 2010, συµµετέχουν κατά 22,0% στο σύνολο 

των ελληνικών εξαγωγών. Η αξία τους ανέρχεται σε 2.811,9 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 

3,5% το 10µηνο 2010 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009. Τα κυριότερα εξαγόµενα 

προϊόντα είναι: τα φρούτα και καρποί νωπά ή αποξηραµένα τα οποία εµφανίζουν αύξηση 

κατά 1,9% και ανέρχονται σε 501,3 εκατ. ευρώ, τα ψάρια νωπά ή κατεψυγµένα τα οποία 

εµφανίζουν αύξηση κατά 10,0% και ανέρχονται σε 391,9 εκατ. ευρώ, τα λαχανικά 

παρασκευασµένα ή διατηρηµένα τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 18,6% και ανέρχονται 

σε 326,5 εκατ. ευρώ, τα φρούτα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα τα οποία εµφανίζουν 

αύξηση κατά 8,1% και ανέρχονται σε 264,1 εκατ. ευρώ, το τυρί και το πηγµένο γάλα για 

τυρί το οποίο εµφανίζει αύξηση κατά 7,2% και ανέρχεται σε 188,8 εκατ. ευρώ και τα διάφορα 

παρασκευάσµατα διατροφής τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 24,6% και ανέρχονται σε 

123,7 εκατ. ευρώ. 

 

2. Οι εξαγωγές σε ∆οµικά προϊόντα, το 10µηνο του 2010, συµµετέχουν κατά 22,2% στο σύνολο 

των ελληνικών εξαγωγών. Η αξία τους ανέρχεται σε 2.833,0 εκατ. ευρώ και εµφανίζουν 

εντυπωσιακή αύξηση κατά 13,9%. Τα κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα είναι: τα προϊόντα 

αργιλίου τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 37,1% και ανέρχονται σε 618,6 εκατ. ευρώ, τα 

προϊόντα χαλκού τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 73,4% και ανέρχονται σε 303,9 εκατ. 

ευρώ, οι ράβδοι και είδη αυτών από σίδηρο ή χάλυβα οι οποίοι εµφανίζουν αύξηση κατά 

28,2% και ανέρχονται σε 222,6 εκατ. ευρώ, οι πλάκες, φύλλα, ταινίες κ.λπ. υλικά από πλαστικές 

ύλες τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 7,2% και ανέρχονται σε 181,4 εκατ. ευρώ και τα υλικά 

για τη διανοµή ηλεκτρισµού τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 28,5% και ανέρχονται σε 

168,3 εκατ. ευρώ.  

 

Εξαγωγές κατά χώρα: 

 

3. Οι εξαγωγές µας προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το δεκάµηνο του 2010 

αντιπροσωπεύουν το 65,0% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, παρουσιάζουν αύξηση κατά 

7,2% και διαµορφώνονται σε 8.294,6 εκατ. ευρώ.   
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4 .  Η Γερµανία είναι η πρώτη χώρα αποδέκτης των ελληνικών προϊόντων µε 1,48 δισ. ευρώ και 

µερίδιο 11,6% επί του συνόλου των εξαγωγών µας. Ακολουθεί η Ιταλία µε µερίδιο 10,7% και 

1,37 δισ. ευρώ, η Κύπρος µε µερίδιο 7,2% και 921,1 εκατ. ευρώ, η Βουλγαρία µε µερίδιο 

6,7% και 854,4 εκατ. ευρώ, το Ηνωµένο Βασίλειο µε µερίδιο 5,7% και 733,0 εκατ. ευρώ 

και η Τουρκία µε µερίδιο 5,0% και 631,9 εκατ. ευρώ.   

 

Εξαγωγές: Ιανουάριος - Οκτώβριος  2010 

  
1. Η συνολική αξία των εξαγωγών για το διάστηµα Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2010 παρουσίασε 

αύξηση κατά 4,1%, φθάνοντας τα 12.755,9 εκατ. ευρώ έναντι 12.248,4 εκατ. ευρώ το 

αντίστοιχο διάστηµα του 2009. Η αξία των εξαγωγών εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών 

παρουσίασε αύξηση κατά 4,3% και ανήλθε σε 11.656,8 εκατ. ευρώ έναντι 11.180,4 εκατ. 

ευρώ το 2009.  

 

2. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µειώθηκε κατά 34,2% το πρώτο δεκάµηνο του 2010, 

σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009. 

 
 

Εµπορικό ισοζύγιο σε εκατ. € 

 Ιανουάριος - Οκτώβριος Μεταβολή 

 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 

Εισαγωγές µε πετρελαιοειδή 51.636,1 37.832,1 29.589,9 -26,7 -21,8 

Εξαγωγές µε πετρελαιοειδή 15.234,8 12.248,5 12.755,9 -19,6 4,1 

Εµπορικό ισοζύγιο µε πετρελαιοειδή -36.401,2 -25.583,7 -16.834,0 -29,7 -34,2 

 

Εισαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) 40.297,3 31.438,7 28.037,6 -22,0 -10,8 

Εξαγωγές  (χωρίς πετρελαιοειδή) 13.463,1 11.180,3 11.656,8 -17,0 4,3 

Εµπορικό ισοζύγιο (χωρίς 
πετρελαιοειδή) 

-26.834,2 -20.258,4 -16.380,8 -24,5 -19,1 

 

 

Εξαγωγές: Οκτώβριος  2010 

 

1. Η αξία των εξαγωγών για το µήνα Οκτώβριο 2010 αυξήθηκε κατά 24,6% και ανήλθε στα 

1.591,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.276,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 2009. Η αξία των 

εξαγωγών εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 22,7% και ανήλθε σε 1.455,2 

εκατ. ευρώ έναντι 1.186,2 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2009. 
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2. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου για τον Οκτώβριο 2010 µειώθηκε κατά 38,6%, σε 

σχέση µε τον Οκτώβριο του 2009. 

 

Εµπορικό ισοζύγιο σε εκατ. € 

 Οκτώβριος Μεταβολή 

 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 

Εισαγωγές µε πετρελαιοειδή 5.359,0 3.618,4 3.029,6 -32,5 -16,3 

Εξαγωγές µε πετρελαιοειδή 1.727,2 1.276,9 1.591,4 -26,1 24,6 

Εµπορικό ισοζύγιο µε πετρελαιοειδή -3.631,9 -2.341,5 -1.438,3 -35,5 -38,6 

 

Εισαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) 4.607,9 3.147,5 2.864,8 -31,7 -9,0 

Εξαγωγές  (χωρίς πετρελαιοειδή) 1.495,2 1.186,2 1.455,2 -20,7 22,7 

Εµπορικό ισοζύγιο (χωρίς 
πετρελαιοειδή) 

-3.112,7 -1.961,3 -1.409,6 -37,0 -28,1 

 

 

 


