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ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ  

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  

το ενδεκάµηνο Ιανουαρίου – Νοεµβρίου 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 11µηνο του 2010, συµµετέχουν κατά 21,6% στο σύνολο 

των ελληνικών εξαγωγών. Η αξία τους ανέρχεται σε 3.096,4 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 

4,6% το 11µηνο 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 0,7% και ανέρχονται σε 542,5 εκατ. ευρώ, τα ψάρια νωπά ή κατεψυγµένα τα οποία 

εµφανίζουν αύξηση κατά 11,0% και ανέρχονται σε 425,9 εκατ. ευρώ, τα λαχανικά 

παρασκευασµένα ή διατηρηµένα τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 19,8% και ανέρχονται 

σε 362,8 εκατ. ευρώ, τα φρούτα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα τα οποία εµφανίζουν 

αύξηση κατά 8,4% και ανέρχονται σε 297,3 εκατ. ευρώ, το τυρί και το πηγµένο γάλα για 

τυρί το οποίο εµφανίζει αύξηση κατά 7,4% και ανέρχεται σε 203,9 εκατ. ευρώ και τα διάφορα 

παρασκευάσµατα διατροφής τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 25,9% και ανέρχονται σε 

137,7 εκατ. ευρώ. 

 

2. Οι εξαγωγές σε ∆οµικά προϊόντα, το 11µηνο του 2010, συµµετέχουν κατά 22,1% στο σύνολο 

των ελληνικών εξαγωγών. Η αξία τους ανέρχεται σε 3.172,0 εκατ. ευρώ και εµφανίζουν 

εντυπωσιακή αύξηση κατά 16,2%. Τα κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα είναι: τα προϊόντα 

αργιλίου τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 38,4% και ανέρχονται σε 693,5 εκατ. ευρώ, τα 

προϊόντα χαλκού τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 75,0% και ανέρχονται σε 344,5 εκατ. 

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

36,5% και ανέρχονται σε 253,3 εκατ. ευρώ, οι πλάκες, φύλλα, ταινίες κ.λπ. υλικά από 

πλαστικές ύλες τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 8,3% και ανέρχονται σε 199,8 εκατ. ευρώ 

και τα υλικά για τη διανοµή ηλεκτρισµού τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 22,8% και 

ανέρχονται σε 187,3 εκατ. ευρώ.  

 

Εξαγωγές κατά χώρα: 
 

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

αντιπροσωπεύουν το 64,2% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, παρουσιάζουν αύξηση κατά 

8,6% και διαµορφώνονται σε 9.220,5 εκατ. ευρώ.   
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4 .  Η Γερµανία είναι η πρώτη χώρα αποδέκτης των ελληνικών προϊόντων µε 1,62 δισ. ευρώ και 

µερίδιο 11,3% επί του συνόλου των εξαγωγών µας. Ακολουθεί η Ιταλία µε µερίδιο 10,9% και 

1,56 δισ. ευρώ, η Κύπρος µε µερίδιο 7,2% και 1,04 δισ. ευρώ, η Βουλγαρία µε µερίδιο 6,6% 

και 952,3 εκατ. ευρώ, το Ηνωµένο Βασίλειο µε µερίδιο 5,5% και 792,9 εκατ. ευρώ και η 

Τουρκία µε µερίδιο 5,3% και 761,9 εκατ. ευρώ.   

 

Εξαγωγές: Ιανουάριος - Νοέµβριος  2010 

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

κατά 7,1%, φθάνοντας τα 14.359,2 εκατ. ευρώ έναντι 13.411,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 

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

αύξηση κατά 6,9% και ανήλθε σε 13.108,0 εκατ. ευρώ έναντι 12.257,4 εκατ. ευρώ το 

2009.  

 

2. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µειώθηκε κατά 35,1% το ενδεκάµηνο του 2010, σε 

σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009. 

 
 

Εµπορικό ισοζύγιο σε εκατ. € 

 Ιανουάριος - Νοέµβριος Μεταβολή 

 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 

Εισαγωγές µε πετρελαιοειδή 55.652,4 41.629,6 32.664,0 -25,2 -21,5 

Εξαγωγές µε πετρελαιοειδή 16.630,1 13.411,2 14.359,2 -19,4 7,1 

Εµπορικό ισοζύγιο µε πετρελαιοειδή -39.022,3 -28.218,4 -18.304,8 -27,7 -35,1 

 

Εισαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) 43.929,6 34.729,4 30.875,9 -20,9 -11,1 

Εξαγωγές  (χωρίς πετρελαιοειδή) 14.709,3 12.257,4 13.107,9 -16,7 6,9 

Εµπορικό ισοζύγιο (χωρίς 
πετρελαιοειδή) 

-29.220,3 -22.472,1 -17.767,9 -23,1 -20,9 

 

 

Εξαγωγές: Νοέµβριος  2010 

 

1. Η αξία των εξαγωγών για το µήνα Νοέµβριο 2010 αυξήθηκε κατά 37,9% και ανήλθε στα 

1.603,4 εκατ. ευρώ έναντι 1.162,8 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 2009. Η αξία των 

εξαγωγών εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών αυξήθηκε κατά 34,7% και ανήλθε σε 1.451,2 

εκατ. ευρώ έναντι 1.077,0 εκατ. ευρώ τον Νοέµβριο του 2009. 
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2. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου για τον Νοέµβριο 2010 µειώθηκε κατά 44,2%, σε 

σχέση µε τον Νοέµβριο του 2009. 

 

Εµπορικό ισοζύγιο σε εκατ. € 

 Νοέµβριος Μεταβολή 

 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 

Εισαγωγές µε πετρελαιοειδή 4.016,3 3.797,5 3.074,2 -5,4 -19,0 

Εξαγωγές µε πετρελαιοειδή 1.395,3 1.162,8 1.603,4 -16,7 37,9 

Εµπορικό ισοζύγιο µε πετρελαιοειδή -2.621,2 -2.634,7 -1.470,9 0,5 -44,2 

 

Εισαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) 3.632,3 3.290,7 2.838,3 -9,4 -13,7 

Εξαγωγές  (χωρίς πετρελαιοειδή) 1.246,1 1.077,0 1.451,2 -13,6 34,7 

Εµπορικό ισοζύγιο (χωρίς 
πετρελαιοειδή) 

-2.386,1 -2.213,7 -1.387,1 -7,2 -37,3 

 

 

 


