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Οι ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

το οκτάµηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2010 

και για τον Αύγουστο 2010 
 

 

Ο Ο.Π.Ε., µετά από επεξεργασία των στατιστικών δεδοµένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής - 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., παρουσιάζει την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών:   

 

Εξαγωγές κατά κλάδο: 

 

1. Οι εξαγωγές σε Τρόφιµα και Ποτά, το 8µηνο του 2010, συµµετέχουν κατά 22,5% στο σύνολο 

των ελληνικών εξαγωγών. Η αξία τους ανέρχεται σε 2.251,7 εκατ. ευρώ και αυξήθηκαν κατά 

3,4% το 8µηνο 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 5,8% και ανέρχονται σε 403,5 εκατ. ευρώ, τα ψάρια νωπά ή κατεψυγµένα τα οποία 

εµφανίζουν αύξηση κατά 10,6% και ανέρχονται σε 319,8 εκατ. ευρώ, τα λαχανικά 

παρασκευασµένα ή διατηρηµένα τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 24,4% και ανέρχονται 

σε 261,0 εκατ. ευρώ και τα διάφορα παρασκευάσµατα διατροφής τα οποία εµφανίζουν 

αύξηση κατά 22,5% και ανέρχονται σε 94,6 εκατ. ευρώ. 

 

2. Οι εξαγωγές σε ∆οµικά προϊόντα, το 8µηνο του 2010, συµµετέχουν κατά 22,2% στο σύνολο 

των ελληνικών εξαγωγών. Η αξία τους ανέρχεται σε 2.218,9 εκατ. ευρώ και εµφανίζουν αύξηση 

κατά 13,1%, µετά τη µεγάλη πτώση που είχαν οι εξαγωγές τους το αντίστοιχο διάστηµα 

Ιανουαρίου – Αυγούστου 2009-2008, κατά 32,8%. Τα κυριότερα εξαγόµενα προϊόντα είναι: τα 

προϊόντα αργιλίου τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 38,1% και ανέρχονται σε 480,3 εκατ. 

ευρώ, τα προϊόντα χαλκού τα οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 80,5% και ανέρχονται σε 239,5 

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

κατά 21% και ανέρχονται σε 171,6 εκατ. ευρώ και τα υλικά για τη διανοµή ηλεκτρισµού τα 

οποία εµφανίζουν αύξηση κατά 31,1% και ανέρχονται σε 128,6 εκατ. ευρώ.  

 

Εξαγωγές κατά χώρα: 

 

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

αντιπροσωπεύουν το 65,1% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών, παρουσιάζουν αύξηση κατά 

6,8% και διαµορφώνονται σε 6.522,8 εκατ. ευρώ.   
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4 .  Η Γερµανία είναι η πρώτη χώρα αποδέκτης των ελληνικών προϊόντων µε 1.155,8 εκατ. ευρώ 

και µερίδιο 11,5% επί του συνόλου των εξαγωγών µας. Ακολουθεί η Ιταλία µε µερίδιο 10,8% 

και 1.080,6 εκατ. ευρώ, η Κύπρος µε µερίδιο 7,1% και 706,5 εκατ. ευρώ, η Βουλγαρία µε 

µερίδιο 6,5% και 649,2 εκατ. ευρώ, το Ηνωµένο Βασίλειο µε µερίδιο 5,9% και 590,6 εκατ. 

ευρώ και η Τουρκία µε µερίδιο 4,7% και 472,2 εκατ. ευρώ.   

 

Εξαγωγές: Ιανουάριος - Αύγουστος  2010 

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

αύξηση κατά 3,4%, φθάνοντας τα 10.012,7 εκατ. ευρώ έναντι 9.684,6 εκατ. ευρώ το 

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

παρουσίασε αύξηση κατά 3,9% και ανήλθε σε 9.170,2 εκατ. ευρώ έναντι 8.824,0 εκατ. 

ευρώ το 2009.  

 

2. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου µειώθηκε κατά 32,8% το πρώτο οκτάµηνο του 2010, 

σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2009. 

 
 

Εµπορικό ισοζύγιο σε εκατ. € 

 Ιανουάριος - Αύγουστος Μεταβολή 

 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 

Εισαγωγές µε πετρελαιοειδή 40.799,4 29.960,5 23.640,9 -26,6 -21,1 

Εξαγωγές µε πετρελαιοειδή 11.785,1 9.684,6 10.012,7 -17,8 3,4 

Εµπορικό ισοζύγιο µε πετρελαιοειδή -29.014,3 -20.275,9 -13.628,2 -30,1 -32,8 

 

Εισαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) 31.404,8 24.873,8 22.413,5 -20,8 -9,9 

Εξαγωγές  (χωρίς πετρελαιοειδή) 10.462,4 8.824,0 9.170,2 -15,7 3,9 

Εµπορικό ισοζύγιο (χωρίς 
πετρελαιοειδή) 

-20.942,4 -16.049,8 -13.243,3 -23,4 -17,5 

 

 

Εξαγωγές: Αύγουστος  2010 

 

1. Η αξία των εξαγωγών για το µήνα Αύγουστο 2010 παρουσίασε εντυπωσιακή αύξηση κατά 

21,1% και ανήλθε στα 1.201,7 εκατ. ευρώ έναντι 992,7 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο µήνα του 

2009. Η αξία των εξαγωγών εξαιρουµένων των πετρελαιοειδών παρουσίασε, επίσης 

εντυπωσιακή, αύξηση κατά 24,6% και ανήλθε σε 1.065,0 εκατ. ευρώ έναντι 855,0 εκατ. ευρώ 

τον Αύγουστο του 2009. 
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2. Το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου για τον Αύγουστο 2010 µειώθηκε κατά 51,4%, σε 

σχέση µε τον Αύγουστο του 2009 

 

Εµπορικό ισοζύγιο σε εκατ. € 

 Αύγουστος Μεταβολή 

 2008 2009 2010 2009/2008 2010/2009 

Εισαγωγές µε πετρελαιοειδή -4.344,8 -3.327,5 -2.336,7 -23,4 -29,8 

Εξαγωγές µε πετρελαιοειδή 1.251,6 992,7 1.201,7 -20,7 21,1 

Εµπορικό ισοζύγιο µε πετρελαιοειδή -3.093,2 -2.334,8 -1.135,0 -24,5 -51,4 

 

Εισαγωγές (χωρίς πετρελαιοειδή) -3.167,0 -2.547,4 -2.233,8 -19,6 -12,3 

Εξαγωγές  (χωρίς πετρελαιοειδή) 1.064,3 855,0 1.065,0 -19,7 24,6 

Εµπορικό ισοζύγιο (χωρίς 
πετρελαιοειδή) 

-2.102,7 -1.692,4 -1.168,8 -19,5 -30,9 

 

 

 


