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Ελληνικό Εμπορικό Ισοζύγιο

• Όπως είναι γνωστό, το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας παρουσιάζει διαχρονικά δομικά 
και διαρθρωτικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να είναι διαχρονικά ελλειμματικό. 
Παρά την αλματώδη αύξηση των εξαγωγών (2018/2000 +163%, 2018/2010 +57%,
2018/2015 +29%), η αξία των εισαγωγών βαίνει επίσης αυξανόμενη και έφθασε στο 
2018 στα 55,1 δισ.Ευρώ (2018/2000 +52,2%, 2018/2010 +6%, 2018/2015 +26,4%).

• Σημειώνεται παράλληλα, ότι το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου είχε φθάσει στα 
υψηλότερα επίπεδά του την 4ετία 2006-2009 κυμαινόμενο από 35,1 δισ.Ευρώ
έως 44,3 δισ.Ευρώ.

• Αναλυτικότερα : 



Αξίες σε δισ.Ευρώ

ΕΤΗ                    

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ      

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΕΛΛΕΙΜΜΑ

2005 46,4 14,9 31,5

2006 53,6 17,1 36,5

2007 61,9 19,3 42,6

2008 65,5 21,2 44,3

2009 53,1 18 35,1

2010 52,1 21,3 30,8



2011 48,9 24,4 24,5

2012 49,5 27,6 21,9

2013 47,0 27,3 19,7

2014 48,3 27,1 21,2

2015 43,6 25,8 17,8

2016 44,2 25,5 18,7

2017* 50,4 28,9 21,5

2018* 55,1 33,4 21,7

Πηγή : ΕΛ.ΣΤΑΤ., *Προσωρινά Στοιχεία



ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ

• Οι ελληνικές εξαγωγές έφθασαν σε νέα ύψη ρεκόρ τόσο το 2017 όσο και το 2018, με αξίες στα 28,9 
δισ.Ευρώ και 33,4 δισ.Ευρώ αντίστοιχα.

• Περαιτέρω και εάν θα έπρεπε να χαρακτηρισθεί με μία λέξη το βασικό χαρακτηριστικό των 
ελληνικών εξαγωγών, αυτή θα ήταν η λέξη συγκέντρωση, είτε σαν προϊόντα είτε σαν χώρες.

• Όσον αφορά στα προϊόντα, είναι γνωστή η συγκέντρωση των ελληνικών εξαγωγών, στον κλάδο 
των ‘’Ορυκτών-Καυσίμων-Λιπαντικών΄΄, ο οποίος συγκεντρώνει το 2017 ποσοστό 31,1% στις 
συνολικές εξαγωγές. 

• Κυριότερο εξαγόμενο προϊόν της ομάδας σε 4ψήφιο κωδικό, είναι ο κωδικός ‘’2710 Λάδια από 
Πετρέλαιο’’, ο οποίος εμφανίζεται σε άνω των 80 από τις κυριότερες χώρες εξαγωγών (αν.σχετικό). 
Σημειώνονται δε ενδεικτικά τα ποσοστά στο σύνολο των εξαγωγών που φθάνει στο Γιβραλτάρ το 
99% των συνολικών εξαγωγών, στο Λίβανο το 90%, στη Γεωργία το 85%, στη Ν.Κορέα το 63%, στη 
Μάλτα το 66%, στην Αίγυπτο το 66%, στη Βόρειο Μακεδονία (ΠΓΔΜ) το 55% και στο Ισραήλ το 
38%.

• Γίνεται σαφές, ότι λόγω του εξαιρετικά υψηλού βαθμού συγκέντρωσης που εμφανίζει ο κωδικός 
‘’Ορυκτά-Καύσιμα-Λιπαντικά΄΄, οιαδήποτε άνοδος ή πτώση του μελλοντικά, θα συμπαρασύρει προς 
την ίδια κατεύθυνση και το σύνολο της αξίας των ελληνικών εξαγωγών, τόσο στο σύνολο όσο και 
ανά χώρα.

• Όσον αφορά στις χώρες, οι 4 πρώτες κυριότερες χώρες εξαγωγών (Ιταλία, Γερμανία, Τουρκία 
και Κύπρος) φθάνουν σε ποσοστό στο 28,5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (2018),  
οι 11 πρώτες (ανωτέρω 4 συν Λίβανο, Βουλγαρία, ΗΠΑ, ΗνΒασίλειο και Γιβραλτάρ, Αίγυπτος, 
Ισπανία και Γαλλία) φθάνουν σε ποσοστό στο 41% του συνόλου και οι 16 πρώτες (ανωτέρω 11 
συν Κίνα-Χονγκ Κονγκ-Ταϊβάν, Ρουμανία, Β.Μακεδονία/ΠΓΔΜ, Σ.Αραβία και Κάτω Χώρες) 
υπερβαίνουν το 50% στου συνόλου.



• Όσον αφορά στη διάρθρωση των εξαγωγών/χώρα, μετά την μελέτη και σχετική ανάλυση των 
στοιχείων εξαγωγών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ανά χώρα και 4ψήφιο κωδικό για το 2017 από τον υπογράφοντα, 
προκύπτει ότι σε καμία χώρα εξαγωγής, το προφίλ/διάρθρωση εξαγωγών δεν είναι όμοιο με το 
προφίλ/διάρθρωση εξαγωγών οιασδήποτε άλλης χώρας (ως κυριότερα αίτια αναφέρονται οι διαφορές, 
αρχικά, στις ανάγκες εισαγωγών κάθε χώρας, και στη συνέχεια οι διαφορές στο βιοτικό επίπεδο, μέγεθος 
πληθυσμού, ανταγωνισμός, διατροφικές συνήθειες, εγγύτητα με Ελλάδα, μέλος ή μη ΕΕ, τα διαφορετικά 
νομίσματα κλπ).

• Αν και υπάρχουν κάποιες ομοιότητες στο προφίλ των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή, δεν υπάρχουν 
πολλά κοινά χαρακτηριστικά στη διάρθρωση εξαγωγών έστω και μεταξύ γειτονικών χωρών.

π.χ. στην Ευρώπη εξάγονται σχεδόν όλα τα προϊόντα, στην Ασία εξάγονται περισσότερο πρώτες ύλες (π.χ. 
μάρμαρα, βαμβάκι) και όχι τρόφιμα

π.χ. στις εξαγωγές προς τις 4 σκανδιναβικές χώρες (Δανία, Σουηδία, Νορβηγία και Φινλανδία) 

• μόνο 5 Προϊόντα είναι κοινά στις εξαγωγές και προς τις 4 χώρες, Λάδια Πετρελαίου, Φάρμακα, 
Σύρματα-Καλώδια για ηλεκτροτεχνική χρήση, Λαχανικά παρασκευασμένα και Σταφύλια. 

• μόνο 3 Προϊόντα είναι κοινά στις εξαγωγές σε 3 χώρες, εκτός της Νορβηγίας, Παρασκευάσματα 
Διατροφής, Τυριά και Καρποί-Φρούτα βρώσιμα.

• μόνο 5 Προϊόντα είναι κοινά στις εξαγωγές σε 2 χώρες, 

• Γουνοδέρματα ακατέργαστα και Ελάσματα αργιλίου σε Δανία και Φινλανδία,

• Εσπεριδοειδή και Θερμαντήρες Νερού σε Δανία και Σουηδία

• και Γιαούρτια σε Δανία και Νορβηγία

π.χ. στη Βουλγαρία τα 5 κυριότερα προϊόντα που εξάγονται είναι : Λάδια από πετρέλαιο, Ράβδοι και είδη με 
καθορισμένη μορφή από αργίλιο, Παιχνίδια για παιδιά, Πολυμερή του προπυλενίου και Καπνά ακατέργαστα, 
ενώ στη γειτονική Ρουμανία, τα 5 κυριότερα προϊόντα που εξάγονται είναι : Σύρματα από χαλκό, Παιχνίδια 
για παιδιά, Χοντρόσυρμα από σίδηρο, Πολυμερή του στυρολίου και Εσπεριδοειδή.



ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

• Για να καταγραφεί η κατάσταση στο εμπορικό Ισοζύγιο του αγροδιατροφικού τομέα, 
προχωρήσαμε σε αναζήτηση στοιχείων εξαγωγών-εισαγωγών από τους Πίνακες της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ., για το 2018, σε περίπου, 184 τετραψήφιους κωδικούς (CN4, ξεκινώντας από 
τον Κωδ.0101 Άλογα, γαϊδούρια, μουλάρια κάθε είδους, ζωντανά και καταλήγοντας 
στον Κωδ.2309 Παρασκευάσματα των τύπων που χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 
των ζώων) και δημιουργήσαμε Πίνακα στον οποίο περιλαμβάνονται οι 71 κυριότεροι 
σε αξία εξαγωγών κωδικοί αγροδιατροφικών προϊόντων οι οποίοι και 
συγκεντρώνουν αξίες Εξαγωγών / Εισαγωγών άνω των 20 εκ.Ευρώ/προϊόν.

• Σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων προέκυψε ότι, το Έλλειμμα εμπορικού 
Ισοζυγίου για τα αγροδιατροφικά προϊόντα , ανέρχεται σε ύψος άνω των 365 
εκ.Ευρώ για το 2018.

• Σημειώνεται παράλληλα, ότι γενικότερα για τα αγροτικά προϊόντα, εάν 
συμπεριληφθούν ο Κωδ.5201 Βαμβάκι (πλεόνασμα +328 εκ.Ευρώ), ο Κωδ.2401 
Καπνά ακατέργαστα (πλεόνασμα +81 εκ.Ευρώ), ο Κωδ. 2403 Καπνά και 
υποκατάστατα (πλεόνασμα +45 εκ.Ευρώ),  ο Κωδ. 4301 Γουνοδέρματα
ακατέργαστα (έλλειμμα -11 εκ.Ευρώ), και ο Κωδ. 4302 Γουνοδέρματα
κατεργασμένα (έλλειμμα -16 εκ.Ευρώ), παρουσιάζεται συνολικό πλεόνασμα 
εμπορικού Ισοζυγίου άνω των περίπου 60 εκ.Ευρώ.



Εξαγωγές Αγροδιατροφικών Προϊόντων

• Η αξία των εξεταζόμενων 71 κωδικών αγροδιατροφικών προϊόντων, έφθασε στο 
2018 στα 5,2 δισ.Ευρώ ή ποσοστό στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών περίπου 
στο 15,6% (σημειώνεται ότι καθώς η αξία των εξαγωγών των υπολοίπων 113 κωδικών 
κυμαίνεται από 300 χιλ.Ευρώ έως 15 εκ.Ευρώ, εκτιμάται ότι η συνολική αξία εξαγωγών 
αγροδιατροφικών προϊόντων, μπορεί και να αγγίζει τα 5,3 δισ.Ευρώ ή ποσοστό στο 
σύνολο των ελληνικών εξαγωγών περίπου στο 15,9%).

• Παράλληλα εκ των 71 ανωτέρω κωδικών σημειώνεται ότι στους 25 εξ αυτών υπάρχει 
πλεόνασμα στο Ισοζύγιο και στους 46 εξ αυτών υπάρχει έλλειμμα στο Ισοζύγιο.

• Από τους ανωτέρω 71 κωδικούς, 14 εξ αυτών υπερβαίνουν ή πλησιάζουν την αξία 
εξαγωγών των  100 εκ.Ευρώ (2018), με το σύνολο τους να φθάνει στα περίπου 3,1 
δισ.Ευρώ ή ποσοστό στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στο 9,3% ή ποσοστό 
περίπου 60% στο σύνολο των εξαγωγών των αγροδιατροφικών προϊόντων 
(συγκέντρωση).

• Αναλυτικότερα : 



ΕΞΑΓΩΓΕΣ (αξία σε Ευρώ) 2018

1509' Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, 573.632.854

0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 513.375.976

2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα 489.176.833

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 449.372.041

2008'
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα, 312.256.858

2106 Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 209.956.101

0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά 194.889.388

0810 Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα 168.491.944

0403' Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και πηγμένη κρέμα, Γιαούρτι, κεφίρ 156.560.669

0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, 132.802.377

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά 131.880.100

1905' Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή μπισκοτοποιίας, 107.679.637

2001' Λαχανικά, καρποί και φρούτα παρασκευασμένα ή διατηρημένα με ξίδι 106.549.745

1901 Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια, 98.182.046

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 3.071.173.715



Περαιτέρω για να γίνουν περισσότερο αντιληπτές οι ιδιαιτερότητες (και) του αγροτικού τομέα όσον αφορά 
στις εξαγωγές και εισαγωγές των προϊόντων, αναφέρονται επιγραμματικά μεταξύ άλλων τα εξής :

• Είναι σαφές ότι οι εισαγωγές/εξαγωγές επηρεάζονται άμεσα από τις κλιματολογικές συνθήκες παραγωγής 
τους.

• Είναι σαφές, ότι εάν δεν υπάρχει παραγωγική βάση για τα συνδεόμενα με το εξαγόμενο προϊόν, προϊόντα, 
όσο αυξάνονται οι εξαγωγές του προϊόντος τόσο θα αυξάνονται οι εισαγωγές των συνδεόμενων προς αυτό 
προϊόντων π.χ. κύριο εξαγόμενο προϊόν είναι οι κονσέρβες τομάτας, άρα όσο δεν επαρκεί η τοπική 
παραγωγή τόσο θα αυξάνονται οι εξαγωγές, ή π.χ. ελαιόλαδο/μαρμελάδες κλπ, όσο αυξάνονται οι εξαγωγές 
του τόσο θα αυξάνονται και οι εισαγωγές μηχανημάτων, ελαιοτριβείων, μπουκαλιών, πωμάτων, κιβωτίων 
συσκευασίας κλπ.

• Όσο αυξάνεται το μεταναστευτικό ρεύμα, τόσο θα αυξάνεται και η ζήτηση εθνοτικών προϊόντων.

• Όσο αυξάνεται το τουριστικό ρεύμα τόσο και θα αυξάνονται (και) οι εισαγωγές αγροδιατροφικών
προϊόντων.

• Είναι σαφές, ότι επιμέρους προσκόμματα στις εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων, πλην των 
διατροφικών συνηθειών της κάθε χώρας (π.χ. χρησιμοποίηση βούτυρου ή φοινικέλαιου αντί για ελαιόλαδο), 
παρουσιάζονται και λόγω θρησκείας (π.χ. απαγόρευση κατανάλωσης αλκοόλ σε μουσουλμανικές χώρες, 
κατανάλωση μόνο προϊόντων χαλάλ σε από μουσουλμάνους, κατανάλωση μόνο προϊόντων κοσέρ από 
εβραίους κλπ

• Ιδιαίτερα για τα Φρούτα Λαχανικά, αναφέρεται και το ρωσικό εμπάργκο καθώς η Ρωσία ήταν βασικός 
προορισμός μέχρι και το 2014, κυρίως για τις Φράουλες και τα Βερίκοκκα (συνολική αξία εξαγωγών το 
2014 περίπου 70 εκ.Ευρώ).

• Σημειώνεται επίσης όσον αφορά στο ελαιόλαδο που αποτελεί το κυριότερο εξαγόμενο αγροδιατροφικό
προϊόν, το γνωστό θέμα της εξαγωγής χύμα και όχι επώνυμου προϊόντος στην Ιταλία. Χαρακτηριστικά 
αναφέρεται ότι στην Ιταλία κατευθύνθηκε το 2018, περίπου το 60% της αξίας και το 68% της ποσότητας 
των συνολικών ελληνικών εξαγωγών ελαιολάδου.



ΕΞΑΓΩΓΕΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ , ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ –ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

• Πέραν των προαναφερόμενων 14 εξαγομένων προϊόντων και όπως προαναφέρθηκε 
από το σύνολο των 71 ανωτέρω κωδικών σημειώνεται ότι στους 25 εξ αυτών υπάρχει 
πλεόνασμα στο Ισοζύγιο και στους 46 εξ αυτών υπάρχει έλλειμμα στο Ισοζύγιο.

• Όσον αφορά στα προϊόντα που παρουσιάζουν πλεονασματικό ισοζύγιο αυτά είναι : 

(Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του κατωτέρω Πίνακα, τα κυριότερα εξαγόμενα 
και με πλεονασματικό ισοζύγιο προϊόντα είναι, το Ελαιόλαδο, Ελιές, Φρέσκα Ψάρια, 
Φρέσκα Φρούτα, παρασκευασμένα Λαχανικά, Κρασιά, Ρύζι και Ζυμαρικά.

Σημειώνεται ότι στην ανωτέρω ομάδα ΔΕΝ περιλαμβάνονται τα Τυριά/Φέτα, καθώς 
ναι μεν είναι από τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα αλλά ο Κωδικός παρουσιάζει 
ελλειμματικό ισοζύγιο.)



CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2018 2018 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ

1509 Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

573.632.854 5.263.082 568.369.772

2005

Λαχανικά παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη 

κατεψυγμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

489.176.833 45.281.236 443.895.597

0302

Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα 

με απλή ψύξη ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

513.375.976 119.189.114 394.186.862

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα 

μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

312.256.858 51.767.727 260.489.131

0805 Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

194.889.388 28.896.654 165.992.734

0810

Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, 

φραγκοστάφυλα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

168.491.944 9.966.539 158.525.405



0403

Βουτυρόγαλα, πηγμένο γάλα και 

πηγμένη κρέμα, Γιαούρτι, κεφίρ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

156.560.669 19.724.721 136.835.948

0809 Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

132.802.377 3.070.402 129.731.975

0806 Σταφύλια, νωπά ή ξερά ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

131.880.100 7.541.015 124.339.085

2001

Λαχανικά, καρποί και φρούτα 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα με 

ξίδι ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

106.549.745 13.326.348 93.223.397

1510

Λάδια και τα κλάσματά τους, 

ξευγενισμένα, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

70.706.246 5.785.964 64.920.282

0807

Πεπόνια, στα οποία 

περιλαμβάνονται και τα καρπούζια ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

54.543.879 2.335.014 52.208.865

2204 Κρασιά από νωπά σταφύλια, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

82.601.221 42.170.461 40.430.760



2007

Γλυκά κουταλιού, ζελέδες, μαρμελάδες, 

πολτοί και πάστες καρπών και 

φρούτων, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

49.870.461 10.702.884 39.167.577

1006 Ρύζι ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

53.598.318 18.649.703 34.948.615

0305

Ψάρια αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε 

άρμη. καπνιστά, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

60.646.510 30.401.746 30.244.764

0811

Καρποί και φρούτα, άψητα ή ψημένα 

στον ατμό ή βρασμένα στο νερό, 

κατεψυγμένα, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

39.866.428 9.226.480 30.639.948

2002

Ντομάτες παρασκευασμένες ή 

διατηρημένες χωρίς ξίδι ή οξικό οξύ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

45.583.219 17.416.467 28.166.752

1704

Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα 

οποία περιλαμβάνεται και η λευκή 

σοκολάτα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

54.832.857 29.787.353 25.045.504

0709

Λαχανικά, νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

58.140.083 34.564.465 23.575.618



0808 Μήλα, αχλάδια και κυδώνια, νωπά ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

35.385.025 12.950.340 22.434.685

2106 Παρασκευάσματα διατροφής π.δ.κ.α. 2018 2018

209.956.101 188.214.334 21.741.767

1902

Ζυμαρικά εν γένει έστω και ψημένα ή 

παραγεμισμένα με κρέας ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

42.463.012 21.435.485 21.027.527

1901

Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και 

παρασκευάσματα διατροφής από 

αλεύρια, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

98.182.046 79.345.427 18.836.619

0204

Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, 

νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή 

κατεψυγμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

35.231.068 30.994.275 4.236.793

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΟΣ 2.933.215.982



Όσον αφορά στα Φρούτα, σημειώνεται επιπρόσθετα ότι, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΕ 
(Πηγή : ypaithros.gr) η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των 5 πρώτων χωρών όσον αφορά στην 

καλλιέργεια 
εσπεριδοειδών, ροδάκινων και βερίκοκων



Όσον αφορά στα προϊόντα που παρουσιάζουν ελλειμματικό ισοζύγιο αυτά είναι : 

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2018 2018 ΕΛΛΕΙΜΜΑ

0203 Κρέατα χοιροειδών, νωπά, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

9.757.746 437.606.568 -427.848.822

0201 Κρέατα βοοειδών, νωπά ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

1.477.871 424.014.934 -422.537.063

0901

Καφές, έστω και καβουρντισμένος ή 

χωρίς καφε νη. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

15.970.249 201.190.917 -185.220.668

2309

Παρασκευάσματα των τύπων που 

χρησιμοποιούνται για τη διατροφή 

των ζώων ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

26.594.734 178.539.202 -151.944.468

1001 Σιτάρι και σμιγάδι ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

72.806.192 212.656.633 -139.850.441

1005 Καλαμπόκι ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

4.155.487 141.676.875 -137.521.388



0207

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα 

σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων

πετεινού, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

30.446.597 152.183.414 -121.736.817

1201 Κουκιά σόγιας, έστω και σπασμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

805.400 117.000.912 -116.195.512

2304

Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα,  από 

την εξαγωγή του σογιέλαιου ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

21.873.494 125.484.706 -103.611.212

2301

Αλεύρια, σκόνες και συσσωματώματα με 

μορφή σβόλων, από κρέας, παραπροϊόντα 

σφαγίων, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

2.646.576 104.988.867 -102.342.291

1701 Ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο ή από τεύτλα 2018 2018

14.443.754 115.892.230 -101.448.476

0307 Μαλάκια, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

32.950.502 129.795.437 -96.844.935

0803 Μπανάνες, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

43.592.910 133.920.579 -90.327.669



1806

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσματα 

διατροφής που περιέχουν κακάο ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

33.798.246 118.582.765 -84.784.519

0401 Γάλα και κρέμα γάλακτος ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

11.073.291 95.639.271 -84.565.980

2208 Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

74.987.520 154.822.573 -79.835.053

1512

Λάδια ηλιοτρόπιου, κνήκου ή 

βαμβακιού ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

5.203.939 75.140.851 -69.936.912

2004

Λαχανικά παρασκευασμένα ή 

διατηρημένα χωρίς ξίδι, κατεψυγμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

840.180 63.901.013 -63.060.833

0303 Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

9.065.601 62.949.646 -53.884.045

0701

Πατάτες, νωπές ή διατηρημένες με 

απλή ψύξη ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

10.471.340 63.952.110 -53.480.770



1511 Φοινικέλαιο και τα κλάσματά του, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

10.267.538 60.048.958 -49.781.420

0202 Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

1.172.167 49.322.709 -48.150.542

0306

Μαλακόστρακα,  έστω και χωρίς το 

όστρακό τους, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

14.403.978 59.275.716 -44.871.738

2101

Εκχυλίσματα, αποστάγματα και 

συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού ή ματέ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

22.590.115 64.468.836 -41.878.721

0405

Βούτυρο, όπου περιλαβάνεται το 

αφυδατωμένο βούτυρο και το 

βουτυρέλαιο γκί, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

5.324.233 45.124.561 -39.800.328

0802 Καρποί με κέλυφος, νωποί ή ξεροί, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

44.138.891 83.843.451 -39.704.560

2202

Νερά, στα οποία περιλαμβάνονται και 

τα μεταλλικά και τα αεριούχα νερά, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

34.841.203 70.577.118 -35.735.915



1604

Παρασκευάσματα και κονσέρβες 

ψαριών, καθώς και χαβιάρι ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

18.396.488 52.319.971 -33.923.483

1905

Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής 

ή μπισκοτοποιίας, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

107.679.637 136.759.608 -29.079.971

2103

Παρασκευάσματα για σάλτσες και 

σάλτσες παρασκευασμένες. ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

14.506.035 39.989.396 -25.483.361

0407

Αυγά πτηνών με το τσόφλι τους, νωπά, 

διατηρημένα ή βρασμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

1.297.595 25.076.976 -23.779.381

0102 Βοοειδή ζωντανά ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

47.151 23.808.349 -23.761.198

1602

Παρασκευάσματα και κονσέρβες 

κρεάτων, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

21.482.691 45.133.800 -23.651.109

0713

Όσπρια ξερά, χωρίς λοβό, έστω και 

ξεφλουδισμένα ή σπασμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

3.987.548 27.585.888 -23.598.340



0710

Λαχανικά, άβραστα ή βρασμένα στο 

νερό ή στον ατμό, κατεψυγμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

14.668.562 36.918.299 -22.249.737

0304 Φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

33.540.962 54.910.955 -21.369.993

2105 Παγωτά, έστω και αν περιέχουν κακάο ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

28.609.017 47.280.008 -18.670.991

0801

Καρύδια κοκοφοινίκων, Βραζιλίας, 

ανακαρδιοειδών, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

2.792.415 19.579.998 -16.787.583

1003 Κριθάρι ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

368.617 15.225.175 -14.856.558

0702

Ντομάτες, νωπές ή διατηρημένες με 

απλή ψύξη ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

12.712.313 22.526.010 -9.813.697

2203 Μπίρα από βύνη ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

18.369.782 27.261.509 -8.891.727



2009

Χυμοί φρούτων, στους οποίους 

περιλαμβάνεται και ο μούστος 

σταφυλιών, ή λαχανικών, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

36.136.727 44.056.999 -7.920.272

0804

Χουρμάδες, σύκα, ανανάδες, αχλάδια 

των ποικιλιών avocats και goyaves, ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

14.093.785 19.761.265 -5.667.480

0406 Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

449.372.041 451.453.861 -2.081.820

0409 Μέλι φυσικό ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

15.524.332 16.069.769 -545.437

1207

Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω 

και σπασμένα ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

48.556.019 48.808.307 -252.288

ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ -3.299.285.524



Όπως προκύπτει από τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα, στα κυριότερα με ελλειμματικό ισοζύγιο προϊόντα, το πρώτο πρόβλημα
εντοπίζεται στον κλάδο κτηνοτροφίας, καθώς κατά κανόνα, οτιδήποτε προϊόν σχετίζεται με αυτόν παρουσιάζει (εκρηκτικά) 
ελλειμματικό ισοζύγιο.

Αναλυτικότερα : 

• Κρέατα χοιροειδών, Έλλειμμα 428 εκ.Ευρώ

• Κρέατα βοοειδών,     Έλλειμμα 422,5 εκ.Ευρώ

• Ζωοτροφές, Έλλειμμα 152 εκ.Ευρώ

• Κρέατα πουλερικών, Έλλειμμα 122 εκ.Ευρώ

• Γάλα και κρέμα γάλακτος, Έλλειμμα 85 εκ.Ευρώ

• Κρέατα βοοειδών, κατεψυγμένα, Έλλειμμα 45 εκ.Ευρώ

• Βούτυρο, Έλλειμμα 40 εκ.Ευρώ

• Βοοειδή ζωντανά, Έλλειμμα 24 εκ.Ευρώ

• Παρασκευάσματα και κονσέρβες κρεάτων, Έλλειμμα 24 εκ.Ευρώ

• Παγωτά, Έλλειμμα 19 εκ.Ευρώ

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί, Έλλειμμα 2 εκ.Ευρώ

• Ιδιαίτερα για τα Τυριά/Φέτα, υπογραμμίζεται ότι, από την μία πλευρά είναι από το 4Ο κυριότερο εξαγόμενο 
αγροδιατροφικό προϊόν της χώρας και παράλληλα από την άλλη πλευρά συνεισφέρει και στην μείωση του εμπορικού 
ελλείμματος, το οποίο και προκαλείται από τις αθρόες εισαγωγές κίτρινων τυριών (κυρίως από Κάτω Χώρες και Γερμανία).

Παράλληλα και για να υπάρχει τάξη μεγέθους, σημειώνεται ότι 

• το σύνολο εξαγωγών στην Σλοβενία που ήταν για το 2018 στα 427 εκ.Ευρώ, υπολείπεται του ελλείμματος των κρεάτων 
χοιροειδών, 

• το σύνολο εξαγωγών στο Βέλγιο που ήταν για το 2018 στα 420 εκ.Ευρώ, υπολείπεται του ελλείμματος των κρεάτων βοειδών, 

• το σύνολο εξαγωγών στην Ιαπωνία που ήταν για το 2018 στα 121 εκ.Ευρώ, υπολείπεται του ελλείμματος των κρεάτων 
πουλερικών, 

• το σύνολο εξαγωγών στη Νορβηγία που ήταν για το 2018 στα 82 εκ.Ευρώ, υπολείπεται του ελλείμματος του γάλακτος,

• το σύνολο εξαγωγών στο Βιετνάμ που ήταν για το 2018 στα 43 εκ.Ευρώ, υπολείπεται του ελλείμματος των Κρέατα βοοειδών, 
κατεψυγμένων,

• το σύνολο εξαγωγών στη Νιγηρία που ήταν για το 2018 στα 39 εκ.Ευρώ, υπολείπεται του ελλείμματος του Βουτύρου, κλπ.



Περαιτέρω το δεύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στο ελλειμματικό ισοζύγιο του κλάδου των 
δημητριακών καθώς : 

• Στο Σιτάρι υπάρχει έλλειμμα 140 εκ.Ευρώ (περίπου όσο οι συν.εξαγωγές στην Ελβετία)

• Στο καλαμπόκι υπάρχει έλλειμμα 137 εκ.Ευρώ (περίπου όσο οι συν.εξαγωγές στην Σλοβακία)

• Στα Κουκιά Σόγιας υπάρχει έλλειμμα 116 εκ.Ευρώ (περίπου όσο οι συν.εξαγωγές στην Ν.Κορέα)

• Στο Κριθάρι υπάρχει έλλειμμα 15 εκ.Ευρώ (περίπου όσο οι συν.εξαγωγές στην Μαλαισία)

Όσον αφορά στο ελλειμματικό ισοζύγιο των υπολοίπων προϊόντων, αναφέρονται επιγραμματικά :

• Καφές, 185 εκ.Ευρώ

• Ζάχαρη, 101 εκ.Ευρώ

• Μπανάνες, 90 εκ.Ευρώ

• Σοκολάτα, 85 εκ.Ευρώ

• Φοινικέλαιο, 50 εκ.Ευρώ

• Ηλιέλαια, 70 εκ.Ευρώ

• Μαλάκια, 97 εκ.Ευρώ

• Μαλακόστρακα, 45 εκ.Ευρώ

• Αεριούχα Νερά, 36 εκ.Ευρώ

• Αυγά, 24 εκ.Ευρώ

• και Όσπρια 24 εκ.Ευρώ



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας                   


