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ΘΕΜΑ:

∆ιµερές Εµπόριο Ελλάδος – Πολωνίας κατά το 2016.

Από την επεξεργασία στοιχείων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής προκύπτει ότι το 2016 ο όγκος του
διµερούς εµπορίου Ελλάδος-Πολωνίας ξεπέρασε, για πρώτη φορά, το ένα δισεκατοµµύριο Ευρώ. Η αξία
των ελληνικών εξαγωγών στην Πολωνία ανήλθε στα € 398 εκ., σηµειώνοντας αύξηση 11,65% σε σχέση
µε το 2015, ενώ η αξία των εισαγωγών από την Πολωνία ανήλθε στα € 622 εκ., καταγράφοντας αύξηση
16,78%. Το εις βάρος µας έλλειµµα του διµερούς εµπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε περαιτέρω,
διαµορφούµενο στα € 224 εκ..
Σηµειώνεται ότι η αύξηση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών µεταξύ των ετών 2016 και 2015 (κατά €
41,5 εκ.) ήταν η µεγαλύτερη αύξηση µεταξύ δύο διαδοχικών ετών κατά την τελευταία πενταετία. Το ίδιο
ισχύει για την αύξηση των πολωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα (+89 εκ. Ευρώ µεταξύ 2016 και 2015).

Αξία εισαγωγών, εξαγωγών, όγκου εµπορίου και διµερούς ισοζυγίου (σε Ευρώ)
Έτος

Εισαγωγές

Εξαγωγές

Όγκος εµπορίου

Ισοζύγιο

2012

363.759.424

277.352.122

641.111.546

-86.407.302

2013

433.530.167

292.517.548

726.047.715

-141.012.619

2014

465.694.897

328.247.604

793.942.501

-137.447.293

2015

532.898.856

356.875.067

889.773.926

-176.023.789

2016

622.335.665

398.443.937

1.020.779.602

-223.891.728

Η διάρθρωση των εισαγωγών και εξαγωγών κατά κατηγορία Τυποποιηµένης Ταξινόµησης ∆ιεθνούς
Εµπορίου (ΤΤ∆Ε: SITC 1) είχε ως εξής:

1

∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΟΣ-ΠΟΛΩΝΙΑΣ 2016
κατά κατηγορία SITC 1
(αξία σε Ευρώ)
Κωδικός Κατηγορία
Εισαγωγές
0

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ

1

ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ

2

Εξαγωγές

155.196.513

104.164.526

42.740.586

33.812.181

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ Ε∆Ω∆ΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ
ΚΑΥΣΙΜΑ

5.608.845

6.216.123

3

ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ.

1.983.170

11.947.178

4

ΛΑ∆ΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

1.059.295

1.867.232

5

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.)

90.288.734

74.716.594

6

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΥΡΙΩΣ
ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ

101.116.292

117.202.816

7

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

116.237.452

31.613.202

8

∆ΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙ∆Η

108.104.640

13.181.703

9

ΕΙ∆Η ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

138

3.722.382

622.335.665

398.443.937

ΣΥΝΟΛΟ

Όσον αφορά τις εξαγωγές, η κατηγορία «Βιοµηχανικά είδη ταξινοµηµένα κυρίως κατά πρώτη ύλη»
αντιπροσωπεύει το 29% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών, η κατηγορία «Τρόφιµα και ζώα
ζωντανά» το 26%, η κατηγορία «Χηµικά προϊόντα και συναφή» το 19%, η κατηγορία «Ποτά και καπνός»
το 8%, η κατηγορία «Μηχανήµατα και υλικό µεταφορών» το 8%, η κατηγορία «∆ιάφορα βιοµηχανικά
είδη» το 3%, η κατηγορία «Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά» το 3%, η κατηγορία «Πρώτες ύλες µη εδώδιµες»
το 1,5%, η κατηγορία «Είδη και συναλλαγές µη ταξινοµηµένα» το 1% και η κατηγορία «Λάδια και λίπη
ζωικής ή φυτικής προέλευσης» το 0,5%.
Όσον αφορά τις ελληνικές εισαγωγές, η κατηγορία «Τρόφιµα και ζώα ζωντανά» αντιπροσωπεύει το 25%
της συνολικής αξίας των πολωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα, η κατηγορία «Μηχανήµατα και υλικό
µεταφορών» το 19%, η κατηγορία «∆ιάφορα βιοµηχανικά είδη» το 17%, η κατηγορία «Βιοµηχανικά είδη
ταξινοµηµένα κυρίως κατά πρώτη ύλη» το 16%, η κατηγορία «Χηµικά προϊόντα και συναφή» το 14,5%, η
κατηγορία «Ποτά και καπνός» το 7%, η κατηγορία «Πρώτες ύλες µη εδώδιµες» το 1%, η κατηγορία
«Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά» το 0,3% και η κατηγορία «Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης»
το 0,2%.
Τα µεγαλύτερα πλεονάσµατα (υπέρ της Ελλάδος) παρατηρούνται στις κατηγορίες «Βιοµηχανικά είδη
ταξινοµηµένα κυρίως κατά πρώτη ύλη» (16 εκ.) και «Ορυκτά, καύσιµα, λιπαντικά» (€ 9,9 εκ.). Τα
µεγαλύτερα ελλείµµατα σε βάρος της Χώρας µας καταγράφονται στις κατηγορίες «∆ιάφορα βιοµηχανικά
είδη» (€ 94 εκ.), «Μηχανήµατα και υλικό µεταφορών» (€ 84 εκ.) και «Τρόφιµα και ζώα ζωντανά» (€ 51
εκ.).
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι πιο ενδιαφέροντες τετραψήφιοι κωδικοί της Συνδυασµένης
Ονοµατολογίας (CN 4). Στις ελληνικές εξαγωγές στην Πολωνία ξεχωρίζουν εσπεριδοειδή, καρποί και
φρούτα παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, καπνά, τσιγάρα, φάρµακα και ελάσµατα, ταινίες και φύλλα
από αργίλιο. Στις πολωνικές εξαγωγές στην Ελλάδα ξεχωρίζουν κρέατα βοοειδών και πουλερικών,
πούρα, καπνά, ελαστικά αυτοκινήτων, ξυράφια, οικιακές συσκευές και µετρητές.
Εξαγωγές στην Πολωνία
CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
0805' Εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά

ΑΞΙΑ (Eυρώ)
27.646.330

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)
57.530.001

0809' Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα …

9.520.547

14.393.437

2

0810' Φράουλες, σµέουρα, βατόµουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους,

8.409.552

11.585.844

1006' Ρύζι

3.148.812

6.924.149

1905' Προϊόντα αρτοποιίας, ζαχαροπλαστικής ή µπισκοτοποιίας…

2.224.711

975.186

2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιµα µέρη φυτών,

12.658.945

15.864.035

10.948.195

2.160.484

19.832.956

1.829.746

9.883.609

18.658.588

26.563.406

1.173.249

7.379.711

21.849.464

4.768.793

1.728.091

6.326.597

2.293.386

6.268.332

1.584.350

3.064.147

1.244.750

3.566.333
3.112.189

1.383.111
1.188.009

15.945.022

22.294.890

3.850.582

658.929

4.795.725
43.886.902

1.992.858
14.276.623

17.050.044

5.664.438

4.876.589

13.285

5.048.716

4.080

2.042.266

30.793

λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα βρώσιµα, νωπά (εκτός
από καρπούς µε κέλυφος, µπανάνες, χουρµάδες, σύκα, ανανάδες,
καρποί αβοκάντο…

2401'

παρασκευασµένα ή διατηρηµένα, µε ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή
άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης (εκτός από εκείνα που είναι
παρασκευασµένα ή διατηρηµένα µε ξίδι, διατηρηµένα µε ζάχαρη…
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιοµηχανοποιηθεί.
Απορρίµµατα καπνού

2402' Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα,
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από
ακατέργαστα λάδια).

3004' Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006)
που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα, …

3402' Οργανικές ουσίες επιφανειακής δράσης (εκτός από σαπούνια).
Παρασκευάσµατα που ενεργούν πάνω στην επιφανειακή τάση, …

3917' Σωλήνες κάθε είδους και τα εξαρτήµατά τους συνδέσεις, γωνίες,
3919'

3920'

αρµοί, από πλαστικές ύλες
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες, λουρίδες και άλλες επίπεδες
µορφές, αυτοκόλλητα, από πλαστικές ύλες, έστω και σε κυλίνδρους
(εκτός από επενδύσεις δαπέδων, τοίχων και οροφών της κλάσης
3918)
Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές
ύλες µη κυψελώδεις…

4106' ∆έρµατα αποτριχωµένα αιγοειδών, παρασκευασµένα (εκτός από
5603'
5608'
7305'
7411'

δέρµατα κατεργασµένα µε λάδι, δέρµατα βερνικωµένα λουστρίνια,
επιστρωµένα και δέρµατα επιµεταλλωµένα)
Υφάσµατα µη υφασµένα, επιχρισµένα ή επικαλυµµένα, π.δ.κ.α.
∆ίχτυα µε δεµένους κόµπους, σε τόπια ή σε τεµάχια, που γίνονται
από σπάγκους, σχοινιά ή χοντρά σχοινιά και δίχτυα έτοιµα για την
αλιεία και άλλα δίχτυα έτοιµα, …
Σωλήνες, κυκλικής διατοµής και εξωτερικής διαµέτρου < 406,4 mm,
που παράγονται από πλατέα προϊόντα έλασης από σίδηρο ή
χάλυβα (π.χ. συγκολληµένοι ή καρφωµένοι)
Σωλήνες από χαλκό

7604' Ράβδοι και είδη µε καθορισµένη µορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.
7606' Ελάσµατα και ταινίες, από αργίλιο, µε πάχος > 0,2 mm (εκτός από
7607'
8517'

ανεπτυγµένα ελάσµατα και ταινίες)
Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωµένα ή
επικολληµένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόµοια
υποθέµατα), µε πάχος (χωρίς το υπόθεµα) <= 0,2 mm
Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρµατη τηλεφωνία ή την
ενσύρµατη τηλεγραφία, όπου συµπεριλαµβάνονται οι συσκευές
ενσύρµατης τηλεφωνίας µε ασυρµατικές χειροσυσκευές
(ακουστικά) και οι συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήµατα µε
φερόµενη ηλεκτρική ενέργεια

8525' Συσκευές µετάδοσης (ποµποί) για τη ραδιοτηλεφωνία, τη

9028'

ραδιοτηλεγραφία, τη ραδιοφωνία ή την τηλεόραση, είτε έχουν
ενσωµατωµένη συσκευή λήψης (δέκτη) ή συσκευή εγγραφής ή
αναπαραγωγής του ήχου ή όχι. Τηλεοπτικές συσκευές λήψης.
Μαγνητοσκοπικές συσκευές
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη
µέτρηση των µετρητών αυτών
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Εισαγωγές από την Πολωνία
CN4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΑΞΙΑ (Eυρώ)

ΠΟΣΟΤΗΤΑ (κιλά)

0201'

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη

22.455.013

6.861.682

0207'

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιµα σφαγίων πουλερικών
κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας
και φραγκόκοτας, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύξη ή κατεψυγµένα
Λαχανικά, νωπά ή διατηρηµένα µε απλή ψύξη (εκτός από πατάτες,
ντοµάτες, λαχανικά του γένους Allium, προϊόντα του γένους
Brassica, µαρούλια του είδους Lactuca sativa και του γένους
Cichorium, καρότα, γογγύλια, κοκκινογούλια για σαλάτα, ...

8.481.485

3.599.224

12.416.228

8.102.433

1701'

Ζάχαρη από ζαχαροκάλαµο ή από τεύτλα και ζαχαρόζη χηµικώς
καθαρή, σε στερεή κατάσταση

8.499.839

14.934.480

1806'

Σοκολάτα και άλλα παρασκευάσµατα διατροφής που περιέχουν
κακάο

6.872.584

1.162.160

1904'

Τρόφιµα που λαµβάνονται από τη διόγκωση ή φρύξη δηµητριακών
ή προϊόντων δηµητριακών, όπως π.χ. καλαµπόκι σε νιφάδες κορνφλέϊκς, καθώς και δηµητριακά (εκτός από καλαµπόκι) σε κόκκους,
ή υπό µορφή νιφάδων ή άλλων επεξεργασµένων κόκκων
Παρασκευάσµατα διατροφής π.δ.κ.α.
Πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα άκρα,
πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή υποκατάστατα του καπνού

6.988.889

3.302.048

8.021.807
30.444.138

2.053.279
2.732.154

2403'

Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν
βιοµηχανοποιηθεί, καθώς και οµογενοποιηµένα ή
ανασχηµατισµένα καπνά, εκχυλίσµατα και βάµµατα καπνού (εκτός
από πούρα, στα οποία περιλαµβάνονται και εκείνα µε κοµµένα τα
άκρα, καθώς και εκτός από πουράκια ...

8.297.105

685.485

3004'

Φάρµακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006)
που αποτελούνται από προϊόντα αναµειγµένα ή µη αναµειγµένα,
παρασκευασµένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς,
που παρουσιάζονται µε µορφή δόσεων ...

8.743.615

82.050

3304'

Προϊόντα οµορφιάς ή φτιασιδώµατος (µακιγιάζ) παρασκευασµένα
και παρασκευάσµατα για τη συντήρηση ή τη φροντίδα του
δέρµατος (εκτός από τα φάρµακα), στα οποία περιλαµβάνονται και
τα αντιηλιακά παρασκευάσµατα και τα παρασκευάσµατα για το
µαύρισµα.
Παρασκευάσµατα για τα µαλλιά

9.989.060

1.077.160

6.376.476

3.178.005

3822'

∆ιαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια σε υπόθεµα και
παρασκευασµένα διαγνωστικά ή εργαστηριακά αντιδραστήρια είτε
σε υπόθεµα ή όχι (εκτός από σύνθετα διαγνωστικά αντιδραστήρια
που προορίζονται για χορήγηση σε ασθενείς, ...

18.391.875

66.074

3920'

Πλάκες, φύλλα, µεµβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές
ύλες µη κυψελώδεις, µη ενισχυµένα ούτε µε απανωτές στρώσεις,
ούτε όµοια συνδυασµένα µε άλλες ύλες, χωρίς υπόθεµα, µη
κατεργασµένα ή κατεργασµένα µόνο στην επιφάνεια ή κοµµένα ...

6.023.518

2.857.865

3923'

Είδη µεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώµατα,
καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίµατος, από πλαστικές
ύλες
Ιµάντες µεταφορικοί ή µετάδοσης κίνησης, από βουλκανισµένο
καουτσούκ

6.608.171

1.803.354

10.309.438

3.671.900

4011'

Επίσωτρα µε πιεσµένο αέρα, καινούργια, από καουτσούκ

20.944.232

6.157.829

8212'

Ξυράφια, µη ηλεκτρικές ξυριστικές µηχανές και λεπίδες ξυριστικής
µηχανής (ό. συµπ. οι ηµιτελείς λεπίδες σε ταινίες), από κοινά
µέταλλα

15.977.492

287.872

0709'

2106'
2402'

3305'

4010'
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8418'

Ψυγεία και καταψύκτες τύπου ντουλαπιού, καταψύκτες και
ψυκτικές συσκευές βαθείας ψύξεως τύπου κιβωτίου και άλλο υλικό,
µηχανές και συσκευές για την παραγωγή ψύχους, µε ηλεκτρικό ή
άλλο εξοπλισµό.
Μηχανές για το πλύσιµο των ρούχων, έστω και µε διάταξη
στεγνώµατος
Μηχανές επεξεργασίας δεδοµένων, αυτόµατες, και µονάδες αυτών.
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, µηχανές εγγραφής των
δεδοµένων σε υπόθεµα µε κωδικοποιηµένη µορφή και µηχανές
επεξεργασίας των δεδοµένων αυτών, π.δ.κ.α.
Μέρη και εξαρτήµατα (εκτός από κιβώτια, προστατευτικά
καλύµµατα και παρόµοια είδη) που αναγνωρίζονται ότι
προορίζονται αποκλειστικά ή κύρια για τις µηχανές ή συσκευές
των κλάσεων 8469 έως 8472, π.δ.κ.α.

7.754.567

1.835.141

14.081.970

5.296.954

18.855.500

417.534

6.646.166

152.251

9028'

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισµού, ό. συµπ. οι µετρητές για τη
µέτρηση των µετρητών αυτών

40.231.951

3.348.855

9403'

Έπιπλα (εκτός από καθίσµατα και έπιπλα για την ιατρική, την
οδοντιατρική, την κτηνιατρική ή τη χειρουργική). Μέρη αυτών,
π.δ.κ.α.
Σερβιέτες και ταµπόν υγείας, πάνες για βρέφη και παρόµοια είδη
υγιεινής, από οποιοδήποτε υλικό

9.227.018

6.213.806

6.341.910

2.142.248

8450'
8471'

8473'

9619'
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