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Εξέλιξη εµπορικών συναλλαγών Ελλάδος – Ρηνανίας Παλατινάτου 
(Ιανουάριος - Ιούλιος 2007) 

 
Οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Ρηνανία Παλατινάτο παρουσίασαν αύξηση κατά 28,47 % 

κατά το διάστηµα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2007, έναντι του ιδίου χρονικού διαστήµατος του 2006. 
Συγκεκριµένα, οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 43,97 εκ. € κατά το διάστηµα αυτό, έναντι 
34,22 εκ. € κατά το αντίστοιχο διάστηµα του 2006.  

 

Εµπορικές συναλλαγές µε Ρηνανία -Παλατινάτο 
 

Ιανουάριος- Ιούλιος 
2006 

(προσωρινά στοιχεία) 

Ιανουάριος – Ιούλιος 
2007 

(προσωρινά στοιχεία) 
 
Αξία συναλλαγών (σε 1000 Ευρώ) 
   
Eξαγωγές Ελλάδας προς Ρηνανία Παλατινάτο 34 229  43 972  
Εισαγωγές Ελλάδας από Ρηνανία Παλατινάτο 280 996  281 267  

Εµπορικό ισοζύγιο (εξαγ- εισαγ) - 246 767  - 237 295  
 
Μεταβολή σε σχέση µε το προηγούµενο έτος (%) 
   
Eξαγωγές Ελλάδας προς Ρηνανία Παλατινάτο  28.47
Εισαγωγές Ελλάδας από Ρηνανία Παλατινάτο  0.10
Εµπορικό ισοζύγιο (εξαγ- εισαγ)  -3.84
Πηγή: Στατιστική Υπηρεσία Ρηνανίας Παλατινάτου, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ 

 
 
Οι εξαγωγές της Ρηνανίας Παλατινάτου παρουσίασαν αύξηση κατά 0,10% (από 280,996 

εκ. € ανήλθαν σε 281,267 εκ. €). Έτσι, παρά την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών, το εµπορικό 
ισοζύγιο παρέµεινε ελλειµµατικό, αλλά το ύψος του µειώθηκε κατά 3,84% (από -246,8 εκ. € σε -
237,3 εκ. €).  

 
Κατά κατηγορίες προϊόντων, πάνω από το ήµισυ (53,93%) των εξαγωγών της Ελλάδος 

προς τη Ρηνανία Παλατινάτο για το χρονικό διάστηµα Ιανουαρίου –Ιουλίου 2007 αφορούσαν είδη 
διατροφής. Συγκεκριµένα, το 35,34% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών αφορά είδη διατροφής 
φυτικής προέλευσης, το 9,02% µπράντυ και το 3,24% οίνους. Τα βιοµηχανικά προϊόντα 
αποτελούν το 34,08% της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προς τη Ρηνανία Παλατινάτο (20,9% 
φαρµακευτικά, 4,24% ποδήλατα, 3,18% ηµικατεργασµένα προϊόντα από αλουµίνιο).   
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Η διάρθρωση των εξαγωγών της χώρας µας προς τη Ρηνανία Παλατινάτο διαφοροποιείται 
συνεπώς σε σχέση µε αυτήν προς το σύνολο της Ο.∆. Γερµανίας, καθώς τα είδη διατροφής 
αποτελούν το διπλάσιο ποσοστό επί της αξίας των ελληνικών εξαγωγών (περίπου 54% προς τη 
Ρηνανία Παλατινάτο, ενώ περίπου 27% προς το σύνολο της Γερµανίας).  
 

Σε ότι αφορά τις εξαγωγές της Ρηνανίας Παλατινάτου προς την Ελλάδα, οι κυριότερες 
κατηγορίες είναι φαρµακευτικά προϊόντα (69 εκ €), γαλακτοκοµικά προϊόντα (21,7 εκ €), 
πλαστικές ύλες (16,1 εκ. €), ελάσµατα από σίδηρο ή χάλυβα (14,6 εκ €), φορτηγά και οχήµατα 
ειδικής χρήσης (13,4 εκ €).  

 
 
 


