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ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ΄: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΥΔΔΙ ΔΛΛΑΓΟ-ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

2.1. Σα θπξηόηεξα ειιεληθά εμαγόκελα πξντόληα ζηελ Γεξκαλία ην 2017 

ηελ δηάξζξσζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο Γεξκαλία θπξηαξρνύλ ηα ηξόθηκα (ΚΟ 01-20), ηα 

νπνία ην 2017 δηαηήξεζαλ κεξίδην 32% επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ. ηελ θαηάηαμε 

ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ αλά δηςήθην θσδηθό, πξώηα εκθαλίδνληαη ηα πξντόληα θαη 

ηερλνπξγήκαηα αξγηιίνπ κε κεξίδην 10,5% θαη αθνινπζνύλ θαξκαθεπηηθά πξντόληα κε κεξίδην 

10,4%, κεραλέο θαη εμαξηήκαηα (θπξίσο θαιώδηα), κε κεξίδην 8,3%, γαιαθηνθνκηθά πξντόληα 

(7,4%), παξαζθεπάζκαηα ιαραληθώλ θαξπώλ θαη θξνύησλ κε 7,3% θξνύηα (6,8%), ελδύκαηα κε 

κεξίδην 4,5% θιπ. Αθνινπζεί ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηε Γεξκαλία ην 

2017 ζε ζύγθξηζε κε πξνεγνύκελα έηε (Πίλαθαο 12).



 

ΠΙΝΑΚΑ 12 
ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΞΑΓΩΓΔ ΠΡΟ ΓΔΡΜΑΝΙΑ 2015- 2017 

30 πξώηεο θαηεγνξίεο ζε δηςήθηα δαζκνινγηθή αλάιπζε 

Α/Α ΚΟ ΠΡΟΪΌΝΣΑ 
ΔΞΑΓΩΓΔ ΜΔΣΑΒΟΛΗ 

% 

ΜΔΡΙΓΙΑ ΔΠΙ ΤΝΟΛΟΤ 

ΔΛΛΗΝΙΚΏΝ 

ΔΞΑΓΩΓΏΝ ΠΡΟ 

ΓΔΡΜΑΝΙΑ 

MΔΡΙΓΙΑ ΔΠΙ 

ΤΝΟΛΟΤ 

ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ 

ΔΙΑΓΩΓΩΝ ΣΟΤ 

ΑΝΣΙΣΟΙΥΟΤ ΚΟ 

2015 2016 2017 2016/17 2017 2017 

1 76 ΑΡΓΗΛΗΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΡΓΗΛΗΟ 168.190.756 192.233.603 215.746.856 12,2% 10,5% 1,34% 

2 30 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΑ ΠΡΟΊΟΝΣΑ 192.089.627 216.674.733 214.649.729 -0,9% 10,4% 0,46% 

3 85 

ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ 
ΜΔΡΖ ΣΟΤ. ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΣΟΤ ΖΥΟΤ, ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ 

ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΖΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ, ΚΑΗ 
ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΤΣΧΝ 

156.710.550 155.457.745 171.300.432 10,2% 8,3% 0,11% 

4 04 

ΓΑΛΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΓΑΛΑΚΣΟΚΟΜΗΑ. ΑΤΓΑ ΠΣΖΝΧΝ. 

ΜΔΛΗ ΦΤΗΚΟ. ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΒΡΧΗΜΑ ΕΧΗΚΖ 
ΠΡΟΔΛΔΤΖ, ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΝΣΑΗ ΟΤΣΔ 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΛΛΟΤ 

133.315.544 138.365.025 152.375.965 10,1% 7,4% 1,92% 

5 20 
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΛΑΥΑΝΗΚΧΝ, ΚΑΡΠΧΝ ΚΑΗ ΦΡΟΤΣΧΝ 

Ή ΑΛΛΧΝ ΜΔΡΧΝ ΦΤΣΧΝ 
161.848.179 148.438.460 149.352.062 0,6% 7,3% 2,98% 

6 08 
ΚΑΡΠΟΗ ΚΑΗ ΦΡΟΤΣΑ ΒΡΧΗΜΑ, ΦΛΟΤΓΔ 

ΔΠΔΡΗΓΟΔΗΓΧΝ Ή ΠΔΠΟΝΗΧΝ 
116.772.192 142.816.006 140.421.467 -1,7% 6,8% 1,14% 

7 61 ΔΝΓΤΜΑΣΑ & ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΔΝΓΤΜΑΣΟ, ΠΛΔΚΣΑ 110.415.833 91.479.025 92.843.538 1,5% 4,5% 0,63% 

8 39 ΠΛΑΣΗΚΔ ΤΛΔ & ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΑΤΣΔ 63.458.687 68.432.294 73.802.017 7,8% 3,6% 1,19% 

9 84 

ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΔ, ΛΔΒΖΣΔ, ΜΖΥΑΝΔ, 

ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΝΟΖΔΗ. ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ 
ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Ή ΤΚΔΤΧΝ 

39.707.220 49.468.694 73.264.439 48,1% 3,6% 0,02% 

10 27 
ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΗΜΑ, ΟΡΤΚΣΑ ΛΑΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΖ 

ΑΠΟΣΑΞΖ ΑΤΣΧΝ. ΑΦΑΛΣΧΓΔΗ ΤΛΔ. ΚΔΡΗΑ ΟΡΤΚΣΑ 
69.987.018 62.008.340 72.882.424 17,5% 3,5% 0,00% 

11 22 ΠΟΣΑ, ΑΛΚΟΟΛΟΤΥΑ ΤΓΡΑ ΚΑΗ ΞΗΓΗ 62.270.087 68.106.789 70.336.019 3,3% 3,4% 1,19% 

12 15 

ΛΗΠΖ ΚΑΗ ΛΑΓΗΑ ΕΧΗΚΑ Ή ΦΤΣΗΚΑ. ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΖ 
ΓΗΑΠΑΖ ΑΤΣΧΝ. ΛΗΠΖ ΒΡΧΗΜΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΑ. 

ΚΔΡΗΑ ΕΧΗΚΖ Ή ΦΤΣΗΚΖ ΠΡΟΔΛΔΤΖ 
46.570.186 46.635.209 57.932.957 24,2% 2,8% 0,96% 

13 07 ΛΑΥΑΝΗΚΑ, ΦΤΣΑ, ΡΗΕΔ ΚΑΗ ΚΟΝΓΤΛΟΗ, ΒΡΧΗΜΑ 52.433.100 52.048.248 47.578.412 -8,6% 2,3% 0,77% 

14 73 ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΤΣΟΗΓΖΡΟ, ΗΓΖΡΟ Ή ΥΑΛΤΒΑ 30.621.454 29.162.761 45.679.187 56,6% 2,2% 0,20% 

15 19 ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΜΔ ΒΑΖ ΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΑΚΑ, ΣΑ 
ΑΛΔΤΡΗΑ, ΣΑ ΑΜΤΛΑ ΚΑΘΔ ΔΗΓΟΤ Ή ΣΟ ΓΑΛΑ. ΔΗΓΖ 

32.023.004 41.405.276 43.685.952 5,5% 2,1% 1,05% 



ΕΑΥΑΡΟΠΛΑΣΗΚΖ 

16 74 ΥΑΛΚΟ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΤΡΓΖΜΑΣΑ ΑΠΟ ΥΑΛΚΟ 40.791.527 36.073.378 41.750.334 15,7% 2,0% 0,65% 

17 21 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ ΓΗΑΣΡΟΦΖ 25.707.799 31.560.010 30.161.268 -4,4% 1,5% 0,68% 

18 38 ΓΗΑΦΟΡΑ ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΧΝ ΥΖΜΗΚΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ 25.246.001 27.534.242 29.532.320 7,3% 1,4% 0,06% 

19 03 
ΦΑΡΗΑ ΚΑΗ ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΗΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ 

ΑΠΟΝΓΤΛΑ ΤΓΡΟΒΗΑ 
26.061.915 26.051.754 28.276.821 8,5% 1,4% 0,69% 

20 87 

ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ, ΔΛΚΤΣΖΡΔ, ΠΟΓΖΛΑΣΑ ΚΑΗ 

ΑΛΛΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ, ΣΑ ΜΔΡΖ 
ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ 

23.562.138 23.552.791 25.135.945 6,7% 1,2% 0,02% 

21 17 ΕΑΥΑΡΑ ΚΑΗ ΕΑΥΑΡΧΓΖ ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 13.917.109 16.703.666 18.622.294 11,5% 0,9% 1,22% 

22 94 

ΔΠΗΠΛΑ, ΔΠΗΠΛΑ ΗΑΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΑ. ΔΗΓΖ 

ΚΛΗΝΟΣΡΧΜΝΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ. ΤΚΔΤΔ 

ΦΧΣΗΜΟΤ ΠΟΤ ΓΔΝ ΚΑΣΟΝΟΜΑΕΟΝΣΑ Ή ΓΔΝ 

ΠΔΡΗΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΗ ΑΛΛΟΤ. ΛΑΜΠΔ-ΡΔΚΛΑΜΔ, 

ΦΧΣΔΗΝΑ ΖΜΑΣΑ, ΦΧΣΔΗΝΔ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΔ 
ΠΗΝΑΚΗΓΔΚΑΗ ΠΑΡΟΜΟΗΑ ΔΗΓΖ. ΠΡΟΚΑΣΑΚΔΤΔ 

16.370.019 19.174.097 17.498.793 -8,7% 0,9% 0,07% 

23 52 ΒΑΜΒΑΚΗ 14.112.746 14.209.238 17.227.088 21,2% 0,8% 1,57% 

24 33 

ΑΗΘΔΡΗΑ ΔΛΑΗΑ ΚΑΗ ΡΖΣΗΝΟΔΗΓΖ. ΠΡΟΗΟΝΣΑ 

ΑΡΧΜΑΣΟΠΟΗΗΑ Ή ΚΑΛΛΧΠΗΜΟΤ 

ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΔΝΑΚΑΗ ΚΑΛΛΤΝΣΗΚΑ 
ΠΑΡΑΚΔΤΑΜΑΣΑ 

10.660.512 12.976.194 16.868.591 30,0% 0,8% 0,20% 

25 99 ΛΟΗΠΑ ΠΡΟΨΟΝΣΑ 45.495.708 44.213.553 15.601.260 -64,7% 0,8% 0,24% 

26 62 
ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ, 

ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ ΠΛΔΚΣΑ 
12.716.551 12.994.978 13.194.510 1,5% 0,6% 0,07% 

27 90 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΟΠΣΗΚΖ, ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΑ Ή 
ΚΗΝΖΜΑΣΟΓΡΑΦΗΑ, ΜΔΣΡΖΖ, ΔΛΔΓΥΟΤ Ή ΑΚΡΗΒΔΗΑ. 

ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΗ ΤΚΔΤΔ ΗΑΣΡΟΥΔΗΡΟΤΡΓΗΚΖ. ΜΔΡΖ ΚΑΗ 
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΟΡΓΑΝΧΝ Ή ΤΚΔΤΧΝ 

13.357.876 15.856.699 12.567.455 -20,7% 0,6% 0,03% 

28 56 

ΒΑΣΔ, ΠΗΛΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΤΦΑΜΑΣΑ ΜΖ ΤΦΑΜΔΝΑ. 

ΝΖΜΑΣΑ ΔΗΓΗΚΑ. ΠΑΓΚΟΗ, ΥΟΗΝΗΑ ΚΑΗ ΥΟΝΣΡΑ 

ΥΟΗΝΗΑ. ΔΗΓΖ ΥΟΗΝΟΠΟΗΗΑ 
11.884.194 11.621.538 11.802.805 1,6% 0,6% 0,55% 

29 32 

ΓΔΦΗΚΑ ΚΑΗ ΒΑΦΗΚΑ ΔΚΥΤΛΗΜΑΣΑ. ΣΑΝΝΗΝΔ ΚΑΗ ΣΑ 

ΠΑΡΑΓΧΓΑ ΣΟΤ. ΥΡΧΣΗΚΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΥΡΧΣΗΚΔ 

ΤΛΔ, ΥΡΧΜΑΣΑ ΔΠΗΥΡΗΖ ΚΑΗ ΒΔΡΝΗΚΗΑ. ΜΑΣΗΥΔ 

(ΣΟΚΟΗ). ΜΔΛΑΝΗΑ 

6.701.859 6.419.225 11.152.088 73,7% 0,5% 0,13% 

30 49 

ΠΡΟΗΟΝΣΑ ΣΧΝ ΔΚΓΟΣΗΚΧΝ ΟΗΚΧΝ, ΣΟΤ ΣΤΠΟΤ Ή 

ΑΛΛΧΝ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΧΝ ΠΟΤ ΑΥΟΛΟΤΝΣΑΗ ΜΔ ΣΗ 

ΓΡΑΦΗΚΔ ΣΔΥΝΔ. ΚΔΗΜΔΝΑ ΥΔΗΡΟΓΡΑΦΑ Ή 
ΓΑΚΣΤΛΟΓΡΑΦΖΜΔΝΑ ΚΑΗ ΥΔΓΗΑ 

11.516.639 10.427.975 10.325.441 -1,0% 0,5% 0,52% 

  

ΤΝΟΛΟ 1.896.002.593 1.959.458.878 2.055.900.358 4,9% 100,0% 0,18% 
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→ Σελ 1
ε
 ζέζε ζηηο εμαγσγέο ηεο ρώξαο καο πξνο ηελ Γεξκαλία ην 2017 θαηέιαβαλ ηα πξντόληα 

αινπκηλίνπ (ΚΟ 76), ε αμία ησλ νπνίσλ ζεκείσζε αύμεζε 12,2% θαη δηακνξθώζεθε ζηα 215,7 

εθ. Δπξώ, έλαληη 192,2 εθ. Δπξώ ην 2016. εκαληηθόηεξε ππνθαηεγνξία παξακέλνπλ νη πιάθεο, 

ηαηλίεο θαη θύιια από αξγίιην, κε πάρνο πνπ ππεξβαίλεη ηα 0,2 mm (ΚΟ 7606), νη εμαγσγέο ησλ 

νπνίσλ απμήζεθαλ πεξαηηέξσ ην 2017 ζε 96,7 εθ. Δπξώ (2016: 93,5 εθ. Δπξώ). 2
ε
 ζεκαληηθόηεξε 

ππνθαηεγνξία απνηεινύλ νη ξάβδνη θαη είδε θαζνξηζκέλεο κνξθήο από αξγίιην (ΚΟ 7604), ησλ 

νπνίσλ νη εμαγσγέο παξνπζίαζαλ επίζεο ζεκαληηθή αύμεζε από 65,5 εθ. Δπξώ ην 2016 ζε 75,6 εθ. 

Δπξώ ην 2017. Αθνινπζεί ε θαηεγνξία: θύιια θαη ηαηλίεο, ιεπηά, από αξγίιην κε πάρνο πνπ δελ 

ππεξβαίλεη ηα 0,2 ρηιηνζηά πνπ έρνπλ ππνζηεί απιή έιαζε ρσξίο ππόζεκα θαη ζε ππόζεκα 

αληηζηνίρσο (ΚΟ 7607) νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ απμήζεθαλ ζε 27,6 εθ. Δπξώ έλαληη 24 εθ. Δπξώ 

ην 2016. πλνιηθά ζεηηθή ήηαλ ηέινο θαη ε πνξεία ζηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο εμαγσγώλ 

πξντόλησλ αινπκηλίνπ ηεο ρώξαο καο πξνο ηελ Γεξκαλία.  

→ Οη ειιεληθέο εμαγσγέο θαξκαθεπηηθώλ πξντόλησλ (ΚΟ 30) ζηελ Γεξκαλία κεηώζεθαλ ην 

2017 ειαθξά (0,9%) θαη δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 214,6 εθ. Δπξώ (2016: 216,1 εθ. Δπξώ). 

Σν κεγαιύηεξν πνζνζηό απηώλ (92,1%) αθνξά ζε πξντόληα ηνπ 4ςήθηνπ ΚΟ 3004 (θάξκαθα πνπ 

απνηεινύληαη από πξντόληα αλακεκεηγκέλα ή κε αλακεκεηγκέλα, παξαζθεπαζκέλα γηα 

ζεξαπεπηηθνύο ή πξνιεπηηθνύο ζθνπνύο, πνπ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δόζεσλ, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα πνπ πξννξίδνληαη λα ρνξεγεζνύλ δηαδεξκηθά ή είλαη ζπζθεπαζκέλα 

γηα ιηαληθή πώιεζε), ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο αλήιζαλ ην 2017 ζε 197,7 εθ. Δπξώ, έλαληη 194,3 εθ. 

Δπξώ ην 2016. Αθνινπζνύλ ζε απόζηαζε ηα πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 3003 (θάξκαθα πνπ 

απνηεινύληαη από πξντόληα αλακεκεηγκέλα κεηαμύ ηνπο, παξαζθεπαζκέλα γηα ζεξαπεπηηθνύο ή 

πξνιεπηηθνύο ζθνπνύο, αιιά πνπ δελ παξνπζηάδνληαη κε κνξθή δόζεσλ νύηε είλαη ζπζθεπαζκέλα 

γηα ιηαληθή πώιεζε), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ κεηώζεθαλ πεξαηηέξσ ην 2016 ζηα 12,6 εθ. Δπξώ 

από 15,2 εθ. Δπξώ ην 2016. Σελ ζρεηηθώο ζηαζεξή αλνδηθή πνξεία ηνπο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ 

ζπλέρηζαλ ηέινο θαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξντόλησλ ηεο ππνθαηεγνξίαο ΚΟ 3006 (δηάθνξα 

παξαζθεπάζκαηα θαη θαξκαθεπηηθά είδε, όπσο γηα παξάδεηγκα απνζηεηξσκέλα ξάκκαηα, 

αηκνζηαηηθά, αληηζπιιεπηηθά θα) θζάλνληαο ηα 2 εθ. Δπξώ. Μείσζε 35,3% ζεκείσζαλ ζπλνιηθά 

νη εμαγσγέο ησλ ππόινηπσλ ππνθαηεγνξηώλ. 

→ Ζ 3
ε
 ζεκαληηθόηεξε θαη πνιππιεζέζηεξε κε 47 εμαγσγηθνύο θσδηθνύο θαηεγνξία πεξηιακβάλεη 

ηηο κεραλέο, ζπζθεπέο θαη πιηθά ειεθηξηθά θαη ηα κέξε ηνπο (ΚΟ 85). Οη ειιεληθέο εμαγσγέο 

ησλ ζρεηηθώλ πξντόλησλ, ζεκείσζαλ ην 2017 ζεκαληηθή αύμεζε 10,2% ζε ζρέζε κε ην 2016 θαη 

αλήιζαλ ζηα 155,4 εθ. Δπξώ. εκαληηθόηεξν 4ςήθην θσδηθό ηεο θαηεγνξίαο ην 2017 απεηέιεζαλ 

νη ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο (ΚΟ 8507), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ, απμαλόκελεο ζε ζρέζε κε ην 

2016 83,6% αλήιζαλ ζηα 57,7 εθ. Δπξώ, μεπεξλώληαο γηα πξώηε θνξά ηηο εμαγσγέο θαισδίσλ 

(ΚΟ 8544), νη νπνίεο κεηώζεθαλ 25,2% ήηνη από 63,1 εθ. Δπξώ ην 2016 ζε 47,2 εθ. Δπξώ ην 

2017. Οη θσδηθνί απηνί θαιύπηνπλ καδί ην 61,3% ησλ εμαγσγώλ ηεο δηςήθηαο θαηεγνξίαο. 

εκαληηθή αύμεζε ζεκείσζαλ θαη νη εμαγσγέο ησλ ΚΟ 8536 (δηαθόπηεο, βύζκαηα, ππνδνρέο 

ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ), ΚΟ 8517 (ηειεθσληθέο θαη άιιεο ζπζθεπέο κεηάδνζεο θαη ιήςεο 

θσλήο, εηθόλσλ θαη δεδνκέλσλ) θαη ΚΟ 8515 (κεραλέο ζπγθόιιεζεο), νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ 

ζην επίπεδν ησλ 10,5 εθ. Δπξώ, 10,3 εθ Δπξώ θαη 10 εθ. Δπξώ αληηζηνίρσο μεπεξλώληαο ζε αμία 

ηηο εμαγσγέο πξντόλησλ ησλ ππνθαηεγνξηώλ ΚΟ 8516 (ειεθηξνζεξκηθέο ζπζθεπέο) θαη ΚΟ 

8523 (δίζθνη, ηαηλίεο, δηαηάμεηο απνζήθεπζεο κε εκηαγσγό, «έμππλεο θάξηεο» θιπ), νη νπνίεο 

κεηώζεθαλ ην 2017 ζηα 9,9 εθ. Δπξώ θαη 6,5 εθ. Δπξώ, από 10,3 εθ Δπξώ θαη 8,2 εθ. Δπξώ 

αληηζηνίρσο ην 2016.  

Αλαθέξνληαη ηέινο νη ππνθαηεγνξίεο ΚΟ 8528 (νζόλεο απεηθόληζεο, δέθηεο ηειεόξαζεο θιπ), νη 

εμαγσγέο ησλ νπνίσλ απμήζεθαλ γηα 4
ε
 ζπλερή ρξνληά ζηα 4,6 εθ. Δπξώ, θαζώο θαη νη 

ππνθαηεγνξίεο ΚΟ 8529 (κέξε ζπζθεπώλ ησλ θιάζεσλ 8525-8528 δειαδή ησλ ζπζθεπώλ 

ξαδηνθσλίαο/ηειεόξαζεο, ιήςεο εηθόλσλ, ξαληάξ, εγγξαθήο/αλαπαξαγσγήο ήρνπ θαη νζνλώλ 

απεηθόληζεο), ΚΟ 8538 (κέξε από δηαθόπηεο, αζθάιεηεο, θαιώδηα νπηηθώλ ηλώλ, πηλάθσλ θιπ) 

θαη ΚΟ 8502 (ειεθηξηθέο γελλήηξηεο), όπνπ νη εμαγσγέο κεηώζεθαλ αληηζηνίρσο ζε 2,7 εθ. Δπξώ, 

2,3 εθ. Δπξώ θαη 1,4 εθ. Δπξώ, από 3,1 εθ. Δπξώ ζηηο δύν πξώηεο θαηεγνξίεο θαη 5,5 εθ. Δπξώ 

ζηελ ππνθαηεγνξία 8502 ην 2016. ρεηηθά ζηαζεξέο παξέκεηλαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηηο 
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ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο, νη νπνίεο αληηζηνηρνύλ κόιηο ζην 4,4% ησλ ζπλνιηθώλ εμαγσγώλ ηνπ 

δηςήθηνπ ΚΟ. 

→ Ζ επόκελε δηςήθηα θαηεγνξία ειιεληθώλ εμαγσγώλ (παξαιείπνληαο ηηο θαηεγνξίεο ΚΟ 20, 08 

θαη 04 πνπ αθνξνύλ ηξόθηκα θαη νη νπνίεο εμεηάδνληαη ρσξηζηά παξαθάησ), πεξηιακβάλεη ηα 

ελδύκαηα (ΚΟ 61). Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο πξνο ηελ Γεξκαλία 

επαλήιζαλ ην 2017 ζε ζεηηθή πνξεία, πξνζεγγίδνληαο ην ύςνο ησλ 92,8 εθ. Δπξώ από 91,4 εθ. 

Δπξώ ην 2016.  

Σν κεγαιύηεξν κεξίδην (43,5%) ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ελδπκάησλ δηαηεξεί ε ππνθαηεγνξία 

ΚΟ 6106 (θνξέκαηα-ππνθάκηζα, κπινύδεο-πνπθάκηζα γηα γπλαίθεο θαη θνξίηζηα) παξά ην 

γεγνλόο όηη ε αμία ηνπο κεηώλεηαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία έηε (2017: 40,3 εθ. Δπξώ, 2016: 42,9 εθ. 

Δπξώ θ.ν.θ). Δπόκελνη ζεκαληηθόηεξνη θσδηθνί είλαη νη ΚΟ 6104, 6109, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ 

αλήιζαλ ην 2017 ζε 23,3 εθ. Δπξώ θαη 19,6 εθ. Δπξώ έλαληη 19,5 εθ. Δπξώ θαη 20,6 εθ. Δπξώ 

αληηζηνίρσο. Αύμεζε ζεκείσζαλ ηέινο ζπλνιηθά νη ειιεληθέο εμαγσγέο ελδπκάησλ ησλ ινηπώλ 

4ςήθησλ θσδηθώλ, νη νπνίεο θαιύπηνπλ 10,2% ηεο θαηεγνξίαο ησλ ελδπκάησλ. 

→ Αθνινπζεί ε θαηεγνξία ΚΟ 39 (Πιαζηηθέο ύιεο), ζηελ νπνία ε ρώξα καο θαίλεηαη όηη έρεη 

εδξαηώζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Γεξκαλία ζε ζεκαληηθό αξηζκό ππνθαηεγνξηώλ θαηαγξάθνληαο 

κάιηζηα από ην 2010 θαη εληεύζελ ζπλερή αύμεζε εμαγσγώλ. Σν 2017 νη ειιεληθέο εμαγσγέο 

αλήιζαλ ζε 73,8 εθ. Δπξώ έλαληη 68,4 εθ. Δπξώ ην 2016 (2010: 40,7 εθ. Δπξώ). Σν κεγαιύηεξν 

ηκήκα ησλ εμαγσγώλ ηεο ρώξαο καο ζηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία (33,3%) θαηαιακβάλεη ν ΚΟ 3920 

(πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο από πιαζηηθέο ύιεο πάρνπο κηθξόηεξνπ ηνπ 1mm) κε εμαγσγέο νη 

νπνίεο αλήιζαλ ην 2017 ζε 24,6 εθ. Δπξώ από 22,4 εθ. Δπξώ (2010: 10,8 εθ. Δπξώ). Αύμεζε ην 

2017 θαηέγξαςαλ θαη νη θαηεγνξίεο ΚΟ 3921 (Άιιεο πιάθεο, θύιια, κεκβξάλεο, ηαηλίεο θαη 

ινπξίδεο από πιαζηηθέο ύιεο), ΚΟ 3923 (Δίδε κεηαθνξάο ή ζπζθεπαζίαο, από πιαζηηθέο ύιεο. 

Πώκαηα, θαπάθηα-θαςνύιηα θαη άιιεο δηαηάμεηο θιεηζίκαηνο, από πιαζηηθέο ύιεο) θαη ΚΟ 

(Πιάθεο, θύιια, ηαηλίεο, ινπξίδεο, κεκβξάλεο θαη άιιεο επίπεδεο κνξθέο-απηνθόιιεηα, από 

πιαζηηθέο ύιεο, αθόκα θαη ζε θπιίλδξνπο) κε εμαγσγέο 9,7 εθ. Δπξώ, 8,9 εθ. Δπξώ θαη 8,5 εθ. 

Δπξώ, έλαληη 9,2 εθ. Δπξώ, 8,6 εθ. Δπξώ θαη 6,2 εθ. Δπξώ ην 2016, ελώ κείσζε ζεκείσζε ε 

θαηεγνξία ΚΟ 3924 (Πηαηηθά, άιια είδε λνηθνθπξηνύ ή νηθηαθήο νηθνλνκίαο θαη είδε πγηεηλήο ή 

θαιισπηζκνύ, από πιαζηηθέο ύιεο) από 9,4 εθ. Δπξώ ην 2016 ζε 7,8 εθ. Δπξώ ην 2017. Σέινο 

αλνδηθή πνξεία θαηέγξαςαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο, 

θζάλνληαο ην 2017 ζπλνιηθά ηα 14,1 εθ. Δπξώ έλαληη 12,4 εθ. Δπξώ ην 2016. 

→ Αθνινπζεί ε θαηεγνξία ΚΟ 84 (Λέβεηεο, κεραλέο, ζπζθεπέο θαη κέξε απηώλ θιπ) ηεο 

νπνίαο νη ειιεληθέο εμαγσγέο εκθάληζαλ ην 2017 ζεκαληηθή αύμεζε 48,1% θαη δηακνξθώζεθαλ 

ζην επίπεδν ησλ 73,2 εθ. Δπξώ, έλαληη 49,6 εθ. Δπξώ ην 2016. Κπξηόηεξν ζπληειεζηή ηεο αύμεζεο 

απεηέιεζαλ νη εμαγσγέο ηεο 4ςήθηαο ππνθαηεγνξίαο ΚΟ 8411 (ζηξόβηινη δη’ αληηδξάζεσο, 

ζπζθεπέο πξνώζεζεο δηά ζηξνβίινπ θαη άιινη ζηξόβηινη δη’ αεξίνπ) νη νπνίεο αλήιζαλ ην 2017 ζε 

35,4 εθ. Δπξώ από 7,1 εθ. Δπξώ ην 2016. Γεληθά, ζηελ ελ ιόγσ θαηεγνξία ζπκκεηέρνπλ πνιιέο 

ππνθαηεγνξίεο, κε κηθξέο ζρεηηθά πνζόηεηεο εμαγσγώλ, πνπ αθνξνύλ θπξίσο κέξε κεραλώλ θαη 

εμαγσγώλ θαη ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο από έηνο ζε έηνο, δπζρεξαίλνληαο 

έηζη ηελ εμαγσγή αζθαιώλ ζπκπεξαζκάησλ σο πξνο ηηο καθξνπξόζεζκεο δπλαηόηεηέο απόθηεζεο 

ζηαζεξνύ κεξηδίνπ ζηελ γεξκαληθή αγνξά. Οκαδνπνηνύκελεο νη εμαγσγέο ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο, 

ελ γέλεη πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπέο θιηκαηηζκνύ, κεραλέο εθηύπσζεο, αλειθπζηήξεο, θηλεηήξεο 

πινίσλ, κέξε ζπζηεκάησλ θξνπλνπνηίαο, ςπθηηθέο ζπζθεπέο θαη έπηπια, ζεξκαληήξεο, κεραλέο 

πιαλίζκαηνο, θάκςεο ζηαζεξνπνίεζεο θαη ηζηώκαηνο, Ζ/Τ, θίιηξα αέξα/λεξνύ, κέξε κεραλώλ 

ζπγθνκηδήο/αισληζκνύ, ζπζθεπέο ςεθαζκνύ θα. Καησηέξσ παξαηίζεηαη, πξνο δηεπθόιπλζε, ε 

εμέιημε ησλ εμαγσγώλ ησλ 30 ζεκαληηθόηεξσλ εμαγσγηθώλ πξντόλησλ ηνπ ΚΟ 84 θαηά ηελ 

πεληαεηία 2013-2017 (ζηνηρεία Πίλαθα 13). 
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ΠΙΝΑΚΑ 13 

ΚΟ 84 – Μεραλέο, πζθεπέο, Λέβεηεο θαη κέξε απηώλ (30 πξώηεο θαηεγνξίεο), 2013-2017 
(σιλ. Εςπώ) 

α/α ΚΟ ΠΡΟΪΌΝΣΑ 2013 2014 2015 2016 2017 

1 8411 ηξόβηινη δη' αληηδξάζεσο, ζπζθεπέο πξνώζεζεο δηά ζηξνβίινπ θαη 

άιινη ζηξόβηινη δη' αεξίνπ 
9.016 0 0 7.172.916 35.485.164 

2 8431 
Μέξε ηηο κεραλέο ή ζπζθεπέο ησλ θιάζεσλ 8425 κέρξη 8430 

3.127.915 3.366.313 3.244.337 5.046.859 4.719.261 

3 8481 
Δίδε θξνπλνπνηίαο θαη παξόκνηα όξγαλα γηα ζσιελώζεηο, αηκνιέβεηεο 

2.630.550 2.310.590 2.756.862 2.659.887 2.922.441 

4 8473 
Μέξε&εμαξηήκαηα γηα κεραλέο ή ζπζθεπέο θιάζεσλ 8469 κέρξη 8472 

198.721 905.758 1.039.783 939.162 2.580.050 

5 8418 
Φπγεία, θαηαςύθηεο-δηαηεξεηέο, κεραλέο&ζπζθεπέο ηερλεηνύ θιίκαηνο 

14.512.236 1.405.584 1.816.870 2.421.371 2.449.288 

7 8467 
Δξγαιεία πνπ ιεηηνπξγνύλ κε ζπκπηεζκέλν αέξα 

22.219 76.650 27.741 225.716 2.431.667 

8 8428 
Αλειθπζηήξεο 

1.553.064 2.176.901 2.745.236 2.023.744 2.338.373 

9 8471 
Απηόκαηεο κεραλέο επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηώλ 

825.573 800.478 693.504 1.283.622 2.095.839 

10 8429 
Μπνπιληόδεο 

203.325 78.340 37.500 181.440 1.744.700 

11 8415 
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο ηερλεηνύ θιίκαηνο 

319.889 299.093 4.746.930 6.756.119 1.209.900 

12 8462 
Μεραλέο ζθπξειάηεζεο 

1.827.560 1.555.033 1.714.259 1.469.890 1.206.000 

13 8419 
Κιίβαλνη, ζεξκαληήξεο λεξνύ θιπ 

1.365.053 1.240.402 793.495 1.306.281 1.188.481 

14 8409 
Μέξεησλ θιάζεσλ 8407 ή 8408 

615.463 335.155 953.292 984.257 1.097.870 

15 8424 
Μεραληθέο ζπζθεπέογηα ηελ εθηόμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκό πγξώλ 

850.946 446.379 1.135.840 437.610 964.025 

16 8456 
Μεραλέο-εξγαιεία πνπ εξγάδνληαη αθαηξώληαο θάζε ύιε 

94.667 119.572 1.289.230 1.741.955 944.773 

17 8443 
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο εθηύπσζεο 

719.658 667.792 1.947.873 3.272.287 888.020 

18 8421 
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο θπγόθεληξεο 

202.686 1.786.260 968.365 873.844 724.037 

19 8479 
Άιιεο κεραλέο 

157.308 52.027 354.072 134.435 634.939 

20 8413 
Αληιίεο γηα πγξά 

414.182 358.223 413.271 349.565 634.637 

21 8414 
Αεξαληιίεο ή αληιίεο θελνύ 

229.507 365.981 648.897 545.258 577.754 

22 8433 Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη κεραληθέο επηλνήζεηο γηα ηε ζπγθνκηδή ή ηνλ 
αισληζκό ησλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ 

353.863 550.299 813.427 520.580 522.740 

23 8442 Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη πιηθά  γηα ηελ παξαζθεπή ή θαηαζθεπή ησλ 

πιαθώλ γηα ηελ εθηύπσζε εηθόλσλ 
73.719 158.123 202.271 286.327 436.450 

24 8422 
Πιπληήξηα πηάησλ 

367.183 458.200 374.428 343.108 352.271 

25 8480 
Πιαίζηα ρπηεξίνπ 

183.457 78.505 84.532 391.948 239.545 

26 8451 
Μεραλέο θαη ζπζθεπέο θαζαξηζηεξίνπ πθαζκάησλ 

429.793 805.120 241.615 329.588 225.586 

27 8438 Μεραλέο&ζπζθεπέο παξαζθεπήο ή βηνκεραληθήο παξαγσγήο ηξνθίκσλ 

ή πνηώλ 
526.038 329.550 403.001 162.376 222.496 

28 8432 Μεραλέο, ζπζθεπέο θαη κεραλήκαηα γεσξγηθά, θεπεπηηθά ή 
δαζνθνκηθά 

648.189 378.955 90.178 118.557 197.599 

29 8453 Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ παξαζθεπή, ηε δέςε ή ηελ θαηεξγαζία 

ησλ δεξκάησλ 
76.841 44.508 6.388 17.284 187.102 

30 8477 Μεραλέο θαη ζπζθεπέο γηα ηελ θαηεξγαζία ηνπ θανπηζνύθ ή ησλ 

πιαζηηθώλ πιώλ 
15.513 60.579 49.104 57.162 168.995 

Πηγή: EUROSTAT/ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιούνιορ 2018 – Επεξεπγαζία: Γπαθείος ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

→ ηελ επόκελε ζέζε ηεο γεληθήο θαηάηαμεο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ Γεξκαλία 

επξίζθνληαη ηα πεηξειαηνεηδή ΚΟ 27, ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο παξνπζηάδνπλ θαηά θαηξνύο 

έληνλεο δηαθπκάλζεηο θαη αζηάζεηα. Σν 2017 νη ειιεληθέο εμαγσγέο πεηξειαηνεηδώλ, απμαλόκελεο 

17,5%, αλήιζαλ ζε 72,8 εθ. Δπξώ. Σν κεγαιύηεξν ηκήκα απηώλ θαηέιαβαλ νη εμαγσγέο εηδηθνύ 

θαπζίκνπ αεξησζνπκέλσλ (ΚΟ 27101921), ε αμία ησλ νπνίσλ έθζαζε ην 2017 ζε 57,4 εθ. Δπξώ 

(102,8 ρηι. ηόλλνη), από 42,8 εθ. Δπξώ (85,6 ρηι. ηόλλνη) ην 2016. Αθνινύζεζαλ ηα πξντόληα 

νξπθηώλ θεξηώλ ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 27129099, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ αλήιζαλ ην 2017 ζε 8,9 

εθ. Δπξώ (14,6 ρηι. ηόλλνη), έλαληη 7,8 εθ. Δπξώ ην 2016 (10,7 ρηι. ηόλλνη). Σέινο, αλαθέξνληαη 

άιιεο ηξεηο θαηεγνξίεο πξντόλησλ δηύιηζεο πεηξειαίνπ, ήηνη νη ΚΟ 27101968 (πεηξέιαην 

εμσηεξηθή θαύζεο), ΚΟ 27101947 θαη ΚΟ 27101999 (άιια ιηπαληηθά ιάδηα), όπνπ νη εμαγσγέο 

καο ην 2017 αλήιζαλ ζε 3,9 εθ. Δπξώ (14,2 ρηι. ηόλλνη), 818 ρηι. Δπξώ (1,7 ρηι. ηόλλνη) θαη 721,6 

ρηι. Δπξώ (1061 ηόλλνη), έλαληη 7,5 εθ. Δπξώ (41 ρηι. ηόλλνη), 799,2 ρηι. Δπξώ (2,6 ρηι ηόλλνη) θαη 

1,7 εθ. Δπξώ (2,2 ρηι. ηόλλνη) ην 2016 αληηζηνίρσο. 
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→ Αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ ηερλνπξγεκάησλ από ρπηνζίδεξν, ζίδεξν ή ράιπβα ΚΟ 73, νη 

εμαγσγέο ηεο νπνίαο ζρεδόλ δηπιαζηάζζεθαλ, από 29,1 εθ. Δπξώ ην 2016 ζε 45,6 εθ. Δπξώ ην 

2017. Δληππσζηαθή άλνδν θαηέγξαςαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο ππνθαηεγνξίαο ΚΟ 7326 (άιια 

ηερλνπξγήκαηα από ζίδεξν ή ράιπβα θαηαιακβάλνληαο ηελ πξώηε ζέζε κε 13,8 εθ. Δπξώ , έλαληη 

3,7 εθ. Δπξώ ην 2016. Αλνδηθά θηλήζεθαλ επίζεο θαη νη ππνθαηεγνξίεο ΚΟ 7306 (άιινη 

ζσιήλεο), ΚΟ 7312 (ζπξκαηόζρνηλα) θαη ΚΟ 7324 (είδε πγηεηλήο θαη ηα κέξε ηνπο από 

ρπηνζίδεξν), ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο αλήιζαλ ην 2017 ζε 11,5 εθ. Δπξώ, 7,6 εθ. Δπξώ θαη 7,1 εθ. 

Δπξώ. Σέινο, αλαθέξνληαη νη θαηεγνξίεο ΚΟ 7308 (δηάθνξεο θαηαζθεπέο από ρπηνζίδεξν) θαη 

ΚΟ 7307 (εμαξηήκαηα ζσιελώζεσλ) κε εμαγσγέο 2 εθ. Δπξώ θαη 1,1 εθ. Δπξώ (2016: 849,4 ρηι. 

Δπξώ θαη 1,6 εθ. Δπξώ αληίζηνηρα). Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηηο ινηπέο ππνθαηεγνξίεο (4,9% επί 

ηνπ ζπλόινπ ηεο θαηεγνξίαο 73) κεηώζεθαλ ζπλνιηθά ειαθξώο, από 2,7 εθ. Δπξώ ην 2016 ζε 2,2 

εθ. Δπξώ ην 2017.  

→ Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηελ επόκελε θαηεγνξία ΚΟ 74 (ραιθόο θαη ηερλνπξγήκαηα από 

ραιθό) ην 2017 επαλήιζαλ ζε αλνδηθή πνξεία θαη δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 41,7 εθ. Δπξώ 

(2016: 36 εθ. Δπξώ). Απηό νθείιεηαη θαηά βάζε ζηελ αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ηεο θπξηόηεξεο 

ππνθαηεγνξίαο (κεξίδην 88,2% επί ησλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 74) ησλ ράιθηλσλ ζσιήλσλ 

ΚΟ 7411, νη νπνίεο αλήιζαλ ην 2017 ζε 36,8 εθ. Δπξώ, έλαληη 31,4 εθ. Δπξώ ην 2016. Ακειεηέα 

αύμεζε θαηέγξαςαλ θαη νη εμαγσγέο ξάβδσλ από ραιθό (ΚΟ 7407) (2017: 2,5 εθ. Δπξώ από 2,4 

εθ. Δπξώ ην 2016) παξακέλνληαο σζηόζν ζε ρακειά επίπεδα ζε ζύγθξηζε κε ηηο αξρέο ηεο 

ηξέρνπζαο δεθαεηίαο. Παξά ηηο επί κέξνπο δηαθπκάλζεηο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηηο ππόινηπεο 

ππνθαηεγνξίεο (πιάθεο θαη θύιια από ραιθό, απνξξίκκαηα θαη ζξαύζκαηα ραιθνύ, ζύξκαηα από 

ραιθό θα) παξέκεηλαλ ην 2017 πεξίπνπ ζην ίδην επίπεδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο (2017: 2,4 εθ. 

Δπξώ).  

→ Αύμεζε παξνπζίαζαλ ην 2017 θαη νη εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 38 (Γηάθνξα πξντόληα 

ρεκηθώλ βηνκεραληώλ), νη νπνίεο αλήιζαλ ζην επίπεδν ησλ 29,5 εθ. Δπξώ, έλαληη 27,4 εθ. Δπξώ 

ην 2016. εκαληηθόηεξε ππνθαηεγνξία (75,9% ησλ εμαγσγώλ ηεο δηςήθηαο θαηεγνξίαο) ζπληζηά ν 

ελεξγόο άλζξαθαο ΚΟ 3802 (ν νπνίνο κεηαμύ άιισλ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα θίιηξα ησλ ηζηγάξσλ) 

κε εμαγσγέο ην 2017 22,4 εθ. Δπξώ (2016: 19,1 εθ. Δπξώ). Αθνινπζεί κε αξθεηή δηαθνξά ε 

ππνθαηεγνξία ΚΟ 3824 (δηάθνξα θνληάκαηα θαη ζθπξνδέκαηα) κε εμαγσγέο, ην 2017, 4,5 εθ. 

Δπξώ, έλαληη 4,6 εθ. Δπξώ ην 2016. Οη ππόινηπεο εμαγσγέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θνινθώληα 

θαη ξεηηληθά νμέα, ππνθηλεηέο αληίδξαζεο, αληηδξαζηήξηα δηαγλσζηηθήο, πξντόληα γηα ην 

θνιιάξηζκα θα, θαηαιακβάλνπλ κεξίδην 8,8% ηεο δηςήθηαο θαηεγνξίαο θαη αλήιζαλ ζε 2,5 εθ. 

Δπξώ. 

→ Δπόκελε, κεηά ηα ρεκηθά πξντόληα, δηςήθηα θαηεγνξία ειιεληθώλ εμαγσγώλ, ηα νρήκαηα 

(ΚΟ 87), αθνξά ζην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο αμίαο ηνπο, επαλεμαγσγέο απηνθηλήησλ ή κεραλώλ 

κεγάινπ θπβηζκνύ θαηλνύξγησλ ή κεηαρεηξηζκέλσλ, θαζώο θαη αληαιιαθηηθώλ (ηα νπνία σο 

γλσζηόλ δελ παξάγνληαη ζηελ ρώξα καο), νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηα ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεσο. Χο εθ ηνύηνπ, δελ ρξήδνπλ αλάιπζεο ζην πιαίζην ηεο παξνύζαο έθζεζεο. Αλαθέξεηαη 

κόλνλ ν θσδηθόο ΚΟ 8712 (Πνδήιαηα), όπνπ ε αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ απμήζεθε έηη 

πεξαηηέξσ ην 2017 ζε 2,7 εθ. Δπξώ (2016: 2,5 εθ. Δπξώ). 

→ Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ηνπ ΚΟ 94 (Έπηπια, είδε θιηλνζηξσκλήο, ζπζθεπέο θσηηζκνύ θιπ), 

κεηά από 10εηή ζρεδόλ αλνδηθή πνξεία, ζεκείσζαλ ην 2017 θάκςε θαζώο κεηώζεθαλ από 19,1 εθ. 

Δπξώ ην 2016 ζε 17,4 εθ. Δπξώ ην 2017. Οη δηαρξνληθά πεξηζζόηεξεο εμαγσγέο αθνξνύλ ζε 

πξντόληα ηνπ ΚΟ 9403 (άιια έπηπια θαη κέξε απηώλ θπξίσο από κέηαιιν), νη νπνίεο αλήιζαλ ην 

2017 ζε 9,4 εθ. Δπξώ, έλαληη 10,1 εθ. Δπξώ ην 2016.  

Αθνινπζεί ε θαηεγνξία ΚΟ 9404 (ζνκηέδεο θαη ζηξώκαηα), κε εμαγσγέο, νη νπνίεο παξέκεηλαλ 

ζρεηηθά ζηαζεξέο ην 2017 ζηα 2,5 εθ. Δπξώ. Σελ 3
ε
 ζέζε θαηαιακβάλνπλ νη εμαγσγέο ηνπ ΚΟ 

9401 (θαζίζκαηα), κε εμαγσγέο, νη νπνίεο εκθαλίδνπλ ζηαζεξή αύμεζε ηα ηειεπηαία έηε 

αλεξρόκελεο ην 2017 ζηα 1,9 εθ. Δπξώ από 1,2 εθ. Δπξώ ηα 2016. Σέινο, αλαθέξνληαη νη ζπζθεπέο 

θσηηζκνύ (ΚΟ 9405) κε ζηαζεξέο θαηά θαλόλα εμαγσγέο πξνο ηελ Γεξκαλία ηα ηειεπηαία έηε. Σν 

2017 νη εμαγσγέο ηνπ ελ ιόγσ θσδηθνύ αλήιζαλ ζε 1,9 εθ. Δπξώ. 

→ Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ηνπ θσδηθνύ ΚΟ 52 βακβάθη (δηαθόξσλ βαζκώλ επεμεξγαζίαο) κεηά 
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από ζπλερή πησηηθή πνξεία ηα ηειεπηαία έηε επαλήιζαλ ζε ζεηηθή ηξνρηά, αλεξρόκελεο ζε 17,2 εθ. 

Δπξώ, έλαληη 14,2 εθ. Δπξώ ην 2016. Κύξηα αηηία, ε αύμεζε ησλ εμαγσγώλ ζηελ 2ε ζε αμία 

ππνθαηεγνξία ΚΟ 5201 (Βακβάθη, κε ιαλαξηζκέλν νύηε ρηεληζκέλν) ζηα 6,1 εθ. Δπξώ ην 2017 

έλαληη 3,5 εθ. Δπξώ ην 2016. εκαληηθόηεξε ππνθαηεγνξία παξακέλεη ν ΚΟ 5205 (Νήκαηα από 

βακβάθη, άιια λήκαηα γηα ξάςηκν, πνπ πεξηέρνπλ ηνπιάρηζηνλ 85 % θαηά βάξνο βακβάθη, κε 

ζπζθεπαζκέλα γηα ιηαληθή πώιεζε) κε εμαγσγέο, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζε 8,9 εθ. Δπξώ, 

έληαληη 9,1 εθ. Δπξώ ην 2016. 

→ ηνλ θσδηθό ΚΟ 33 (Καιιπληηθά), νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Γεξκαλία θηλνύληαη 

ζπλερώο αλνδηθά ηελ ηειεπηαία 7εηία θαη αλήιζαλ ην 2017 ζε 16,8 εθ. Δπξώ. Ζ ζεκαληηθόηεξε 

ππνθαηεγνξία ΚΟ 3304 αθνξά ζε πξντόληα νκνξθηάο ή θηηαζηδώκαηνο, νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ 

από ηελ ρώξα καο πξνο ηελ Γεξκαλία αλήιζαλ ην 2017 ζε 8,4 εθ. Δπξώ από 7,5 εθ. Δπξώ ην 2016. 

Οη εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ γηα ην μύξηζκα θαη απνζκεηηθώλ (ΚΟ 3307) δηπιαζηάζζεθαλ 

κεηαμύ 2016 θαη 2017 θαη πέξαζαλ ζηελ δεύηεξε ζέζε κε αμία 3,8 εθ. Δπξώ (2016: 1,6 εθ. Δπξώ). 

Σελ ηξίηε ζέζε θαηέιαβαλ νη εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ γηα καιιηά, παξά ηελ αύμεζε πνπ 

ζεκείσζαλ θαη απηέο ην 2017 ζηα 3,6 εθ. Δπξώ, έλαληη 2,9 εθ. Δπξώ ην 2016. Οη εμαγσγέο καο ζηηο 

ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο δελ ππεξβαίλνπλ ζπλνιηθώο ην 1 εθ. Δπξώ.  

→ Ζ αλάιπζε ηνπ ΚΟ 99 (Λνηπά πξντόληα) παξέιθεη, θαζώο δελ αθνξά ζε εκπνξεύκαηα 

θαζαπηά. 

→ Ζ θαηεγνξία ΚΟ 62 (Δλδύκαηα άιια από πιεθηά), παξά ηηο θαηά θαηξνύο δηαθπκάλζεηο, 

δηαηεξεί δηαρξνληθά αμηνζεκείσην κεξίδην ζηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο ηελ Γεξκαλία. Σν 2017, ε 

αμία ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο απμήζεθε έηη πεξεηαίξσ ζε 13,9 εθ. Δπξώ, έλαληη 13 

εθ. Δπξώ ην 2016. Σν κεγαιύηεξν κεξίδην (77,4%) θαιύπηνπλ θαηά ζεηξά νη ππνθαηεγνξίεο ΚΟ 

6204 (ηαγέξ, δαθέηεο, θνξέκαηα, παληειόληα γηα γπλαίθεο), ΚΟ 6203 (θνπζηνύκηα θαη παληειόληα 

γηα άληξεο), ΚΟ 6207 (εζώξνπρα θαη πηηδάκεο γηα άληξεο), ΚΟ 6206 (πνπθάκηζα γηα γπλαίθεο) 

θαη ΚΟ 6214 (καληίιηα, θαζθόι), νη εμαγσγέο ζηηο νπνίεο, παξά ηηο επί κέξνπο δηαθπκάλζεηο, 

παξέκεηλαλ ην 2017 ζρεηηθά ζηαζεξέο ζηα 10,2 εθ. Δπξώ (2016: 10,4 εθ. Δπξώ). Οη ινηπέο 

ππνθαηεγνξίεο εμαγσγώλ αθνξνύλ ηηο θαηεγνξίεο (ΚΟ 6202 παιηά γηα γπλαίθεο, ΚΟ 6205 

ππνπθάκηζα γηα άλδξεο, ΚΟ 6212 ζηεζόδεζκνη, ΚΟ 6201 παιηά γηα άλδξεο, 6208 θαλειάθηα, 

κεζνθόξηα γηα γπλαίθεο ΚΟ 6211 θόξκεο θαη αζιεηηθή ελδπκαζία θα), όπνπ νη εμαγσγέο καο 

αλήιζαλ ην 2017 ζπλνιηθά ζε 2,9 εθ. (2016: 2,5 εθ. Δπξώ). 

→ Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 90 (Όξγαλα θα ζπζθεπέο νπηηθήο, θσηνγξαθίαο, 

κέηξεζεο, όξγαλα ηαηξνρεηξνπξγηθήο) ην 2017 δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 12,5 εθ. Δπξώ, 

έλαληη 15,8 εθ. Δπξώ ην 2016. Κύξην ιόγν ζπληζηά ε κείσζε ζηηο ηξεηο πξώηεο ππνθαηεγνξίεο 

(κεξίδην 48,1% επί ησλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 90) ΚΟ 9028 (κεηξεηέο αεξίσλ), ΚΟ 

9021 (είδε θαη ζπζθεπέο νξζνπεδηθήο) θαη ΚΟ 9018 (όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα ηελ ηαηξηθή, ηε 

ρεηξνπξγηθή, ηελ νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή) από 5,5 εθ. Δπξώ, 3,9 εθ. Δπξώ θαη 2,7 εθ. Δπξώ 

ην 2016 ζε 2,5 εθ. Δπξώ, 1,9 εθ. Δπξώ θαη 1,5 εθ. Δπξώ αληηζηνίρσο ην 2017. Αληηζέησο, 

ζεκαληηθή αύμεζε θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο ζε όιεο ζρεδόλ ηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο (θαθνί 

επαθήο, ζεξκόκεηξα θαη άιιεο ζπζθεπέο κέηξεζεο, άιια όξγαλα θαη ζπζθεπέο κέηξεζεο, όξγαλα 

θαη ζπζθεπέο γηα αλαιύζεηο θπζηθέο ή ρεκηθέο θιπ) από 3,7 εθ. Δπξώ ζπλνιηθά ην 2016, ζε 6,5 εθ. 

Δπξώ ην 2017.  

→ Οη εμαγσγέο πξντόλησλ ηνπ ΚΟ 56 (Βάηεο, είδε ζρνηλνπνηίαο) ην 2017, παξέκεηλαλ 

νπζηαζηηθά ζην ίδην επίπεδν κε ην πξνεγνύκελν έηνο, ήηνη ζηα 11,8 εθ. Δπξώ. Δδώ νη εμαγσγέο ηεο 

ρώξαο καο θαηαλέκνληαη νπζηαζηηθά ζε δύν ππνθαηεγνξίεο κε ζπλνιηθό κεξίδην 96,9%. Ζ πξώηε 

εμ απηώλ αθνξά ζηνλ ΚΟ (Τθάζκαηα κε πθαζκέλα, έζησ θαη εκπνηηζκέλα, επηρξηζκέλα, 

επηθαιπκκέλα ή κε απαλσηέο ζηξώζεηο), νη εμαγσγέο ηνπ νπνίνπ αλήιζαλ ην 2017 ζε 7,1 εθ. Δπξώ, 

έλαληη 6,4 εθ. Δπξώ ην 2016. ηελ δεύηεξε ππνθαηεγνξία ΚΟ 5608 (πιηθά δηρηύσλ), νη εμαγσγέο 

καο αλήιζαλ ζε 4,2 εθ. Δπξώ, έλαληη 4,9 εθ. Δπξώ ην 2016. ε όιεο ηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο, 

νη εμαγσγέο δελ ππεξέβεζαλ ηα 370 ρηι. Δπξώ. 

→ Δληππσζηαθή άλνδν ζεκείσζαλ ην 2017 νη εμαγσγέο πξντόλησλ, ηεο θαηεγνξίαο ΚΟ 32 

(δεςηθά θαη βαθηθά εθρπιίζκαηα), νη νπνίεο αλήιζαλ ζε 11,5 εθ. Δπξώ, έλαληη 6,4 εθ. Δπξώ ην 

2016. Ζ αύμεζε αθνξά θαη ηηο ηξεηο θύξηεο ππνθαηεγνξίεο εμαγσγώλ (κεξίδην 85% επί ζπλόινπ 
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εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο) πνπ αθνξνύλ πξντόληα πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο θσδηθνύο ΚΟ 

3204 (ρξσζηηθέο ύιεο), ΚΟ 3215 (κειάληα ηππνγξαθίαο) θαη ΚΟ 3208 (ρξώκαηα επίρξηζεο θαη 

βεξλίθηα). Οη εμαγσγέο ηεο ρώξαο καο ζηνπο ελ ιόγσ θσδηθνύο αλήιζαλ ην 2017 ζε 3,6 εθ. Δπξώ, 

3,6 εθ. Δπξώ θαη 2,2 εθ. Δπξώ, έλαληη 3,1 εθ. Δπξώ, 926,7 ρηι. Δπξώ θαη 1,2 εθ. Δπξώ ην 2016. Οη 

εμαγσγέο καο ζηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο ζπλνιηθά αλήιζαλ ζε 1,6 εθ. Δπξώ (2016: 1 εθ. 

Δπξώ). 

→ Σειεπηαία ζηελ θαηάηαμε ησλ 30 πξώησλ δηςήθησλ θσδηθώλ εμαγώγηκσλ πξντόλησλ ηεο ρώξαο 

καο πξνο Γεξκαλία επξίζθνληαη ηα πξντόληα εθδνηηθώλ νίθσλ θαη βηνκεραληώλ πνπ 

αζρνινύληαη κε ηηο γξαθηθέο ηέρλεο (ΚΟ 49) κε αμία εμαγσγώλ ην 2017 10,3 εθ. Δπξώ (2016: 

10,4 εθ. Δπξώ). Οη ειιεληθέο εμαγσγέο εδώ αθνξνύλ νπζηαζηηθά κία κόλνλ ππνθαηεγνξία, ηνλ 

ΚΟ 4901 (βηβιία, θπιιάδηα θαη παξόκνηα έληππα) κε αμία εμαγσγώλ ην 2017 9,5 εθ. Δπξώ, έλαληη 

9,3 εθ. Δπξώ ην 2016. 

Λνηπέο Γηςήθηεο Καηεγνξίεο 

Πέξαλ ησλ 30 πξώησλ δηςήθησλ θαηεγνξηώλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ πξνο ηελ Γεξκαλία, νη νπνίεο 

αλαιύζεθαλ αλσηέξσ, δένλ όπσο αλαθεξζνύλ θαη κεκνλσκέλα πξντόληα ζε 4ςήθην ΚΟ ησλ 

ππνινίπσλ θαηεγνξηώλ, κε ζεκαληηθή αμία πσιήζεσλ ζηελ Γεξκαλία, όπσο (ζηνηρεία Πίλαθα 14): 

ΠΙΝΑΚΑ 14 

Λνηπνί ΚΟ (30 πξώηεο θαηεγνξίεο), 2012-2017 
(σιλ. Εςπώ) 

ΚΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

6302 Παληθά θξεβαηηνύ, ηξαπεδηνύ 5.705.853 6.222.245 6.638.121 7.350.222 8.516.233 7.730.739 

4303 

Γνύλεο 

7.250.498 8.098.285 7.012.145 7.132.420 5.401.147 7.367.452 

4302 8.048.898 5.913.132 5.312.866 6.667.836 1.467.452 1.632.507 

7210 

Πιαηέα πξντόληα έιαζεο, από ζίδεξν ή από 

όρη ζε θξάκα ράιπβεο, ζε δηάθνξα πιάηε 

5.163.993 5.844.949 6.176.404 6.352.259 5.124.557 4.977.453 

7211 1.918.817 1.787.343 887.983 683.454 1.154.045 2.317.903 

7212 1.193.741 1.050.911 597.584 793.104 719.867 1.749.342 

5407 
Νήκαηα/Τθάζκαηα από λήκαηα από 

ζπλζεηηθέο ίλεο ζπλερείο (ινπξίδεο) 

2.621.298 2.557.545 2.846.336 3.410.165 4.320.768 4.837.034 

5402 180.566 281.431 477.665 541.569 804.810 1.392.900 

2519 Οξπθηέο ύιεο: Μαγλεζία 1.205.002 1.195.116 1.289.902 1.090.544 2.418.662 3.778.821 

8302 

Πξνζαξηήκαηα, ζηδεξηθά θ.ά. είδε από 

θνηλά κέηαιια γηα έπηπια, πόξηεο, ζθάιεο, 

παξάζπξα, παληδνύξηα, ακαμώκαηα, είδε 

ηππνζθεπήο, κπανύια, θαζέιεο, κηθξά 

θηβώηηα θ.ά. ηερλνπξγήκαηα ηνπ είδνπο. 

Κξεκάζηξεο ηνίρνπ γηα ελδύκαηα&θαπέια, 

ππνζηεξίγκαηα&παξόκνηα είδε, από θνηλά 

κέηαιια. 

1.058.061 1.334.538 1.351.070 2.372.734 3.157.004 3.380.452 

6006 Άιια πιεθηά πθάζκαηα από καιιί, βακβάθη, 

ζπλζεηηθέο&ηερλεηέο ίλεο. 
3.602.804 3.565.731 3.034.219 3.063.536 2.823.831 2.945.969 

4016 Άιια ηερλνπξγήκαηα από θανπηζνύθ 

βνπιθαληζκέλν κε ζθιεξπκέλν 
249.193 9.747.824 9.490.875 104.275 620.509 2.668.504 

3401 απνύληα 2.546.634 2.403.621 3.373.469 2.560.104 2.486.653 2.206.365 

9102 Ρνιόγηα ηνπ ρεξηνύ, ηεο ηζέπεο 810.876 1.171.630 1.141.901 1.283.003 1.267.330 1.951.645 

8903 Φνπζθσηά πινία 873.246 724.355 1.239.334 1.156.467 1.326.362 1.686.099 

9504 Κνλζόιεο θαη κεραλέο βηληενπαηρληδηώλ 653.249 884.008 1.298.323 1.392.076 1.200.169 1.609.076 

2530 Βεξκηθνπιίηεο, πεξιίηεο θαη ρισξίηεο, κε 

εθηνλσκέλνη 
4.723.375 3.810.414 3.722.515 3.920.024 3.069.557 1.574.290 

6305 αθίδηα ζπζθεπαζίαο από βακβάθη πιεθηά 106.123 1.312.689 1.459.698 1.541.728 1.497.971 1.213.685 

Πηγή: EUROSTAT/ΕΛ.ΣΤΑΤ, Ιούνιορ 2018 – Επεξεπγαζία: Γπαθείος ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 

ΣΡΟΦΙΜΑ ΠΟΣΑ ΚΑΠΝΟ 

Σν κεξίδην ησλ εμαγσγώλ ηξνθίκσλ επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ ζηε Γεξκαλία 

κεηώζεθε από 37,3% ην 2016 ζε 36,9% ην 2017. 

→ ηελ πξώηε ζέζε ησλ εμαγσγώλ ειιεληθώλ ηξνθίκσλ θαη ηξίηε ζην ζύλνιν ησλ ειιεληθώλ 

εμαγσγώλ πξνο Γεξκαλία, κε κεξίδην 7,4%, θαηεηάγεζαλ γηα πξώηε θνξά, κεηά από ηνπιάρηζηνλ 

κία δεθαεηία ζπλερνύο αλόδνπ, ηα γαιαθηνθνκηθά πξντόληα (ΚΟ 04) κε αμία εμαγσγώλ 152,3 εθ. 

Δπξώ (2016: 138,3 εθ. Δπξώ). Οη εμαγσγέο ηπξηώλ (ΚΟ 0406), κε κεξίδην 91,2% ζην ζύλνιν ησλ 
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εμαγσγώλ ηεο δηςήθηαο θαηεγνξίαο, απμήζεθαλ ην 2017 ζε 139 εθ. Δπξώ έλαληη, 128,6 εθ. Δπξώ 

ην 2016. Μηθξή αύμεζε θαηέγξαςε θαη ην γηανύξηη (ΚΟ 0403) από 6,5 εθ. Δπξώ ην 2016 ζε 6,8 

εθ. Δπξώ ην 2017. Σέινο, ξεθόξ θαηέγξαςαλ νη ειιεληθέο εμαγσγέο κειηνύ από 901,3 εθ. Δπξώ ην 

2016 ζε 3,7 εθ. Δπξώ ηα 2017. 

→ ηελ δεύηεξε ζέζε ππνρώξεζε ε θαηεγνξία ησλ παξαζθεπαζκάησλ ιαραληθώλ-θξνύησλ 

(ΚΟ 20), νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο νπνίαο, απμήζεθαλ ειαθξώο από 148,4 εθ. Δπξώ ην 2016. ζε 

149,3 εθ. Δπξώ ην 2017.  

Οη πεξηζζόηεξεο εμαγσγέο (2017: 55,6 εθ. Δπξώ) αθνξνύλ ζηελ ππνθαηεγνξία ΚΟ 2005 

(ιαραληθά παξαζθεπαζκέλα αιιηώο παξά κε μίδη, όρη θαηεςπγκέλα). Κπξηόηεξν πξντόλ νη ειηέο 

ρσξίο μίδη (ΚΟ 20057000), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ παξέκεηλαλ, σο θαη ην 2016, ζηα 38,7 εθ. 

Δπξώ. Αμηνζεκείσηεο είλαη επίζεο νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζηνπο ΚΟ 20059950, 20059980 

(Μείγκαηα ιαραληθώλ, άιια ιαραληθά) κε 4 εθ. Δπξώ θαη 5,3 εθ. Δπξώ αληηζηνίρσο ην 2017 (2016: 

3,7 εθ. Δπξώ θαη 4,9 εθ. Δπξώ), ηα θαζόιηα (ΚΟ 20055900, 20055100) κε εμαγσγέο 2,1 εθ. Δπξώ 

θαη 1,9 εθ. Δπξώ αληηζηνίρσο (2016: 1,6 εθ. Δπξώ θαη 1,5 εθ. Δπξώ) θαη ζε βιαζηνύο από κπακπνύ 

(Κ 20059100) κε 2,1 εθ. Δπξώ ην 2017, έλαληη 1,6 εθ. Δπξώ ην 2016. 

Δπόκελε ζεκαληηθόηεξε ππνθαηεγνξία ε ΚΟ 2008 (Καξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε 

θπηώλ, αιιηώο παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ 

γιπθαληηθώλ ή αιθνόιεο), όπνπ νη ειιεληθέο εμαγσγέο κεηώζεθαλ από 55,7 εθ. Δπξώ ην 2016 ζε 

50,5 εθ. Δπξώ ην 2017. πγθεθξηκέλα, νη εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ ξνδαθίλσλ (ΚΟ 200870) 

κεηώζεθαλ έηη πεξαηηέξσ ην 2017, ζε 37,1 εθ. Δπξώ, έλαληη 42,2 εθ. Δπξώ ην 2016 θαη 52,2 εθ. 

Δπξώ ην 2015. Οη εμαγσγέο δηαηεξεκέλσλ βεξηθόθσλ ΚΟ 200850 ην 2017 αλήιζαλ ζε 5,3 εθ. 

Δπξώ, παξακέλνληαο ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα κε ην 2016. Σέινο, νη εμαγσγέο δηαηεξεκέλσλ 

κεηγκάησλ θξνύησλ (ΚΟ 200897) κεηώζεθαλ ην 2017 ζηα 4,5 εθ. Δπξώ έλαληη 6 εθ. Δπξώ ην 

2016. 

ζνλ αθνξά ζηελ ΚΟ 2001 (Λαραληθά, θαξπνί θαη θξνύηα θαη άιια βξώζηκα κέξε θπηώλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη ή νμηθό νμύ), νη ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία ην 

2017 απμήζεθαλ ζε 28,8 εθ. Δπξώ ην 2017, έλαληη 24,3 εθ. Δπξώ ην 2016. Κπξηόηεξν εμαγώγηκν 

πξντόλ ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο νη πηπεξηέο (ΚΟ 20019020 θαη 20019070) κε εμαγσγέο ην 2017 

17,6 εθ. Δπξώ θαη 1,4 εθ. Δπξώ, έλαληη 15,7 εθ. Δπξώ θαη 896,2 ρηι. Δπξώ ην 2016 θαζώο θαη νη 

ειηέο ζε μίδη (ΚΟ 20019065) κε εμαγσγέο ην 2017 8,7 εθ. Δπξώ έλαληη 6,7 εθ. Δπξώ ην 2016. Σα 

παξαζθεπάζκαηα ληνκάηαο ΚΟ 2002 παξέκεηλαλ ζηα ίδηα πεξίπνπ επίπεδα ηνπ 2016, κε αμία 

εμαγσγώλ 4,5 εθ. Δπξώ ην 2017. 

Οη εμαγσγέο ρπκώλ απμήζεθαλ ην 2017 ζε 3,7 εθ. Δπξώ από 3,3 εθ. Δπξώ ην 2016. ε 2,1 εθ. Δπξώ 

αλήιζαλ νη εμαγσγέο καξκειάδαο. Σέινο, ζεκεηώλνληαη νη εμαγσγέο παξαζθεπαζκάησλ 

καληηαξηώλ, νη νπνίεο αλήιζαλ ην 2017 ζε 1,4 εθ. Δπξώ. 

→ Οη εμαγσγέο λσπώλ θξνύησλ (ΚΟ 08) ζπληζηνύλ ηελ 2
ε
 ζεκαληηθόηεξε θαηεγνξία 

ηξνθίκσλ–πνηώλ θαη ηελ 6
ε
 (κε κεξίδην 6,8%) επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ καο πξνο ηελ 

Γεξκαλία. Σν 2017, νη εμαγσγέο ηεο ρώξαο καο ζε πξντόληα ηεο εμεηαδόκελεο θαηεγνξίαο, 

θαηέγξαςαλ κείσζε 7,2% θαη δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 140,4 εθ. επξώ, έλαληη 142,8 εθ. 

Δπξώ ην 2016. Σν κεγαιύηεξν κεξίδην ζηηο εμαγσγέο ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο (38,4%) 

θαηαιακβάλνπλ ζηαζεξά ηελ ηειεπηαία δεθαεηία ηα λσπά ζηαθύιηα (ΚΟ 080610), νη εμαγσγέο 

ησλ νπνίσλ επαλήιζαλ ην 2017 ζην πξν 4εηίαο πςειό επίπεδν ησλ 53,9 εθ. Δπξώ. Αθνινπζνύλ  

πνξηνθάιηα (ΚΟ 080510) κε εμαγσγέο 14,9 εθ. Δπξώ (2016: 26,1 εθ. Δπξώ), αθηηλίδηα (ΚΟ 

081050) κε 12,6 εθ. Δπξώ (2016: 11,2 εθ. Δπξώ), άιινη θαξπνί δηαηεξεκέλνη (ΚΟ 081190) κε 

10,3 εθ. Δπξώ (2016: 10,2 εθ. Δπξώ), θαξπνύδηα (ΚΟ 080711) κε 8 εθ. Δπξώ (2016: 8 εθ. Δπξώ), 

δηαηεξεκέλα θεξάζηα (ΚΟ 081210) κε 7,3 εθ. Δπξώ (2016: 6,2 εθ. Δπξώ), λσπά ξνδάθηλα (ΚΟ 

080930) κε 5,2 εθ. Δπξώ (2016: 10,2 εθ. Δπξώ), θεξάζηα (ΚΟ 080929) κε 4,9 εθ. Δπξώ (2016: 6 

εθ. Δπξώ), θξάνπιεο (ΚΟ 081010) κε 3,8 εθ. Δπξώ (2016: 3,7 εθ. Δπξώ), καληαξίληα (ΚΟ 

080522) κε 3,6 εθ. Δπξώ, ηα βεξίθνθα (ΚΟ 080910) κε 2,1 εθ. Δπξώ (2016: 6 εθ. Δπξώ), 

ζηαθίδεο (ΚΟ 080620) κε 2 εθ. Δπξώ ην 2017 όπσο θαη ην 2016, μεξά ζύθα (ΚΟ 080420) κε 1,4 

εθ. Δπξώ (2016: 894 ρηι. Δπξώ) θιπ. 

→ Οη εμαγσγέο αιθννινύρσλ πνηώλ (ΚΟ 22) ην 2017 απμεζείζεο έσο 3,3% αλήιζαλ ην 2017 ζε 
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70,3 εθ. Δπξώ, έλαληη 68,1 εθ. Δπξώ ην 2016. εκαληηθόηεξν εμαγσγηθό πξντόλ κε κεξίδην 28,7% 

επί ηνπ ζπλόινπ ησλ εμαγσγώλ ηεο θαηεγνξίαο πνηώλ, παξακέλεη κε δηαθνξά ην νύδν (ΚΟ 

22089041), ε αμία ησλ εμαγσγώλ ηνπ νπνίνπ αλήιζε ην 2017 ζε 20,2 εθ. Δπξώ, έλαληη 20,9 εθ. 

Δπξώ ην 2016. Αθνινπζνύλ άιια νηλνπλεπκαηώδε πνηά (ελδερνκέλσο ηζίπνπξν) κε ΚΟ 

22089069 κε εμαγσγέο αμίαο 6,2 εθ. Δπξώ ην 2017, έλαληη 5,8 εθ. Δπξώ ην 2016.  

Οη ειιεληθέο εμαγσγέο νίλσλ (ΚΟ 220421) απμήζεθαλ ην 2017 ζε 28,3 εθ. Δπξώ, έλαληη 27,3 εθ. 

Δπξώ ην 2016, θαη ν νίλνο (ΚΟ 220421) κε αμία εμαγσγώλ 27,3 εθ. Δπξώ. Αθνινπζνύλ ιηθέξ 

(220870) κε εμαγσγέο 3,5 εθ. Δπξώ, άιινη νίλνη (ΚΟ 220429) 1,7 εθ. Δπξώ θαη ην μύδη (ΚΟ 

220900) κε 1,5 εθ. Δπξώ. 

Δπίζεο, νη εμαγσγέο ιηθέξ (ΚΟ 220870) ππνρώξεζαλ ζε 3,1 εθ. Δπξώ έλαληη 3,3 εθ. Δπξώ ην 

2016 ελώ νη εμαγσγέο μπδηνύ (ΚΟ 220900) αλήιζαλ ηα 1,9 εθ. Δπξώ από 1,5 εθ. Δπξώ ην 2016. 

Αμίδεη ηδηαίηεξα, ηέινο, λα ζεκεησζεί ν δηπιαζηαζκόο εληόο ελόο έηνπο ησλ ειιεληθώλ εμαγσγώλ 

κπύξαο από 569 ρηι. Δπξώ ην 2016 ζε 1,1 εθ. Δπξώ ην 2017. 

→ ηελ 5
ε
 ζέζε επξίζθνληαη ηα ιίπε (ΚΟ 15), κε ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο πξνο Γεξκαλία λα 

απμάλνληαη ζεκαληηθά (24,2%) ην 2017, νη νπνίεο δηακνξθώζεθαλ ζην επίπεδν ησλ 57,9 εθ. Δπξώ, 

έλαληη 46,6 εθ. Δπξώ ην 2016. Ζ ρώξα καο, σο γλσζηόλ, εμάγεη θπξίσο εμαηξεηηθά παξζέλν 

ειαηόιαδν (ΚΟ 150910) θαη δεπηεξεπόλησο παξζέλν ειαηόιαδν (ΚΟ 150990), νη εμαγσγέο ησλ 

νπνίσλ αλήιζαλ ην 2017 ζε 43 εθ. Δπξώ θαη 10,5 εθ. Δπξώ έλαληη 31,1 εθ. Δπξώ θαη 12 εθ. Δπξώ 

αληίζηνηρα ην 2016. 

→ ηελ 6
ε
 ζέζε επξίζθνληαη ηα λσπά ιαραληθά (ΚΟ 07), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ από ηελ 

Διιάδα πξνο ηελ Γεξκαλία ππνρώξεζαλ ην 2017 έηη πεξεηαίξσ ζηα 47,5 εθ. Δπξώ, έλαληη 52 εθ. 

Δπξώ ην 2016 θαη 52,4 εθ. Δπξώ ην 2015. Κπξηόηεξα πξντόληα ηεο θαηεγνξίαο είλαη ηα ζπαξάγγηα 

(ΚΟ 070920), νη εμαγσγέο ησλ νπνίσλ ζηελ Γεξκαλία ππνρώξεζαλ ζην επίπεδν ησλ 14,7 εθ. 

Δπξώ, έλαληη 19,6 εθ. Δπξώ ηα 2016. Σελ δεύηεξε ζέζε θαηαιακβάλνπλ νη πηπεξηέο (ΚΟ 070960) 

κε εμαγσγέο 10,4 εθ. Δπξώ (2016: 10 εθ. Δπξώ). ηαζεξέο κε ειαθξέο δηαθπκάλζεηο παξακέλνπλ 

ηα ηειεπηαία έηε νη εμαγσγέο κεηγκάησλ ιαραληθώλ πξνζσξηλά δηαηεξεκέλσλ (ΚΟ 071190), ε 

αμία ησλ νπίσλ δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ 6,1 εθ. Δπξώ. εκαληηθόηεξα πξντόληα ηεο ελ ιόγσ 

6ςήθηαο θαηεγνξίαο είλαη ε θάππαξε (ΚΟ 07119070) κε εμαγσγέο ην 2017 3,3 εθ. Δπξώ θαη νη 

πηπεξηέο (ΚΟ 07119010) κε εμαγσγέο 1,7 εθ. Δπξώ.  

εκαληηθή άλνδν θαηέγξαςαλ νη εμαγσγέο ιαραληθώλ άβξαζησλ ή βξαζκέλσλ ζην λεξό ή ζηνλ 

αηκό, θαηεςπγκέλσλ (ΚΟ 071080) ε αμία ησλ νπίσλ δηακνξθώζεθε ζην επίπεδν ησλ 4,8 εθ. 

Δπξώ ην 2017, έλαληη 2,2 εθ. Δπξώ ην 2016. Βαζηθόηεξα πξντόληα : ζπαξάγγηα (ΚΟ 07108085) 

κε εληππσζηαθή αύμεζε εμαγσγώλ ην 2017 από 88,7 ρηι. Δπξώ (2016) ζε 2,5 εθ. Δπξώ θαη νη ειηέο 

(ΚΟ 07108010) κε εμαγσγέο ζηα 1,7 εθ. Δπξώ έλαληη 1,8 εθ. Δπξώ. ηελ 5
ε
 ζέζε ηεο εμαςήθηαο 

αλάιπζεο θαηαηάζζνληαη ηα αγγνύξηα (ΚΟ 070700), ε θζίλνπζα πνξεία ησλ νπνίσλ ζπλερίζηεθε 

θαη ην 2017 απνδνζέληα ζε αμία 4,7 εθ. Δπξώ από 7,6 εθ. Δπξώ ην 2016, 9,3 εθ. Δπξώ ην 2015 

θ.ν.θ. Οη εμαγσγέο ειηώλ πξνζσξηλά δηαηεξεκέλσλ (ΚΟ 071120) αλήιζαλ ζε 1,8 εθ. Δπξώ θαη 

λσπώλ (ΚΟ 070992) ζε 676,6 ρηι. Δπξώ. 

Σέινο, ε θαηεγνξία ησλ λσπώλ ιαραληθώλ (ΚΟ 07) πεξηιακβάλεη πιεζώξα άιισλ πξντόλησλ 

(όπσο ηνκάηεο, παηάηεο, κειηηδάλεο θα) κε κηθξόηεξε αμία εμαγσγώλ θαη ζεκαληηθέο δηαρξνληθέο 

δηαθπκάλζεηο. Σν 2017 νη εμαγσγέο απηώλ ζπλνιηθά αλήιζαλ ζε 4,1 εθ. Δπξώ έλαληη 3,7 εθ. Δπξώ 

ην 2016.  

→ Ζ αμία ησλ εμαγσγώλ παξαζθεπαζκάησλ κε βάζε ηα δεκεηξηαθά (ΚΟ 19), θαηαγξάθνληαο 

ζηαζεξή άλνδν ηελ ηειεπηαία 5εηία, αλήιζαλ ην 2017 ζε 43,6 εθ. Δπξώ. Σν κεγαιύηεξν κεξίδην ηεο 

θαηεγνξίαο (66,5%) θαηαιακβάλνπλ ηα κείγκαηα θαη δπκάξηα γηα ηελ παξαζθεπή πξντόλησλ 

αιεπξνπνηίαο (ΚΟ 190120), κε εμαγσγέο ύςνπο 29 εθ. Δπξώ (2016: 24,7 εθ. Δπξώ). Αθνινπζνύλ, 

κε απόζηαζε, παμηκάδηα (ΚΟ 190590), κε αμία εμαγσγώλ ην 2017 5,6 εθ. Δπξώ, έλαληη 5,3 εθ. 

Δπξώ, πξντόληα δεκεηξηαθώλ ηύπνπ θνξλ-θιέηθο από ξύδη (ΚΟ 190490), κε εμαγσγέο 3 εθ. Δπξώ 

(2016: 2,8 εθ. Δπξώ), δπκαξηθά (ΚΟ 190219) κε 2,4 εθ. Δπξώ, έλαληη 2,6 εθ. Δπξώ ην 2016, 

γθνθξέηεο (ΚΟ 190532) κε 1 εθ. Δπξώ από 1,1 εθ. Δπξώ ην 2016. Μείσζε θαηέγξαςαλ νη 

ειιεληθέο εμαγσγέο ζηηο ππόινηπεο ππνθαηεγνξίεο ελ ζπλόισ από 4,6 εθ. Δπξώ ζε 2,3 εθ. Δπξώ ην 

2016.  
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→ Διαθξά θάκςε, κεηά από κία δεθαεηία ζπλερνύο αλόδνπ, θαηέγξαςαλ ην 2017 γηα πξώηε θνξά 

νη εμαγσγέο πξντόλησλ ηνπ (ΚΟ 21) δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο, νη νπνίεο αλήιζαλ 

ζε 30,1 εθ. Δπξώ. Σν κεγαιύηεξν κέξνο θαηαιακβάλνπλ ηα παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο ηνπ ΚΟ 

210110 κε κεξίδην 70,5% ηεο θαηεγνξίαο θαη εμαγσγέο, νη νπνίεο αλήιζαλ ην 2017 ζε 21,2 εθ. 

(2016: 21,8 εθ. Δπξώ). Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ θαη νη εμαγσγέο παγσηνύ (ΚΟ 210500), νη 

νπνίεο ην 2016 πξαγκαηνπνίεζαλ άικα από ηα 105,4 ρηι. Δπξώ ζηα 4,4 εθ. Δπξώ δηαηεξώληαο ην 

επίπεδν απηό θαη ην 2017 (4,0 εθ. Δπξώ). Σέινο αλαθέξνληαη ηα παξαζθεπάζκαηα γηα ζνύπεο θαη 

δσκνύο (ΚΟ 210410), ησλ νπνίσλ νη εμαγσγέο αλήιζαλ ην 2017 ζε 1,4 εθ. από 1,3 εθ. Δπξώ ην 

2016. Οη ινηπέο ππνθαηεγνξίεο πεξηιακβάλνπλ εθρπιίζκαηα, απνζηάγκαηα θαη ζπκππθλώκαηα 

(ΚΟ 210111), παξαζθεπάζκαηα γηα ζάιηζεο (ΚΟ 210390), άιια παξαζθεπάζκαηα δηαηξνθήο 

(ΚΟ 210420) θ.α. κε ζπλνιηθή αμία εμαγσγώλ ην 2017 ηα 3,1 εθ. Δπξώ.  

→ Οη ειιεληθέο εμαγσγέο ηρζπεξώλ (ΚΟ 03) απμήζεθαλ ην 2017 ζε 25,1 εθ. Δπξώ, έλαληη 26 εθ. 

Δπξώ ην 2016. Κπξηόηεξν εμαγσγηθό πξντόλ ηεο θαηεγνξίαο (κε κεξίδην 43,6%) είλαη ε ηζηπνύξα 

(ΚΟ 030285), ε αμία ησλ εμαγσγώλ ηεο νπνίαο αλήιζε ζε 12,3 εθ. Δπξώ από 11,1 εθ. Δπξώ ην 

2016. Αθνινπζεί ην ιαβξάθη (ΚΟ 030284) κε κεξίδην 16,7% θαη εμαγσγέο ην 2017 4,7 εθ. Δπξώ 

(2016: 4,4 εθ. Δπξώ). εκαληηθέο είλαη ζην ζύλνιό ηνπο θαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο καιαθίσλ θαη 

καιαθνζηξάθσλ ηνπ ΚΟ 0307, νη νπνίεο απμάλνληαη ζηαζεξά ηα ηειεπηαία έηε θαη αλήιζαλ ην 

2017 ζηα 7,4 εθ. Δπξώ. Αμηνζεκείσηεο ζην ζύλνιό ηνπο είλαη θαη νη ειιεληθέο εμαγσγέο ζε ζεηξά 

ππνθαηεγνξηώλ ηεο γεληθόηεξεο θαηεγνξίαο ησλ ηρζπεξώλ, νη νπνίεο αζξνηζηηθά αλήιζαλ ην 2017 

ζε 3,1 εθ. Δπξώ (2016: 3,3 εθ. Δπξώ). 

→ εκαληηθή αύμεζε θαηέγξαςαλ γηα έλα αθόκε έηνο νη ειιεληθέο εμαγσγέο δαραξσδώλ 

παξαζθεπαζκάησλ (ΚΟ 17), νη νπνίεο ην 2017 αλήιζαλ ζε 18,6 εθ. Δπξώ, έλαληη 16,7 εθ. Δπξώ 

ην 2016. Μεηαμύ 2010-2017 νη ειιεληθέο εμαγσγέο ηεο θαηεγνξίαο πξνο Γεξκαλία έρνπλ 

ππεξδηπιαζηαζηεί. Αθνξνύλ δε ζρεδόλ εμ’ νινθιήξνπ ζε πξντόληα ηνπ ΚΟ 070490 πνπ 

πεξηιακβάλεη θαξακέιεο θαη θνπθέηα. 

→ Από ηηο ινηπέο δηςήθηεο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ αλαθέξνληαη επηιεθηηθά νη ηεηξαςήθηνη ΚΟ κε 

ηηο ζεκαληηθόηεξεο εμαγσγέο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ θαηά ζεηξά δηάθνξα παξαζθεπάζκαηα θαη 

θνλζέξβεο θξεάησλ κε εμαγσγέο 4,4 εθ. Δπξώ ην 2017, έλαληη 3,5 εθ. Δπξώ ην 2016, ηζηγάξα (ΚΟ 

2402) κε εμαγσγέο 3,4 εθ. Δπξώ ην 2017 (2016: 1,8 εθ. Δπξώ), ζνπζάκη (ΚΟ 1207) κε εμαγσγέο 

1,5 εθ. Δπξώ θα. 
 


