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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ-  ΤΜΗΜΑ ΜΙΛΑΝΟΥ 

  
 
Στατιστική ανάλυση εισαγωγών ελληνικών προϊόντων στη Λομβαρδία  
 

Σύμφωνα με τα ιταλικά στατιστικά στοιχεία, στη Λομβαρδία κατευθύνθηκε το 25,5% 
των ελληνικών προϊόντων που εισήχθησαν στην Ιταλία, ενώ από αυτή προήλθε το 26% των 
ιταλικών προϊόντων που εξήχθησαν στη χώρα μας το 20161.  

Συνολικά εισήχθησαν από την Ελλάδα προϊόντα αξίας €649 εκ., ενώ εξήχθησαν στην 
Ελλάδα από τη Λομβαρδία προϊόντα αξίας €1 δις.  

Η αξία των εξαγωγών μας προς την περιφέρεια αυξήθηκε  για τρίτη συνεχόμενη χρονιά 
ως εξής: 22,9% το 2014, 19,65% το 2015 και 6,36% το 2016. Η αυξητική τάση το 2016 φαίνεται 
να συγκρατείται, ωστόσο είναι σκόπιμο να συνυπολογιστεί το γεγονός ότι την ίδια χρονιά οι 
εισαγωγές της Λομβαρδίας από όλο τον κόσμο μειώθηκαν κατά -1,29%.  
 
Διμερές εμπόριο Λομβαρδίας με την Ελλάδα 2011-2016   

Αξίες σε ευρώ 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Εισαγωγές Λομβαρδίας από 
την Ελλάδα 512.497.075 422.752.745 415.069.826 510.186.848 610.419.026 649.239.659 
Εξαγωγές Λομβαρδίας στην 
Ελλάδα  1.093.369.868 945.053.142 935.177.276 983.195.232 1.000.992.834 1.008.395.177 
Ισοζύγιο για την Λομβαρδία 580.872.793 522.300.397 520.107.450 473.008.384 390.573.808 359.155.518 
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ιταλικής στατιστική υπηρεσίας, η οποία παρουσιάζει τις εμπορικές 
συναλλαγές των ιταλικών περιφερειών σε Κωδικούς Οικονομικής Δραστηριότητας  (ATECO/ 
NACE), τα 10 κυριότερα εισαγόμενα από την Ελλάδα στην Λομβαρδία προϊόντα είναι τα 
προϊόντα που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες οικονομικής δραστηριότητας (κατά σειρά 
αξίας):  
Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού  
Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών 
Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων 
Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων 
Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων 
Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου  
Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών 
Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και 
συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές 
Κατασκευή πλαστικών προϊόντων  
Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι             
  

Μεταξύ 2015 και 2016 παρατηρείται αύξηση στο βαθμό συγκέντρωσης των εξαγωγών 
μας (βλ. Πίνακα 3). Τα 5 πρώτα σε αξία προϊόντα το 2016 καλύπτουν το 64,4% των εξαγωγών 

                                                   
1 Το σύνολο των στατιστικών στοιχείων που παρουσιάζονται προέρχονται από την Ιταλική Στατιστική Υπηρεσία . Η 
επεξεργασία των στοιχείων πραγματοποιήθηκε από το Γραφείο ΟΕΥ Μιλάνου.  
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μας, έναντι 61,7% το 2015 και 59,3% το 2014. Εξετάζοντας τα στοιχεία συμπεραίνουμε ότι το 
γεγονός αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην μεγάλη αύξηση της αξίας της κατηγορίας 
“κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών”, προϊόντα τα οποία το 2016 αντιπροσωπεύουν το 33% 
των εξαγωγών στην Λομβαρδία.  Η αύξηση της συγκέντρωσης και κατά συνέπεια εξάρτησης 
από λιγότερα προϊόντα είναι μια τάση μη θετική.  
 
1. Διακυμάνσεις -τάσεις που καταγράφουν τα ελληνικά προϊόντα την εξαετία 2011-2016 
 
α. 10 πρώτα σε αξία προϊόντα  
 Εξετάζοντας τα στοιχεία της εξαετίας 2011-2016 και ειδικότερα τα ποσοστά μεταβολής 
και συμμετοχής στο σύνολο των εξαγωγών μας παρατηρούνται τα ακόλουθα:  
 H πρώτη σε αξία κατηγορία, ηλεκτρονικών υπολογιστών και εξοπλισμού (€216.3 εκ), 
παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ετήσιων διακυμάνσεων κατά την εξαετία υπό εξέταση. 
Το 2016 παρουσίασε αύξηση για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και λόγω της υψηλής αξίας της 
συμπαρέσυρε την πορεία των εξαγωγών μας θετικά. Αν απομονωθεί η κατηγορία αυτή οι 
εξαγωγές στη Λομβαρδία παρουσιάζουν μείωση -2%.   
 Τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών παρουσιάζουν αύξηση σε όλα τα υπό 
εξέταση έτη, και η αξία τους στην εξαετία αυξήθηκε συνολικά κατά 28%. Το ποσοστό 
συμμετοχής τους στο σύνολο της αξίας των εξαγωγών μας κυμαίνεται από 12.4% το 2013 σε 
8.9% το 2016.  
 Τα μέταλλα, λόγω και της φύσης του προϊόντος, παρουσιάζουν ετήσιες διακυμάνσεις 
στην αξία τους. Παρά την υψηλή αξία τους παρατηρείται μείωση του ποσοστού συμμετοχής 
τους στο σύνολο από 17% το 2013 σε 8.8% το 2016. 
 Τα γαλακτοκομικά σημείωσαν μεν πτώση στην αξία τους το 2016, ωστόσο οι 
προηγούμενες χρονιές ήταν ιδιαίτερα θετικές (πλην του 2012) και συνολικά από το 2011 ως το 
2016 η αξία τους έχει αυξηθεί 5 φορές. 
 Τα φαρμακευτικά προϊόντα παρουσιάζουν μια σταθερά θετική εικόνα (πλην του 2014) 
στο υπό εξέταση διάστημα.  
 Τα προϊόντα διύλισης πετρελαίου εμφανίζουν σημαντικές ετήσιες διακυμάνσεις. 
 Τα προϊόντα καλλιέργειας μη πολυετών φυτών, επίσης, παρουσιάζουν ετήσιες 
αυξομειώσεις, ενώ είναι από τα λίγα προϊόντα για τα οποία τα ισοζύγιο είναι θετικό υπέρ της 
χώρας μας.  
 Τα προϊόντα της κατηγορίας “παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και 
αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές” παρουσιάζουν 
μείωση τα τελευταία 4 έτη (είχαν αυξηθεί σημαντικά το 2012) 

Η κατηγορία “Κατασκευή πλαστικών προϊόντων” από το 2014 φαίνεται να 
σταθεροποιείται σε αξίες άνω των 10 εκ. ευρώ και παρά τις αυξομειώσεις συνολικά από το 
2011 η αξία τους είναι αυξημένη κατά 2 φορές 
 Τα είδη από χαρτί η χαρτόνι δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις και 
βρίσκονται σταθερά στην εξαετία άνω των 12 εκ . Ευρώ.  
  

Σημειώνεται ότι για τις παραπάνω κατηγορίες προϊόντων, πλην των φαρμακευτικών και 
των πλαστικών, το εμπορικό ισοζύγιο είναι θετικό για τη χώρα μας.  
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Η πορεία των εισαγωγών των προϊόντων αυτών από την Ελλάδα στη Λομβαρδία αποτυπώνεται 
για την τελευταία εξαετία στον παρακάτω πίνακα.  
 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2012
ΜΤΒΛ       
11-12 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2013

ΜΤΒΛ     
12-13 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2014

ΜΤΒΛ        
13-14 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2015

ΜΤΒΛ          
14-15 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2016

ΜΤΒΛ  
15-16

ΜΤΒΛ   11-
16

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 512.497.075 422.752.745 -18% 415.069.826 -2% 510.186.848 23% 610.419.026 20% 649.239.659 6% 27%
CI262-Κατασκευή ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και περιφερειακού 
εξοπλισμού 7.198.292 756.162 -89% 568.631 -25% 117.565.701 20575% 167.284.573 42% 216.377.832 29% 2906%
AA030-Προϊόντα αλιείας και 
υδατοκαλλιεργειών 45.215.192 50.200.097 11% 51.519.960 3% 53.965.006 5% 54.792.778 2% 57.910.981 6% 28%
CH244-Παραγωγή βασικών 
πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη 
σιδηρούχων μετάλλων 138.663.312 67.949.031 -51% 71.069.977 5% 61.025.475 -14% 72.610.981 19% 57.119.908 -21% -59%
CA105-Παραγωγή γαλακτοκομικών 
προϊόντων 7.017.175 6.644.256 -5% 21.122.688 218% 38.006.502 80% 49.318.243 30% 47.907.526 -3% 583%
CF212-Παραγωγή φαρμακευτικών 
σκευασμάτων 17.854.918 23.943.226 34% 40.305.438 68% 32.059.406 -20% 32.617.116 2% 38.828.666 19% 117%
CD192-Παραγωγή προϊόντων 
διύλισης πετρελαίου 20.720.499 186.456 -99% 63.409 -66% 34.516 -46% 30.366.091 87877% 22.482.424 -26% 9%
AA011-Καλλιέργεια μη πολυετών 
φυτών 20.344.865 29.848.096 47% 19.127.802 -36% 22.733.168 19% 19.066.952 -16% 19.498.255 2% -4%
CE201-Παραγωγή βασικών 
χημικών προϊόντων, λιπασμάτων 
και αζωτούχων ενώσεων, 
πλαστικών και συνθετικών υλών 
σε πρωτογενείς μορφές 23.160.400 38.736.297 67% 24.242.681 -37% 22.179.859 -9% 18.858.592 -15% 17.109.413 -9% -26%
CG222 - Κατασκευή πλαστικών 
προϊόντων 4.771.898 2.561.035 -46% 9.797.279 283% 13.451.888 37% 12.826.706 -5% 15.179.205 18% 218%
CC172-Κατασκευή ειδών από χαρτί 
και χαρτόνι 12.413.846 14.176.535 14% 16.303.449 15% 16.021.181 -2% 13.777.331 -14% 13.805.903 0% 11%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 10 ΠΡΩΤΑ ΣΕ ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2016 - ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ NACE2007

 
 
 
β. Παρατηρήσεις επί άλλων προϊόντων 
  

Άλλα προϊόντα για τα οποία το ισοζύγιο είναι θετικό για την Ελλάδα είναι τα προϊόντα 
που ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:  

Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και λιπών, Προπαρασκευή και νηματοποίηση 
υφαντικών ινών, Ζωική παραγωγή (η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό 
δραστηριοτήτων και δεν είναι εφικτό να προσδιοριστεί σε τι αφορούν οι εξαγωγές μας στη 
Λομβαρδία για αυτή),  Κατασκευή γούνινων ειδών, Ορυχεία και λατομεία π.δ.κ.α.. 
 Σε σχέση με την εικόνα τους καθ' όλη την εξαετία υπό εξέταση, σημαντική αύξηση 
παρατηρείται το 2016 στα προϊόντα κατηγορίας “παραγωγή άλλων ειδών διατροφής”, τα οποία 
αύξησαν την αξία τους σε €7,2 εκ σημειώνοντας το 2016 αύξηση 224% (υψηλότερη τιμή 
εξαετίας).  
 Σημαντική ήταν η αύξηση το 2016 για τα άλλα χημικά προϊόντα σε €2,2 εκ. με 
πενταπλασιασμό της αξίας τους. Η κατηγορία “Παραγωγή προϊόντων αλευρόμυλων· παραγωγή 
αμύλων και προϊόντων αμύλου” €2 εκ, παρουσίασε το προηγούμενο έτος αύξηση 43%, η 
κατηγορία “Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και  συναφών ειδών” 1,1 εκ 
αύξηση 133% και η κατηγορία “προϊόντα κρέατος” 53%.  
  

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζεται η συμβολή έκαστης κατηγορίας επί του συνόλου 
των εισαγωγών ελληνικών προϊόντων για τα 20 σημαντικότερα σε αξία προϊόντα για το 
διάστημα  2013-2016.  

 
Στο παράρτημα παρουσιάζονται τα στατιστικά της τελευταίας εξαετίας για τα 20 πρώτα 

προϊόντα από την Ελλάδα.  
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2. Τάσεις επί των εισαγωγών της περιφέρειας Λομβαρδίας - προοπτικές.  
 Το σύνολο των εισαγωγών της περιφέρειας το 2016 ανήλθε σε €114,6 δις  σημειώνοντας 
μείωση έναντι του 2015 κατά -1,29%.  Τα κυριότερα προϊόντα που εισήχθησαν στη Λομβαρδία 
το 2016 ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες (κατά σειρά αξίας):  
 Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, 
πλαστικών και συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές. Το σύνολο των εισαγωγών της 
κατηγορίας αυτής ανήλθε σε αξία τα €10,3 δις σημειώνοντας μείωση έναντι του 2015 κατά -
6,6%  Οι εισαγωγές από την Ελλάδα αποτέλεσαν μόλις το 0,2% του συνόλου (€17,1 εκ).  
 Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων.  Οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε €6,9 δις 
μένοντας σχεδόν στάσιμες. Το ποσοστό των ελληνικών προϊόντων ανήλθε σε 0,6% του συνόλου 
(€38.8 εκ.).  
 Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων.  Η αξία των εισαγωγών παρουσιάζει αύξηση την 
τελευταία τριετία και διαμορφώνεται σε €5,4 δις.  

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 100 100 100 100

0.14% 23.04% 27.40% 33.33%
12.41% 10.58% 8.98% 8.92%

17.12% 11.96% 11.90% 8.80%
5.09% 7.45% 8.08% 7.38%
9.71% 6.28% 5.34% 5.98%
0.02% 0.01% 4.97% 3.46%
4.61% 4.46% 3.12% 3.00%

5.84% 4.35% 3.09% 2.64%
2.36% 2.64% 2.10% 2.34%
3.93% 3.14% 2.26% 2.13%
3.89% 2.79% 2.02% 1.82%

2.60% 1.38% 2.34% 1.80%

2.36% 0.20% 2.24% 1.66%
0.70% 0.43% 0.36% 1.11%

1.29% 1.06% 0.98% 1.06%

1.75% 1.54% 1.08% 1.03%

0.91% 0.95% 0.84% 0.99%

2.16% 3.06% 0.77% 0.95%
3.74% 2.91% 1.18% 0.88%

0.98% 0.80% 0.84% 0.85%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 20 ΠΡΩΤΑ ΣΕ ΑΞΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2016 – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟΥ  – ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ NACE 2007

ΠΟΣΟΣΤΟ 
2013 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
2014  

ΠΟΣΟΣΤΟ 
2015

ΠΟΣΟΣΤΟ 
2016

CI262-Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακού εξοπλισμού 
AA030-Προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών
CH244-Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και 
άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων
CA105-Παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων
CF212-Παραγωγή φαρμακευτικών σκευασμάτων
CD192-Παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 
AA011-Καλλιέργεια μη πολυετών φυτών
CE201-Παραγωγή βασικών χημικών προϊόντων, 
λιπασμάτων και αζωτούχων ενώσεων, πλαστικών και 
συνθετικών υλών σε πρωτογενείς μορφές
CG222 - Κατασκευή πλαστικών προϊόντων
CC172-Κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι 
CH259-Κατασκευή άλλων μεταλλικών προϊόντων
CE204-Παραγωγή σαπουνιών και απορρυπαντικών, 
προϊό-
ντων καθαρισμού και στίλβωσης, αρωμάτων και παρα-
σκευασμάτων καλλωπισμού
CA104-Παραγωγή φυτικών και ζωικών ελαίων και 
λιπών
CA108-Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής
CB151-Κατεργασία και δέψη δέρματος· κατασκευή 
ειδών ταξι-
διού (αποσκευών), τσαντών, ειδών σελοποιίας και 
σαγ-
ματοποιίας· κατεργασία και βαφή γουναρικών
CH257-Κατασκευή μαχαιροπίρουνων, εργαλείων και 
σιδηρικών
CB131-Προπαρασκευή και νηματοποίηση υφαντικών 
ινών
CH242-Κατασκευή χαλύβδινων σωλήνων, αγωγών, 
κοίλων ει-
δών με καθορισμένη μορφή και συναφών 
εξαρτημάτων
EE381-Συλλογή απορριμμάτων
CA102-Επεξεργασία και συντήρηση ψαριών, 
καρκινοειδών και
Μαλακίων



 5 

 Κατασκευή εξοπλισμού επικοινωνίας. Οι εισαγωγές μειώθηκαν το 2016 κατά -8,8% 
ανερχόμενες σε €4,6 δις.  
 Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. Το σύνολο 
των εισαγωγών της περιφέρειας από τον κόσμο για την κατηγορία αυτή ήταν €4,4 δις και 
σημείωσε μείωση σε σχέση με το 2015 κατά -5,7%. Το ποσοστό των ελληνικών προϊόντων, τα 
οποία σε αντίθεση με το σύνολο αυξήθηκαν, ήταν 4,8% (€216,3 εκ).   
  Παραγωγή βασικού σιδήρου, χάλυβα και σιδηροκραμάτων. Η αξία των εισαγωγών 
μειώθηκε κατά -11,4% το 2016 ανερχόμενη σε € 4,4 δις.  
 Κατασκευή άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης. Η αξία τους  αυξήθηκε σε €4,3 δις κατά 
12,2% έναντι του 2015.  
 Παραγωγή βασικών πολύτιμων μετάλλων και άλλων μη σιδηρούχων μετάλλων. Οι 
εισαγωγές για τα προϊόντα αυτά μειώθηκαν κατά -11, 3% ανερχόμενες σε €4,2 δις. Το ποσοστό 
των ελληνικών προϊόντων ήταν 1,3% 
  Κατασκευή ειδών ένδυσης, εκτός από γούνινα ενδύματα. Εισαγωγές αξίας €3,6 δις με 
αύξηση 4.,%.  
 Κατασκευή μηχανημάτων γενικής χρήσης. Εισαγωγές €3,4 δις με αύξηση 3,21%.  
 
 Εξετάζοντας το σύνολο των προϊόντων παρατηρείται ότι τα ελληνικά προϊόντα έχουν 
ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά συμμετοχής επί του συνόλου (κάτω του 1%), γεγονός που 
υποδεικνύει ότι υφίστανται περιθώρια για την περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών μας σε 
κατηγορίες ελληνικού ενδιαφέροντος. Η κατηγοριοποίηση των εμπορικών στοιχείων με το  
συγκεκριμένο σύστημα, ωστόσο, δεν επιτρέπει στις περισσότερες περιπτώσεις εξαγωγή 
συμπερασμάτων σε μεγαλύτερη ανάλυση (επίπεδο προϊόντος) .   
  

Τα  ελληνικά προϊόντα με την υψηλότερη συμμετοχή στο σύνολο των εισαγωγών της 
Λομβαρδίας είναι : 
 “προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιεργειών” με ποσοστό 18,5% του συνόλου των εισαγωγών της 
περιφέρειας για αυτό το προϊόν αυτό το 2016 (22.4% το 2015) 
- κατηγορία “κατασκευή γούνινων ενδυμάτων”, με ποσοστό 14,6% του συνόλου το2016 και 
αξία €3 εκ  σε σύνολο €21 εκ. 
Άλλες κατηγορίες με συμμετοχή σχετικά υψηλή είναι  
- κατηγορία “παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων”, με ποσοστό  4,1% του συνόλου 
- κατασκευή ειδών από χαρτί και χαρτόνι, 3,9% 
- παραγωγή προϊόντων διύλισης πετρελαίου 3,2%  
- καλλιέργεια μη πολυετών 2,5%  
 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται η πορεία εισαγωγών των 20 σημαντικότερων σε 
αξία προϊόντων στη Λομβαρδία το διάστημα 2011-2016.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2012
ΜΤΒΛ  11-
12 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2013

ΜΤΒΛ  12-
13 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2014

ΜΤΒΛ        
13-14 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2015

ΜΤΒΛ       
14-15 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2016

 ΜΤΒΛ       
15-16 

ΜΤΒΛ        
11-16

ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 124.843.886.927 116.154.765.787 -6,96% 110.247.683.533 -5,09% 110.387.326.212 0,13% 116.161.848.807 5,23% 114.664.495.499 -1,29% -8,15%
CE201-Prodotti chimici di 
base, fertilizzanti e 
composti azotati, materie 
plastiche e gomma 
sintetica in forme primarie 10.809.764.078 10.789.100.979 -0,19% 10.409.601.911 -3,52% 10.490.062.694 0,77% 11.077.870.215 5,60% 10.339.608.875 -6,66% -4,35%
CF212-Medicinali e 
preparati farmaceutici 7.555.789.959 7.758.216.432 2,68% 6.993.873.585 -9,85% 6.812.739.652 -2,59% 6.993.870.639 2,66% 6.987.800.694 -0,09% -7,52%
CL291-Autoveicoli 6.025.619.079 3.823.355.164 -36,55% 3.194.902.364 -16,44% 3.714.689.369 16,27% 4.486.863.102 20,79% 5.494.142.432 22,45% -8,82%
CI263-Apparecchiature 
per le telecomunicazioni 3.752.694.052 3.932.283.417 4,79% 4.310.167.281 9,61% 4.013.011.500 -6,89% 5.055.438.143 25,98% 4.608.802.802 -8,83% 22,81%
CI262-Computer e unità 
periferiche 4.874.043.669 4.992.842.475 2,44% 4.684.727.411 -6,17% 4.720.600.055 0,77% 4.746.570.995 0,55% 4.475.372.052 -5,71% -8,18%
CH241-Prodotti della 
siderurgia 5.768.340.464 4.468.425.719 -22,54% 4.413.145.963 -1,24% 4.565.884.887 3,46% 5.009.362.922 9,71% 4.437.159.772 -11,42% -23,08%
CK282-Altre macchine di 
impiego generale 3.751.048.373 3.443.936.013 -8,19% 3.524.190.979 2,33% 3.715.423.355 5,43% 3.901.278.725 5,00% 4.378.893.238 12,24% 16,74%
CH244-Metalli di base 
preziosi e altri metalli non 
ferrosi; combustibili 
nucleari 5.774.625.791 4.944.308.274 -14,38% 4.586.500.299 -7,24% 4.535.019.971 -1,12% 4.814.848.142 6,17% 4.267.279.702 -11,37% -26,10%
CB141-Articoli di 
abbigliamento, escluso 
l'abbigliamento in pelliccia 3.203.676.695 3.044.211.766 -4,98% 2.947.538.255 -3,18% 3.194.561.262 8,38% 3.518.081.543 10,13% 3.668.078.344 4,26% 14,50%
CK281-Macchine di 
impiego generale 2.897.321.021 2.935.734.056 1,33% 3.111.909.392 6,00% 3.187.478.221 2,43% 3.353.552.066 5,21% 3.461.362.391 3,21% 19,47%
CI265-Strumenti e 
apparecchi di misurazione, 
prova e navigazione; 
orologi 2.744.007.027 2.670.041.251 -2,70% 2.612.774.572 -2,14% 2.718.232.105 4,04% 3.038.397.112 11,78% 2.859.378.555 -5,89% 4,20%
CJ271-Motori, generatori 
e trasformatori elettrici; 
apparecchiature per la 
distribuzione e il controllo 
dell'elettricità 2.745.624.751 2.543.416.253 -7,36% 2.423.233.774 -4,73% 2.485.785.911 2,58% 2.637.488.807 6,10% 2.744.991.330 4,08% -0,02%
CM325-Strumenti e 
forniture mediche e 
dentistiche 2.028.124.861 2.203.965.766 8,67% 2.414.917.891 9,57% 2.555.618.568 5,83% 2.730.560.269 6,85% 2.711.940.040 -0,68% 33,72%
CG222-Articoli in materie 
plastiche 1.986.514.233 1.944.154.897 -2,13% 2.009.398.409 3,36% 2.115.600.000 5,29% 2.272.519.573 7,42% 2.384.736.763 4,94% 20,05%
BB061-Petrolio greggio 6.125.002.306 6.060.678.038 -1,05% 5.523.081.410 -8,87% 3.698.423.606 -33,04% 2.760.470.972 -25,36% 2.294.201.428 -16,89% -62,54%
CE205-Altri prodotti 
chimici 2.463.329.217 2.294.733.614 -6,84% 1.933.433.646 -15,74% 2.008.823.147 3,90% 2.154.056.169 7,23% 2.064.292.212 -4,17% -16,20%
CK289-Altre macchine per 
impieghi speciali 1.667.628.462 1.317.318.217 -21,01% 1.349.302.004 2,43% 1.460.797.387 8,26% 1.704.583.925 16,69% 1.896.501.146 11,26% 13,72%
CE204-Saponi e 
detergenti, prodotti per la 
pulizia e la lucidatura, 
profumi e cosmetici 1.633.426.913 1.649.001.576 0,95% 1.604.799.865 -2,68% 1.610.146.393 0,33% 1.670.853.056 3,77% 1.727.631.121 3,40% 5,77%
CI264-Prodotti di 
elettronica di consumo 
audio e video 2.165.543.304 1.877.625.103 -13,30% 1.453.597.906 -22,58% 1.609.749.518 10,74% 1.596.912.021 -0,80% 1.691.987.813 5,95% -21,87%
CL293-Parti e accessori 
per autoveicoli e loro 
motori 1.399.946.718 1.262.745.592 -9,80% 1.242.682.251 -1,59% 1.312.419.509 5,61% 1.501.415.691 14,40% 1.580.002.744 5,23% 12,86%
CF211-Prodotti 
farmaceutici di base 1.821.494.544 1.992.178.228 9,37% 2.756.503.796 38,37% 1.697.938.796 -38,40% 1.438.460.086 -15,28% 1.483.451.999 3,13% -18,56%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ  - ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ – ΑΝΑΛΥΣΗ 20 ΠΡΩΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ - ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ NACE
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1  
 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2011 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2012 ΜΤΒΛ 11-12 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2013ΜΤΒΛ 12-13 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2014 ΜΤΒΛ 13-14 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2015 ΜΤΒΛ 2015 ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 2016 ΜΤΒΛ15-16 ΜΤΒΛ 11-16
ΣΥΝΟΛΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 
ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ 512.497.075 422.752.745 -17,51% 415.069.826 -1,82% 510.186.848 22,92% 610.419.026 19,65% 649.239.659 6,36% 26,68%
CI262-Computer e unità 
periferiche 7.198.292 756.162 -89,50% 568.631 -24,80% 117.565.701 20575,22% 167.284.573 42,29% 216.377.832 29,35% 2905,96%
AA030-Pesci e altri prodotti 
della pesca; prodotti 
dell'acquacoltura 45.215.192 50.200.097 11,02% 51.519.960 2,63% 53.965.006 4,75% 54.792.778 1,53% 57.910.981 5,69% 28,08%
CH244-Metalli di base preziosi e 
altri metalli non ferrosi; 
combustibili nucleari 138.663.312 67.949.031 -51,00% 71.069.977 4,59% 61.025.475 -14,13% 72.610.981 18,98% 57.119.908 -21,33% -58,81%
CA105-Prodotti delle industrie 
lattiero-casearie 7.017.175 6.644.256 -5,31% 21.122.688 217,91% 38.006.502 79,93% 49.318.243 29,76% 47.907.526 -2,86% 582,72%
CF212-Medicinali e preparati 
farmaceutici 17.854.918 23.943.226 34,10% 40.305.438 68,34% 32.059.406 -20,46% 32.617.116 1,74% 38.828.666 19,04% 117,47%
CD192-Prodotti derivanti dalla 
raffinazione del petrolio 20.720.499 186.456 -99,10% 63.409 -65,99% 34.516 -45,57% 30.366.091 87876,85% 22.482.424 -25,96% 8,50%
AA011-Prodotti di colture 
agricole non permanenti 20.344.865 29.848.096 46,71% 19.127.802 -35,92% 22.733.168 18,85% 19.066.952 -16,13% 19.498.255 2,26% -4,16%
CE201-Prodotti chimici di base, 
fertilizzanti e composti azotati, 
materie plastiche e gomma 
sintetica in forme primarie 23.160.400 38.736.297 67,25% 24.242.681 -37,42% 22.179.859 -8,51% 18.858.592 -14,97% 17.109.413 -9,28% -26,13%
CG222-Articoli in materie 
plastiche 4.771.898 2.561.035 -46,33% 9.797.279 282,55% 13.451.888 37,30% 12.826.706 -4,65% 15.179.205 18,34% 218,10%
CC172-Articoli di carta e di 
cartone 12.413.846 14.176.535 14,20% 16.303.449 15,00% 16.021.181 -1,73% 13.777.331 -14,01% 13.805.903 0,21% 11,21%
CH259-Altri prodotti in metallo 23.436.082 18.145.767 -22,57% 16.136.197 -11,07% 14.220.950 -11,87% 12.336.478 -13,25% 11.842.373 -4,01% -49,47%
CE204-Saponi e detergenti, 
prodotti per la pulizia e la 
lucidatura, profumi e cosmetici 14.520.084 11.713.165 -19,33% 10.808.062 -7,73% 7.031.998 -34,94% 14.306.522 103,45% 11.700.665 -18,21% -19,42%
CA104-Oli e grassi vegetali e 
animali 15.030.010 7.915.438 -47,34% 9.803.435 23,85% 1.035.616 -89,44% 13.670.656 1220,05% 10.808.847 -20,93% -28,08%
CA108-Altri prodotti alimentari 2.143.578 2.139.651 -0,18% 2.914.093 36,19% 2.188.147 -24,91% 2.223.187 1,60% 7.204.457 224,06% 236,09%
CB151-Cuoio conciato e 
lavorato; articoli da viaggio, 
borse, pelletteria e selleria; 
pellicce preparate e tinte 8.082.800 6.406.369 -20,74% 5.360.225 -16,33% 5.399.657 0,74% 5.986.980 10,88% 6.902.243 15,29% -14,61%
CH257-Articoli di coltelleria, 
utensili e oggetti di ferramenta 6.376.660 6.135.891 -3,78% 7.270.521 18,49% 7.871.884 8,27% 6.612.832 -15,99% 6.706.324 1,41% 5,17%
CB131-Filati di fibre tessili 4.328.195 4.926.680 13,83% 3.792.045 -23,03% 4.822.174 27,17% 5.137.232 6,53% 6.400.880 24,60% 47,89%
CH242-Tubi, condotti, profilati 
cavi e relativi accessori in 
acciaio (esclusi quelli in acciaio 
colato) 8.366.322 18.957.358 126,59% 8.976.231 -52,65% 15.620.635 74,02% 4.708.525 -69,86% 6.182.125 31,30% -26,11%
EE381-Rifiuti 42.765.640 22.493.150 -47,40% 15.536.077 -30,93% 14.844.238 -4,45% 7.182.974 -51,61% 5.691.302 -20,77% -86,69%
CA102-Pesce, crostacei e 
molluschi lavorati e conservati 5.482.463 4.004.783 -26,95% 4.070.845 1,65% 4.070.706 0,00% 5.127.370 25,96% 5.549.651 8,24% 1,23%

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΑΞΙΕΣ ΣΕ ΕΥΡΩ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ NACε

 
 


