Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ελλάδας – Ολλανδίας κατά το 10 εξάμηνο 2018.
Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά
το 10 εξάμηνο 2018 αυξήθηκαν κατά 51.847.697 ευρώ σε σχέση με το 10 εξάμηνο 2017 και ανήλθαν
σε 351.321.357 ευρώ.

Οι εισαγωγές της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 10 εξάμηνο 2018 αυξήθηκαν κατά 2.561.790
ευρώ σε σχέση με το 10 εξάμηνο 2017 και ανήλθαν σε 1.265.015.227 ευρώ.
Σημειώνεται ότι, οι συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά το 2017 ανήλθαν
συνολικά σε 617.365.676 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οι εξαγωγές κατά το 10 εξάμηνο 2018
ξεπέρασαν αισθητά το ήμισυ των συνολικών εξαγωγών κατά το 2017.

Οι συνολικές εισαγωγές της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 2017 ανήλθαν συνολικά σε
2.583.916.489 ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι οι εισαγωγές κατά το 10 εξάμηνο 2018 αποτελούν
περίπου το ήμισυ των συνολικών εισαγωγών κατά το 2017.

Παρατίθενται κατωτέρω πίνακες των κυριότερων εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά
το πρώτο εξάμηνο του 2018 και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 καθώς και πίνακες των
κυριότερων εισαγωγών της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018 και κατά
το πρώτο εξάμηνο του 2017 (σε τετραψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς
Εμπορίου).

Οι κυριότερες εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά το 10 εξάμηνο 2018
CN4
'2710'
'3004'
'0305'
'7606'
'9028'
'3215'
'7604'
'2401'
'0302'
'0809'

'2005'

'1704'
'0406'
'7411'
'2008'

'0810'
'8517'

'6106'

'7607'

'3924'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από
ακατέργαστα λάδια).
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή
3006)
Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου,
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη
Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός
από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ
31.159.748

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα
μελάνια
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.
Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί.
Απορρίμματα καπνού
Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα
φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα,
νωπά
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά
με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα
της κλάσης 2006
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται
και η λευκή σοκολάτα
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
Σωλήνες από χαλκό
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς
παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη
ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης, που δεν
κατονομάζονται ούτε περιλαμβάνονται αλλού
Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα κάθε είδους,
λαγοκέρασα και άλλοι καρποί και φρούτα
Τηλεφωνικές
συσκευές
συνδρομητών,
στις
οποίες
περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για
άλλα ασύρματα δίκτυα
Φορέματα-πουκάμισα
(σεμιζιέ),
μπλούζες,
μπλούζεςπουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες ή
κορίτσια
Φύλλα και ταινίες, λεπτά, από αργίλιο (έστω και τυπωμένα ή
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστικές ύλες ή παρόμοια
υποθέματα), με πάχος που δεν υπερβαίνει τα 0,2 mm
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας

12.213.869

30.194.316
26.733.189
18.764.727
13.802.166

10.465.623
10.015.201
9.210.250
8.626.586

7.186.584

6.076.186
5.881.715
5.691.395
5.095.524

5.004.710
4.987.141

4.985.347

4.508.177

4.170.987

Οι κυριότερες εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 10 εξάμηνο 2018
CN4
'3004'
'0203'
'0406'
'8517'

'3002'

'8471'
'0201'
'8528'
'2902'
'0303'
'9018'
'0402'
'9021'
'0207'
'8443'
'2208'

'1901'
'2403'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή
91.195.296
3006)
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
90.484.210
κατεψυγμένα
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
65.479.034
Τηλεφωνικές
συσκευές
συνδρομητών,
στις
οποίες
63.979.178
περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για
άλλα ασύρματα δίκτυα
Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές
60.622.488
ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος,
τροποποιημένα ή μη ανοσολογικά προϊόντα ή λαμβανόμενα
έστω και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες,
καλλιέργειες μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και
παρόμοια προϊόντα.
Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες
49.881.256
(στοιχεία) αυτών.
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
36.668.490
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες
32.879.026
ραδιοφωνικών εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου
Υδρογονάνθρακες κυκλικοί
23.541.826
Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη
23.298.968
σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)
Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την
23.112.180
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με
17.526.098
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις
16.994.554
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών
κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης

16.458.682

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό
τίτλο λιγότερο του 80 % vol. Αποστάγματα, λικέρ και άλλα
οινοπνευματώδη ποτά
Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια,
πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν
βιομηχανοποιηθεί

12.800.373

13.697.309

12.053.392
11.422.855

Οι κυριότερες εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά το 10 εξάμηνο 2017
CN4
'3004'
'9028'
'0305'
'2402'
'7606'
'2710'
'7604'
'0302'
'2005'

'0809'

'3215'
'2008'
'0406'
'3923'

'3920'
'1704'
'8507'

'3924'
'4412'

'6106'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή
29.209.029
3006)
Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού
23.729.556
Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου,
αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη
Πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και εκείνα με κομμένα τα
άκρα, πουράκια και τσιγάρα
Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός
από ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από
ακατέργαστα λάδια
Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.

19.179.358

Ψάρια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, με εξαίρεση τα
φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304
Άλλα λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα αλλιώς παρά
με ξίδι ή οξικό οξύ, όχι κατεψυγμένα, άλλα από τα προϊόντα
της κλάσης 2006
Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα (στα οποία περιλαμβάνονται και
τα brugnons και nectarines), δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα,
νωπά
Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα
μελάνια, έστω και συμπυκνωμένα
Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, αλλιώς
παρασκευασμένα ή διατηρημένα
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες. Πώματα,
καπάκια, καψούλια και άλλες διατάξεις κλεισίματος, από
πλαστικές ύλες
Άλλες πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από
πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις
Ζαχαρώδη προϊόντα χωρίς κακάο, στα οποία περιλαμβάνεται
και η λευκή σοκολάτα
Ηλεκτρικοί συσσωρευτές, στους οποίους περιλαμβάνονται και
οι διαχωριστές τους, έστω και με τετράγωνο ή ορθογώνιο
σχήμα
Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας
Ξυλεία σε φύλλα πολύστρωτα αντικολλητά (κόντρα-πλακέ),
ξυλεία σε φύλλα επικολλητά απλά και παρόμοια ξυλεία σε
απανωτά φύλλα
Φορέματα-πουκάμισα
(σεμιζιέ),
μπλούζες,
μπλούζεςπουκάμισα και πουκαμισάκια, από πλεκτό, για γυναίκες

7.540.583

18.849.539
18.341.843
11.288.153
8.313.787

7.223.479

6.613.300

5.996.093
5.153.717
4.830.305
4.796.703

4.640.842
4.355.022
4.078.889

3.888.050
3.728.330

3.577.351

Οι κυριότερες εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το 10 εξάμηνο 2017
CN4
'3004'
'0203'
'0406'
'8517'

'7601'
'2710'
'8471'
'3002'

'8528'
'0201'
'2902'
'9018'
'3901'
'0402'
'0207'
'9021'
'0303'
'8443'
'1901'
'8473'
'2403'
'3102'

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή
3006)
Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή
κατεψυγμένα
Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί
Τηλεφωνικές
συσκευές
συνδρομητών,
στις
οποίες
περιλαμβάνονται τα τηλέφωνα για κυψελοειδή δίκτυα ή για άλλα
ασύρματα δίκτυα
Αργίλιο σε ακατέργαστη μορφή
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από
ακατέργαστα λάδια)
Αυτόματες μηχανές επεξεργασίας πληροφοριών και μονάδες
(στοιχεία) αυτών
Αίμα ανθρώπων. Αίμα ζώων για θεραπευτικές, προφυλακτικές ή
διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί, άλλα κλάσματα του αίματος,
τροποποιημένα ή μη ανοσολογικά προϊόντα ή λαμβανόμενα έστω
και με βιοτεχνολογικές μεθόδους. Εμβόλια, τοξίνες, καλλιέργειες
μικροοργανισμών (με εξαίρεση τις ζύμες) και παρόμοια
προϊόντα.
Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες
ραδιοφωνικών εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου
Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη
Υδρογονάνθρακες κυκλικοί
Όργανα και συσκευές για την ιατρική, τη χειρουργική, την
οδοντιατρική ή την κτηνιατρική
Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές
Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα), συμπυκνωμένα ή με
προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών
Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών
κατοικιδίων πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου
Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις
Ψάρια, βρώσιμα, κατεψυγμένα (εκτός από φιλέτα και από άλλη
σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)
Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης

ΑΞΙΑ_ΕΥΡΩ
119.210.912

Εκχυλίσματα βύνης. Παρασκευάσματα διατροφής από αλεύρια,
πλιγούρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης
Μέρη και εξαρτήματα (άλλα από τα κιβώτια μεταφοράς, τα
καλύμματα και τα παρόμοια)
Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν
βιομηχανοποιηθεί
Λιπάσματα ορυκτά ή χημικά αζωτούχα

12.501.978

98.685.187
67.094.200
63.730.306

40.062.179
36.362.896
35.954.137
31.290.484

31.100.879
30.133.796
21.281.887
21.076.895
17.421.161
16.588.084
14.743.734
13.601.475
13.452.652
12.789.238

11.672.041
11.333.913
9.209.754

