
 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΕΛ ΑΒΙΒ 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 

Tο 2021, σύμφωνα με τα (προσωρινά) στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ισραήλ διαρθρώνεται ως 
ακολούθως:  
 

εκ. € 2017 2018 2019 2020 
Mεταβολή % 

2020-21 
2021 

Εξαγωγές (+Π) 442.42 400.04 471.64 369.6 +48,5% 548.78 

Εξαγωγές (-Π) 267.85 313.61 274.5 320.4 +37,2% 439.5 

Εισαγωγές (+Π) 535.54 563.15 274.2 265.4 +48% 393 

Εισαγωγές (-Π) 171.71 152.89 144.3 139.7 +48,2% 207 

Όγκος εμπορίου 977.96 963.19 745.84 635 +48,3% 941.78 

Ισοζύγιο (+Π) -93.12 -163.11 197.44 104.2 +49,5% 155.78 

Ισοζύγιο (-Π) 96.14 160.72 130.2 180.7 +28,7% 232.5 

       (+Π) με πετρελαιοειδή 
       (-Π) άνευ πετρελαιοειδών 
       Πηγή : ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ. – Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Τελ Αβίβ 
 

Όπως φαίνεται στον ανωτέρω πίνακα, η Ελλάδα, σύμφωνα με τα (προσωρινά) στοιχεία της ΕΛ.ΣΤ.ΑΤ για το 2021, 
κατέγραψε σημαντική αύξηση των εξαγωγών της προς το Ισραήλ, ύψους 48,5% σε σχέση με το 2020 (37,2% αύξηση, 
εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Ειδικότερα, το 2021 οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ισραήλ ανήλθαν σε 548.78 εκ. 
ευρώ, έναντι 369.6 εκ. ευρώ το 2020 (439.5 εκ. ευρώ, έναντι 320.4 3κ. ευρώ το 2020, εξαιρουμένων των 
πετρελαιοειδών).  
Ομοίως οι εισαγωγές από το Ισραήλ το 2021 κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 48%, ενώ η αύξηση έφθασε το 48,2% 
εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών. Ειδικότερα, οι εισαγωγές από το Ισραήλ έφθασαν στα 393 εκ. ευρώ  (207 εκ. 
ευρώ, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Τέλος, καταγράφηκε αύξηση της τάξης του 48,3% αναφορικά με τον 
συνολικό όγκο διμερούς εμπορίου, ενώ η Ελλάδα διατήρησε ευρύ εμπορικό πλεόνασμα έναντι του Ισραήλ, ύψους 
155.78 εκ,. ευρώ (αύξηση 49,5% σε σύγκριση με το 2020). 
 

Ελληνικές εξαγωγές στο Ισραήλ 2021 – 10 κυριότερα προϊόντα 

 
CN4  
2021 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 
2021 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 
2020 

 % 
μεταβολή 
2020-21 

1 2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά  107.908.717 49.232.611 +119% 

2 8544' Σύρματα και καλώδια για ηλεκτροτεχνική χρήση  66.414.918 38.611.017 +72% 

3 7213' Χοντρόσυρμα από σίδηρο  62.487.207 20.719.979 +201,58% 

4 7604' Ράβδοι και είδη από αργίλιο 23.359.922 16.417.446 +42,29% 

5 7411' Σωλήνες από χαλκό 21.972.810 17.420.238 +26,13% 

 6 7612' Δεξαμενές, βαρέλια, τύμπανα, κ.α. από αργίλιο 19.762.647 17.314.070 +14,14% 

 7 2523' Τσιμέντα υδραυλικά 14.000.561 10.746.854 +30,3% 

 8 3923' Είδη μεταφοράς ή συσκευασίας, από πλαστικές ύλες.  11.125.528 9.374.793 +18,67% 

 9 8703' Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα  8.522.035 14.113.437 -39,62% 

10 3924' Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας 7.749.995 5.798.043 +33,67% 

 
Στοιχεία διμερούς εμπορίου Ελλάδας-Ισραήλ 2021 



 

 

 
Το σημαντικότερο στοιχείο των εξαγωγών κατά το 2021 ήταν η μεγάλη αύξηση που καταγράφηκε σε σειρά ελληνικών 
προϊόντων με εδραιωμένη θέση στις διμερείς εμπορικές συναλλαγές και κυρίως η αύξηση κατά 119% των εξαγωγών 
πετρελαιοειδών (περί τα 108 εκ. ευρώ έναντι 49,2 εκ. ευρώ το 2020),  καθώς και διαφόρων βιομηχανικών προϊόντων 
που χρησιμοποιούνται κυρίως στην ανάπτυξη της βιομηχανίας άντλησης υδρογονανθράκων του Ισραήλ. Επίσης, αξίζει 
να σημειωθεί η παντελής απουσία διατροφικών και (παρα)φαρμακευτικών ειδών στα πρώτα δέκα ελληνικά προϊόντα, 
καθώς και η αναιμική παρουσία των δομικών υλικών, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια που πρέπει να 
καταβληθεί για την προώθησή τους στην ισραηλινή αγορά.  

 
Εισαγωγές από Ισραήλ 2021 – 10 κυριότερα προϊόντα 

 
CN4  
2021 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 
2021 

ΑΞΙΑ 
(ευρώ) 
2020 

 % 
μεταβολή 
2020-21 

  1 2710' 
Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 
ακατέργαστα λάδια) 184.938.022 125.689.048 +47,14% 

 
  2    7204' Απορρίμματα και θραύσματα σιδήρου ή χάλυβα  27.250.745 13.047.975 +108,85% 

  3    7404' Απορρίμματα και θραύσματα από χαλκό  22.682.594   9.344.580 +142,74% 

   
  4 9999' Προϊόντα εμπιστευτικού εμπορίου  21.025.129 

Μη 
διαθέσιμα  - 

  5 4901' Βιβλία, φυλλάδια και παρόμοια έντυπα 11.534.348   7.350.751 +56,9% 

  6    7602' Απορρίμματα και θραύσματα από αργίλιο   9.232.989   6.151.490 +51% 

  7 5603' Υφάσματα   7.773.837 12.446.007 -37,54% 

  8 3808' Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα κλπ 7.516.091 6.862.321 +9,53% 

 9 2834' Νιτρώδη, νιτρικά 7.396.476 3.461.128 +113,7% 

10 3902' Πολυμερή του προπυλενίου  6.857.023 2.612.292 +162,49% 

 
Στον τομέα των εισαγωγών από το Ισραήλ το 2021 κυριάρχησαν τα πετρελαιοειδή, τα οποία καλύπτουν το ήμισυ 
σχεδόν των εισαγόμενων στην Ελλάδα ειδών, ενώ σημαντικό μερίδιο εξακολουθούν να κατέχουν διάφορα 
απορρίμματα μετάλλων. Καταγράφηκαν επίσης εισαγωγές προϊόντων εμπιστευτικού εμπορίου ύψους περίπου 21 εκ. 
ευρώ.  
 
 


