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Η παρακάτω έρευνα εκπονήθηκε από την DK
MARKETING με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας των
ελληνικών εξαγωγών κατά την διάρκεια της δεκαετίας
2010 - 2020.
Βασικός πυλώνας της έρευνας είναι η ενδελεχής
εξέταση των στοιχείων απόδοσης του ελληνικού
εξαγωγικού εμπορίου γενικότερα, και των εξαγωγών
ανά τομέα, ειδικότερα, σε σχέση με το ΑΕΠ, αλλά και σε
σύγκριση με τα στοιχεία των υπολοίπων χωρών της ΕΕ.
Η επεξεργασία των στοιχείων απέδωσε εξαιρετικά
ενδιαφέροντα συμπεράσματα και συμπλήρωσε την
συνολική εικόνα που παρουσιάζουν οι ελληνικές
εξαγωγές.
Η DK MARKETING ιδρύθηκε το 1999 και μετρά 20
και πλέον έτη πείρας στην συμβουλευτική εξαγωγών
και στο διεθνές marketing. Σταθερός στόχος της
είναι η ανάπτυξη και η βελτίωση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας των πελατών της.
Με αφετηρία την ενδελεχή γνώση της γεωγραφίας
του επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσω των
ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών που διενεργεί,
καθώς και με την χρήση εύστοχων και αναλυτικών
εργαλείων, η DK MARKETING παρέχει εξειδικευμένες
συμβουλευτικές υπηρεσίες εξαγωγών, στρατηγικής
και επικοινωνίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς σε
διεθνές επίπεδο.
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Αφιέρωμα στις ελληνικές
εξαγωγές 2010 – 2020
Εξαγωγές και ΑΕΠ

Η

εξέταση του εμπορίου σε μια οικονομία, καθώς και η αξιολόγηση
της δραστηριότητάς του, απαιτεί
ανάλυση πολλών παραμέτρων,
διότι η εξέταση μεμονωμένων μεγεθών
μπορεί να οδηγήσει σε επισφαλή συμπεράσματα και κατ’ επέκταση, στην υιοθέτηση λανθασμένων στρατηγικών αποφάσεων
ανάπτυξης των εξαγωγών.

κονομίας. Κατά τα έτη που ακολούθησαν
την κρίση δημιουργήθηκε ένα κλίμα ευφορίας σχετικά με την ραγδαία αύξηση των
εξαγωγών. Ωστόσο, η εξέταση βασικών
παραμέτρων απέδειξε την πραγματική
αδυναμία της ελληνικής εξωστρέφειας
και την ανάγκη θέσπισης νέων στρατηγικών, με στόχο την αναπτέρωση των ελληνικών εξαγωγών.

Η χρηματοπιστωτική κρίση που μάστισε τη χώρα για αρκετά χρόνια, αποτέλεσε έναν από τους βασικότερους παράγοντες αποσταθεροποίησης της ελληνικής
εξωστρέφειας. Κατά την περίοδο αυτήν,
πλήθος ελληνικών επιχειρήσεων εγκατέλειψαν τις εξαγωγικές αγορές, ενώ άλλες,
μείωσαν σημαντικά τις εξαγωγικές τους
ροές. Συγκεκριμένα, ένα ποσοστό 30-35%
των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων
σταμάτησε να εξάγει. Σήμερα οι εξαγωγικές επιχειρήσεις είναι γύρω στις 17.000
(Eurostat, 2021), από 18.000 που ήταν το
2012. Ωστόσο, 300 μεγάλες επιχειρήσεις
καλύπτουν περίπου το 50% του συνόλου
των ελληνικών εξαγωγών, επισημαίνοντας
την ανάγκη για διεύρυνση της εξαγωγικής
βάσης της ελληνικής οικονομίας.

Στο σημείο αυτό πραγματοποιείται ανάλυση της εξαγωγικής δραστηριότητας της
Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία
της σε σχέση με το μέγεθος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος διαχρονικά,
καθώς και το ποσοστό συνεισφοράς των
εξαγωγών σε αυτό. Σε πρώτο στάδιο λαμβάνονται υπόψη οι συνολικές εξαγωγικές
ροές της Ελλάδας (εξαγωγές αγαθών και
υπηρεσιών), ενώ στη συνέχεια πραγματοποιείται μεμονωμένη εξέταση των εξαγωγών αγαθών (με και χωρίς πετρελαιοειδή) και του τριτογενούς τομέα εξαγωγών
(τουριστικές υπηρεσίες, υπηρεσίες πολιτισμού, συμβουλευτικές υπηρεσίες κλπ.).
Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης
είναι ευδιάκριτα αποτυπωμένες στην
καθοδική πορεία του ΑΕΠ, καθώς στο
διάστημα 2010 – 2020 έχει σημειωθεί
σημαντική μείωση, παρά τις προσπάθειες ανάκαμψης την περίοδο 2017 - 2019.
Η ανοδική πορεία του ΑΕΠ την τελευταία
τριετία διακόπηκε, λόγω της εμφάνισης

Για τον λόγο αυτό, η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί σε μία σφαιρική ανασκόπηση και εξέταση σημαντικών οικονομικών
μεγεθών που αναλύουν τις πραγματικές
εξαγωγικές επιδόσεις της Ελληνικής οιΑΦΙΕΡΩΜΑ =
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της πανδημίας COVID-19, με αποτέλεσμα
το ΑΕΠ να σημειώσει πτώση 8,07%, φτάνοντας τελικά στα €168,29 δις. Συνολικά,
στην εξεταζόμενη περίοδο, το ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 25%, ποσοστό που αντιστοιχεί σε €56,23 δις.
Αναφορικά με τις εξαγωγές, αξιοσημείωτη είναι η σχετικά αντιστρόφως
ανάλογη πορεία τους, σε σχέση με το
ΑΕΠ. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε αύξηση
της συμβολής των συνολικών εξαγωγών
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στο ΑΕΠ, με αποτέλεσμα, το ποσοστό αυτό
να παρερμηνεύεται κατά την συνολική αξιολόγηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.
Τα διαρκώς υψηλά μεγέθη των ποσοστών
των εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ δεν υποδηλώνουν αντίστοιχη αύξηση των συνολικών εξαγωγών της Ελλάδας.
Παρόλο που είναι ενθαρρυντικά τα αποτελέσματα των ελληνικών εξαγωγών, είναι
ενδιαφέρον να τα συγκρίνουμε με τα αντίστοιχα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
=
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Οι συνολικές εξαγωγές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φαίνεται πως ακολουθούν ανάλογη πορεία με
αυτήν του συνολικού ΑΕΠ, σε αντίθεση
με το ποσοστό της ελληνικής συνεισφοράς. Το γεγονός αυτό ευνοεί την οικονομία
της ΕΕ, καθώς η συνεισφορά των συνολικών εξαγωγών κατά μέσο όρο υπολογίστη-
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κε στο 46,1%. Η αντίστοιχη συνεισφορά
των ελληνικών εξαγωγών στο ΑΕΠ της Ελλάδας είναι συγκριτικά πολύ χαμηλότερη,
καθώς όπως προαναφέρθηκε, η αύξηση
του μεγέθους αυτού στο ύψος του 31,8%
οφείλεται κυρίως στην μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος.
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Η καχεκτική πορεία των συνολικών ελληνικών εξαγωγών γίνεται αντιληπτή και
από το παραπάνω γράφημα, καθώς η εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας είναι
πολύ χαμηλότερη συγκριτικά με τον μέσο
όρο των εξαγωγών των κρατών – μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά το διάστημα 2010 - 2020. Η Γερμανία φαίνεται πως
διαχρονικά συνεισφέρει το μεγαλύτερο
ποσοστό στις συνολικές εξαγωγές της ΕΕ,
κατέχοντας μερίδιο 24,37%. Ακολουθεί η
Γαλλία, η οποία παρουσιάζει επίσης αυξημένο όγκο εξαγωγών την τελευταία δεκαετία, με το μερίδιο της να αγγίζει το 11,5%.
Τέλος, σημαντική είναι η συμβολή της Ολλανδίας και της Ιταλίας, οι οποίες διαθέτουν το 9,95% και 8,61% αντίστοιχα των
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συνολικών εξαγωγών της ΕΕ. Συγκριτικά
με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το μερίδιο της Ελλάδας
παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, αγγίζοντας μόλις το 1%, καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο.
Αναλύοντας τους ξεχωριστούς τομείς των
εξαγωγών της Ελλάδας, παρατηρείται πως
διαχρονικά οι υπηρεσίες συνεισφέρουν το
μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο των εξαγωγών, κατά μέσο όρο 52,8%, γεγονός που
αποδεικνύει την προστιθέμενη αξία του
τριτογενούς τομέα για την ελληνική οικονομία, καθώς επίσης και την αναγκαιότητα
ανασυγκρότησης και επέκτασης των εξαγωγών προϊόντων.
=
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Οι εξαγωγές υπηρεσιών της Ελλάδας,
παρουσίασαν την μεγαλύτερη ανάπτυξη
κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ωστόσο η
πανδημία του COVID – 19 έπληξε ιδιαιτέρως τον συγκεκριμένο κλάδο, με αποτέλεσμα το 2020 να σημειώσει μείωση ύψους
43,4%, φτάνοντας στα €22,86 δις. έσοδα.
Η συνεισφορά των εξαγωγών υπηρεσιών
στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών σημείωσε επίσης αξιοσημείωτη συρρίκνωση
για το 2020, κατά 9% σε σχέση με το 2019.
Το γεγονός αυτό συντέλεσε σημαντικά
στην ύφεση που προκλήθηκε το 2020.
Η σημαντική μείωση που προκλήθηκε
στις εξαγωγές των υπηρεσιών, υποδηλώνει
την ευαισθησία του συγκεκριμένου κλάδου
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σε εξωγενείς παράγοντες, όπως συνέβη το
2020, με την εμφάνιση του COVID–19. Οι
εξαγωγές αγαθών(συμπεριλαμβανομένου
των πετρελαιοειδών) κατέγραψαν μικρότερη πτώση, συγκριτικά με τις εξαγωγές
του τριτογενούς τομέα.
Όπως παρουσιάζεται, οι εξαγωγές της
Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, ακολουθούν ανοδική πορεία, συνεισφέροντας στο συνολικό ΑΕΠ
της χώρας την τελευταία δεκαετία, αύξηση κατά μέσο όρο 15,06%. Οι εξαγωγές
των αγαθών σημείωσαν ανάκαμψη την
περίοδο 2017 – 2019, με αποτέλεσμα να
συμβάλουν στην αύξηση του ΑΕΠ για το
συγκεκριμένο διάστημα. Ωστόσο, η εμφάνιση της πανδημίας το 2020, προκάλεσε
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συρρίκνωση στις εξαγωγές της Ελλάδας,
ύψους 9,14%, η οποία οφείλεται κυρίως
στην υποχώρηση των εξαγωγών των καυσίμων και των πρώτων υλών. Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές των πετρελαιοειδών προϊόντων σημείωσαν πτώση ύψους 36,97%,
ενώ οι εξαγωγές των πρώτων υλών συρρικνώθηκαν κατά 14,5%.
Λαμβάνοντας υπόψη τις εξαγωγές αγαθών χωρίς πετρελαιοειδή, η εικόνα τους
διαφέρει, καθώς σε αντίθεση με τις δύο
προηγούμενες κατηγορίες, παρουσίασαν
σημαντική αύξηση, δεδομένων των επιπτώσεων που επέφερε η πανδημία.
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Η συνεισφορά των εξαγωγών αγαθών
χωρίς πετρελαιοειδή στο συνολικό ΑΕΠ
της χώρας αυξάνεται, τόσο λόγω της ανοδικής πορείας που έχει παρατηρηθεί στις
εξαγωγές, όσο και στην μείωση του ΑΕΠ.
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών χωρίς
τα πετρελαιοειδή συμβάλλουν κατά μέσο
όρο στο 10,25% στο ΑΕΠ της χώρας. Παρά
τις δυσμενείς συνέπειες του COVID – 19,
οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή σημείωσαν μεγέθυνση, κυρίως λόγω της αύξησης
των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων
και μηχανικών συσκευών, όπως αναλύεται
εκτενέστερα στην συνέχεια.
=
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Εμπορικό Ισοζύγιο
Η εξαγωγική δραστηριότητα αποτέλεσε
για την ελληνική οικονομία, μία από τις
αξιοσημείωτα αυξημένες, κατά τη μετά
κρίση περίοδο, σημειώνοντας σημαντική
άνθηση κατά την προηγούμενη δεκαετία.
Σημαντική απόρροια αυτού ήταν η βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας,
καθώς και η ανάπτυξη των εξαγωγικών
ροών για προϊόντα στα οποία η Ελλάδα είναι παραδοσιακός παραγωγός και κατέχει
συγκριτικά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, η ελληνική οικονομία, αξιοποιεί σε πολύ μικρό
βαθμό αυτές τις εξαγωγικές της δυνατότητες και, για τον λόγο αυτό, είναι αναγκαία
η περεταίρω στήριξη τους και ο επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής ανάπτυξής τους.
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Παρόλα αυτά, η εξαγωγική δραστηριότητα της Ελλάδας, όπως προαναφέρθηκε,
έχει αναδείξει αξιοσημείωτη ανάπτυξη
κατά το διάστημα 2010 – 2020, παρά την
συρρίκνωση που επήλθε το 2020 λόγω του
COVID - 19.
Συγκεκριμένα, η αξία των εξαγωγών
αγαθών και υπηρεσιών το 2020 έφτασε
τα €53,61 δις, παρουσιάζοντας συνολική
αύξηση κατά 8,5% από το 2010, με μέσο
ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 1,52%. Το ποσοστό της αύξησης αυτής μεταφράζεται σε
αξία ύψους €4,20 δις. Αξίζει να σημειωθεί ότι την περίοδο 2010 – 2014 παρατηρήθηκε ανάπτυξη των εξαγωγών, ωστόσο,
το διάστημα που επακολούθησε, υπήρξε
συρρίκνωση λόγω της επιβολής των μέτρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου
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και των capital controls που εμπόδισαν
την εξαγωγική δραστηριότητα της επιχειρηματικής κοινότητας. Μετά το πέρας της
δύσκολης αυτής περιόδου, οι εξαγωγές
σημείωσαν αξιομνημόνευτη ανάκαμψη, με
αποτέλεσμα, το 2019, η Ελλάδα να παρουσιάσει την υψηλότερη αξία εξαγωγών μετά
την κρίση, αγγίζοντας τα €74,26 δις.
Αυτή η ανοδική πορεία των ελληνικών
εξαγωγών τα έτη 2016 και 2017 οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι, πολλές
εταιρίες μετέφεραν την έδρα τους στο
εξωτερικό, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν εκτός των capital controls που είχαν επιβληθεί στη χώρα, με αποτέλεσμα,
οι εξαγωγές κεφαλαίου και εξοπλισμού
να προορίζονται για την ίδια την εταιρία
τους. Συνεπώς, το ότι υπολογίζουμε τη
ρευστοποίηση κεφαλαιουχικής υποδομής και μεταφορά των συναλλαγών εκτός
του Ελληνικού Τραπεζικού συστήματος,
δεν μπορεί να πιστωθεί στα θετικά.
Τα θετικά πρόσημα της τελευταίας τριετίας (2017 – 2019) διακόπηκαν λόγω της
εμφάνισης της πανδημίας του COVID–19,
που έχει προκαλέσει άνευ προηγουμένου επιπτώσεις στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Τα περιοριστικά μέτρα που
θεσπίστηκαν, καθώς και το κλείσιμο των
συνόρων στις περισσότερες σημαντικές
οικονομίες, συμπεριλαμβανομένης και
της χώρας μας, “πάγωσαν” το εμπόριο,
με αποτέλεσμα οι συνολικές εξαγωγές να
συρρικνωθούν κατά 27,81% και να φτάσουν τα €53,61 δις.
Αναφορικά με το εμπορικό ισοζύγιο της
Ελλάδας κατά το διάστημα 2010 – 2020,
έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση,
ύψους 35,91%. Αξιοσημείωτες χρονιές
ήταν το 2015 και το 2016, οπού το εμπο-
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ρικό ισοζύγιο βελτιώθηκε σημαντικά, παρουσιάζοντας, μετά από πολλά έτη, πλεόνασμα ύψους 180 εκατ. και 910 εκατ.
αντίστοιχα. Το πλεονασματικό εμπορικό
ισοζύγιο οφείλεται τόσο στην συρρίκνωση των εισαγωγών, όσο και στις υψηλής
αξίας εξαγωγικές υπηρεσίες που προσφέρει η Ελλάδα. Παρά τα ενθαρρυντικά
αποτελέσματα της αύξησης του εμπορικού ισοζυγίου για το 2019, η εμφάνιση της
πανδημίας διέκοψε την ανοδική αυτή πορεία. Ως αποτέλεσμα, το 2020 το εμπορικό
ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά €8,83 δις, σε
σύγκριση με το 2010 όπου το έλλειμα άγγιζε τα €13,78 δις.
Όπως προαναφέρθηκε, σημαντικό ρόλο
στην εξαγωγική δραστηριότητα διαδραματίζει ο τριτογενής τομέας, καθώς η Ελλάδα
προσφέρει υψηλής αξίας υπηρεσίες.
Οι εξαγωγικές ροές των υπηρεσιών την
εξεταζόμενη περίοδο παρουσίασαν ανοδική πορεία, με εξαίρεση το 2020, οπού
ο COVID–19 έπληξε σημαντικά το συγκεκριμένο κλάδο. Πιο αναλυτικά, το διάστημα 2016 – 2019 σημείωσαν ραγδαία ανάπτυξη ύψους €10,4 δις, ωστόσο το 2020
παρατηρήθηκε έντονη συρρίκνωση κατά
43,43%, με αποτέλεσμα οι εξαγωγές των
υπηρεσιών να φτάσουν στα €22,86 δις.
Φαίνεται πως ο συγκεκριμένος κλάδος
επηρεάστηκε περισσότερο από κάθε άλλο
λόγω της πανδημίας, καθώς ο τουρισμός
δέχτηκε το μεγαλύτερο πλήγμα. Την περίοδο 2010 – 2020 υπολογίστηκε συνολική
μείωση των εξαγωγών του κλάδου κατά
20,15%, ποσοστό που μεταφράζεται σε
€5,77 δις. Φαίνεται πως τα αποτελέσματα του 2020 ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό
για τη σημαντική αυτή συρρίκνωση, καθώς
τα περιοριστικά μέτρα εμπόδισαν την ανάπτυξη των εξαγωγών του κλάδου.
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Η εξαγωγική δραστηριότητα του κλάδου των υπηρεσιών παραμένει όλη την
δεκαετία σε υψηλότερα επίπεδα από
την εισαγωγική, έχοντας ως αποτέλεσμα το εμπορικό ισοζύγιο να παρουσιάζει διαρκώς πλεόνασμα. Συγκεκριμένα το πλεόνασμα αυξήθηκε κατά 50,82%
από το 2010 έως το 2019, αγγίζοντας
το τελευταίο έτος τα €23,35 δις. Η ενθαρρυντική ανοδική πορεία του εμπορικού ισοζυγίου υπηρεσιών διακόπηκε
το 2020, καθώς σημείωσε συρρίκνωση
κατά 61,22%, ποσοστό που αντιστοιχεί
σε €14,3 δις. Ωστόσο, είναι ελπιδοφόρο πως παρά τις δυσμενείς επιπτώσεις
της πανδημίας, το ισοζύγιο υπηρεσιών
παραμένει πλεονασματικό.
Αναφορικά με τις ελληνικές εξαγωγές
αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών), οι τελευταίες ακολουθούν
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παρόμοια πορεία με αυτή των συνολικών
εξαγωγών. Πιο αναλυτικά, η αξία τους παρουσίασε συνολική αύξηση κατά 48% από
το 2010, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης
4,4%, με αποτέλεσμα το 2020 να φτάσει
στα €30,75 δις. Το ποσοστό της αύξησης
αυτής μεταφράζεται σε αξία ύψους €9,97
δις. Είναι φανερό πως την περίοδο 2010 –
2012 υπήρξε ραγδαία ανάπτυξη των εξαγωγών, ωστόσο, η ανοδική πορεία διακόπηκε
εξαιτίας των μέτρων που επιβλήθηκαν την
περίοδο που επακολούθησε. Από το 2016
κι έπειτα η εξαγωγική δραστηριότητα παρουσίασε άνθηση, η οποία κορυφώθηκε
το 2019, αγγίζοντας τα €33,81 δις.
Το 2020 η εξάπλωση της πανδημίας
οδήγησε σε συρρίκνωση των εξαγωγικών
ροών κατά 9,14%, με αποτέλεσμα η αξία
των εξαγωγών να φτάσει στα €30,75 δις.
Τα πετρελαιοειδή προϊόντα αποτέλεσαν
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τον σημαντικότερο παράγοντα της μείωσης αυτής, καθώς παρουσίασαν πτώση
κατά 36,97% σε σύγκριση με το 2019.
Όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο της
Ελλάδας, παρατηρείται πως καθ’ όλη την
εξεταζόμενη περίοδο είναι ελλειμματικό, καθώς οι εισαγωγές παραμένουν
σε αρκετά υψηλότερο επίπεδο από τις
εξαγωγές. Ωστόσο, το διάστημα 2010 –
2020 έχει σημειώσει σημαντική βελτίωση,
ύψους 38,88%. Ως αποτέλεσμα, το 2020
το εμπορικό ισοζύγιο ήταν αρνητικό κατά
€17,89 δις, σε σύγκριση με το 2010 όπου
το έλλειμα άγγιζε τα €29,27 δις.
Σχετικά με τις εξαγωγές της Ελλάδας την
τελευταία δεκαετία, ακόμα και χωρίς τη
συμβολή των πετρελαιοειδών προϊόντων,
παρουσιάζουν ανοδική πορεία.
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Συγκεκριμένα, οι συνολικές εξαγωγές
της Ελλάδας χωρίς τα πετρελαιοειδή το
διάστημα 2010 – 2020 έχουν σημειώσει
συνολική αύξηση ύψους 56,39%, ποσοστό
που αντιστοιχεί σε αξία €8,66 δις. Παρά
τις δυσμενείς επιπτώσεις που επέφερε η
πανδημία η εξαγωγική δραστηριότητα της
Ελλάδας για το 2020, όχι μόνο δεν επηρεάστηκε αρνητικά, αλλά παρουσίασε αύξηση
των εξαγωγών της ύψους 3,68% φτάνοντας
τα €24,02 δις.
Η συνολική αυτή αύξηση των εξαγωγών
είχε ως απόρροια τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της Ελλάδας, καθώς την
τελευταία δεκαετία το έλλειμμα συρρικνώθηκε κατά 33,22%, ποσοστό που μεταφράζεται σε €7,45 δις. Ωστόσο, φαίνεται πως την εξεταζόμενη περίοδο, το
εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε αρκετές
διακυμάνσεις, καθώς, ενώ οι εξαγωγές
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ακολουθούσαν μία ανοδική πορεία, οι εισαγωγές σημείωσαν αρκετές αυξομειώσεις. Τελικά, το 2020 σημείωσε βελτίωση
ύψους 14,26%. Η μείωση του ελλείμματος για το συγκεκριμένο έτος οφείλεται
κατά κύριο λόγο στην μείωση των ελληνικών εισαγωγών καθώς, όπως προαναφέραμε, τα περιοριστικά μέτρα και το
κλείσιμο των συνόρων εμπόδισαν πολλές
εμπορικές συναλλαγές.
Οι εξαγωγές αγαθών (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) της Ελλάδας
τείνουν να αυξάνονται, καθώς την τελευταία δεκαετία έχει καταφέρει να εισέλθει
σε νέες αγορές, αποκτώντας νέους εξαγωγικούς εταίρους, ενώ ταυτόχρονα κατάφερε να αυξήσει τα μερίδια εξαγωγών της
προς τους παραδοσιακούς της εταίρους.
Διαχρονικά, οι κυριότεροι προορισμοί των
ελληνικών εξαγωγών είναι η Ιταλία, η Γερμανία, η Τουρκία και η Κύπρος, παρουσιά-
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ζοντας κάποιες μικρές διακυμάνσεις στο
ύψος των συνολικών εξαγωγών.
Πιο αναλυτικά, τα τελευταία 5 έτη, η Ιταλία αποτελεί τον κυριότερο προορισμό
των ελληνικών εξαγωγών, με το μερίδιο
επί του συνόλου να ανέρχεται περίπου στο
11%. Ακολουθεί η Γερμανία με εξίσου σημαντικό μερίδιο, γύρω στο 7,5%, ενώ στην
τρίτη θέση εναλλάσσεται η Τουρκία με την
Κύπρο. Αξίζει να σημειωθεί πως, ενώ το
μερίδιο αγοράς της Τουρκίας είχε ανοδική
πορεία έως το 2014, αγγίζοντας το 12,2%,
σημείωσε σημαντική πτώση από το 2015
κι έπειτα, ενώ το 2020 δεν βρίσκεται καν
στους 5 βασικότερους εξαγωγικούς εταίρους της Ελλάδας.
Οι τρεις βασικότεροι εξαγωγικοί εταίροι της Ελλάδας παρουσιάζουν ανοδική
τάση την τελευταία δεκαετία. Συγκεκριμένα ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης
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(συμπεριλαμβανομένου των πετρελαιοειδών)
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της Γερμανίας υπολογίστηκε στα 2,3%, με
την αξία των εξαγωγών προς τη συγκεκριμένη χώρα να φτάνει στα €2,39 δις. Οι
εξαγωγές προς την Κύπρο, από το 2013
και μετά, έχουν παρουσιάσει ανοδική πορεία, με μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης
4,6%, ενώ το 2020 οι εξαγωγικές ροές της
Ελλάδας άγγιξαν τα €1,99 δις.

στοιχα. Η σημαντικότερη ανάπτυξη εμφανίζεται το 2012, οπού οι εξαγωγές προς τη
Λιβύη αυξήθηκαν κατά 389,1%, ενώ προς
το Λίβανο κατά 350%. Τέλος, αναδυόμενη
εξαγωγική αγορά για την Ελλάδας φαίνεται πως είναι η Κίνα, καθώς οι εξαγωγές
της προς τη συγκεκριμένη χώρα αναπτύσσονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 15,3%.

Όσον αφορά τις εξαγωγές προς την Ιταλία, το 2020 υπολογίστηκαν στα €30,75
δις, ενώ το διάστημα 2010 – 2020, σημείωσαν μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 5,9%.
Ωστόσο το 2020 η εξαγωγική δραστηριότητα συρρικνώθηκε κατά 10,7% σε σύγκριση
με το 2019, καθώς, όπως προαναφέρθηκε,
οι εμπορευματικές συναλλαγές επηρεάστηκαν αρνητικά λόγω της πανδημίας του
COVID–19.

Όσον αφορά τους εξαγωγικούς εταίρους
του κλάδου των υπηρεσιών της Ελλάδας,
φαίνεται πως αυτοί είναι διαφορετικοί
από τους εταίρους των αγαθών. Διαχρονικά, ο κύριος προορισμός των υπηρεσιών
της Ελλάδας είναι οι ΗΠΑ, το ΗΒ και η
Γερμανία.

Σημαντική ανάπτυξη έχουν σημειώσει οι
εξαγωγές της Ελλάδας προς τη Γαλλία, οι
οποίες το 2020 άγγιξαν τα €1,78 δις, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 50,7% συγκριτικά με το 2019. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός
μεγέθυνσης για το διάστημα 2010-2020
υπολογίστηκε στο 11,7%. Αντίστοιχη αύξηση έχουν σημειώσει και οι εξαγωγές
προς την Ισπανία, με μέσο ετήσιο ρυθμό
μεγέθυνσης 11,9%.

Αναλυτικότερα, η Γερμανία, το 2018, διέθετε το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς, το
οποίο υπολογίστηκε σε 10,11%, με τις συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας προς την

Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα έχει
κατορθώσει να εισέλθει σε νέες αγορές
και να αυξήσει την εξαγωγικής της δραστηριότητα. Συγκεκριμένα, αξιοσημείωτη
άνθηση έχουν παρουσιάσει οι εξαγωγές
προς τη Λιβύη και το Λίβανο με μέσο ετήσιο
ρυθμό μεγέθυνσης 42,6% και 34,8% αντί-
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Top 10 Εξαγωγικοί εταίροι υπηρεσιών Ελλάδας
(2010 – 2020), σε εκατ. €

Λόγω της πολυπλοκότητας της μέτρησης των υπηρεσιών, δεν είναι ακόμη διαθέσιμα τα στοιχεία για το 2020.
Επίσης για τις χώρες Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Αυστραλία διατίθενται στοιχεία μόνο για τα έτη 2013-2018

συγκεκριμένη χώρα να φτάνουν τα €3,75
δις. Ακολουθούν οι ΗΠΑ, οι οποίες παρά
τις διακυμάνσεις που παρουσίασαν καθ’
όλη τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου, το 2018 κατείχαν το 8,44% του συνολικού μεριδίου. Ένας ακόμα σημαντικός εξαγωγικός εταίρος για τον κλάδο των
υπηρεσιών της Ελλάδας είναι το ΗΒ, με
το μερίδιο του, το 2018, να ανέρχεται στο
6,28% και οι συνολικές εξαγωγές να αγ-

82

γίζουν τα 2,33 δις. Στη συνέχεια βασικό
προορισμό των ελληνικών εξαγωγών υπηρεσιών αποτελούν η Ιταλία, η Γαλλία και η
Ελβετία με ποσοστά 4%, 3,93% και 3,63%
αντίστοιχα. Αξιοσημείωτη είναι η ανοδική
πορεία της Ελβετίας την τελευταία δεκαετία, καθώς οι εξαγωγές προς τη συγκεκριμένη χώρα έχουν αυξηθεί με ετήσιο
ρυθμό μεγέθυνσης 77,32%.
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Top 10 Εξαγωγικά προϊόντα (2010 – 2020), σε εκατ. €
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Αναφορικά με τις εξαγωγές ανά κατηγορία προϊόντων φαίνεται πως ο πρωτογενής
τομέας, σε συνδυασμό με τη μεταποίηση,
αναδεικνύεται ως ένας από τους μοχλούς
οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικής
ανασυγκρότησης της χώρας. Παράλληλα,
η ανάπτυξη των εξαγωγών του δευτερογενούς τομέα την τελευταία δεκαετία αποτελεί ελπιδοφόρα εξέλιξη για την μετέπειτα
πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Αναλυτικότερα, τα πετρελαιοειδή προϊόντα, την τελευταία δεκαετία αποτελούν
το σημαντικότερο εξαγωγικό αγαθό της
Ελλάδας, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 5,6%. Όσον αφορά τα υπόλοιπα
αγαθά που εξάγει η Ελλάδα, κυρίαρχη
θέση κατέχουν διαχρονικά το αλουμίνιο,
τα φαρμακευτικά προϊόντα και οι μηχανικές συσκευές. Τα φαρμακευτικά προϊόντα, φαίνεται πως έχουν σημειώσει τον
υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης το διάστημα
2010 – 2020, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεγέθυνσης 12,07%. Αντίστοιχη αύξηση έχουν
παρουσιάσει και οι εξαγωγές προϊόντων
ζωικής προέλευσης, με τον μέσο ετήσιο
ρυθμό μεγέθυνσης να υπολογίζεται στο
10,3%. Τέλος, οι μηχανικές συσκευές και
οι πυρηνικοί αντιδραστήρες αυξάνονται
με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,3%, ενώ, παρά
την μικρή πτώση που σημείωσαν το 2020,
συνεχίζουν να συμβάλλουν σημαντικά στις
συνολικές εξαγωγές της χώρας.

Σχετικά με την εμφάνιση του COVID–19,
παρά τις δυσμενείς συνέπειες που επέφερε στην παγκόσμια οικονομία, οι εξαγωγές αρκετών κλάδων τόσο του πρωτογενούς όσο και του δευτερογενούς τομέα
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όχι μόνο άντεξαν, αλλά ανέδειξαν και θετικούς ρυθμούς μεγέθυνσης. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη ανάπτυξη σημειώθηκε
στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων,
ο οποίος το 2020 αυξήθηκε κατά 49,2%
αγγίζοντας τα €2,88 δις. Ανάπτυξη παρουσιάζει και ο κλάδος των ηλεκτρονικών συσκευών, οπού το 2020 αυξήθηκε κατά 8,5%
φτάνοντας στα €1,23 δις, καθώς επίσης
και ο κλάδος των παρασκευασμάτων φρούτων και λαχανικών σημειώνοντας αύξηση
9,41%. Τέλος τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης και τα παρασκευάσματα φρούτων και
ξηρών καρπών αυξήθηκαν κατά 16,7% και
18,7% αντίστοιχα.

Παρά τη σημαντική ανάπτυξη που παρουσίασαν οι παραπάνω κλάδοι, οι εξαγωγές
αγαθών στο σύνολο τους μειώθηκαν, κυρίως
λόγω της συρρίκνωσης των εξαγωγών των
=
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πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα, ο κλάδος
αυτός το 2019 κατείχε το 31,55% των συνολικών εξαγωγών, ενώ το 2020 κατέγραψε
μείωση ύψους 36,97%, με αποτέλεσμα να
απωλέσει εξαγωγές αξίας €3,95 δις.
Αναφορικά με τα μερίδια που κατέχει η
κάθε κατηγορία προϊόντος, τα πετρελαιοειδή, παρά την πτώση που παρουσίασαν
συνεχίζουν να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος με 21,9% επί του συνόλου. Ακολου-
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θούν τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα οποία
διαχρονικά παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη
δυναμική, με αποτέλεσμα το 2020 να κατέχουν το 9,4% των συνολικών εξαγωγών.
Στη συνέχεια σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα παρουσιάστηκε στον κλάδο
των πυρηνικών αντιδραστήρων και μηχανικών συσκευών, κατέχοντας μερίδιο 5,6%.
Τέλος, το αλουμίνιο και οι ηλεκτρονικές
συσκευές συνεισφέρουν στο 5,3% και 4%
αντίστοιχα, του συνόλου των ελληνικών
εξαγωγών για το 2020.
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