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Διμερές εμπόριο Ελλάδος–Ολλανδίας 2022 

 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για το ελληνο-ολλανδικό εμπόριο του 2022, οι 

ελληνικές εξαγωγές προς την Ολλανδία, κατέγραψαν σημαντική αύξηση, 34,66 % σε σχέση με το 2021. 

Επίσης, οι ελληνικές εισαγωγές από την Ολλανδία σημείωσαν άνοδο 23,10 %. Ο όγκος του διμερούς 

εμπορίου παρουσίασε αύξηση +25,42% και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε σε -

3.137,92 εκ. ευρώ.  Σε σχέση με το «προ-πανδημίας» έτος 2019, οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 168%. 

 

Από τη μελέτη των στατιστικών στοιχείων παρατηρείται επίσης ότι το μερίδιο των εξαγωγών μας προς την 

Ολλανδία επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών διεθνώς παρέμειναν περίπου στο ίδιο επίπεδο (2,24% 

έναντι 2,20% το 2021). Το 2022, το 4,75% των εισαγωγών μας προήλθε από την Ολλανδία (έναντι 5,51% το 

2021).   

  

Διμερές εμπόριο 

           αξία  εκ. 

€ 

 

2022 2021 
μεταβολή 

% 2022/21 

% επί 

συνόλου 

2022 

% επί 

συνόλου 

2021 

Εξαγωγές  1.190,83 884,28 +34,66% 2,20% 2,24% 

Εισαγωγές 4.328,76 3.516,44 +23,10% 4,75% 5,51% 

Ισοζύγιο -3.137,92 -2.632,16 +19,21% 8,45% 10,79% 

Όγκος 5.519,59 4.400,73 +25,42% 3,80% 4,26% 

                              Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ : Γραφείο  ΟΕΥ                                              

 

Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ολλανδίας 

 αξία σε € 2018 2019 2020 2021 2022 

Εξαγωγές  666.600.275 709.154.806 692.130.063 885.275.372 1.190.837.130 

Εισαγωγές  2.799.496.283 2.787.879.811 3.021.671.927 3.506.058.173 4.328.762.335 

Iσοζύγιο  -2.132.896.008 -2.078.725.005 -2.329.541.864 - 2.620.782.801 -3.3.137.925.205 

 

Το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας με την Ολλανδία παραμένει συνεχώς ελλειμματικό, με τις εισαγωγές μας 

να είναι σχεδόν τετραπλάσιες από τις εξαγωγές μας.  

 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το ελληνο-ολλανδικό εμπόριο κατά την 

περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2022 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2021, καταγράφηκε σημαντική 

αύξηση ελληνικών εξαγωγών 34,66% (1.190,83 εκ. €  το 2022 έναντι 884,28 εκ. € το 2021) καθώς και 

αύξηση 23,10% των εισαγωγών μας. Ο όγκος του διμερούς εμπορίου παρουσίασε αύξηση 25,42%, ενώ το 

εμπορικό έλλειμμα για τη χώρα μας σε σύγκριση με πέρυσι σημείωσε αύξηση κατά 19,21%. Σημειώνουμε 

επίσης ότι η κάλυψη εξαγωγών/εισαγωγών σημείωσε άνοδο κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου του 

2022 (27,51% έναντι 25,14% το 2021), γεγονός που σημαίνει ότι οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ολλανδία 

αυξήθηκαν πιο γρήγορα από τις εισαγωγές από την εν λόγω χώρα. 
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Ελληνικές εξαγωγές στην Ολλανδία- Προϊόντα 

 

4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης ονοματολογίας 

2021 2022 
Μεταβολή 

στην αξία 
αξία (€) 

% στο 

σύνολο 
αξία (€) 

% στο 

σύνολο 

'2710' Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά. 

Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >= 70% σε 

λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά  

27.101.108 6,88 217.814.057 40,27 
190.712.94

9 

'3004' Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή 

μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή 

προφυλακτικούς σκοπούς 
98.622.524 25,02 102.071.162 18,87 3.448.638 

'0305' Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, 

αποξεραμένα, αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα για τη 

διατροφή του ανθρώπου, καπνιστά, έστω και ψημένα 

59.829.903 15,18 59.423.067 10,98 -406.836 

'7213' Χοντρόσυρμα από σίδηρο ή από όχι σε κράμα χάλυβα, 

ακανόνιστα περιελιγμένο  
13.561.273 3,44 45.577.039 8,42 32.015.766 

'7604' Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, 

π.δ.κ.α. 
33.310.396 8,45 43.600.437 8,06 10.290.041 

'7606' Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm  38.066.397 9,66 41.772.679 7,72 3.706.282 

'0302' Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 

(εκτός από φιλέτα και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)  25.452.661 6,46 38.748.569 7,17 13.295.908 

2005' Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, 

μη κατεψυγμένα (εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και 

εκτός από ντομάτες, μανιτάρια και τρούφες)  

24.762.354 6,28 25.977.214 4,80 1.214.860 

2818' Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη. 

Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου  
1.768.648 0,45 25.464.649 4,71 23.696.001 

2008' Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη 

ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αλκοόλης  

20.313.926 5,16 24.298.027 4,49 3.984.101 

99SS' λοιπά προίόντα  28.220.613 7,16 23.499.536 4,35 -4.721.077 

0406' Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί  

 
13.730.245 3,48 18.223.478 3,37 4.493.233 

3920' Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από 

πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με 

απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια συνδυασμένα με άλλες ύλες  

18.016.823 4,57 18.138.261 3,35 121.438 

0806' Σταφύλια, νωπά ή ξερά  16.040.647 4,07 16.478.905 3,05 438.258 

3802' Άνθρακες ενεργοποιημένοι. Φυσικές ορυκτές ύλες 

ενεργοποιημένες. Άνθρακες ζωϊκής προέλευσης, στους οποίους 

περιλαμβάνεται και ο εξασθενισμένος ζωϊκός άνθρακας  

9.434.732 2,39 14.782.590 2,73 5.347.858 

Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ : Γραφείο  ΟΕΥ                                              

Όσον αφορά τις ελληνικές εξαγωγές ανά κατηγορία προϊόντος, παρατηρούμε ότι μεγάλη αύξηση σημείωσαν 

τα λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (‘2710’), η αξία των οποίων ανήλθε σε 217.814.057 ευρώ 

το 2022 (από 27.101.108 ευρώ το 2021), εκτοπίζοντας από την πρώτη θέση τα φάρμακα που αποτελούνται 

από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα, παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς 

σκοπούς (‘3004’), η αξία των οποίων ανήλθε σε 102.071.162 ευρώ το 2022 (από 98.662.524 ευρώ το 2021).  

Περαιτέρω, σημαντική αύξηση σημείωσαν οι εξαγωγές χοντροσύρματος από σίδηρο (‘7213’), η αξία των 

οποίων ανήλθε σε 45.577.039 ευρώ το 2022 (από 13.561.273 ευρώ το 2021), ανεβαίνοντας έτσι στην 4
η
 θέση 

των εξαγωγών του 2022 από τη 17
η
 θέση του 2021. Πιθανός λόγος για αυτή τη μεταβολή είναι η επανέναρξη, 

μετά την κάμψη της πανδημικής περιόδου, των κατασκευαστικών δραστηριοτήτων, η οποία επηρεάζει και τη 

ζήτηση δομικών υλικών. 
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Αντίστοιχα, αξιοσημείωτη αύξηση εξαγωγών κατά το 2022 παρατηρείται σε σχέση με τον κωδικό ΄2818΄, 

ήτοι «Κορούνδιο τεχνητό, χημικά καθορισμένο ή μη. Οξείδιο του αργιλίου. Υδροξείδιο του αργιλίου», η αξία 

των οποίων εκτινάχθηκε σε 25.464.649 ευρώ (από 1.768.648 ευρώ το 2021). 
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