1

Εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών Ελλάδας – Ολλανδίας κατά το διάστημα
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019.

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατά το διάστημα ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2019, οι εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς την Ολλανδία ανήλθαν σε
588.532.820 ευρώ ενώ κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, οι εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας
από την Ολλανδία ανήλθαν σε 2.182.541.344 ευρώ.
Σημειώνεται ότι κατά το 2018, οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών προς την Ολλανδία
αυξήθηκαν κατά 7,34% και ανήλθαν σε 671,6 εκ. ευρώ ενώ οι εισαγωγές αγαθών από
την Ολλανδία αυξήθηκαν κατά 5,23% και ανήλθαν σε 2.815,4 εκ. ευρώ.
Τα κυριότερα κατ΄αξία εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας κατά το διάστημα ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2019 ήταν τα εξής:


Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά



Φάρμακα



Ψάρια



Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο



Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο



Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού



Σταφύλια, νωπά ή ξερά



Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών



Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα



Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια

Τα κυριότερα κατ΄αξία εισαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας κατά το διάστημα ΙανουαρίουΟκτωβρίου 2019 ήταν τα εξής:



Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα



Φάρμακα
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Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί



Ηλεκτρικές συσκευές



Εμβόλια



Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες και μονάδες αυτών



Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη



Τηλεοπτικοί δέκτες, οθόνες βίντεο και οι συσκευές προβολής εικόνας από βίντεο



Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή κτηνιατρική
χρήση



Ορθοπεδικές συσκευές



Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης



Γάλα και κρέμα γάλακτος



Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής



Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη



Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών



Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης



Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές



Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά αυτοκίνητα



Υποδήματα



Καπνά και υποκατάστατα του καπνού

Παρατίθενται κατωτέρω πίνακας των 20 κυριότερων εξαγωγών αγαθών της Ελλάδας
προς την Ολλανδία καθώς και πίνακας των 20 κυριότερων εισαγωγών αγαθών της
Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 (σε
τετραψήφια κατάταξη της Τυποποιημένης Ταξινόμησης Διεθνούς Εμπορίου).
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Οι κυριότερες εξαγωγές αγαθών της Ελλάδας προς την Ολλανδία κατά το διάστημα
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

CN 4

ΑΞΙΑ(ευρώ)

2710

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από
ακατέργαστα λάδια). Παρασκευάσματα περιεκτικότητας κατά βάρος >=
70% σε λάδια από πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα ορυκτά και στα οποία τα
λάδια αυτά αποτελούν το βασικό συστατικό, π.δ.κ.α.

71.026.276

3004

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006) που
αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα,
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη λιανική

46.952.117

0305

Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του ανθρώπου, αποξεραμένα,
αλατισμένα ή σε άρμη. Ψάρια, κατάλληλα για τη διατροφή του
ανθρώπου, καπνιστά, έστω και ψημένα πριν ή κατά τη διάρκεια του
καπνίσματος

45.554.739

7606

Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 mm (εκτός από
ανεπτυγμένα ελάσματα και ταινίες)

26.919.067

7604

Ράβδοι και είδη με καθορισμένη μορφή, από αργίλιο, π.δ.κ.α.

21.100.162

9028

Μετρητές αερίων, υγρών ή ηλεκτρισμού

20.810.920

0806

Σταφύλια, νωπά ή ξερά

17.690.968

0302

Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (εκτός από φιλέτα
και άλλη σάρκα ψαριών της κλάσης 0304)

16.957.114

2008

Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, παρασκευασμένα ή
διατηρημένα, με ή χωρίς προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή
αλκοόλης

14.144.792

2005

Λαχανικά παρασκευασμένα ή διατηρημένα χωρίς ξίδι, μη κατεψυγμένα
(εκτός από τα διατηρημένα με ζάχαρη και εκτός από ντομάτες,
μανιτάρια και τρούφες)

13.211.115

3215

Μελάνια τυπογραφίας, μελάνια γραφής ή σχεδίασης και άλλα μελάνια,
έστω και συμπυκνωμένα ή σε στερεές μορφές

12.416.229

2403

Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί,
καθώς και ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα καπνά, εκχυλίσματα
και βάμματα καπνού

11.977.371

3924

Πιατικά, άλλα είδη νοικοκυριού ή οικιακής οικονομίας, είδη υγιεινής

11.888.792
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και καλλωπισμού, από πλαστικές ύλες
0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

10.338.834

0809

Βερίκοκα, κεράσια, ροδάκινα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα
brugnons και nectarines, δαμάσκηνα και αγριοδαμάσκηνα, νωπά

10.024.727

7411

Σωλήνες από χαλκό

8.267.082

2401

Καπνά ακατέργαστα ή που δεν έχουν βιομηχανοποιηθεί. Απορρίμματα
καπνού

8.236.448

3920

Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, από πλαστικές ύλες μη
κυψελώδεις, μη ενισχυμένα ούτε με απανωτές στρώσεις, ούτε όμοια
συνδυασμένα με άλλες ύλες, χωρίς υπόθεμα, μη κατεργασμένα ή
κατεργασμένα μόνο στην επιφάνεια ή κομμένα μόνο σε σχήμα

7.648.785

6305

Σάκοι και σακούλες συσκευασίας, από υφαντουργικά προϊόντα παντός
τύπου

6.841.000

7607

Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και τυπωμένα ή
επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι, πλαστική ύλη ή παρόμοια υποθέματα),
με πάχος (χωρίς το υπόθεμα) <= 0,2 mm

6.002.755

Οι κυριότερες εισαγωγές αγαθών της Ελλάδας από την Ολλανδία κατά το διάστημα
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019
CN 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΞΙΑ(ευρώ)

0203

Κρέατα χοιροειδών, νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

172.187.755

3004

Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 3002, 3005 ή 3006)
που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα ή μη αναμειγμένα,
παρασκευασμένα για θεραπευτικούς ή προφυλακτικούς σκοπούς, που
παρουσιάζονται με μορφή δόσεων ή είναι συσκευασμένα για τη
λιανική

139.874.566

0406

Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί

111.619.180

8517

Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία ή την ενσύρματη
τηλεγραφία, όπου συμπεριλαμβάνονται οι συσκευές ενσύρματης
τηλεφωνίας με ασυρματικές χειροσυσκευές (ακουστικά) και οι

107.054.506
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συσκευές τηλεπικοινωνίας για συστήματα με φερόμενη ηλεκτρική
ενέργεια
3002

Αίμα ανθρώπου. Αίμα ζώων παρασκευασμένο για θεραπευτικές,
προφυλακτικές ή διαγνωστικές χρήσεις. Αντιοροί και άλλα κλάσματα
του αίματος και τροποποιημένα ανοσολογικά προϊόντα, είτε
λαμβάνονται μέσω βιολογικών τεχνολογικών διαδικασιών είτε όχι.
Εμβόλια

96.827.284

8471

Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και μονάδες αυτών.
Μαγνητικές ή οπτικές διατάξεις ανάγνωσης, μηχανές εγγραφής των
δεδομένων σε υπόθεμα με κωδικοποιημένη μορφή και μηχανές
επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, π.δ.κ.α.

89.889.240

0201

Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη

66.242.874

8528

Τηλεοπτικοί δέκτες, είτε έχουν ενσωματωμένους δέκτες ραδιοφωνικών
εκπομπών ή συσκευές εγγραφής ήχου ή εικόνων ή συσκευές
αναπαραγωγής εικόνων, είτε όχι. Οθόνες βίντεο και οι συσκευές
προβολής εικόνας από βίντεο

59.188.113

9018

Όργανα και συσκευές για ιατρική, χειρουργική, οδοντιατρική ή
κτηνιατρική χρήση, ό. συμπ. οι σπινθηρογράφοι και άλλες συσκευές
ηλεκτροθεραπείας, καθώς και συσκευές για τον έλεγχο της οξύτητας
της όρασης, π.δ.κ.α.

35.954.635

9021

Ορθοπεδικές συσκευές και άλλες ορθοπεδικές διατάξεις, ό. συμπ. τα
δεκανίκια, οι ιατροχειρουργικές ζώνες και οι επίδεσμοι. Νάρθηκες και
άλλες διατάξεις για τη θεραπεία καταγμάτων. Προθέσεις και άλλα είδη
προθετικής.

32.013.650

8443

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός από πολυγράφους
εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων
και άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου

29.566.765

0402

Γάλα και κρέμα γάλακτος (ανθόγαλα) που δεν είναι συμπυκνωμένα ή
με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών

27.552.539

1901

Εκχυλίσματα βύνης, καθώς και παρασκευάσματα διατροφής από
αλεύρια, σιμιγδάλια, άμυλα κάθε είδους ή εκχυλίσματα βύνης, που δεν
περιέχουν σκόνη κακάου ή περιέχουν σε αναλογία < 40% κατά βάρος
υπολογιζόμενο με βάση την πλήρη απολίπανση, π.δ.κ.α.

24.305.430

2208

Αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη, με κατ' όγκο αλκοολικό τίτλο <
80% vol· αποστάγματα, ηδύποτα (λικέρ) και άλλα οινοπνευματώδη
ποτά (εκτός από σύνθετα αλκοολούχα παρασκευάσματα των τύπων

21.688.959
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που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ποτών)
0207

Κρέατα και παραπροϊόντα βρώσιμα σφαγίων πουλερικών κατοικιδίων
πετεινού, κότας, πάπιας, χήνας, γάλου, γαλοπούλας και φραγκόκοτας,
νωπά, διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα

20.153.662

8473

Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι
εκτυπωτικές συσκευές με εκτόξευση μελάνης (εκτός από πολυγράφους
εκτογραφικού τύπου ή μεμβρανών, μηχανές εκτύπωσης διευθύνσεων
και άλλες εκτυπωτικές μηχανές γραφείου

19.364.176

3901

Πολυμερή του αιθυλενίου σε αρχικές μορφές

18.750.096

8708

Μέρη και εξαρτήματα για ελκυστήρες, αστικά λεωφορεία, επιβατικά
αυτοκίνητα, αυτοκίνητα φορτηγά οχήματα και αυτοκίνητα οχήματα
ειδικών χρήσεων των κλάσεων 8701 έως 8705, π.δ.κ.α.

17.375.526

6403

Υποδήματα που έχουν τα εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ,
πλαστική ύλη, δέρμα φυσικό ή ανασχηματισμένο και το άνω μέρος
από δέρμα φυσικό

16.812.996

2403

Καπνά και υποκατάστατα του καπνού, που έχουν βιομηχανοποιηθεί,
καθώς και ομογενοποιημένα ή ανασχηματισμένα καπνά, εκχυλίσματα
και βάμματα καπνού εκτός από πούρα, στα οποία περιλαμβάνονται και
εκείνα με κομμένα τα άκρα

15.855.032

