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ΘΕΜΑ:  Διμερές Εμπόριο Ελλάδος – Πολωνίας 

 

(α) Γενικές τάσεις: 

Κατά το 2015, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή,  αυξήθηκε ο όγκος του εμπορίου μεταξύ 

Ελλάδος και Πολωνίας  καθώς αυξήθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές στην Πολωνία αλλά και οι εισαγωγές 

από την Πολωνία. Στο πλαίσιο του διμερούς εμπορίου με την Πολωνία, οι Ελληνικές εξαγωγές 

σημείωσαν αύξηση 8,72% κατά το τελευταίο έτος ενώ οι Πολωνικές εξαγωγές σημείωσαν αύξηση 

14,43%. Το εμπορικό ισοζύγιο παραμένει ελλειμματικό για την Ελλάδα. Η τάση αυτή είναι σταθερή 

κατά τη τελευταία τετραετία όπου παρατηρείται αύξηση του όγκου εμπορίου που οφείλεται σε αύξηση 

και των εισαγωγών και των εξαγωγών από και προς την Πολωνία. Θα πρέπει να σημειωθεί πως ο 

ρυθμός αύξησης είναι σταθερός με εξαίρεση το 2013 όπου σημειώθηκε μεγάλη αύξηση πολωνικών 

εισαγωγών στην Ελλάδα. Συνοπτικά: 

 Εισαγωγές (€) Εξαγωγές(€) Όγκος εμπορίου(€) Ισοζύγιο(€) 

2012 363.759.424 277.352.122 641.111.546 -86.407.302 

2013 433.530.167 292.517.548 726.047.715 -141.012.619 

2014 465.694.897 328.247.604 793.942.501 -137.447.293 

2015 532.898.856 356.875.067 889.773.926 -176.023.789 

 

(β) Αναλυτικότερη απεικόνιση  

Κατά το 2015 το διμερές εμπόριο ανά κατηγορία προϊόντων παρουσίασε την εξής εικόνα: 

ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΠΟΛΩΝΙΑ  2015 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΖΩΑ ΖΩΝΤΑΝΑ 136.032.872 83.838.813 

ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΣ 32.161.714 28.658.622 

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ ΜΗ ΕΔΩΔΙΜΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ 

ΚΑΥΣΙΜΑ 

7.930.464 10.325.337 

ΟΡΥΚΤΑ, ΚΑΥΣΙΜΑ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ, ΚΛΠ. 2.921.591 7.502.764 

ΛΑΔΙΑ ΚΑΙ ΛΙΠΗ ΖΩΙΚΗΣ Η' ΦΥΤΙΚΗΣ 641.471 1.715.038 



 

 

Επισημαίνονται τα εξής: 

• Οι κατηγορίες προϊόντων με τις μεγαλύτερες αποκλίσεις όπου η ελληνική πλευρά παρουσιάζει 

έλλειμμα είναι αυτές των τροφίμων, των μηχανημάτων και υλικών μεταφορών και των λοιπών 

βιομηχανικών ειδών ενώ παρουσιάζει σημαντικό πλεόνασμα σε ορυκτά καύσιμα και λάδια. 

• Από πλευράς εισαγωγών από την Πολωνία οι κυριότερες κατηγορίες (4ψηφιου κωδικού) είναι: 

κρέατα βοοειδών νωπά ή κατεψυγμένα, κρέατα χοιροειδών και πουλερικών, γάλα και κρέμα 

γάλακτος, τυριά, λαχανικά, πούρα και καπνά, φάρμακα και προϊόντα ομορφιάς, και μετρητές 

αερίων- υγρών ή ηλεκτρισμού. 

• Από πλευράς ελληνικών εξαγωγών οι κυριότεροι ελληνικοί εξαγωγικοί κωδικοί (4ψηφιοι) είναι: 

εσπεριδοειδή, νωπά ή ξερά, βερίκοκα- κεράσια-ροδάκινα, φράουλες- σμέουρα- βατόμουρα, ρύζι, 

καρποί και φρούτα παρασκευασμένα ή διατηρημένα, πούρα και  καπνά, φάρμακα, πλάκες-φύλλα- 

μεμβράνες-ταινίες, ελάσματα και ταινίες από αργίλιο,  ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη 

τηλεφωνία, σύρματα και καλώδια. 

Αναλυτικά στοιχεία των εισαγωγών και εξαγωγών μας από και προς την Πολωνία περιλαμβάνονται 

στην Ετήσια Έκθεση του Γραφείου (τετραψήφιοι κωδικοί συνδυασμένης ονοματολογίας)  

 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ, (Μ.Α.Κ.) 69.615.556 66.438.168 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 

ΚΥΡΙΩΣ ΚΑΤΑ ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

86.487.115 94.787.457 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 119.519.313 51.127.288 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΕΙΔΗ 77.588.421 11.119.525 

ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΜΕΝΑ 

ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 

341 1362057 

ΣΥΝΟΛΟ 532.898.858 356.875.069 


