
 

 

     

Ελληνικές εξαγωγές στα ΗΑΕ, α΄ εξαμήνου 2021 (προσωρινά στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα προσωρινά στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., τα οποία επεξεργαστήκαμε, η 

αξία των ελληνικών εξαγωγών προς τα ΗΑΕ στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου 2021 ανήλθε σε €143,18 

εκατ., αυξημένη κατά 28% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020, όταν είχε ανέλθει σε €111,89 

εκατ. Οι ελληνικές εισαγωγές από τα ΗΑΕ κατά το εξάμηνο 2021 έφθασαν τα €56,89 εκατ., σχεδόν 

διπλασιασμένες (+95,9%) έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2020, όταν είχαν ανέλθει σε μόλις €29,04 εκατ. Το 

διμερές εμπορικό ισοζύγιο του πρώτου εξαμήνου 2021 ήταν πλεονασματικό για την Ελλάδα κατά €86,29 

εκατ., έναντι πλεονάσματος €82,84 εκατ. το πρώτο εξάμηνο 2020 (+4,2%). Αντίστοιχα, κατά το εξάμηνο 2021 

ο διμερής όγκος συναλλαγών εμφανίστηκε αυξημένος κατά 42%, ανερχόμενος σε €200,08 εκατ., έναντι 

€140,93 εκατ. το εξάμηνο 2020. Κατά την εκτίμησή μας, τα στοιχεία διμερούς εμπορίου του πρώτου εξαμήνου 

2021 αντανακλούν την γενικότερη ανάκαμψη του όγκου εμπορικών συναλλγαών των δύο χωρών, έπειτα από 

την δυσχερή περσινή χρονιά λόγω των δυσμενών συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία.   

 

Σύμφωνα με τα προαναφερθέντα προσωρινά στατιστικά στοιχεία α΄ εξαμήνου 2021, τα ΗΑΕ κατατάσσονται 

στην 32η θέση μεταξύ των μεγαλύτερων αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας μερίδιο 

0,8% των συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά κατατάσσονται στην 51η θέση μεταξύ 

των προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, κατέχοντας μερίδιο 0,2% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών. 

Αμέσως κατωτέρω παρουσιάζουμε συνοπτικό πίνακα κίνησης του διμερούς εμπορίου κατά την περίοδο 2018- 

α΄ εξάμηνο 2021, καθώς και πίνακα των 20 κυριότερων ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στα ΗΑΕ το α΄ 

εξάμηνο 2021 (αντιπροσωπεύοντας μερίδιο 72,4% των συνολικών εξαγωγών), κατά τετραψήφιους κωδικούς 

συνδυασμένης ονοματολογίας, σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο 2020, σύμφωνα πάντα με τα προσωρινά ελληνικά 

στατιστικά στοιχεία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΗΑΕ, 2018-2021                                                                                                   

 

         2018         2019         2020 

        2020 

   (α΄ 6μηνο) 

        2021 

   (α΄ 6μηνο) 

     Μεταβολή 

6μηνων 20/21 (%) 

Εξαγωγές 320.645.993 253.381.779 237.207.291 111.887.031 143.184.320 +28,0% 

Εισαγωγές 101.655.948 60.998.039 64.139.997 29.042.075 56.895.313 +95,9% 

Όγκος εμπορίου 218.990.045 192.383.740 301.347.288 140.929.106 200.079.633 +42,0% 

Εμπορικό ισοζύγιο 422.301.941 314.379.818 173.067.294 82.844.956 86.289.007 +4,2% 
     ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αξίες σε ευρώ. 

 

 

  
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΑΜΠΟΥ ΝΤΑΜΠΙ 

 

 

 

 

 

 Α΄ εξάμηνο 2020 Α΄ εξάμηνο 2021 Μεταβολή στην 

αξία (%) 

Κατηγορία προϊόντων κατά 4ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 

ονοματολογίας 

Αξία % στο 

σύνολο 

Αξία % στο 

σύνολο 

 

2710 (Λάδια από πετρέλαιο / ασφαλτούχα ορυκτά) 8.666.601 7,7% 37.346.440 26,1% +330,9% 

2402 (Πούρα, πουράκια & τσιγάρα) 12.555.703 11,2% 17.743.552 12,4% +41,3% 

6802 (Πέτρες κατάλληλες για λάξευση ή για την οικοδομική) 8.023.833 7,2% 8.346.655 5,8% +4,0% 

8421 (Μηχανές & συσκευές φυγόκεντρες) 3.078.446 2,8% 5.118.427 3,6% +66,3% 

7606 (Ελάσματα & ταινίες από αργίλιο) 3.902.059 3,5% 4.960.119 3,5% +27,1% 

8409 (Μέρη για εμβολοφόρους κινητήρες εσωτερικής καύσης) 3.191.561 2,9% 3.339.972 2,3% +4,7% 

4303 (Ενδύματα & εξαρτήματα ένδυσης από γουνοδέρματα) 1.307.518 1,2% 2.909.520 2,0% +122,5% 

3004 (Φάρμακα που αποτελούνται από προϊόντα αναμειγμένα) 4.143.649 3,7% 2.774.409 1,9% -33,0% 

0304 (Φιλέτα & άλλη σάρκα ψαριών) -  - 2.520.515 1,8%  - 

7607 (Φύλλα & ταινίες λεπτές, από αργίλιο) 2.811.642 2,5% 2.397.598 1,7% -14,7% 



 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: 20 ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΗΑΕ (α΄ εξάμηνο 2021) 
ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. Αξίες σε ευρώ. 
 

Με βάση τα στοιχεία του ανωτέρω Πίνακα 2, επισημαίνουμε τις σημαντικές αυξήσεις των κατεργασμένων 

προϊόντων πετρελαίου (+330,9%), των προϊόντων καπνού (+41,3%), των φυγόκεντρων μηχανών (+66,3%), των 

ελασμάτων & ταινιών από αλουμίνιο (+27,1%), των γουναρικών (+122,5%), των φιλέτων ψαριών (με μηδενική 

αξία εξαγωγών το α΄ εξάμηνο 2020), της γομολάκκας (+71,8%), των ηλεκτρικών καλωδίων (+916,1%), των 

συσκευών φωτισμού (+102,6%), των στροβιλοκινητήρων (+342,4%) και των αυτόματων μηχανών 

επεξεργασίας δεδομένων (+201,8%).  

 

Από πλευράς κατηγοριών προϊόντων που εμφάνισαν μειώσεις, πέραν των καταγραφόμενων στον ανωτέρω 

Πίνακα, επισημαίνουμε την «εξαφάνιση» των εξαγωγών διατάξεων υγρών κρυστάλλων / λέιζερ (Δ.Κ. 9013) οι 

οποίες στο πρώτο εξάμηνο του 2020 είχαν ανέλθει σε €6,2 εκατ., καθώς και τις μειώσεις των εξαγωγών στις 

ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: στα παιχνίδια συντροφιάς (Δ.Κ. 9504) από €2,54 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020 

σε €991,71 χιλ. το α΄ εξάμηνο 2021, στους μετρητές αερίων / υγρών / ηλεκτρισμού (Δ.Κ. 9028) από €1,93 εκατ. 

το α΄ εξάμηνο 2020 σε μόλις €103,3 χιλ. το α΄ εξάμηνο 2021, στους ελαιώδεις καρπούς & σπόρους (Δ.Κ. 1207) 

από €1,82 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020 σε €558,6 χιλ. το α΄ εξάμηνο 2021, στις συνθετικές οργανικές χρωστικές 

ύλες (Δ.Κ. 3204) από €1,5 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020 σε €763,82 χιλ. το α΄ εξάμηνο 2021 και, τέλος, στα 

παρασκευασμένα φρούτα (Δ.Κ. 2008) από €1,17 εκατ. το α΄ εξάμηνο 2020 σε μόλις €217,6 χιλ. το α΄ εξάμηνο 

2021.            

 

                                                                                                         

 

Αμπού Ντάμπι, 16 Αυγούστου 2021 

Παντελής Γκάσιος 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

                    

1301 (Γομολάκκα & φυσικές ρητίνες) 1.266.977 1,1% 2.176.328 1,5% +71,8% 

8517 (Ηλεκτρικές συσκευές για την ενσύρματη τηλεφωνία) 2.931.361 2,6% 2.161.381 1,5% -26,3% 

8419 (Συσκευές & διατάξεις για θερμική επεξεργασία υλών ) 1.645.382 1,5% 1.704.243 1,2% +3,6% 

8431 (Μέρη μηχανών & συσκευών κλάσεων 8425-8430) 2.042.910 1,8% 1.689.994 1,2% -17,3% 

8544 (Σύρματα & καλώδια ηλεκτροτεχνικής χρήσης) 163.234 0,1% 1.658.567 1,2% +916,1% 

9990 (Εμπιστευτικά προϊόντα) 552.087 0,5% 1.499.712 1,0% +171,6% 

9405 (Συσκευές φωτισμού & μέρη αυτών) 680.392 0,6% 1.378.173 1,0% +102,6% 

8411 (Στροβιλοκινητήρες & άλλοι στρόβιλοι δι’αερίου) 304.701 0,3% 1.348.016 0,9% +342,4% 

8471 (Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες) 441.193 0,4% 1.331.452 0,9% +201,8% 

3401 (Σαπούνια, προϊόντα & παρασκευάσματα οργανικά) 902.749 0,8% 1.234.428 0,9% +36,7% 


