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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

Δυναμική ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών τον Φεβρουάριο 
Δραστική μείωση του εμπορικού ελλείμματος κατά 33,2% 

 
 
Σε τροχιά ανόδου επέστρεψαν οι ελληνικές εξαγωγές στο σύνολό τους τον Φεβρουάριο, με 
την αύξηση να διαμορφώνεται στο 8,5% παρ’ όλα τα προβλήματα που συνεχίζει να 
δημιουργεί η πανδημία του κορονοϊού στο διεθνές εμπόριο. Την ίδια ώρα, ενθαρρυντικά 
μηνύματα έρχονται και από το «μέτωπο» του εμπορικού ισοζυγίου, με το έλλειμμα το 
εξεταζόμενο διάστημα να περιορίζεται δραστικά κατά 33,2%. Η εικόνα του εξαγωγικού 
εμπορίου επιτρέπει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των ελληνικών εξαγωγών, οι 
οποίες διατηρούν τη δυναμική που έχουν αναπτύξει και αποδεικνύουν πως αποτελούν 
σταθερό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. 
 
«Οι Οιωνοί είναι ευνοϊκοί. Η στήριξη όχι μόνο της Πολιτείας αλλά και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης εγγυώνται την επιτυχία του στόχου μας. Ο μικρός «άθλος» που πέτυχαν οι 
Έλληνες Εξαγωγείς κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, μπορεί να συνεχισθεί, 
συμβάλλοντας στην τόνωση της απασχόλησης και στη δημιουργία νέου πλούτου που τόσο 
έχει ανάγκη ο τόπος», αναφέρει σχετικά η Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσμου 
Εξαγωγέων (ΠΣΕ), Χριστίνα Σακελλαρίδη. 
 
Ειδικότερα, σύμφωνα με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και του Κέντρου 
Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ 
η αξία των ελληνικών εξαγωγών κατά το μήνα Φεβρουάριο 2021 παρουσίασε αύξηση 
8,5%, με τους κλάδους των πετρελαιοειδών & καυσίμων  (23,9%), των χημικών 
(17,8%), των τροφίμων (6%) και των μηχανημάτων (6%) να ξεχωρίζουν με τις 
επιδόσεις τους. 
 
Για το μήνα Φεβρουάριο οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά (-7,8%) και οδήγησαν σε  
συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά -33,2%. 
 
 

Εμπορικό Ισοζύγιο (Φεβρουάριος 2021) 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
(συνολικά) 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2021 
(εκατ. ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   
% 

Εισαγωγές 4.362,6 4.022,2 -7,8% 
Εξαγωγές 2.654,2 2.880,6 8,5% 
Εμπορικό Ισοζύγιο   -1.708,4 -1.141,6 -33,2% 
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Εμπορικό Ισοζύγιο 
(χωρίς 

πετρελαιοειδή) 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2021 
(εκατ. ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   
% 

Εισαγωγές 3.395,8 3.222,5 -5,1% 
Εξαγωγές 2.048,8 2.124,8 3,7% 
Εμπορικό Ισοζύγιο   -1.347,0 -1.097,7 -18,5% 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ 
 
Αναλυτικότερα, ανοδική είναι η πορεία των εξαγωγών κατά το μήνα Φεβρουάριο του 
2021 καθώς αυξήθηκαν κατά 226 εκατ. ευρώ ή κατά 8,5% και ανήλθαν σε 2,88 δισ. ευρώ 
έναντι 2,65 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων όμως των 
πετρελαιοειδών,  η αύξηση είναι μικρότερη, γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ μεγάλη 
σημασία που διαδραματίζει η μεγάλη αύξηση των ελληνικών εξαγωγών πετρελαιοειδών και 
καυσίμων κατά 23,9%. Οι εξαγωγές αγαθών, χωρίς τα πετρελαιοειδή, ανήλθαν στα 2,12 δισ. 
ευρώ από 2,05 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 76 εκατ. ευρώ ή κατά 3,7%. 
 
Υποχώρηση καταγράφεται για τις εισαγωγές το Φεβρουάριο του 2021 καθώς 
υποχώρησαν κατά 340,4 εκατ. ευρώ ή κατά -7,8% και ανήλθαν σε 4,02 δισ. ευρώ έναντι 
4,36 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι 
εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,22 δισ. ευρώ από 3,40 δισ. ευρώ, δηλαδή συρρικνώθηκαν  
κατά 173,3 εκατ. ευρώ ή κατά -5,1%. 
 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε το Φεβρουάριο 
του 2021 κατά 566,8 εκατ. ευρώ, ή κατά -33,2%, στα -1,14 δισ. ευρώ από -1,71 δισ. ευρώ 
τον αντίστοιχο μήνα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα επίσης 
μειώθηκε, στα -1,10 δισ. ευρώ από -1,35 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 249,3 εκατ. ευρώ ή κατά -
18,5%. 
 
Η αύξηση των εξαγωγών κατά το μήνα Φεβρουάριο, ανακόπτει την πτωτική πορεία κατά τη 
διάρκεια των προηγούμενων μηνών, και οδηγεί σε μείωση μεν των εξαγωγών της χώρας για 
το δίμηνο του 2021, αλλά με βραδύτερο ρυθμό από τον αναμενόμενο. Συγκεκριμένα, οι 
εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου μειώνονται κατά 108 εκατ. 
ευρώ ή κατά -2% και ανήλθαν σε 5,40 δισ. ευρώ από 5,51 δισ. ευρώ.  

Αντίθετα, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία και τις 
επιπτώσεις της, οι εξαγωγές για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου κινούνται ανοδικά 
σε σχέση με το 2020, στα 4,14 δισ. ευρώ από 4,04 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες κατά 95,3 
εκατ. ευρώ ή κατά 2,4%. 

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στο δίμηνο Ιανουαρίου –
Φεβρουαρίου 2021 μειώθηκαν κατά περίπου 1,11 δισ. ευρώ ή κατά -12,2%, με τη 
συνολική τους αξία να διαμορφώνεται στα 8 δισ. ευρώ έναντι 9,11 δισ. ευρώ κατά το ίδιο 
διάστημα του έτους 2020. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν 
στα 6,30 δισ. ευρώ από 6,83 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 53 εκατ. ευρώ ή κατά -7,8%. 
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Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021) 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
(συνολικά) 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2021 
(εκατ. ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   
% 

Εισαγωγές 9.110,7 7.995,9 -12,2% 
Εξαγωγές 5.508,8 5.400,9 -2,0% 
Εμπορικό Ισοζύγιο   -3.601,9 -2.595,0 -28,0% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
(χωρίς 

πετρελαιοειδή) 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2021 
(εκατ. ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ   
% 

Εισαγωγές 6.833,7 6.297,9 -7,8% 
Εξαγωγές 4.041,6 4.136,9 2,4% 
Εμπορικό Ισοζύγιο   -2.792,1 -2.161,0 -22,6% 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων δωδεκαμήνου της ΕΛ-ΣΤΑΤ 
 

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-
Φεβρουαρίου του 2021 μειώθηκε κατά 1 δισ. ευρώ ή κατά -28%, στα -2,60 δισ. ευρώ από 
-3,60 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2020. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό 
έλλειμμα μειώθηκε στα -2,16 δισ. ευρώ από -2,79 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 63 εκατ. ευρώ ή 
κατά -22,6%. 

 

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή 
 
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Φεβρουάριο του 
2021, παρατηρείται μεγάλη αύξηση των αποστολών προς τις Τρίτες Χώρες κατά 17,7% 
όταν προς τις χώρες της Ε.Ε. καταγράφεται μεν αύξηση, αλλά πολύ μικρότερη, της 
τάξεως του 1,4%. Όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν 
μεγαλύτερη ακόμη αύξηση προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 5,1% και μικρότερη προς τις Τρίτες 
Χώρες, με άνοδο μόλις κατά 1,2%. 
 

Φεβρουάριος 2021 

Προορισμοί 
Εξαγωγών     
(συνολικά) 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2021 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Μερίδιο 
2020 

Μερίδιο 
2021 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1.487,7 1.507,9 1,4% 56,1% 52,3% 
Τρίτες Χώρες 1.166,5 1.372,7 17,7% 43,9% 47,7% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.654,2 2.880,6 8,5%    
        

Προορισμοί 
Εξαγωγών       

(χωρίς 
πετρελαιοειδή) 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2021 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Μερίδιο 
2020 

Μερίδιο 
2021 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1.327,5 1.394,9 5,1% 64,8% 65,6% 
Τρίτες Χώρες 721,3 729,9 1,2% 35,2% 34,4% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.048,8 2.124,8 3,7%     

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ 
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Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, μειώθηκε κατά 4 μονάδες περίπου και 
άγγιξε το 52,3% έναντι 56,1% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2020. Αντίστροφη είναι 
η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες, που 
διαμορφώθηκε στο 47,7% έναντι 43,9%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο των εξαγωγών 
προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 65,6% και των τρίτων χωρών στο 34,4%. 
 
Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 
2021, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των 
πετρελαιοειδών, συρρικνώθηκε προς τις Χώρες της ΕΕ (-3,5%) ενώ προς τις Τρίτες 
Χώρες παρέμεινε στάσιμη (-0,1%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν 
άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 4,3% και πολύ μικρή μείωση προς τις Τρίτες Χώρες κατά 
-1,4%. 

Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2021 

Προορισμοί 
Εξαγωγών     
(συνολικά) 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2021 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Μερίδιο 
2020 

Μερίδιο 
2021 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 3.049,1 2.942,5 -3,5% 55,3% 54,5% 
Τρίτες Χώρες 2.459,7 2.458,4 -0,1% 44,7% 45,5% 
ΣΥΝΟΛΟ 5.508,8 5.400,9 -2,0%    
        

Προορισμοί 
Εξαγωγών      

(χωρίς 
πετρελαιοειδή) 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2021 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Μερίδιο 
2020 

Μερίδιο 
2021 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση 2.658,0 2.772,9 4,3% 65,8% 67,0% 
Τρίτες Χώρες 1.383,6 1.364,0 -1,4% 34,2% 33,0% 
ΣΥΝΟΛΟ 4.041,6 4.136,9 2,4%     

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων δωδεκαμήνου της ΕΛ-ΣΤΑΤ 
 

 
 
Η πορεία ανά κλάδο 
 
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Φεβρουάριο του 2021 καταγράφονται 
ανοδικές τάσεις για τους σημαντικότερους κλάδους. Εξαίρεση αποτελούν πέντε 
κατηγορίες προϊόντων που σημειώνουν μείωση: Συγκεκριμένα, μεγάλη ποσοστιαία αύξηση 
καταγράφεται στα Πετρελαιοειδή-Καύσιμα (+23,9%), στα Χημικά (+17,8%) και στις 
Πρώτες Ύλες (+17,3%). 
 
Μικρότερη αύξηση εμφανίζουν οι εξαγωγές των Τροφίμων (+6%) και των Μηχανημάτων 
(+6%), ενώ αντίθετα, μειώσεις καταγράφουν οι εξαγωγές των Διαφόρων Βιομηχανικών (-
10%), των Λαδιών (-5,7%), των Ποτών & Καπνού (-5%) και των Εμπιστευτικών 
Προϊόντων (-1,5%) για το Φεβρουάριο του 2021. 
 
Τέλος, στάσιμες παρέμειναν οι εξαγωγές της σημαντικότατης κατηγορίας των 
Βιομηχανικών (-0,2%). 
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Φεβρουάριος 2021 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 
ΠΕΡΥΣΙ 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 
ΦΕΤΟΣ 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    
% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 613,6 760,2 23,9% 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 443,7 442,9 -0,2% 
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 425,7 451,3 6,0% 
ΧΗΜΙΚΑ 390,1 459,7 17,8% 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 246,8 261,5 6,0% 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 226,0 203,4 -10,0% 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 116,8 137,0 17,3% 
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 68,4 65,0 -5,0% 
ΛΑΔΙΑ 64,4 60,7 -5,7% 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 39,5 38,9 -1,5% 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ 
 

Εξετάζοντας το δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου του 2021, σημαντική άνοδο 
καταγράφουν οι κλάδοι των Χημικών (+15,7%) και των Πρώτων Υλών (+14,1%). 
Μικρότερη αύξηση εξαγωγών εμφανίζει η κατηγορία των Τροφίμων (+3,9%), των 
Βιομηχανικών (+2,3%) και η κατηγορία των Ποτά & Καπνός (+5%). 

Στον αντίποδα, πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του πρώτου διμήνου του 2020, 
σημείωσε ο κλάδος των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-12,6%), η οποία βέβαια οφείλεται σε 
σημαντικό βαθμό στη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου που καταγράφηκαν το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα, των Διαφόρων Βιομηχανικών (-14,5%) και των χαμηλών 
σε αξία όμως εξαγωγών των Εμπιστευτικών Προϊόντων (-14,5%). Μειώσεις καταγράφουν 
και οι εξαγωγές των Μηχανημάτων (-3,4%) και των Λαδιών (-1,5%). 

 

Ιανουάριος- Φεβρουάριος  2021 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 
ΠΕΡΥΣΙ 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 
ΦΕΤΟΣ 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    
% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 1.464,3 1.280,5 -12,6% 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 843,6 862,9 2,3% 
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 836,1 868,3 3,9% 
ΧΗΜΙΚΑ 763,6 883,3 15,7% 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 517,7 500,3 -3,4% 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 470,6 402,3 -14,5% 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 245,3 279,9 14,1% 
ΛΑΔΙΑ 130,6 128,6 -1,5% 
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 124,3 130,5 5,0% 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 78,6 67,2 -14,5% 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων δωδεκαμήνου της ΕΛ-ΣΤΑΤ 
 


	1.Δυναμική ανάκαμψη των ελληνικών εξαγωγών τον Φεβρουάριο (07.04.2021)

