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ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

Νέα άνοδος για τις ελληνικές εξαγωγές τον Νοέμβριο χωρίς τα πετρελαιοειδή  

Ικανοποίηση για τη συμφωνία ΕΕ–ΗΒ για το BREXIT 

 
 
 
Κόντρα στις αντιξοότητες και στα προβλήματα που δημιουργεί στο παγκόσμιο εμπόριο η 
πανδημία του κορονοϊού, οι ελληνικές εξαγωγές χωρίς τα πετρελαιοειδή κατάφεραν για 
έναν ακόμη μήνα να διατηρήσουν το θετικό πρόσημο, αποδεικνύοντας πως αποτελούν 
σταθερό πυλώνα ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα, η αξία των ελληνικών 
εξαγωγών εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών τον Νοέμβριου του 2020 αυξήθηκε κατά 3,8% 
ενώ ενθαρρυντική είναι η εικόνα και στο «μέτωπο» του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο κατά 
το ίδιο διάστημα περιορίσθηκε κατά 18% ως αποτέλεσμα και της μείωσης των 
εισαγωγών κατά 4,2%.  

Την ίδια στιγμή, η επίτευξη συμφωνίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ανακοινώθηκε την παραμονή των Χριστουγέννων έρχεται 
να κλείσει ένα μεγάλο κύκλο αβεβαιότητας και να ανοίξει μια «νέα εποχή» στις σχέσεις των 
δύο πλευρών. Είναι εξαιρετικά σημαντικό ότι αποφεύχθηκε το άτακτο Brexit και πως με τη 
συμφωνία διασφαλίζεται ότι για τις εμπορικές συναλλαγές δεν θα υπάρχουν δασμοί ή 
ποσοστώσεις στις εισαγωγές ή εξαγωγές, αλλά μια σειρά νέων συνοριακών κανονισμών «για 
όλα τα αγαθά που συμμορφώνονται με τους κανόνες καταγωγής». 

Επιπλέον, παρά την αρνητική συγκυρία υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία 
των ελληνικών εξαγωγών τη νέα χρονιά με δεδομένη τη βούληση που εκπέμπει η Πολιτεία 
να στηρίξει έμπρακτα την Εξωστρέφεια, μέσα από την εφαρμογή – για πρώτη φορά- ενός 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Εξωστρέφειας, με στόχο να φθάσει η συμμετοχή των 
εξαγωγών στο ΑΕΠ από 38% σήμερα σε 48% μέχρι το 2023. 

 
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 χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Νοέμβριο 2020 
παρουσίασε αύξηση 3,8%, με τους κλάδους των χημικών (35,2%), των βιομηχανικών 
(8,3%), των τροφίμων (+5,3%), αλλά και των λαδιών (+49%) να ξεχωρίζουν με τις 
επιδόσεις τους. 
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Στα θετικά στοιχεία για το μήνα Νοέμβριο είναι επίσης η μείωση των εισαγωγών κατά -
9,4% αλλά και η συρρίκνωση του εμπορικού ελλείμματος κατά -18%. 
 
Συνολικά πάντως, οι ελληνικές εξαγωγές το Νοέμβριο συμπεριλαμβανομένων των 
πετρελαιοειδών υποχώρησαν κατά -4,2%, κυρίως λόγω της σημαντικής πτώσης της αξίας 
των εξαγωγών πετρελαίου (-25,7%). Να σημειωθεί πως οι εξαγωγές πετρελαίου 
καταλαμβάνουν παραδοσιακά μεγάλο μέρος των ελληνικών εξαγωγών. 
 
 

Εμπορικό Ισοζύγιο (Νοέμβριος 2020) 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
(συνολικά) 

ΑΞΙΑ 2019 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Εισαγωγές 4.405,0 3.990,7 -9,4% 
Εξαγωγές 2.738,9 2.625,1 -4,2% 
Εμπορικό Ισοζύγιο   -1.666,1 -1.365,6 -18,0% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
(χωρίς πετρελαιοειδή) 

ΑΞΙΑ 2019 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Εισαγωγές 3.371,3 3.301,8 -2,1% 
Εξαγωγές 2.012,5 2.088,3 3,8% 
Εμπορικό Ισοζύγιο   -1.358,8 -1.213,5 -10,7% 

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ 
 
Πτωτική είναι η πορεία των εξαγωγών κατά το μήνα Νοέμβριο του 2020 καθώς 
υποχώρησαν κατά 113,8 εκατ. ευρώ ή κατά -4,2% και ανήλθαν σε 2,63 δισ. ευρώ έναντι 
2,74 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019. Εξαιρουμένων όμως των  πετρελαιοειδών,  
η εικόνα που παρουσιάζεται είναι τελείως διαφορετική, γεγονός που επιβεβαιώνει την πολύ 
μεγάλη σημασία που διαδραματίζει η τεράστια πτώση των ελληνικών εξαγωγών 
πετρελαιοειδών και καυσίμων κατά 25,7%. Οι εξαγωγές αγαθών, χωρίς τα πετρελαιοειδή,  
ανήλθαν στα 2,09 δισ. ευρώ από 2,01 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά 75,8 εκατ. ευρώ ή 
κατά 3,8%. 
 
Σημαντική υποχώρηση καταγράφεται για τις εισαγωγές το Νοέμβριο του 2020 καθώς 
υποχώρησαν κατά 414,3 εκατ. ευρώ ή κατά -9,4% και ανήλθαν σε 3,99 δισ. ευρώ έναντι 
4,41 δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι 
εισαγωγές αγαθών ανήλθαν στα 3,30 δισ. ευρώ από 3,37 δισ. ευρώ, δηλαδή μειώθηκαν κατά 
69,5 εκατ. ευρώ ή κατά -2,1%. 
 
Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σε μεγάλο 
βαθμό το Νοέμβριο του 2020 κατά 300,5 εκατ. ευρώ, ή κατά -18%, στα -1,37 δισ. ευρώ 
από -1,67 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό 
έλλειμμα επίσης μειώθηκε, στα -1,21 δισ. ευρώ από -1,36 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 145,3 
εκατ. ευρώ ή κατά -10,7%. 
 
Η μείωση των εξαγωγών (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) και κατά το 
Νοέμβριο, ως συνέχεια της πτωτικής πορείας των προηγούμενων μηνών, οδηγεί σε 
σημαντική μείωση τις εξαγωγές της χώρας για τους πρώτους έντεκα μήνες του 2020. 
Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές συνολικά στο διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου μειώνονται 
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κατά 3,24 δισ. ευρώ ή κατά -10,5% και ανήλθαν σε 27,71 δισ. ευρώ από 30,96 δισ. ευρώ.  

Αντίθετα, χωρίς τα πετρελαιοειδή, είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την πανδημία και τις 
επιπτώσεις της, οι εξαγωγές για το εντεκάμηνο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου κινούνται 
ανοδικά σε σχέση με το 2019, στα 21,81 δισ. ευρώ από 21,33 δισ. ευρώ, δηλαδή αυξημένες 
κατά 474,7 εκατ. ευρώ ή κατά 2,2%. 

Οι εισαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) στο εντεκάμηνο Ιανουαρίου –
Νοεμβρίου 2020 μειώθηκαν κατά περίπου 7,16 δισ. ευρώ ή κατά -14%, με τη συνολική 
τους αξία να διαμορφώνεται στα 44,14 δισ. ευρώ έναντι 51,30 δισ. ευρώ κατά το ίδιο 
διάστημα του έτους 2019. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν 
στα 35,89 δισ. ευρώ από 37,98 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,08 δισ. ευρώ ή κατά -5,5%. 

 

Εμπορικό Ισοζύγιο (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020) 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
(συνολικά) 

ΑΞΙΑ 2019 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Εισαγωγές 51.303,0 44.140,9 -14,0% 
Εξαγωγές 30.958,0 27.713,7 -10,5% 
Εμπορικό Ισοζύγιο   -20.345,0 -16.427,2 -19,3% 

Εμπορικό Ισοζύγιο 
(χωρίς πετρελαιοειδή) 

ΑΞΙΑ 2019 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Εισαγωγές 37.979,0 35.894,4 -5,5% 
Εξαγωγές 21.328,9 21.803,6 2,2% 
Εμπορικό Ισοζύγιο   -16.650,1 -14.090,8 -15,4% 

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

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το εμπορικό έλλειμμα στο διάστημα Ιανουαρίου-
Νοεμβρίου του 2020 μειώθηκε κατά 3,92 δισ. ευρώ ή κατά -19.3%, στα -16,43 δισ. ευρώ 
από -20,35 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το 
εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -14,09 δισ. ευρώ από -16,65 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 2,56 
δισ. ευρώ ή κατά -15,4%. 

 

Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή 
 
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές περιοχές το Νοέμβριο του 2020, 
παρατηρείται σημαντική μείωση των αποστολών προς τις Τρίτες Χώρες κατά -10,9, αλλά 
προς τις χώρες της Ε.Ε. παρατηρείται ελπιδοφόρα αύξηση της τάξεως του 1,7%. Όταν 
εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές καταγράφουν πολύ σημαντικότερη αύξηση προς 
τις Χώρες της ΕΕ κατά 7,5% και πολύ μικρότερη υποχώρηση προς τις Τρίτες Χώρες κατά -
2,3%. 

Νοέμβριος 2020 
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Προορισμοί 
Εξαγωγών     
(συνολικά) 

ΑΞΙΑ 2019 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Μερίδιο 
2019 

Μερίδιο 
2020 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1.466,2 1.491,1 1,7% 53,5% 56,8% 
Τρίτες Χώρες 1.272,7 1.134,0 -10,9% 46,5% 43,2% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.738,9 2.625,1 -4,2%   
    

Προορισμοί 
Εξαγωγών           
(χωρίς πετρελαιοειδή) 

ΑΞΙΑ 2019 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

  
Ευρωπαϊκή Ένωση 1.236,9 1.330,2 7,5% 61,5% 63,7% 
Τρίτες Χώρες 775,6 758,1 -2,3% 38,5% 36,3% 
ΣΥΝΟΛΟ 2.012,5 2.088,3 3,8%     

ΠΗΓΗ: ΠΣΕ-ΚΕΕΜ *Ανάλυση επί των εκτιμήσεων μηνός της ΕΛ-ΣΤΑΤ 
 
Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται στις αγορές των κρατών-μελών 
της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, βελτιώθηκε κατά 3,5 μονάδες περίπου 
και άγγιξε το 56,8% έναντι 53,5% σε σχέση με το αντίστοιχο εντεκάμηνο του 2019. 
Αντίστροφη είναι η εικόνα που καταγράφεται για το ποσοστό των εξαγωγών προς τις Τρίτες 
Χώρες, που διαμορφώθηκε στο 43,2% έναντι 46,5%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο 
των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ διαμορφώνεται στο 63,7% και των τρίτων χωρών στο 
36,3%. 
 
Εξετάζοντας την κατανομή των εξαγωγών για το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου του 
2020, διαπιστώνεται ότι η συνολική αξία των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των 
πετρελαιοειδών, είναι ελαφρά μειωμένη προς τις Χώρες της ΕΕ (-1,7%) και με πολύ 
μεγάλη πτώση προς τις Τρίτες Χώρες (-20,2%). Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές 
καταγράφουν άνοδο προς τις Χώρες της ΕΕ κατά 4,4% και μικρή μείωση προς τις Τρίτες 
Χώρες κατά -1,7%. 

Ιανουάριος-Νοέμβριος 2020 

Προορισμοί 
Εξαγωγών     
(συνολικά) 

ΑΞΙΑ 2019 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

Μερίδιο 
2019 

Μερίδιο 
2020 

Ευρωπαϊκή Ένωση 16.254,3 15.976,9 -1,7% 52,5% 57,6% 
Τρίτες Χώρες 14.703,7 11.736,8 -20,2% 47,5% 42,4% 
ΣΥΝΟΛΟ 30.958,0 27.713,7 -10,5%   
    

Προορισμοί 
Eξαγωγών           
(χωρίς πετρελαιοειδή) 

ΑΞΙΑ 2019 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 2020 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ  
% 

  
Ευρωπαϊκή Ένωση 13.626,2 14.231,4 4,4% 63,9% 65,3% 
Τρίτες Χώρες 7.702,7 7.572,2 -1,7% 36,1% 34,7% 
ΣΥΝΟΛΟ 21.328,9 21.803,6 2,2%     

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

 
 
Η πορεία ανά κλάδο 
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Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, το Νοέμβριο του 2020 φαίνεται να 
διατηρείται σημαντική διαφοροποίηση σε κλάδους όπου ενισχύονται οι εξαγωγές -και 
συνετέλεσαν στη συγκράτηση της συνολικής πτώσης- και κλάδους που υποχωρούν σε 
μεγάλα ποσοστά, επηρεαζόμενοι περισσότερο από τις επιπτώσεις της πανδημίας και της 
συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας. 
 
 
 

Νοέμβριος 2020 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 
ΠΕΡΥΣΙ 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 
ΦΕΤΟΣ 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    
% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 730,6 542,9 -25,7% 
ΧΗΜΙΚΑ 316,6 428,2 35,2% 
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 417,6 439,6 5,3% 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 390,9 423,2 8,3% 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 284,1 273,0 -3,9% 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 236,9 209,7 -11,5% 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 180,2 147,1 -18,4% 
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 68,9 66,7 -3,2% 
ΛΑΔΙΑ 42,0 62,6 49,0% 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 44,5 32,1 -27,9% 

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

Αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές της κατηγορίας Χημικά (35,2%), των Βιομηχανικών 
(8,3%), των Τροφίμων & Ζώων Ζώντων (5,3%) και των Λαδιών (49%).  
 
Από την άλλη, οι εξαγωγές των Πετρελαιοειδών συνεχίζουν να υποχωρούν σε μεγάλο βαθμό 
(-25,7%) και να επιδρούν καθοριστικά στη συνολική εικόνα των εξαγωγών. Μειώσεις των 
εξαγωγών καταγράφονται στους κλάδους των Μηχανημάτων (-3,9%), Διαφόρων 
Βιομηχανικών (-11,5%), Πρώτων Υλών (-18,4%) και Ποτά & Καπνός (-3,2%). Πολύ μεγάλη 
πτώση κατέγραψαν οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας Εμπιστευτικά Προϊόντα (-
27,9%). 
 
Εξετάζοντας το εντεκάμηνο Ιανουαρίου–Νοεμβρίου του 2020, σημαντική άνοδο 
καταγράφουν οι κλάδοι των Τροφίμων & Ζώντων Ζώων (+22,5%) και των Λαδιών 
(+38,5%). Μικρότερη αύξηση εξαγωγών εμφανίζει η κατηγορία των Χημικών (+10,5%) και 
των Ποτά & Καπνός (7%). 

Στον αντίποδα, πολύ μεγάλη πτώση σε σχέση με τις εξαγωγές του αντίστοιχου διαστήματος 
του 2019, σημείωσε ο κλάδος των Πετρελαιοειδών/Καυσίμων (-38,9%), η οποία βέβαια σε 
σημαντικό βαθμό καθορίζεται από τη μείωση των διεθνών τιμών του πετρελαίου. 
Αξιοσημείωτες μειώσεις καταγράφουν οι εξαγωγές των Διαφόρων Βιομηχανικών προϊόντων 
(-14,9%) και των Πρώτων Υλών (-15,6%). 

Οι εξαγωγές των βιομηχανικών προϊόντων και των μηχανημάτων υποχωρούν και αυτές αλλά 
με μικρότερη "ταχύτητα", κατά -4,5% και -0,5%, αντιστοίχως. Αξιοσημείωτη είναι και η 
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πτώση που κατέγραψαν οι χαμηλές σε αξία εξαγωγές της κατηγορίας Εμπιστευτικά 
Προϊόντα (-14,8%). 
 

Ιανουάριος- Νοέμβριος  2020 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

ΑΞΙΑ 
ΠΕΡΥΣΙ 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΑΞΙΑ 
ΦΕΤΟΣ 
(εκατ. 
ευρώ)* 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ    
% 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ-ΚΑΥΣΙΜΑ 9.735,5 5.951,5 -38,9% 
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΖΩΝΤΑ ΖΩΑ 3.731,2 4.572,0 22,5% 
ΧΗΜΙΚΑ 4.364,1 4.823,2 10,5% 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 4.700,3 4.487,7 -4,5% 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 2.907,3 2.892,9 -0,5% 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ 2.602,8 2.214,6 -14,9% 
ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.323,1 1.116,5 -15,6% 
ΠΟΤΑ & ΚΑΠΝΟΣ 692,5 740,9 7,0% 
ΛΑΔΙΑ 364,2 504,4 38,5% 
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 481,2 410,2 -14,8% 

 

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


