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Η πορεία των εξαγωγών
κατά το έτος 2007
Πρωταγωνιστές τα δώδεκα νέα κράτη-µέλη

Άνοδο σηµείωσαν οι εξαγωγές κατά το διάστηµα Ιαν.-∆εκεµβρίου 2007, σε
σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους. Ο ρυθµός,
όµως, ανόδου έχει επιβραδυνθεί σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα έτη
(18,5% στο 2006 σε σχέση µε το 2005). Με βάση τα προσωρινά στοιχεία
της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος (ΕΣΥΕ) για το έτος 2007,
η αξία των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 4% σε σχέση µε το 2006 και έφθασε
σε 17.148εκ. € από 16.484,7εκ. €. Αν η αξία των εξαγωγών υπολογισθεί µε
βάση το υποτιµηµένο αµερικανικό νόµισµα, η αύξηση έφθασε σε 13,5%
(23.469εκ. $).
Ο ρυθµός αύξησης των εισαγωγών κυµάνθηκε σε πολύ υψηλότερο επίπεδο
(9,4%). Έτσι το εµπορικό έλλειµµα διευρύνθηκε κατά 12,1% και οι
εισαγωγές έφτασαν σε 55.521,8εκ. € από 50.728,7εκ. €, στο 2006. Οι
εξαγωγές αγαθών κάλυψαν το 32% των δαπανών για τις εισαγωγές αγαθών,
σε σχέση µε 33% στο 2006.
Μειωµένες ήταν οι εξαγωγές προς όλες σχεδόν τις περιοχές του κόσµου µε
µόνες εξαιρέσεις τις εξαγωγές προς τις χώρες της νέας διεύρυνσης
(1.850εκ. € ή ποσοστό αύξησης 21,4%) και των Βαλκανίων (3.203,2εκ. € ή
16%), γεγονός που είχε επισηµανθεί ήδη από τους πρώτους εννέα µήνες του
2007. Οι εξαγωγές προς τους εταίρους µας στην Ε.Ε.(15) παρέµειναν
στάσιµες (7.403,6εκ. € ή -0,2%), ενώ προς την Ε.Ε.(25) και την Ε.Ε.(27)
αυξήθηκαν κατά 3,5% και 5,2%, αντιστοίχως, φθάνοντας για τη µεν
Ε.Ε.(25) τα 9.253,6εκ. € για τη δε Ε.Ε.(27) τα 11.138,2εκ. €, στο 2007.
Έτσι, γίνεται φανερό πως η εξαγωγική δραστηριότητα στην Ε.Ε.(25) και
στην Ε.Ε.(27) εξακολουθεί να στηρίζεται σθεναρά από την αύξηση των
εξαγωγών προς τις δέκα νέες χώρες και τις δύο χώρες-µέλη της Ε.Ε., που
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εντάχθηκαν αργότερα, τη Βουλγαρία (1.109,9εκ. € ή 5,5%) και τη Ρουµανία
(774,7εκ. € ή 30%).
Κατά το 2007 σηµειώθηκαν σοβαρές ανακατατάξεις µεταξύ των
κυριότερων εξαγωγικών αγορών, σε σχέση µε το 2005 και το 2001. Η
Κύπρος αναδείχτηκε στην τρίτη θέση, µετά τη Γερµανία και την Ιταλία, η
Ρουµανία ανήλθε στην 6η θέση από τη 10η στο 2005, ενώ η Βουλγαρία
διατηρεί σταθερά την 4η θέση. Εντυπωσιακή είναι η πτώση των ΗΠΑ στην
8η από την 5η και 6η θέση το 2001 και το 2005, αντιστοίχως, η είσοδος της
Πολωνίας στην πρώτη εικοσάδα των εξαγωγικών χωρών που πέρυσι
κατέλαβε τη 17η θέση. Η πιο εντυπωσιακή είναι η ανάδειξη της Σλοβενίας
στη 18η θέση µε συνολικές εξαγωγές 208εκ. € από 47η στο 2005 και την 50η
στο 2001.
Ως προς τη σύνθεση των εξαγωγών κατά µεγάλες κατηγορίες προϊόντων, η
αύξηση των εξαγωγών οφείλεται κυρίως στα βιοµηχανικά προϊόντα
(10.350,7εκ. € ή 7,1%). Αυξηµένες (27,6%) είναι και οι εξαγωγές των,
χαµηλών όµως σε αξία, ειδών και συναλλαγών µη ταξινοµηµένων κατά
κατηγορίες, ενώ σχεδόν στάσιµες (1,2%) παρέµειναν οι εξαγωγές των
αγροτικών προϊόντων. Μειωµένες είναι οι εξαγωγές των πρώτων υλών (11%) και των καυσίµων (-4%).

-----*-----

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγικές επιδόσεις παρουσιάζουν την εξής εικόνα:

Οι εξελίξεις κατά γεωγραφικές περιοχές και χώρες
Οι εξαγωγές προς τον ανεπτυγµένο κόσµο (ΟΟΣΑ) συνολικά, κατά το
διάστηµα Ιαν.-∆εκεµβρίου 2007 διαµορφώθηκαν σε 9.694εκ. € από
9.787,6εκ. € στο 2006, µειώθηκαν δηλαδή ελαφρώς κατά -1% και αποτέλεσαν
τα 2/3 σχεδόν των συνολικών ελληνικών εξαγωγών. Ειδικότερα, οι εξαγωγές
προς τις χώρες της Ε.Ε.(25) αυξήθηκαν κατά 3,5% και κάλυψαν το 54% του
συνόλου, ενώ προς την Ε.Ε.(15) παρέµειναν στάσιµες (-0,2%) και κάλυψαν
το 43,2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.
Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές υποχώρησαν προς τους περισσότερους εταίρους
µας στην Ε.Ε.(15). Αυξηµένες είναι οι εξαγωγές µόνο προς την Γερµανία
(1.980,3εκ. € ή ποσοστό αύξησης 5,3%), τη ∆ανία (130,1εκ. € ή 2,4%), την
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Πορτογαλία (116,1εκ. € ή 22,6%), το Βέλγιο (276,8εκ. € ή 27,9%), τη
Σουηδία (178,7εκ. € ή 10,8%) και την Αυστρία (146,2εκ. € ή 8,3%). Παρά τη
µείωση των εξαγωγών προς την Ιταλία (-1,6%), η Γερµανία και η Ιταλία
συνεχίζουν να αποτελούν τους δύο σηµαντικότερους πελάτες των ελληνικών
προϊόντων, που συγκεντρώνουν µαζί το 51,6% της αξίας των εξαγωγών προς
την Ε.Ε.(15) και το 22,2% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών.
Στις χώρες της νέας διεύρυνσης, οι εξαγωγές σηµείωσαν ισχυρή άνοδο
(21,4%), πολύ µεγαλύτερη του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, σχεδόν
εξαπλάσια, και έφτασαν σε 1.850εκ. € έναντι 1.524,3εκ. € στο δωδεκάµηνο
του 2006. Η ισχυρή άνοδος των εξαγωγών οφείλεται στην αύξηση των
εξαγωγών προς όλες τις χώρες της νέας διεύρυνσης, µε µοναδική εξαίρεση τη
Λετονία (-1,3%). Αξιοσηµείωτο, όµως, είναι το γεγονός ότι στις τρεις µικρές
βαλτικές χώρες οι εξαγωγές από αµελητέες έφτασαν για την Εσθονία σε
8,4εκ. €, για τη Λιθουανία σε 17,3εκ. € και για τη Λετονία σε 12,3εκ. €,
δηλαδή σε 38εκ. € συνολικά, σε σχέση µε 37,5εκ. € στο 2006. Η ισχυρότερη
άνοδος των εξαγωγών καταγράφεται προς την Κύπρο (1.111,9εκ. € ή
1.521,8εκ. $ και ποσοστό αύξησης 24,5% ή 35,8%, αντιστοίχως), όπου
ξεπέρασαν ελαφρώς τις εξαγωγές προς τη Βουλγαρία (1.109,9εκ. € ή
1.519,1εκ. $). Απορροφούν το 60% του συνόλου των εξαγωγών προς τις δέκα
χώρες. Σε έναν από τους σηµαντικότερους πελάτες µας στην περιοχή
αναδεικνύεται και η Πολωνία µε αξία εξαγωγών 234,4εκ. € ή 320εκ. $ και
ποσοστό αύξησης 24,5% ή 35,8% αντιστοίχως, καταλαµβάνοντας τη δεύτερη
θέση ανάµεσα στις δέκα χώρες της νέας διεύρυνσης. Αυξηµένες ήταν και οι
εξαγωγές προς τη Σλοβενία (208,3εκ. € ή 285,1εκ. $) που αποτελεί τον τρίτο
κυριότερο πελάτη της χώρας µας στην αυτή περιοχή. Εκτός από τις τρεις
προαναφερόµενες χώρες, ακόµη δύο ξεπέρασαν το φράγµα των 100εκ. $: η
Ουγγαρία και η Τσεχία µε αξία εξαγωγών 131,9εκ. $ και 122,2εκ. $,
αντιστοίχως.
Οι εξαγωγές προς τη Β. Αµερική έπεσαν σε 810,1εκ. € από 831,2εκ. € στο
2006, µειώθηκαν δηλαδή κατά -2,5%. Η πτώση αυτή οφείλεται κατά βάση
στη µείωση (-4,6%) των εξαγωγών προς τις ΗΠΑ σε 692,3εκ. € έναντι
725,8εκ. € στο αντίστοιχο διάστηµα του προηγούµενου έτους, που δεν
αντισταθµίστηκε από την ισχυρότατη άνοδο των χαµηλών, όµως, σε αξία
εξαγωγών προς το Μεξικό (44εκ. €). Μειωµένες (-6,8%) ήταν επίσης και οι
εξαγωγές προς τον Καναδά που άγγιξαν µόλις τα 73,8εκ. €. Προς τις άλλες
ανεπτυγµένες χώρες οι εξαγωγές ανήλθαν σε 206εκ. € από 142,3εκ. €,
παρουσιάζοντας αύξηση 44,7%. Συνεχίζεται η ισχυρή άνοδος της αξίας των
εξαγωγών προς την Ιαπωνία (129,6εκ. € ή 119,6%), που υπερδιπλασιάζεται.
Αυξηµένες ήταν και οι µικρής σηµασίας εξαγωγές προς τη Νέα Ζηλανδία
(5,5εκ. € ή 28%), ενώ µειώθηκαν οι εξαγωγές προς την Αυστραλία (70,9εκ. €
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ή -10,3%). Η µείωση (-21,4%) προς τις υπόλοιπες χώρες του ΟΟΣΑ
οφείλεται στη µεγάλη υποχώρηση των εξαγωγών προς την Τουρκία (620,2εκ.
€ ή -26,9%) που αποτελεί και τον κυριότερο πελάτη της Ελλάδος στην
περιοχή αυτή. Μειωµένες είναι οι εξαγωγές και προς όλες τις υπόλοιπες
χώρες της περιοχής µε µόνη εξαίρεση την Ελβετία (124,1εκ. € ή 14,5%).
Ισχυρή άνοδο σηµείωσαν οι εξαγωγές προς τα Βαλκάνια (16%), περιοχή µε
ποσοστό συµµετοχής 18,7% στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών και
έφθασαν σε 3.203,2εκ. € έναντι 2.760,8εκ. €, στο 2006. Η άνοδος αυτή
οφείλεται στην αύξηση των εξαγωγών προς όλες τις χώρες της περιοχής και
κυρίως στην πολύ µεγάλη αύξηση (30%) των εξαγωγών προς τη Ρουµανία
(774,7εκ. €). Οι εξαγωγές προς τη Βουλγαρία αυξήθηκαν κατά 5,5% και
έφθασαν σε 1.109,9εκ. € από 1.051,9εκ. €, στο 2006. Οι δύο
προαναφερόµενες χώρες αποτελούν τους σηµαντικότερους πελάτες της χώρας
µας στην περιοχή των Βαλκανίων και αποτελούν µαζί σχεδόν τα 2/3 των
εξαγωγών προς την εν λόγω περιοχή και το 19% του συνόλου των ελληνικών
εξαγωγών. Συνεχίζεται η ισχυρή άνοδος των εξαγωγών προς την Αλβανία
(21,2%) που έφθασαν σχεδόν το µισό δισ. € (452,9εκ. €), όπως ακριβώς είχε
προβλεφθεί µε βάση τα στοιχεία του εννεαµήνου, τη Σερβία-ΜαυροβούνιοΚόσσοβο (334,5εκ. € ή 26,7%) και την Κροατία (114,9εκ. € ή 37,2%).
Αύξηση σηµείωσαν και οι εξαγωγές προς την ΠΓ∆Μ (389,9εκ. € ή 4,4%) και
τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (26,4εκ. € ή 43,9%).
Η ανοδική πορεία των εξαγωγών προς την Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων
Κρατών (ΚΑΚ), που είχε επισηµανθεί από τους πρώτους µήνες του 2007,
συνεχίστηκε σε ολόκληρο το προηγούµενο έτος, µε αποτέλεσµα η αξία τους
να φτάσει σε 555,4εκ. € από 463,5εκ. € στο 2006, σηµειώνοντας αύξηση
19,8%. Άνοδος των εξαγωγών καταγράφηκε προς όλες τις χώρες της περιοχής
εκτός των αµελητέων εξαγωγών προς το Τατζικιστάν. Η µεγαλύτερη αύξηση
σηµειώθηκε προς τη Ρωσία (356,5εκ. € ή 11,5%), όπου οι εξαγωγές
πλησίασαν το µισό δισ. $ (487,9εκ. $) και την Ουκρανία (98,8εκ. € ή 42,4%).
Συνεχίζεται η γενικευµένη και πολύ µεγάλη πτώση (-29,8%) της αξίας των
εξαγωγών προς την περιοχή της Μ. Ανατολής & Β. Αφρικής, που έφθασαν
µόλις σε 962,7εκ. € έναντι 1.372,3εκ. € στο 2006, µε αποτέλεσµα η
συµµετοχή της στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών να υποχωρήσει από
8,3% και 7% που ήταν στο 2006 και στο 2000 αντιστοίχως, σε 5,6% στο
2007. Η αύξηση των εξαγωγών προς τα Ην. Αραβ. Εµιράτα (199,9εκ. € ή 5%)
και των περιορισµένων εξαγωγών προς το Μαρόκο (46,5εκ. €), το Οµάν
(20,4εκ. €), την Υεµένη (18,1εκ. €) και το Μπαχρέιν (9,8εκ. €) δεν
αντιστάθµισε τη µείωση των εξαγωγών προς όλες τις υπόλοιπες χώρες της
περιοχής.
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Ισχυρή άνοδο (53,6%) σηµείωσαν οι εξαγωγές προς τις χώρες της Αφρικής
που αποτελούν, ωστόσο, µόλις το 0,9% του συνόλου της αξίας των ελληνικών
εξαγωγών. Η άνοδος αυτή οφείλεται στη γενικευµένη αύξηση των εξαγωγών
προς όλες τις χώρες της περιοχής, εκτός της Κένυας (-20,3%) και ιδίως στον
διπλασιασµό των εξαγωγών προς τη ∆ηµ. Νοτ. Αφρικής (57,8εκ. € ή
119,9%).
Μειωµένες κατά -18,2% ήταν οι εξαγωγές προς τις χώρες της Ν.Α. Ασίας
συνολικά, που αποτελούν µόλις το 1,1% των συνολικών ελληνικών
εξαγωγών. Η αύξηση των εξαγωγών προς το Χόνγκ Κόνγκ (37,5εκ. € ή
8,1%), την Ινδονησία (27,9εκ. € ή 30%) και την Ταϊλάνδη (22,2εκ. € ή
11,3%) δεν αντιστάθµισε τη µείωση των εξαγωγών προς όλες τις υπόλοιπες
χώρες της περιοχής. Μειωµένες, όµως, ήταν οι εξαγωγές και προς τη
Λατινική Αµερική (-11,7%), λόγω της µείωσης των εξαγωγών προς όλες τις
χώρες της περιοχής εκτός του Παναµά (54εκ. € ή 18,8%).
Οι εξαγωγές προς του δύο γίγαντες της Ασίας, την Ινδία και την Κίνα,
υποχώρησαν. Οι εξαγωγές προς την Ινδία µειώθηκαν κατά -6,2% και έφτασαν
σε 46,8εκ. €, ενώ προς την Κίνα κατά -10,9% και έφτασαν σε 110,8εκ. €.
Κατά το 2007 σηµειώθηκαν σοβαρές ανακατατάξεις µεταξύ των κυριότερων
εξαγωγικών αγορών, σε σχέση µε το 2005 και το 2001. Η Κύπρος
αναδείχτηκε στην τρίτη θέση, µετά τη Γερµανία και την Ιταλία, η Ρουµανία
ανήλθε στην 6η θέση από τη 10η στο 2005, ενώ η Βουλγαρία διατηρεί
σταθερά την 4η θέση. Εντυπωσιακή είναι η πτώση των ΗΠΑ στην 8η από την
5η και 6η θέση το 2001 και το 2005, αντιστοίχως, η είσοδος της Πολωνίας
στην πρώτη εικοσάδα των εξαγωγικών χωρών που πέρυσι κατέλαβε τη 17η
θέση. Η πιο εντυπωσιακή είναι η ανάδειξη της Σλοβενίας στη 18η θέση µε
συνολικές εξαγωγές 208εκ. € από 47η στο 2005 και την 50η στο 2001.
Επτά από τις είκοσι µεγαλύτερες αγορές (Βουλγαρία, Ρουµανία, Αλβανία,
ΠΓ∆Μ, Σερβία-Μαυροβούνιο-Κόσσοβο, Πολωνία, Σλοβενία) βρίσκονται στη
λεγόµενη «Νέα Ευρώπη», είναι δηλαδή πρώην ανατολικές χώρες.

Οι εισαγωγές και το εµπορικό ισοζύγιο
Οι εισαγωγές στο 2007 κινήθηκαν µε ρυθµό υπερδιπλάσιο σε σχέση µε τις
εξαγωγές και έφτασαν σε 55.521,8εκ. € από 50.728,7εκ. €, σηµείωσαν
δηλαδή αύξηση κατά 9,4%. Αναλυτικότερα, σηµαντική ήταν η αύξηση (9%)
των εισαγωγών που παρατηρήθηκε από τους εταίρους µας στην Ε.Ε.(15) για
το 2007, όταν την ίδια περίοδο οι εξαγωγές προς την Ε.Ε.(15) παρέµειναν
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στάσιµες (-0,2%). Εξίσου σηµαντική, όµως, είναι η αύξηση (10,3%) των
εισαγωγών και από την Ε.Ε.(25) που έφτασαν σε 30.668,6εκ. € έναντι
27.793,2εκ. € στο 2006.
Υψηλή και γενικευµένη ήταν η άνοδος (35,7%) των εισαγωγών από τις χώρες
της νέας διεύρυνσης που άγγιξαν τα 1.929,3εκ. € από 1.422,2εκ. € στο 2006,
µε µοναδική εξαίρεση τη µείωση, των αµελητέων σε αξία εισαγωγών, από τη
Λετονία.
Ακόµη υψηλότερη και επίσης γενικευµένη ήταν η αύξηση (43,4%) των
εισαγωγών από τη Β. Αµερική (1.457,6εκ. €), που οφείλεται στην «έκρηξη»
των εισαγωγών από τις ΗΠΑ (1.260,7εκ. € ή 41,5%) και στην πολύ µεγάλη
αύξηση από τον Καναδά (60,1%) και το Μεξικό (48,2%).
Σηµαντική άνοδος (11,8%) της αξίας των εισαγωγών καταγράφηκε και από
τις κυριότερες βαλκανικές χώρες. Οι εισαγωγές από τη Βουλγαρία αυξήθηκαν
κατά 10,9% (861,2εκ. €), από τη Ρουµανία κατά 6,1% (536εκ. €) και από την
ΠΓ∆Μ κατά 29,6% (299,2εκ. €).
Στο 2007 η Ελλάδα είχε εµπορικό πλεόνασµα µόνο µε τις χώρες των
Βαλκανίων, µε ορισµένες από τις χώρες της νέας διεύρυνσης (Μάλτα,
Λετονία, Λιθουανία, Σλοβενία και Κύπρος), µε τη Λευκορωσία και την
Αρµενία από τις χώρες της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ), µε
την Τυνησία, το Λίβανο, τη Συρία, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, το Κατάρ, τα
Ην. Αραβ. Εµιράτα, το Οµάν και την Υεµένη από τις χώρες της Μ. Ανατολής
& Β. Αφρικής, µε τη Μαυριτανία, το Νίγηρ, τη Γκαµπόν και την Κένυα από
τις χώρες της Αφρικής, τη Σιγκαπούρη από τη Ν.Α. Ασία και τον Παναµά από
τη Λατινική Αµερική. Αντιθέτως, πολύ µεγάλο εµπορικό έλλειµµα έχει µε τις
χώρες από τις οποίες εισάγει πετρέλαιο (Ρωσία, Λιβύη, Ιράν, Σαουδική
Αραβία και Καζακστάν) και µε τις εξής, µεταξύ των άλλων ακόµη χώρες:
Ιαπωνία, Ολλανδία, Γερµανία, Ιταλία, Βέλγιο, Ελβετία και Κίνα.

Οι επιδόσεις κατά µεγάλες κατηγορίες προϊόντων
Η άνοδος των εξαγωγών κατά το περασµένο έτος οφείλεται στην αύξηση των
εξαγωγών των «βιοµηχανικών προϊόντων» κατά 7,1% και των χαµηλών,
όµως, σε αξία «ειδών και συναλλαγών µη ταξινοµηµένων κατά κατηγορίες»
(27,6%).
Οι εξαγωγές του αγροτικού τοµέα αυξήθηκαν µόλις κατά 1,2% και έφτασαν
σε 3.369εκ. € από 3.320,2εκ. €, µε αποτέλεσµα να συνεχίζεται η υποχώρηση
της συµµετοχής των αγροτικών προϊόντων από 20,2% στο 2006 σε 19,6% στο
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περασµένο έτος. Ισχυρή είναι η µείωση (-27,8%) των εξαγωγών της
κατηγορίας «λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης» που άγγιξαν
µόλις τα 350,7εκ. € έναντι των 485,5εκ. € στο 2006. Μειωµένες (-1,5%) είναι
οι εξαγωγές και της κατηγορίας «ποτά και καπνός» που έφτασαν σε 500,9εκ.
€ από 508,7εκ. € στο δωδεκάµηνο του 2006. Η µικρή άνοδος της αξίας των
εξαγωγών του αγροτικού τοµέα οφείλεται αποκλειστικά στις εξαγωγές της
κατηγορίας «τρόφιµα και ζώα ζωντανά» (2.517,4εκ. € ή ποσοστό αύξησης
7,8%), που κάλυψαν το 75% των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και το
14,7% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών, για το έτος 2007.
Ικανοποιητική είναι η αύξηση (7,1%) των εξαγωγών βιοµηχανικών
προϊόντων που στο 2007 κάλυψαν το 60,4% του συνόλου των ελληνικών
εξαγωγών και ανήλθαν σε αξία σε 10.350,7εκ. € έναντι 9.668,2εκ. € στο
2006. Η αύξηση αυτή οφείλεται στις τρεις από τις τέσσερις κατηγορίες,
καθώς οι εξαγωγές της κατηγορίας «διάφορα βιοµηχανικά είδη»
υποχώρησαν ελαφρώς, κατά -1,7% και διαµορφώθηκαν σε 1.941,6εκ. € στο
προηγούµενο έτος. Άνοδο, πολύ µεγαλύτερη του συνόλου των ελληνικών
εξαγωγών, σηµείωσαν οι εξαγωγές των υποκατηγοριών «βιοµηχανικά είδη
ταξινοµηµένα κατά πρώτη ύλη» (3.730,9εκ. € ή 9,1%), «χηµικά προϊόντα
και συναφή (µ.α.κ.)» (2.363,2εκ. € ή 8,4%) και «µηχανήµατα και υλικό
µεταφορών» (2.315εκ. € ή 10,6%).
Μειωµένες κατά -11% και -4% ήταν οι εξαγωγές των πρώτων υλών και των
καυσίµων, αντίστοιχα. Οι εξαγωγές των πρώτων υλών από 865,3εκ. € έπεσαν
σε 770,3εκ. € στο δωδεκάµηνο του 2007 και των καυσίµων έφθασαν τα
2.084εκ. € έναντι 2.171εκ. €, στο αντίστοιχο διάστηµα του 2006.
Όσον αφορά γενικότερα τις εισαγωγές ήταν αυξηµένες σε όλες τις κατηγορίες
προϊόντων εκτός των καυσίµων (8.396,6εκ. € ή ποσοστό µείωσης -13,6%).
Ισχυρή ήταν η άνοδος των εισαγωγών των βιοµηχανικών και αγροτικών
προϊόντων που αυξήθηκαν κατά 14,1% και 11,9% αντιστοίχως και έφτασαν
για τα µεν βιοµηχανικά σε 39.167,7εκ. € για τα δε αγροτικά τα 5.936,4εκ. €,
κατά το έτος 2007. Έτσι οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων κάλυψαν
µόλις το 57% των εισαγωγών αγροτικών προϊόντων, στο προηγούµενο έτος.
Τέλος, οι εισαγωγές των πρώτων υλών και οι µικρές σε αξία εισαγωγές των
ειδών και συναλλαγών µη ταξινοµηµένων κατά κατηγορίες αυξήθηκαν και
αυτές σηµαντικά (28,8% και 168%, αντιστοίχως) και διαµορφώθηκαν για τις
πρώτες ύλες στα 1.581,9εκ. € από 1.228,5εκ. € και για τα είδη και συναλλαγές
µη ταξινοµηµένα κατά κατηγορίες στα 439,2εκ. € έναντι 163,8εκ. €, στο
δωδεκάµηνο του 2006.
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