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Θεμελιώδεις Έννοιες του Διεθνούς Εμπορίου

Κεφάλαιο 1°

Θεμελιώδεις Έννοιες του Διεθνούς Εμπορίου

Οι συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του διεθνούς εμπορίου, οι οποίες 

διαμορφώνονται με τις νέες συμφωνίες για το διεθνές εμπόριο, τη φιλελευθεροποίηση 

των αγορών των χωρών της Ανατολικής Ευρώπης και την ανάδειξη νέων 

αναπτυσσόμενων οικονομιών, δημιουργούν ένα νέο παγκόσμιο οικονομικό χάρτη. Οι 

εξελίξεις αυτές δημιούργησαν μία νέα πραγματικότητα για την Ελληνική εξαγωγική 

προσπάθεια. Η Ελλάδα, προσαρμοζόμενη στις νέες συνθήκες, επιχειρεί να κατακτήσει 

τις νέες αγορές, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της και να 

κυριαρχήσει οικονομικά στα Βαλκάνια. Ποιά είναι ωστόσο σε αριθμούς η πορεία των 

Ελληνικών εξαγωγών τα τελευταία χρόνια; Είναι αυτή η πορεία θετική ή αρνητική; Πώς 

διαφαίνεται το μέλλον; Σε ποιά προϊόντα θα πρέπει να εστιάσουμε τις προσπάθειες μας 

και ποιά θα πρέπει να εγκαταλείψουμε στο μέλλον; Η παρούσα εργασία θα επιχειρήσει 

μια προσέγγιση σε αυτά και σε άλλα ερωτήματα, ελπίζοντας ότι μέσα από τη διαδικασία 

αυτή θα προκόψουν σημαντικά συμπεράσματα για τη διαχρονική εξέλιξη των Ελληνικών 

εξαγωγών.

1.1 Εμπόριο - Έννοια

Εμπόριο είναι η αγορά αγαθών για μεταπώληση χωρίς ουσιώδη μεταβολή τους, 

με σκοπό την πραγματοποίηση κέρδους (Χολέβας, 1997). Ο ορισμός αυτός περιορίζει 

την έννοια του εμπορίου, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως γιατί μ' αυτόν τον τρόπο γίνεται 

διάκριση από την μεταποίηση (βιομηχανία), στην οποία η αγορά αγαθών γίνεται με
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σκοπό τη μεταβολή τους, μέσω μιας παραγωγικής διαδικασίας, σε νέα προϊόντα και στη 

συνέχεια την πώληση τους για πραγματοποίηση κέρδους.

Γενικότερα, εμπόριο είναι η συστηματική διενέργεια συναλλαγών, δηλ. αγορών 

και πωλήσεων, με σταθερή επιδίωξη κέρδους. Το εμπόριο αποτελεί "επιχειρηματική" 

δραστηριότητα που ασκείται είτε από φυσικά πρόσωπα (άτομα) είτε από νομικά 

πρόσωπα (εμπορικές εταιρίες). Η επιχειρηματική δραστηριότητα στοχεύει σταθερά στην 

επιδίωξη του κέρδους, το οποίο όμως δεν είναι πάντα βέβαιο, γιατί κάθε επιχείρηση 

διατρέχει τον κίνδυνο αντί για κέρδος να υποστεί ζημιά.

Προϋπόθεση της άσκησης του εμπορίου είναι η ύπαρξη "αγοράς", με την έννοια 

της συνάντησης της προσφοράς και της ζήτησης αγαθών. Η αγορά μπορεί να είναι από 

πολύ περιορισμένη έως πολύ εκτεταμένη. Η πρακτική πλευρά του εμπορίου συνίσταται 

στη διενέργεια αγορών και πωλήσεων αγαθών, τα οποία μπορεί να ανήκουν είτε στην 

πρωτογενή παραγωγή (αγροτικά προϊόντα και αυτούσια μεταλλεύματα) είτε στη 

δευτερογενή παραγωγή (προϊόντα της βιομηχανίας και της βιοτεχνίας). Με αυτόν τον 

τρόπο, το εμπόριο που ανήκει στην τριτογενή παραγωγή (υπηρεσίες) υποβοηθεί και 

συμπληρώνει τους βασικούς παραγωγικούς τομείς για τη διάθεση των προϊόντων τους 

στην αγορά, με αμοιβαία ωφέλεια (κέρδος τόσο των παραγωγών, όσο και των 

διαμεσολαβητών) (Χολέβας, 1997).

1.2. Διακρίσεις του Εμπορίου - Εσωτερικό και Εξωτερικό Εμπόριο

Το εμπόριο διακρίνεται σε διάφορες κατηγορίες, όπως σε χονδρικό και λιανικό, 

σε ιδιωτικό και κρατικό, σε θαλάσσιο και χερσαίο κλπ. Η διάκριση όμως που έχει τη 

μεγαλύτερη σημασία είναι αυτή σε εσωτερικό και εξωτερικό (Χολέβας, 1997).

Εσωτερικό λέγεται το εμπόριο που διεξάγεται μέσα στα όρια ενός συγκεκριμένου 

κράτους, δηλ. αφορά στην εσωτερική αγορά.

Εξωτερικό λέγεται το εμπόριο που έχει ως αντικείμενο τις εμπορικές συναλλαγές 

μιας χώρας με άλλη, ξένη χώρα, δηλ. συνδέει την εσωτερική αγορά με μια αγορά ή 

αγορές του εξωτερικού.
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Το εξωτερικό εμπόριο διακρίνεται περαιτέρω σε εισαγωγικό/εξαγωγικό και σε 

διαμετακομιστικό εμπόριο. Το εισαγωγικό εμπόριο αφορά στην εισαγωγή σε μια χώρα 

εμπορευμάτων που προέρχονται από το εξωτερικό, δηλ. από μια άλλη, ξένη χώρα. Το 

εξαγωγικό εμπόριο αφορά στην εξαγωγή εμπορευμάτων από μια χώρα στο εξωτερικό 

της, δηλ. σε μια άλλη, ξένη χώρα. Τέλος, το διαμετακομιστικό εμπόριο αφορά στην ει

σαγωγή εμπορευμάτων όχι για κατανάλωση, αλλά με σκοπό την προώθησή τους σε 

κάποια τρίτη χώρα.

1.3 Η Εξωτερική Εμπορική Πολιτική

1.3.1 Πολιτική για το εξωτερικό εμπόριο
Ο κανόνας που ισχύει είναι γενικός και χωρίς εξαίρεση: Όλα τα κράτη 

επιδιώκουν αύξηση των εξαγωγών τους, άλλα για τη βελτίωση του εμπορικού τους 

ισοζυγίου και άλλα για την ισχυροποίηση της συναλλαγματικής τους θέσης (Χολέβας, 

1997). Τα σύγχρονα κράτη, όχι μόνο εκείνα που εφαρμόζουν περιοριστικά μέτρα για τις 

εισαγωγές αλλά και εκείνα που επιτρέπουν ελευθερία εισαγωγών, επιδιώκουν τη μείωση 

των εισαγωγών (και την παρεπόμενη εκροή συναλλάγματος γι' αυτές), με ισχυροποίηση 

της δικής τους ανταγωνιστικής θέσης στη διεθνή αγορά (παραγωγή στο εσωτερικό 

ανταγωνιστικών, από άποψη τιμής και ποιότητας, προϊόντων σε σχέση με τα ανάλογα 

ξένα προϊόντα).

1.3.2 Πολιτική για τις εισαγωγές
Η πολιτική για τις εισαγωγές μπορεί να κινείται ανάμεσα σε τρεις λύσεις: την 

πλήρη ελευθερία, την πλήρη απαγόρευση και το μερικό περιορισμό των εισαγωγών. 

Αυτός μπορεί να επιβληθεί με μέτρα άμεσα (απαγόρευση εισαγωγής ορισμένων ειδών, 

ορισμός "ποσοστώσεων" σε εισαγόμενα είδη, αποκλεισμός πιστοδότησης ορισμένων 

εισαγωγών) ή έμμεσα (επιβολή ψηλών δασμών για την εισαγωγή ορισμένων ειδών, 

πρόκληση δυσχερειών ρευστότητας, επιβολή της προτίμησης εγχωρίων προϊόντων σε 

προμήθειες του δημοσίου, των δημοσίων οργανισμών και επιχειρήσεων, εφαρμογή αντί- 

ντάμπιγκ για τις τεχνητά μειωμένες τιμές εισαγόμενων ειδών, προβολή πιστωτικών
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δυσχερειών για τη διενέργεια εισαγωγών κ.ά.)· Τα πιο σημαντικά όπλα ενός κράτους ως 

προς τις εισαγωγές είναι το δασμολόγιο (υψηλοί ή χαμηλοί δασμοί) και η πιστοδότηση 

(μικρές ή μεγάλες πιστώσεις) (Χολέβας, 1997).

1.3.3 Πολιτική για τις εξαγωγές
Σ' αυτήν επιστρατεύονται όλα τα μέσα για την προώθησή τους. Γενικά, τα μέτρα 

για τις εξαγωγές διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες (Χολέβας, 1997): Ενίσχυση, εποπτεία 

και απαγόρευση. Τα μέτρα ενίσχυσης των εξαγωγών διακρίνονται σε άμεσα και έμμεσα. 

Άμεσα είναι: Οι επιδοτήσεις στα εξαγόμενα αγαθά και στις εξαγωγικές μονάδες, η 

ευνοϊκή πιστοδότηση των εξαγωγών από τις τράπεζες, η ευμενής φορολογική 

μεταχείριση των εξαγωγικών επιχειρήσεων, η εξαιρετική κοινωνικό - ασφαλιστική 

μεταχείριση των εξαγωγικών επιχειρήσεων κ.ά. Έμμεσα είναι: Η κινητοποίηση του 

κρατικού μηχανισμού και των δημοσίων υπηρεσιών του εξωτερικού για την έρευνα της 

αγοράς και την προβολή, διαφήμιση και προώθηση των εξαγωγών, η κρατική συμμετοχή 

σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού όπου προβάλλονται τα εγχώρια προϊόντα, η 

υποβοήθηση των εξαγωγών με την εξασφάλιση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, οι 

βραβεύσεις των εξαγωγέων κ.ά.

Η εποπτεία του κράτους στις εξαγωγές εξυπηρετεί τη διατήρηση ικανοποιητικού 

ποιοτικού επιπέδου σ' αυτές και την αποφυγή δυσφήμισης των εγχωρίων προϊόντων.

Οι απαγορεύσεις συνήθως περιορίζονται στις εξαγωγές επικίνδυνων, επιβλαβών 

κλπ. υλών.

1.3.4 Η πολιτική για το όιαμετακομιστικό εμπόριο
Η πολιτική για το διαμετακομιστικό εμπόριο προωθείται με την ύπαρξη σε μια 

χώρα Ελεύθερων Λιμένων ή Ελεύθερων (Τελωνειακών) Ζωνών, που συμβάλλουν σ' 

αυτή τη μορφή εμπορίου (Χολέβας, 1997). Τα ελεύθερα λιμάνια ή οι ελεύθερες ζώνες 

εμπορίου είναι περιοχές όπου το εμπόριο βασίζεται στη χωρίς περιορισμούς διεθνή 

ανταλλαγή προϊόντων, με τελωνειακούς δασμούς που χρησιμεύουν μόνο ως πηγή 

εσόδων και όχι ως εμπόδιο στην ανάπτυξη του εμπορίου. Στόχος τους είναι να 

προσελκύσουν εμπορευόμενους και κατασκευαστές ώστε να ξεκινήσουν εκεί 

επιχειρήσεις. Το τέλος πληρώνεται μόνον όταν τα προϊόντα εισέρχονται στη χώρα

Θεμελιώδεις Έννοιες του διεθνούς Εμπορίου
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υποδοχής.

1.4 Διεθνές Εμπόριο

1.4.1 Έννοια - Σημασία - Γενεσιουργός Αιτίες
Οι συναλλαγές που γίνονται μεταξύ διαφορετικών χωρών (εισαγωγές - εξαγωγές) 

φέρνουν σε εμπορική επικοινωνία τις εθνικές οικονομίες των διάφορων χωρών, δηλαδή 

δημιουργούν τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Το εμπόριο μεταξύ διαφορετικών χωρών 

διαμορφώνει την έννοια του διεθνούς εμπορίου. Το διεθνές εμπόριο περιλαμβάνει το 

σύνολο του εξωτερικού εμπορίου όλων των χωρών του κόσμου μέσα σε μια χρονική 

περίοδο, συνήθως ετήσια (Χολέβας, 1997).

Η σπουδαιότητα του διεθνούς εμπορίου συνοψίζεται στο γεγονός ότι μειώνει τη 

στενότητα των διαθέσιμων παραγωγικών συντελεστών, αυξάνοντας επομένως τις 

προϋποθέσεις για την επίλυση του Οικονομικού Προβλήματος'. Με άλλα λόγια, με το 

διεθνές εμπόριο οι παραγωγικές δυνατότητες μιας χώρας, το σύνολο δηλαδή των αγαθών 

και υπηρεσιών που μπορούν να παραχθούν, αυξάνονται και επομένως αυξάνεται και η 

δυνατότητα ανυψώσεως του βιοτικού της επιπέδου (Πουρναράκης, 2000). Ταυτόχρονα, 

το διεθνές εμπόριο συμβάλλει στη διαδικασία αριστοποίησης της κατανομής των 

παραγωγικών συντελεστών και θέτει σε λειτουργία τον πολλαπλασιαστή του εξωτερικού 

εμπορίου κάθε χώρας. Σύμφωνα μ' αυτόν, όταν αυξάνεται η εξωτερική ζήτηση 

προϊόντων μιας χώρας, η άνοδος των εσόδων των εξαγωγικών της επιχειρήσεων και το 

πλεόνασμα που προκύπτει στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών, προκαλούν αύξηση 

της αγοραστικής δύναμης της οποίας ένα μέρος κατευθύνεται στις εισαγωγές. Μ' αυτόν 

τον τρόπο προκαλείται δαπάνη η οποία έχει πολλαπλασιαστική επίδραση στο εγχώριο 

εισόδημα της χώρας (Χολέβας, 1997).

Οι γενεσιουργές αιτίες του διεθνούς εμπορίου είναι (Χολέβας, 1997): (α) η 

απομάκρυνση των σύγχρονων κρατών από την επιδίωξη αυτάρκειας και από τον 

απομονωτισμό, (β) η τάση για εξειδίκευση και καταμερισμό της παραγωγής, (γ) η

1 Το γεγονός ότι ενώ οι ανθρώπινες ανάγκες είναι ουσιαστικά απεριόριστες, τα διαθέσιμα μέσα για την 
ικανοποίησή τους είναι περιορισμένα.
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εκμετάλλευση των πλεονεκτημάτων (συγκριτικά επίπεδα κόστους/τιμής) που έχει κάθε 

χώρα απέναντι στις άλλες, ώστε να παράγει προϊόντα που να μπορεί να διοχετεύει σε 

άλλες χώρες και (δ) η άνιση κατανομή πλουτοπαραγωγικών δυνάμεων κατά χώρα.

1.5 Ωφέλειες από το Διεθνές Εμπόριο

S Το Διεθνές Εμπόριο συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών, προωθεί 

την οικονομική ευημερία και βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο των λαών του κόσμου.

S Ευνοεί την αμοιβαία κάλυψη των αναγκών σε αγαθά μεταξύ των κρατών 

σύμφωνα με τις ελλείψεις που παρουσιάζονται.

^ Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας των αναγκαίων αποθεμάτων προϊόντων 

πρώτης ανάγκης (καύσιμα, φάρμακα, τρόφιμα, μέταλλα) στις διάφορες χώρες.

S Προκαλεί τον καταμερισμό των παραγωγικών δραστηριοτήτων μεταξύ των 

χωρών του κόσμου, σύμφωνα με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που παρουσιάζει η 

καθεμιά σε σχέση με τις άλλες.

S Γίνεται διεθνής αναδιάρθρωση και ανακατανομή των παραγωγικών δυνάμεων με 

την αναμόρφωση της χρησιμοποίησης των συντελεστών της παραγωγής

^ Με το Διεθνές Εμπόριο αναζητούνται νέες αγορές για την τοποθέτηση των 

παραγόμενων προϊόντων και με την έρευνα της διεθνούς αγοράς διαπιστώνονται οι 

ανάγκες για την παραγωγή και την εμπορία νέων προϊόντων.

S Δημιουργεί ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων σε παγκόσμιο επίπεδο με 

συνέπεια την παραγωγική και οργανωτική βελτίωσή τους, ώστε να προσφέρουν στις 

διεθνείς αγορές προϊόντα καλύτερης ποιότητας σε χαμηλότερες τιμές.

1.6 Το Ισοζύγιο Πληρωμών

Κάθε χώρα τηρεί λογαριασμό των οικονομικών της συναλλαγών με τις υπόλοιπες 

χώρες του κόσμου. Στις συναλλαγές αυτές περιλαμβάνονται όλες οι αγορές και πωλήσεις 

αγαθών, υπηρεσιών και κεφαλαίου κάθε χώρας για μια χρονική περίοδο, συνήθως ενός 

έτους. Ο λογαριασμός αυτός ονομάζεται Ισοζύγιο Πληρωμών. Οπωσδήποτε, αφού ο 

λογαριασμός αυτός δείχνει τις πληρωμές και εισπράξεις σε συνάλλαγμα που
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πραγματοποιούνται στις οικονομικές συναλλαγές της χώρας, παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον για τις κεντρικές υπηρεσίες της οικονομικής πολιτικής. Η ανισορροπία στο 

ισοζύγιο πληρωμών έχει επιπτώσεις στα μεγέθη της οικονομίας (Πουρναράκης, 2000).

Το Ισοζύγιο Πληρωμών αποτελείται από τρία επί μέρους Ισοζύγια: Το Ισοζύγιο 

Τρεχουσών Συναλλαγών (Current Transactions), το Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών 

Συναλλαγών (Financial Transactions) και τα Τακτοποιητέα Στοιχεία (Errors and 

Omissions). Το άθροισμα των δύο πρώτων ισοζυγίων (Τρεχουσών και 

Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών) μείον τη μεταβολή των συναλλαγματικών 

διαθεσίμων, σχηματίζει το Ισοζύγιο Εξωτερικών Συναλλαγών (Overall Balance) (ΤτΕ, 

2004).

1.6.1 Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών

Οι διεθνείς συναλλαγές, η αξία των οποίων καταγράφεται στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, είναι οι εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών καθώς 

και οι άδηλες συναλλαγές. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές αγαθών καταγράφονται στο 

Εμπορικό Ισοζύγιο (Trade Balance), ενώ οι εξαγωγές και εισαγωγές υπηρεσιών 

καταχωρούνται στο Ισοζύγιο Υπηρεσιών (Services Balance). Οι άδηλες συναλλαγές 

καταχωρούνται σε δύο επιμέρους ισοζύγια, το Ισοζύγιο Εισοδημάτων (Income Balance) 

και το Ισοζύγιο Μεταβιβάσεων (Transfers Balance). Στο ισοζύγιο εισοδημάτων 

καταγράφονται εισροές και εκροές χρημάτων από διάφορες αμοιβές, από πληρωμές 

μισθών, μερισμάτων και τόκων, καθώς και τα επιχειρηματικά κέρδη που 

επαναπατρίζονται. Στο ισοζύγιο μεταβιβάσεων καταγράφονται κυρίως εισροές και 

εκροές ποσών που αποτελούν οικονομική βοήθεια και μεταναστευτικά εμβάσματα 

(Χατζηδημητρίου, 2003).

Ειδικότερα για το εμπορικό ισοζύγιο, οι εξαγωγές αγαθών αποτελούν συνήθως 

την κύρια πηγή εισροής συναλλάγματος σε μια χώρα, ενώ οι εισαγωγές απορροφούν το 

μεγαλύτερο ποσοστό της αγοραστικής δύναμης σε συνάλλαγμα. Αντιπαραθέτοντας τις 

δύο αυτές χρηματοροές λαμβάνουμε το εμπορικό ισοζύγιο. Έτσι, το εμπορικό ισοζύγιο 

είναι ουσιαστικά ο λογαριασμός των εξωτερικών εμπορικών συναλλαγών της κάθε 

χώρας. Στο ενεργητικό καταγράφονται τα ποσά των εισπράξεων σε συνάλλαγμα από 

εξαγωγές εμπορευμάτων και στο παθητικό τα ποσά των πληρωμών σε συνάλλαγμα για
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εισαγωγές εμπορευμάτων. Όταν η αξία των εισαγωγών είναι μεγαλύτερη απ' αυτή των 

εξαγωγών, το εμπορικό ισοζύγιο είναι ελλειμματικό (παθητικό). Όταν η αξία των 

εξαγωγών είναι μεγαλύτερη απ' αυτή των εισαγωγών, είναι πλεονασματικό (ενεργητικό).

Οι βασικές κατηγορίες αγαθών που συνθέτουν το εμπορικό ισοζύγιο είναι, τα 

καύσιμα, τα τρόφιμα, οι πρώτες ύλες και τα βιομηχανικά προϊόντα. Από τη εξέταση των 

οικονομικών στοιχείων προκύπτει ότι το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας μας είναι 

διαχρονικά έντονα ελλειμματικό. Αυτό συμβαίνει γιατί (Χολέβας, 1997):

Ά Υπάρχει απόλυτη ελευθερία εισαγωγών.

S Μεγάλο μέρος των εισαγωγών αντιστοιχεί στα καύσιμα (πετρέλαιο).

S Η αύξηση των εισοδημάτων αυξάνει τη ροπή για εισαγωγή καταναλωτικών 

αγαθών.

S Η έλλειψη εγχώριας παραγωγής διαρκών κεφαλαιουχικών αγαθών (μηχανών, 

μηχανημάτων) οδηγεί αναγκαστικά στις εισαγωγές τους.

S Οι εξαγωγές αφορούν κυρίως σε προϊόντα της πρωτογενούς παραγωγής.

S Τα βιομηχανικά μας προϊόντα (μολονότι οι εξαγωγές ορισμένων απ' αυτά έχουν 

αυξηθεί) δεν είναι, γενικά, διεθνώς ανταγωνιστικά για να μπορούν να εξάγονται.

1.6.2. Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών
Στο ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών καταχωρούνται όλες οι εισροές 

και εκροές επενδυτικών και δανειακών κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, στο ισοζύγιο αυτό 

καταγράφονται οι διεθνείς συναλλαγές που αφορούν άμεσες επενδύσεις, επενδύσεις 

χαρτοφυλακίου, καθώς και άλλες μορφές επενδύσεων. Επιπλέον, στο ισοζύγιο αυτό 

περιλαμβάνεται ως ξεχωριστή κατηγορία και η Μεταβολή στα Συναλλαγματικά Διαθέσιμα 

(Changes in Reserve Assets) της χώρας (Χατζηδημητρίου, 2003).

1.6.3. Τακτοποιητέα Στοιχεία
Είναι το τρίτο και τελευταίο τμήμα του ισοζυγίου πληρωμών. Η ύπαρξη του 

τμήματος αυτού οφείλεται στο γεγονός ότι το ισοζύγιο πληρωμών είναι εξ ορισμού 

ισοσκελισμένο. Το τελευταίο συμβαίνει εξαιτίας της φύσης του ισοζυγίου πληρωμών, 

που υπαγορεύει στη συνολική εισροή συναλλάγματος στη χώρα να είναι ακριβώς ίση με 

τη συνολική εκροή. Στην πράξη όμως είναι αδύνατο να γίνει τέλεια καταγραφή των

Θεμελιώδεις Έννοιες του διεθνούς Εμπορίου
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διεθνών συναλλαγών, καθώς γίνονται πολλά λάθη και παραλείψεις που οφείλονται είτε 

στον ανθρώπινο παράγοντα είτε στην απώλεια εγγράφων και στοιχείων. Το αποτέλεσμα 

είναι να μην ικανοποιείται η προηγούμενη προϋπόθεση και να μην είναι δυνατός ο 

ισοσκελισμός των εισροών και εκροών συναλλάγματος. Για να επιλυθεί το πρόβλημα, 

αυτό, χρησιμοποιείται το τμήμα των τακτοποιητέων στοιχείων το οποίο ουσιαστικά 

ισοσκελίζει το ισοζύγιο πληρωμών (Χατζηδημητρίου, 2003).

1.6.4 Αιτίες Ανισορροπίας στο Ισοζύγιο Πληρωμών
Η ανισορροπία στο ισοζύγιο πληρωμών επηρεάζει άμεσα την οικονομία μιας 

χώρας. Σε κάθε ανοιχτή οικονομία ο εξωτερικός και ο εσωτερικός τομέας βρίσκονται σε 

συνεχή αλληλεπίδραση. Το ισοζύγιο πληρωμών αποτελεί αντικείμενο μελέτης και 

συνεχούς παρακολούθησης από τις κεντρικές υπηρεσίες οικονομικής πολιτικής κάθε 

χώρας. Ιδιαίτερα, εάν η οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εξελίξεις στο 

διεθνή χώρο, όπως στην περίπτωση της Ελλάδας, τα στατιστικά στοιχεία του ισοζυγίου 

πληρωμών είναι ζωτικής σημασίας (Πουρναράκης, 2000).

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών αποτελεί πιο σοβαρή ανισορροπία από ότι 

το πλεόνασμα. Οι πηγές προέλευσης του ελλείμματος πρέπει να εντοπιστούν προκειμέ- 

νου να διευκολυνθεί ο προγραμματισμός της οικονομικής πολιτικής της χώρας. Έχει 

σημασία να διαπιστωθεί σε ποιο λογαριασμό εντοπίζεται περισσότερο η πηγή 

προέλευσης του ελλείμματος. Θα πρέπει επίσης να διαπιστωθεί εάν το έλλειμμα είναι 

παροδικής μορφής, λόγω εποχικών διακυμάνσεων στις εξαγωγές, ή είναι μονιμότερης 

φύσης. Πιο σοβαρής μορφής είναι η διαρθρωτική ανισορροπία ελλείμματος που είναι 

μονιμότερης φύσης και υποδηλώνει μειωμένη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Τέλος, 

είναι δυνατό το ισοζύγιο να δείχνει ανισορροπία συγκυριακή ή κυκλική, που ανάγεται 

στην οικονομική κατάσταση της διεθνούς οικονομίας. Εξωτερικοί παράγοντες, όπως η 

πτώση του εισοδήματος των χωρών με τις οποίες εμπορεύεται μια χώρα ή μια κρίση στην 

προσφορά ενέργειας, μπορούν να αποτελέσουν λόγους ανισορροπίας στο ισοζύγιο 

πληρωμών της χώρας (Πουρναράκης, 2000).

Καθεμιά από τις παραπάνω αιτίες ελλείμματος απαιτεί τον ανάλογο χειρισμό και 

μέτρα πολιτικής αποκατάστασης της ισορροπίας στο ισοζύγιο πληρωμών. Τα μέτρα αυτά 

θα πρέπει, βέβαια, να ενταχθούν στο πλαίσιο της γενικότερης οικονομικής πολιτικής μιας
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χώρας. Για την αντιμετώπιση των ελλειμμάτων του Ισοζυγίου παίρνονται διάφορα μέτρα 

όπως (Χολέβας, 1997):

Ά Ο εξωτερικός δανεισμός.

■S Η υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, η οποία επιφέρει μείωση των εισαγωγών 

(και της εκροής συναλλάγματος) και αύξηση των εξαγωγών (και της εισροής 

συναλλάγματος).

S Ο περιορισμός των δημόσιων δαπανών στο εξωτερικό.

■S Η τεχνητή μείωση των εισαγωγών.

■S Ο καθορισμός υψηλών επιτοκίων καταθέσεων, πιο ελκυστικών από αυτά του 

εξωτερικού, ώστε να αποφεύγεται η φυγή εγχώριων κεφαλαίων και να ευνοείται η 

εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Σε κάθε περίπτωση, οι υγιείς τρόποι για τη βελτίωση του Ισοζυγίου πληρωμών 

της κάθε χώρας είναι (Χολέβας, 1997):

S Αύξηση των εξαγωγών με (α) διενέργεια επενδύσεων για την ίδρυση επιχειρήσεων 

και την παραγωγή νέων ανταγωνιστικών διεθνώς προϊόντων, (β) διενέργεια επενδύσεων 

εκσυγχρονισμού από υφιστάμενες επιχειρήσεις για να είναι τα προϊόντα τους διεθνώς 

ανταγωνιστικά από την άποψη της τιμής και της ποιότητας, (γ) ανεύρεση και αξιοποίηση 

νέων πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας.

Ά Εισροή επιχειρηματικών κεφαλαίων για τη διενέργεια επενδύσεων στη χώρα, οι 

οποίες αυξάνουν το παραγωγικό δυναμικό της και ενισχύουν τις εξαγωγές της.

Οπωσδήποτε, κάθε ενέργεια που τείνει σε βελτίωση του ισοζυγίου αλλά 

προσκρούει στις σύγχρονες αντιλήψεις για τις αρχές του ελεύθερου εμπορίου, πρέπει να 

αποφεύγεται.

1.7 Εξαγωγές

Οι εξαγωγές διακρίνονται σε 3 βασικές κατηγορίες όσον αφορά τις καταρτι

ζόμενες στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου. Οι κατηγορίες αυτές είναι 

(Κανελλόπουλος, 1990):

1. Κανονικές εξαγωγές: Σ' αυτές περιλαμβάνονται όλα τα εξαγόμενα εμπορεύματα
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που έχουν παραχθεί στο στατιστικό έδαφος της χώρας, ή που έχουν εισαχθεί και 

βρίσκονται στην ελεύθερη διάθεση των εισαγωγέων (έχουν τελωνισθεί).

2. Εξαγωγές ύστερα από τελειοποίηση στο εσωτερικό-. Σ' αυτές περιλαμβάνονται τα 

εξαχθέντα έτοιμα προϊόντα που προέρχονται από την τελειοποίηση των εισαχθέντων με 

το καθεστώς της «ενεργητικής τελειοποίησης» (imports for inward processing).

3. Εξαγωγές προς τελειοποίηση στο εξωτερικό-. Σ' αυτές περιλαμβάνονται τα 

αποστελλόμενα στο εξωτερικό εγχώρια προϊόντα προς τελειοποίηση και επανεισαγωγή 

με το καθεστώς της «παθητικής τελειοποίησης».

Υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες εξαγόμενων εμπορευμάτων, οι οποίες για διαφόρους 

λόγους δεν καταγράφονται από την Ε.Σ.Υ.Ε. Αυτές είναι (Κανελλόπουλος, 1990):

1. Οι προμήθειες των Ελληνικών πλοίων από την εσωτερική αγορά.

2. Τα επανεξαγόμενα είδη από εκείνα που έχουν εισαχθεί σε ελεύθερη χρήση χωρίς 

συναλλαγματικές διατυπώσεις.

3. Τα εξαγόμενα για διαφόρους λόγους είδη, με σκοπό να επανεισαχθούν.

4. Τα δέματα μικρής αξίας που αποστέλλονται ως δώρα.

5. Τα εξαγόμενα εμπορεύματα που προορίζονται για την επιδιόρθωση μεταφορικών 

μέσων, εμπορευματοκιβωτίων ή βοηθητικού εξοπλισμού, συνδεομένου με τη μεταφορά, 

που ανήκουν στη χώρα και που βρίσκονται προσωρινά εκτός του στατιστικού εδάφους 

αυτής, καθώς και τα ανταλλακτικά που αντικατεστάθησαν.

6. Τα εξαγόμενα εμπορεύματα που προορίζονται για τις Εθνικές Ένοπλες Δυνάμεις 

που σταθμεύουν εκτός του στατιστικού εδάφους της χώρας.

7. Τα εξαγόμενα είδη συσκευασίας συνήθως εμπορικού τύπου.

8. Ο νομισματικός χρυσός, δηλ. ο χρυσός που ανταλλάσσουν οι Τράπεζες στα 

πλαίσια των διεθνών διακανονισμών.

9. Τα εξαγόμενα εμπορεύματα των οποίων η αξία είναι μικρότερη από το στατιστικό 

«κατώφλι».

10. Τα εμπορεύματα που αναφέρονται στον κατάλογο των εξαιρέσεων του 

Παραρτήματος Β' του Καν. ΕΟΚ 1736/75.

/. 7.1 Σημασία - Οφέλη των Εξαγωγών
Η σημασία των εξαγωγών, ειδικότερα για την Ελληνική οικονομία, δε μπορεί να
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υπερτονιστεί και η συμβολή τους είναι ζωτική. Το βασικό επιχείρημα για το σημαντικό 

ρόλο που διαδραματίζουν οι εξαγωγές σε μια οικονομία δίδεται από την Οικονομική 

Θεωρία, σύμφωνα με την οποία μια αύξηση των εισαγωγών θα οδηγήσει σε αύξηση του 

εγχώριου εισοδήματος (Κώττης, 1992). Η συνολική ζήτηση σε μια οικονομία 

αντιπροσωπεύεται από το άθροισμα της συνολικής ιδιωτικής καταναλωτικής δαπάνης, 

της συνολικής δαπάνης για ιδιωτικές επενδύσεις και της συνολικής δαπάνης του 

δημόσιου τομέα. Η σχέση αυτή ισχύει εφόσον η οικονομία είναι κλειστή, δηλαδή όταν 

δεν υπάρχουν οικονομικές σχέσεις με άλλες χώρες. Όταν όμως γίνονται εισαγωγές και 

εξαγωγές πρέπει να λαμβάνονται και αυτές υπόψη.

Με δεδομένη την ύπαρξη εξωτερικού εμπορίου, στη συνολική ζήτηση θα πρέπει 

να συμπεριληφθούν και οι καθαρές εξαγωγές, δηλαδή η διαφορά μεταξύ συνολικών 

εξαγωγών και συνολικών εισαγωγών:

Συνολική ζήτηση = C + I + G + Χη

όπου:

C = συνολική ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη;

I = συνολική δαπάνη για ιδιωτικές επενδύσεις,

G = συνολική δαπάνη του δημόσιου τομέα.

Χη = αξία εξαγωγών μείον αξία εισαγωγών.

Όταν η αξία του Χη είναι αρνητική, δηλαδή η αξία των εισαγωγών είναι 

μεγαλύτερη από την αξία των εξαγωγών, η προσθήκη του εξωτερικού τομέα μειώνει την 

αξία της συνολικής ζητήσεως, με αποτέλεσμα τη μείωση του επίπεδου της 

απασχολήσεως, της παραγωγής και του προϊόντος. Αντίθετα, όταν η αξία του Χη είναι 

θετική, η προσθήκη του εξωτερικού τομέα αυξάνει την αξία της συνολικής ζητήσεως, με 

αποτέλεσμα την αύξηση του επίπεδου της απασχολήσεως, της παραγωγής και του 

προϊόντος.

Στο διάγραμμα που ακολουθεί, το σημείο της μακροοικονομικής ισορροπίας 

καθορίζεται από το σημείο τομής της καμπύλης συνολικής ζητήσεως (C+I+G+Χη) με τη 

γραμμή των 45°. Μια αύξηση των καθαρών εξαγωγών (από μείωση εισαγωγών ή αύξηση 

εξαγωγών) θα μετατοπίσει την καμπύλη της συνολικής ζητήσεως προς τα πάνω, στη
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θέση C+I+G+X'n (αν δεν υπήρξαν μεταβολές στα μεγέθη C, I ή G). Αν η οικονομία δεν 

βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους απασχολήσεως, το εγχώριο εισόδημα θα αυξηθεί από 

ΟΥ σε ΟΥ’. Μια μείωση των καθαρών εξαγωγών θα έχει αντίθετα αποτελέσματα. Στην 

περίπτωση αυτή θα μετατοπιστεί προς τα κάτω η καμπύλη της συνολικής ζητήσεως και 

θα μειωθεί το εγχώριο εισόδημα (Κώττης, 1992).

Ή Εγχώριο Εισόδημα

Πέρα από τη θεωρητική θεμελίωση για την αξία τους, οι εξαγωγές δημιουργούν 

ένα σύνολο διαφορετικών μεταξύ τους ωφελειών:

S Ανάπτυξη του ορίζοντα της εθνικής αγοράς. Οι εξαγωγές δίνουν τη δυνατότητα 

επαφής με πολύ πιο μεγάλες αγορές από την εθνική αγορά. Σήμερα υπάρχουν 

αναπτυσσόμενες χώρες που διαθέτουν σημαντικά αποθέματα πρώτων υλών, τα οποία θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων με 

σημαντική προστιθέμενη αξία. Το μικρό μέγεθος της εσωτερικής αγοράς είναι συνήθως 

το καθοριστικό εμπόδιο για την εγκατάσταση μιας τέτοιας μονάδας, μια που αυτό δεν 

μπορεί να απορροφήσει την παραγωγή (Πανηγυράκης, 1995).

•S Τεχνολογική πρόοδος. Η επέκταση και η διαφοροποίηση των εξαγωγών έχει 

πάντα σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου της χώρας. Ο 

ανταγωνισμός που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο ενθαρρύνει τους εξαγωγείς να 

προσαρμόσουν τα προϊόντα τους στις ανάγκες των διαφόρων αγορών του εξωτερικού και

17



Θεμελιώδεις Έννοιες του Διεθνούς Εμπορίου

να χρησιμοποιήσουν τις περισσότερο σύγχρονες μεθόδους στο σχεδίασμά, στην 

παραγωγή και στο εμπόριο των προϊόντων τους. Η υιοθέτηση και αφομοίωση της σύγ

χρονης τεχνολογίας επιδρά θετικά όχι μόνο στην αποτελεσματικότητα και 

παραγωγικότητα των μεθόδων παραγωγής, αλλά και στην αποτελεσματικότητα των 

μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην έρευνα αγοράς, στη φυσική διανομή του προϊόντος, 

στις μεθόδους διοίκησης επιχείρησης κ.ά. (Πανηγυράκης, 1995).

Ά Αύξηση της φορολογικής βάσης. Η αύξηση του επίπεδου της απασχολήσεως, της 

παραγωγής και του προϊόντος που συνεπάγεται η αύξηση των εξαγωγών έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της φορολογικής βάσης. Δίδεται έτσι η δυνατότητα στην τοπική 

και κεντρική κυβέρνηση να δημιουργήσει πρόσθετα κονδύλια για την εφαρμογή 

προγραμμάτων εντός των επιθυμητών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών στόχων 

(Κανελλόπουλος, 1990).

S Μείωση της ανεργίας. Οι εξαγωγές έχουν θετική επίδραση στην αγορά εργασίας, 

μια που πολλές φορές τα προς εξαγωγή προϊόντα είναι εντάσεως εργασίας ή, γενικότερα, 

η παραγωγή τους προσφέρει νέες θέσεις εργασίας (Πανηγυράκης, 1995).

Ά Βελτίωση του συναλλαγματικού ισοζυγίου. Οι περισσότερες αναπτυσσόμενες 

χώρες σήμερα, όπως και η Ελλάδα, αντιμετωπίζουν προβλήματα στο ισοζύγιο πληρωμών 

τους. Η πιο ενδεδειγμένη λύση σ' αυτό το ζήτημα είναι μια οργανωμένη προσπάθεια που 

θα αποβλέπει στη μείωση του ελλείμματος με την αύξηση των εξαγωγών, καθώς ένας 

αυστηρός έλεγχος των εισαγωγών από μόνος του θα μπορούσε να προκαλέσει 

προβλήματα (Πανηγυράκης, 1995).

S Αύξηση ανταγωνιστικότητας. Εξίσου σημαντικό είναι ότι η ανταγωνιστικότητα 

των εγχωρίων προϊόντων αυξάνει στις εγχώριες και διεθνείς αγορές, όταν η επιχείρηση 

αντιδρά στα καταναλωτικά πρότυπα και προτιμήσεις των πελατών στο εξωτερικό και 

στις καινοτομίες των ξένων ανταγωνιστών βελτιώνοντας το προϊόν και τις υπηρεσίες της 

(Πουρναράκης, 2000).

Ά Πολιτικές ωφέλειες. Από πολιτικής πλευράς, οι εξαγωγές είναι σημαντικές γιατί 

δημιουργούν μόνιμες σχέσεις, εξαρτήσεις και σφαίρες επιρροής. Είναι γνωστό πως οι 

προηγμένες βιομηχανικές χώρες χρησιμοποιούν το εμπόριο ως μέσο επέκτασης της 

επιρροής τους και για να αντιμετωπίσουν τα στοιχεία εκείνα που αντιτίθενται στην 

πολιτική τους (Κανελλόπουλος, 1990).
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S Για την εξαγωγική επιχείρηση οι ωφέλειες είναι πολλές. Μερικές από αυτές είναι 

η αύξηση του συνολικού όγκου των πωλήσεων και οι επακόλουθες οικονομίες κλίμακας 

στην παραγωγή, στην εμπορία και στη διανομή του προϊόντος, η μεγαλύτερη αξιοποίηση 

του παραγωγικού δυναμικού της επιχείρησης, η εξεύρεση νέων αγορών για προϊόντα των 

οποίων οι πωλήσεις φθίνουν στην εγχώρια αγορά, η εκμετάλλευση υπαρχόντων 

πλεονεκτημάτων σε μη κορεσμένες αγορές, η συμμετοχή μεγαλύτερου αριθμού 

προϊόντων στις πωλήσεις για την ευρύτερη κατανομή του σταθερού κόστους, η 

δυνατότητα αντιστάθμισης κι αντιμετώπισης των εποχιακών διακυμάνσεων στις εγχώριες 

πωλήσεις, η δυνατότητα πληροφόρησης για νέες τεχνικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό, η δημιουργία περισσοτέρων κεφαλαίων για 

επανεπένδυση, η μη απώλεια εδάφους έναντι των εγχώριων ανταγωνιστών που 

δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό, η βελτίωση της συνολικής απόδοσης της 

επένδυσης κ.ά. (Κανελλόπουλος, 1990).

1.8 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν με συντομία ορισμένες από τις βασικές 

έννοιες του διεθνούς εμπορίου, με σκοπό να γίνει κατανοητή η χρήση τους στη συνέχεια 

της παρούσας εργασίας. Έμφαση δόθηκε στις έννοιες του εμπορικού ισοζυγίου και των 

εξαγωγών καθώς αυτές είναι άμεσα συνδεδεμένες με το αντικείμενο της παρούσας 

εργασίας, αλλά και αφορούν άμεσα την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας.
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Κεφάλαιο 2°

Η ανά Έτος Εξέλιξη των Ελληνικών Εισαγωγών και Εξαγωγών

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η ανά έτος εξέλιξη των εισαγωγών και 

εξαγωγών μας, με βάση τα οικονομικά στοιχεία που μας παρείχε ο Σύνδεσμος 

Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ) για την περίοδο 1993 - 2002.

2.1 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 1993

2.1.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών

Το 1993, με βάση τα στοιχεία του ΣΕΒΕ, οι εισαγωγές κινήθηκαν με ρυθμό 

υπερδιπλάσιο των εξαγωγών και η αξία τους ανήλθε σε 18.798.303,42 χιλ. ευρώ 

(πίνακας 2). Ως προς τη σύνθεση, τον κύριο λόγο είχαν οι εισαγωγές οχημάτων, οι 

οποίες κατέλαβαν μερίδιο που ανέρχεται στο 18,7% του συνόλου των εισαγωγών του 

έτους (πίνακας 6) και αξία που ανήλθε σε 3.514.312,33 χιλ. ευρώ (πίνακας 34). Οι 

εισαγωγές οχημάτων ακολουθούνται στενά από τις εισαγωγές μηχανών & συσκευών, οι 

οποίες κατέλαβαν μερίδιο 16,7% του συνόλου των εισαγωγών του έτους (πίνακας 6) και 

αξία που ανήλθε σε 3.136.887,97 χιλ. ευρώ (πίνακας 33). Σημαντικό μέρος του συνόλου 

καταλαμβάνουν οι εισαγωγές χημικών & πλαστικών, τροφίμων αλλά και 

πετρελαιοειδών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν μερίδια ύψους 13%, 11,9% και 10,5% 

(πίνακας 5) και ποσά αξίας 2.443.912,13 χιλ. ευρώ, 2.228.598,41 χιλ. ευρώ και 

1.980.762,88 χιλ. ευρώ αντίστοιχα (πίνακες 28, 25 και 29).

Οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, με μερίδιο 8,9% των συνολικών 

εισαγωγών και αξία που ανήλθε σε 1.681.691,84 χιλ. ευρώ, ηγούνται των κατηγοριών με 

μερίδια κάτω του 10%. Ακολουθούν οι εισαγωγές μετάλλων καθώς και οι εισαγωγές 

ξύλου & χάρτου, με μερίδια ύψους 6,7% και 4% (πίνακας 5) και ποσά αξίας 

1.254.917,39 χιλ. ευρώ και 746.088,36 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Το μικρότερο μερίδιο 

εισαγωγών καταλαμβάνουν οι εισαγωγές ποτών & καπνών αλλά και αυτές των μη
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μεταλλικών ορυκτών, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστά της τάξης του 2,2% και 2,4% 

(πίνακας 5) και ποσά αξίας 409.870,86 χιλ. ευρώ και 459.880,09 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. 

Τέλος, οι εισαγωγές προϊόντων που δε συμπεριλαμβάνονται σε καμία από τις παραπάνω 

κατηγορίες κατέλαβαν μερίδιο 5% του συνόλου των εισαγωγών του έτους και ανήλθαν 

σε συνολική αξία 941.381,16 χιλ. ευρώ (πίνακας 35).

2.1.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών
Με βάση τα αντίστοιχα στοιχεία, η αξία των εξαγωγών ανήλθε για το 1993 στο 

ποσό των 7.208.821,52 χιλ. ευρώ (πίνακας 1). Σημειώθηκε γενικότερη πτώση των 

εξαγωγών μας, κατά 270 δις. δραχμές στις αγορές της Ε.Ε., ως αποτέλεσμα των 

επιπτώσεων της πολιτικής της “σκληρής” δραχμής (ΣΕΒΕ, 2002). Τον κύριο λόγο είχαν 

οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, οι οποίες καταλαμβάνοντας μερίδιο 

30,1%, ήταν υπερτριπλάσιες των αντίστοιχων εισαγωγών και ανήλθαν στο ποσό των 

2.167.150,37 χιλ. ευρώ. Ακολουθούν οι εξαγωγές τροφίμων με μερίδιο 23,6% και 

συνολική αξία 1.703.750,36 χιλ. ευρώ. Οι δύο αυτές κατηγορίες εξαγωγικών προϊόντων 

μοιράζονται το 53,7% του συνόλου των εξαγωγών της χώρας, αφήνοντας στις υπόλοιπες 

κατηγορίες εξαγωγικών προϊόντων να μοιραστούν μόνο το 46,3% του συνόλου των 

εξαγωγών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι υπόλοιπες κατηγορίες εξαγωγικών προϊόντων να 

κατέχουν μικρά μερίδια και μάλιστα κανένα από αυτά να υπερβαίνει το 10% του 

συνόλου των εξαγωγών (πίνακας 15).

Συγκεκριμένα, από τις «μικρές» κατηγορίες προηγείται αυτή των μετάλλων, με 

μερίδιο 8,8% και συνολική αξία 632.644,07 χιλ. ευρώ, ενώ ακολουθεί αυτή των 

πετρελαιοειδών με μερίδιο 7,8% και συνολική αξία 563.825,09 χιλ. ευρώ. Στη συνέχεια 

ακολουθούν τρεις κατηγορίες προϊόντων με ελάχιστη διαφορά στα μερίδια και στη 

συνολική αξία: τα ποτά & καπνά, τα χημικά & πλαστικά καθώς και τα μη μεταλλικά 

ορυκτά. Τα μερίδια των κατηγοριών αυτών κυμαίνονται από το 6,3% έως το 6,1% του 

συνόλου των εξαγωγών (πίνακας 15) και η συνολική τους αξία από 453.872,92 χιλ. ευρώ 

έως 441.505,92 χιλ. ευρώ. Ακολουθούν οι εξαγωγές μηχανών & συσκευών με μερίδιο 

5,1% και αξία 365.274,56 χιλ. ευρώ, καθώς και οι εξαγωγές ξύλου & χάρτου και 

οχημάτων με μερίδια 1,7% και 1,3% και συνολική αξία 123.301,09 χιλ. ευρώ και 

93.879,21 χιλ. ευρώ αντίστοιχα. Τέλος, οι εξαγωγές προϊόντων που δε
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συμπεριλαμβάνονται σε καμία από τις παραπάνω κατηγορίες κατέλαβαν το 3% του 

συνόλου των εξαγωγών του έτους και ανήλθαν σε αξία 216.079,46 χιλ. ευρώ (πίνακες 15 

και 1).

2.2 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 1994

2.2.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών

Με βάση τα στοιχεία του ΣΕΒΕ, η αξία των εισαγωγών για το έτος 1994 ανήλθε 

σε 18.080.399,18 χιλ. ευρώ, σημείωσε δηλαδή μείωση 3,8% (πίνακας 2). Οι εισαγωγές 

στο σημείο αυτό βρίσκονται στο χαμηλότερο επίπεδο για την εξεταζόμενη περίοδο 

(1993-2002), ενώ ταυτόχρονα παρουσιάζουν μείωση για την πρώτη από συνολικά δύο 

φορές σε όλη τη διάρκεια των δέκα εξεταζόμενων ετών (πίνακας 4). Η μείωση αυτή 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην εντυπωσιακή (40,5%) μείωση των εισαγωγών 

οχημάτων και κατά δεύτερο λόγο στη σημαντική μείωση (10,8%) των εισαγωγών 

πετρελαιοειδών. Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν όλες οι υπόλοιπες κατηγορίες 

εισαγωγών παρουσίασαν αυξητική τάση, με την πρωτιά να κερδίζουν οι εισαγωγές ξύλου 

& χάρτου, οι οποίες σημείωσαν αύξηση 15,5% (πίνακας 2).

Σημαντική αύξηση (11.1%) σημείωσαν οι εισαγωγές τροφίμων, οι οποίες 

ανήλθαν σε συνολική αξία 2.476.963,55 χιλ. ευρώ (πίνακας 25), αλλά και οι εισαγωγές 

κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 10,7% και καταλαμβάνουν 

πια μερίδιο της τάξης του 10,3% επί του συνόλου των εισαγωγών του έτους (πίνακας 6). 

Σημαντική επίσης ήταν και η αύξηση (9,6%) των εισαγωγών χημικών & πλαστικών, που 

ανήλθαν σε συνολική αξία 2.678.747,6 χιλ. ευρώ (πίνακας 28), καθώς επίσης και των 

εισαγωγών μετάλλων (8,4%), οι οποίες ανήλθαν σε συνολική αξία 1.360.539,53 χιλ. 

ευρώ (πίνακας 32). Πιο περιορισμένη ήταν η αύξηση στις εισαγωγές προϊόντων που δε 

συμπεριλαμβάνονται σε καμία ειδική κατηγορία (6,7%) (πίνακας 35) και η αύξηση των 

εισαγωγών μη μεταλλικών ορυκτών (5,7%) (πίνακας 27). Από την άλλη πλευρά, υπήρξε 

περιορισμένη μείωση (5,6%) στις εισαγωγές ποτών & καπνών (πίνακας 26), ενώ οι 

εισαγωγές μηχανών & συσκευών έμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες (μείωση 1%) 

(πίνακας 33).
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2.2.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών

Αντίθετα με τις εισαγωγές, οι εξαγωγές το έτος 1994 σημείωσαν σημαντική 

αύξηση (9,6%) και ανήλθαν σε συνολική αξία 7.905.341,44 χιλ. ευρώ. Μάλιστα, μόνο σε 

μια κατηγορία εξαγωγών σημειώθηκε σημαντική μείωση ενώ στις υπόλοιπες είτε 

παρουσιάστηκε θετική μεταβολή, είτε πολύ μικρή πτώση (πίνακας 1). Από την εξέταση 

των εξαγωγικών επιδόσεων του έτους προκύπτει ότι η άνοδος των εξαγωγών προήλθε 

κατά κύριο λόγο από την εντυπωσιακή αύξηση των εξαγωγών πετρελαιοειδών κατά 

46,5% (πίνακας 40), αλλά και τις ιδιαίτερα σημαντικές αυξήσεις των εξαγωγών 

προϊόντων που δε συμπεριλαμβάνονται σε καμία ειδική κατηγορία (21,6%) (πίνακας 46) 

και των εξαγωγών μετάλλων (20,1%) (πίνακας 43). Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η θετική 

μεταβολή (16,9%) των εξαγωγών μη μεταλλικών ορυκτών, οι οποίες καλύπτουν πια το 

6,5% των συνολικών εξαγωγών (πίνακας 16) και ολοκληρώνουν τη θεαματική απόδοση 

των εξαγωγών ορυκτών του έτους. Ταυτόχρονα, ουσιαστικές ήταν οι αυξήσεις των 

εξαγωγών μηχανών & συσκευών (14,3%) (πίνακας 44) και τροφίμων (11%) (πίνακας 

36). Τέλος, οι θετικές μεταβολές ολοκληρώθηκαν με την αύξηση των εξαγωγών χημικών 

& πλαστικών κατά 4,1 % (πίνακας 39).

Από την άλλη πλευρά, οι εξαγωγές οχημάτων, ακολουθώντας την πορεία των 

αντίστοιχων εισαγωγών, ήταν η μόνη εξαγωγική κατηγορία στην οποία σημειώθηκε 

αρκετά σοβαρή αρνητική μεταβολή (17,7%) (πίνακας 45). Οι εναπομείνασες κατηγορίες 

παρουσίασαν μικρές μειώσεις του εξαγωγικού τους προϊόντος (3,4% τα ποτά & καπνά 

και 1,9% η κλωστοϋφαντουργία & ένδυση), ενώ ουσιαστικά στάσιμες έμειναν οι 

εξαγωγές ξύλου & χάρτου (πίνακας 1).

2.3 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 1995

2.3.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών

Το 1995 οι εισαγωγές, εγκαινιάζοντας μια μακρά περίοδο συνεχούς ανόδου που 

θα τερματιστεί μόλις το έτος 2002 (πίνακας 4), σημείωσαν αύξηση της τάξεως του 9,5% 

και ανήλθαν σε συνολική αξία 19.799.752,46 χιλ. ευρώ. Η αυξητική τάση είναι γενική σε 

όλες τις κατηγορίες εισαγωγών και μετριάζεται μόνο από τη συνεχιζόμενη, για δεύτερο
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έτος, μείωση των εισαγωγών πετρελαιοειδών (πίνακας 29). Ηγέτες της τάσης αυτής 

αναδείχθηκαν οι εισαγωγές μετάλλων, οι εισαγωγές χημικών & πλαστικών και οι 

εισαγωγές ξύλου & χάρτου, οι οποίες με αυξήσεις της τάξεως του 27,7%, 26,3% και 

25,7% αντίστοιχα, πρωταγωνίστησαν στη διαμόρφωση του εισαγωγικού κλίματος 

(πίνακας 2). Ως αποτέλεσμα των εντυπωσιακών αυτών θετικών μεταβολών, οι τρεις 

αυτές κατηγορίες εισαγωγών καταλαμβάνουν το 1995 τα υψηλότερα μερίδια τους (8,8%, 

17,1% και 5,5% αντίστοιχα) (πίνακας 7) επί του συνόλου των εισαγωγών, για όλη την 

εξεταζόμενη περίοδο (πίνακες 54, 50 και 52).

Η ανοδική τάση των εισαγωγών διαμορφώθηκε και από τη σημαντική αύξηση 

στις κατηγορίες των τροφίμων και των προϊόντων που δε συμπεριλαμβάνονται σε καμία 

ειδική κατηγορία (10,3% και 9,5% αντίστοιχα). Ακολουθούν από πολύ κοντά οι 

αυξήσεις στα μη μεταλλικά ορυκτά και στα ποτά & καπνά, οι οποίες είναι της τάξεως 

του 9,2% (πίνακας 27) και 8,3% αντίστοιχα (πίνακας 26). Τη θετική μεταβολή των 

εισαγωγών του έτους συμπληρώνουν οι εισαγωγές μηχανών & συσκευών, οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά 5,8%, οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, οι οποίες 

αυξήθηκαν κατά 4,8% και τέλος οι εισαγωγές οχημάτων, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 

3,6% (πίνακας 2). Αντίθετα, η μοναδική εισαγωγική κατηγορία στην οποία σημειώθηκε 

μείωση και μάλιστα ιδιαίτερα μεγάλη, είναι οι εισαγωγές πετρελαιοειδών. Αυτές 

κινήθηκαν κατά ένα ποσοστό 20,2% μικρότερο από τις αντίστοιχες εισαγωγές του 

προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε συνολικό ποσό 1.409.442,59 χιλ. ευρώ, ποσό που 

είναι το μικρότερο κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου για την κατηγορία αυτή 

(πίνακας 29).

2.3.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών

Από την άλλη πλευρά, η αύξηση των εξαγωγών συνεχίστηκε και το 1995, με 

μειωμένο όμως ρυθμό. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 6,9% σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος και ανήλθαν στο συνολικό ποσό των 8.451.170,52 χιλ. ευρώ (πίνακας 1). Η άνοδος 

αυτή οφείλεται εν μέρει και στη διεύρυνση της Ε.Ε. σε 15 από 12 χώρες - μέλη (ΣΕΒΕ, 

1997). Η αύξηση προήλθε κυρίως από τη δραματική αύξηση των εξαγωγών ξύλου & 

χάρτου, η οποία άγγιξε το 165,7%, εκτοξεύοντας το συνολικό ποσό στα 327.145,29 χιλ. 

ευρώ από τα 123.124,11 χιλ. ευρώ του προηγούμενου έτους (πίνακας 41). Πολύ μεγάλη
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αύξηση, της τάξεως του 60%, σημειώθηκε και στις εξαγωγές οχημάτων, οι οποίες 

ανήλθαν σε συνολικό ποσό 123.516,79 χιλ. ευρώ από τα 77.223,34 χιλ. ευρώ του 

προηγούμενου έτους (πίνακας 45). Εντυπωσιακή ήταν η αύξηση στη κατηγορία των 

μηχανών & συσκευών, καθώς άγγιξε το 34%, ποσοστό που αντιπροσωπεύει μεταβολή 

141.579 χιλ. ευρώ (πίνακας 44). Οι εξαγωγές χημικών & πλαστικών και μετάλλων 

συνεχίζουν και το 1995 τη θετική πορεία τους σημειώνοντας μεγάλες αυξήσεις (20,9% 

και 20,3% αντίστοιχα), ενώ ακολουθούν οι εισαγωγές προϊόντων που δε 

συμπεριλαμβάνονται σε καμία ειδική κατηγορία, με αύξηση 14,3% (πίνακας 1).

Τον κύκλο της ανοδικής πορείας κλείνει η ενθαρρυντική αύξηση των εξαγωγών 

στις κατηγορίες των ποτών & καπνών, των τροφίμων και της κλωστοϋφαντουργίας & 

ένδυσης, η οποία ανήλθε σε 6,7%, 5,3% και 4,2% αντίστοιχα. Αντίθετα, πολύ μεγάλη 

μείωση (37,7%) σημειώθηκε στις εξαγωγές πετρελαιοειδών, μια εξέλιξη που βρίσκεται 

σε συμφωνία με τη μεταβολή των αντίστοιχων εισαγωγών. Τέλος, η μοναδική άλλη 

κατηγορία στην οποία σημειώθηκε μείωση ήταν αυτή των μη μεταλλικών ορυκτών, τα 

οποία κινήθηκαν με ρυθμό 8,5% μικρότερο από αυτόν του προηγούμενου έτους (πίνακας 

38).

2.4 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 1996

2.4.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών
Οι εισαγωγές το 1996 αυξάνονται με επιταχυνόμενο ρυθμό που αγγίζει το 12,3% 

και ανέρχονται σε ποσό συνολικής αξίας 22.239.321,53 χιλ. ευρώ (πίνακας 2). Ιδιαίτερο 

στοιχείο για τις εισαγωγές του έτους είναι όχι μόνο η διακοπή της αρνητικής πορείας των 

εισαγωγών πετρελαιοειδών, αλλά και η ανάδειξή τους σε κύριο εκφραστή της 

εισαγωγικής ανόδου, καθώς κατέγραψαν θεαματική αύξηση (62,6%) και ανέρχονται σε 

ποσό συνολικής αξίας 2.292.203,19 χιλ. ευρώ (πίνακας 29). Από την άλλη πλευρά, οι 

εισαγωγές οχημάτων δείχνουν να παγιώνουν την αυξητική τους τάση, μετά την πτώση 

του 1994, καθώς παρουσιάζουν μια εντυπωσιακή θετική μεταβολή που προσεγγίζει το 

32% (πίνακας 34). Η κατηγορία των μηχανών & συσκευών συνεχίζει την ανοδική της 

πορεία με άνοδο 16,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (πίνακας 33), ενώ και οι
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εισαγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης αυξάνονται με τον επιταχυνόμενο, σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος, ρυθμό του 14,9% (πίνακας 31). Ο ρυθμός ανόδου των 

εισαγωγών μη μεταλλικών ορυκτών παραμένει σχετικά σταθερός κοντά στο 10,7% 

(πίνακας 27), ενώ με τον ίδιο περίπου ρυθμό αυξάνονται και οι εισαγωγές προϊόντων που 

δε συμπεριλαμβάνονται σε καμία ειδική κατηγορία (10,5%) (πίνακας 35) και οι 

εισαγωγές ποτών & καπνών (9,6%) (πίνακας 26). Τέλος, οι εισαγωγές τροφίμων 

εξακολουθούν να αυξάνονται, με μειωμένο όμως σε σχέση με το προηγούμενο έτος 

ρυθμό (3,4%) (πίνακας 25).

Η ανοδική πορεία των εισαγωγών του έτους μετριάζεται κάπως από τις μικρές 

μειώσεις που παρατηρήθηκαν στις υπόλοιπες τρεις κατηγορίες εισαγωγικών προϊόντων. 

Πιο συγκεκριμένα, τόσο οι εισαγωγές ξύλου & χάρτου όσο και οι εισαγωγές μετάλλων 

αλλά και οι εισαγωγές χημικών & πλαστικών, διέκοψαν την διετή θετική πορεία τους 

σημειώνοντας μείωση 5,6%, 4% και 3,8% και ανερχόμενες σε ποσά συνολικής αξίας 

1.023.257,05 χιλ. ευρώ, 1.667.753,03 χιλ. ευρώ και 3.256.066,24 χιλ. ευρώ αντίστοιχα 

(πίνακας 2).

2.4.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών

Από την πλευρά των εξαγωγών, η άνοδος συνεχίζεται και το 1996 και με 

επιταχυνόμενο ρυθμό, ο οποίος διαμορφώνεται στο 9,1% (πίνακας 1). Οι συνολικές 

εξαγωγές μεταβλήθηκαν θετικά κατά 771.738 χιλ. ευρώ και ανήλθαν στο ποσό των 

9.222.908,99 χιλ. ευρώ, παρά το μη ευνοϊκό διεθνές περιβάλλον και τις εξελίξεις στη 

Γερμανία, την κύρια αγορά της Ελλάδας (ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, 1996). Η άνοδος αυτή 

υποστηρίχθηκε κυρίως από τη δραματική μεταβολή της πορείας των εξαγωγών 

πετρελαιοειδών, που όχι μόνο διέκοψαν τη δυσμενή τους πορεία αλλά σημείωσαν 

εντυπωσιακή αύξηση κατά 54% σε σχέση με το 1995 (πίνακας 40). Βασικοί αρωγοί στη 

θετική απόδοση των εξαγωγών του έτους αναδείχθηκαν οι εξαγωγές τροφίμων, αλλά και 

οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, οι οποίες σημείωσαν ουσιαστικές 

αυξήσεις (6,6% και 6,9% αντίστοιχα) και ευθύνονται από κοινού για το 36,9% της 

ετήσιας εξαγωγικής αύξησης (πίνακας 1).

Οι εξαγωγές ποτών & καπνών, αλλά και οι εξαγωγές προϊόντων που δε 

συμπεριλαμβάνονται σε καμία ειδική κατηγορία κατέγραψαν εντυπωσιακές αυξήσεις της

26



Η ανά Έτος Εξέλιξη των Ελληνικών Εισαγωγών και Εξαγωγών

τάξεως του 21,3% και 25,2% αντίστοιχα, αποτελώντας το 22,7% της συνολικής αύξησης 

των εξαγωγών. Οι εξαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών μετά από μια μικρή παρένθεση 

ανέκαμψαν με μια αύξηση 13,4%, η οποία τις μεταφέρει σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά 

του 1994 (πίνακας 38). Τέλος, οι εξαγωγές χημικών & πλαστικών και μηχανών & 

συσκευών συνεχίζουν την εξαιρετική ανοδική τους πορεία, με μειωμένους όμως ρυθμούς 

της τάξης του 14,4% και 16,8% αντίστοιχα. Από την άλλη πλευρά, μικρή κάμψη (3,8%) 

σημειώνουν οι εξαγωγές μετάλλων, αλλά και οι εξαγωγές οχημάτων (5,2%) μετά από 

μια θετική πορεία δύο ετών (πίνακες 43 και 45). Τη σημαντικότερη όμως μείωση 

(50,5%) παρουσιάζουν οι εξαγωγές ξύλου & χάρτου, οι οποίες μετά την έκρηξη του 

1995 επανέρχονται σε χαμηλότερα επίπεδα (πίνακας 41).

2.5 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 1997

2.5.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών
Οι εισαγωγές το 1997 συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με μειωμένο ωστόσο 

ρυθμό, που ανέρχεται σε 6,7%, ενώ η συνολική τους αξία ανέρχεται σε 23.737.557,63 

χιλ. ευρώ (πίνακας 2), είναι δηλαδή 2,3 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική αξία των 

εξαγωγών του έτους (πίνακας 1). Η αύξηση βασίστηκε κατά κύριο λόγο στην ανοδική 

πορεία των εισαγωγών μηχανών & συσκευών (θετική μεταβολή 11,2% σε σχέση με το 

1996) (πίνακας 33), αλλά και στη μεταστροφή των εισαγωγών μετάλλων (θετική 

μεταβολή 19,6% σε σχέση με το 1996) (πίνακας 32). Βασικό ρόλο στην εισαγωγική 

αύξηση διαδραμάτισε η αύξηση των εισαγωγών χημικών & πλαστικών (9%) (πίνακας 

28) καθώς επίσης και η αύξηση των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης 

(12,6%) (πίνακας 31). Για ένα ακόμα έτος οι εισαγωγές προϊόντων που δε ανήκουν σε 

καμία ειδική κατηγορία διατηρούν υψηλό βαθμό ανάπτυξης (16,5%) (πίνακας 35), ενώ 

και οι εισαγωγές ξύλου & χάρτου επανέρχονται σε θετική τροχιά με μια σημαντική 

αύξηση (10,3%) (πίνακας 30).

Πιο περιορισμένες είναι οι αυξήσεις στις εισαγωγές τροφίμων (πίνακας 25), το 

μέγεθος όμως της κατηγορίας είναι τέτοιο ώστε αυτή η αύξηση του 6,7% να είναι 

ιδιαίτερα σημαντική. Οι εισαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών συνεχίζουν τη θετική τους
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πορεία με μια μικρή αύξηση (5,2%) (πίνακας 27), ενώ η εικόνα ολοκληρώνεται με τις 

μικρότερες αυξήσεις των εισαγωγών ποτών & καπνών (πίνακας 26) και των λοιπών 

προϊόντων (πίνακας 35) (2,6% και 2,9% αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, μεγάλη ήταν 

η υποχώρηση των πετρελαιοειδών (20%), τα οποία αποδεικνύονται ως μια από τις πιο 

ασταθείς διαχρονικά εισαγωγικές κατηγορίες (πίνακας 29).

2.5.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών
Οι εξαγωγές διατηρούν τη θετική τους φορά και αυτό το έτος, καθώς αυξάνονται 

με ρυθμό 8,2% και ανέρχονται σε συνολική αξία 9.986.984,28 χιλ. ευρώ (πίνακας 3). Η 

αύξηση τροφοδοτείται κυρίως από τις σημαντικές αυξήσεις στις εξαγωγές μετάλλων 

(πίνακας 43) και κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης (πίνακας 42) (14,1% και 8% 

αντίστοιχα), αλλά και από την έκρηξη που σημειώθηκε στις εξαγωγές ξύλου & χάρτου, 

οι οποίες αυξήθηκαν κατά 79% και ανήλθαν σε συνολική αξία 290.547,99 χιλ. ευρώ 

(πίνακας 41). Καθοριστικοί παράγοντες για τη διαμόρφωση του εξαγωγικού κλίματος 

ήταν και οι αυξήσεις στις εξαγωγές μηχανών & συσκευών (14,8%) (πίνακας 44), στις 

εξαγωγές χημικών & πλαστικών (13,5%) (πίνακας 39) και στις εξαγωγές 

πετρελαιοειδών (12,2%) (πίνακας 40), οι οποίες από κοινού απαρτίζουν το 36,8% της 

ετήσιας εξαγωγικής ανόδου.

Το 1997 αποδείχθηκε ότι ήταν μια καλή χρονιά για τις εξαγωγές οχημάτων, οι 

οποίες σημείωσαν αύξηση 25,4%. Λόγω όμως του μικρού μεγέθους της κατηγορίας 

(πίνακας 19), η επίδραση της αύξησης αυτής στη συνολική αύξηση των εξαγωγών του 

έτους ήταν μικρή. Έτσι, η επίδραση στο συνολικό εξαγωγικό αποτέλεσμα της αύξησης 

των εξαγωγών μη μεταλλικών ορυκτών (πίνακας 38), η οποία είναι μικρότερη αλλά 

ουσιαστική (10,3%), ήταν πολύ μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των εξαγωγών 

οχημάτων. Πιο περιορισμένη (4,7%) ήταν η αύξηση των εξαγωγών ποτών & καπνών 

(πίνακας 37). Από την άλλη πλευρά, η μικρή (3,2%) μείωση των εξαγωγών τροφίμων 

(πίνακας 36), λόγω του μεγέθους της κατηγορίας, περιόρισε ουσιαστικά την περαιτέρω 

ανάπτυξη των εξαγωγών, ενώ τα υπόλοιπα προϊόντα έμειναν πρακτικά αμετάβλητα 

(μείωση 1,5%) (πίνακας 46).
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2.6 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 1998

2.6.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών
Οι εισαγωγές το 1998 κινήθηκαν με ρυθμό σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τις 

εξαγωγές και ανήλθαν σε συνολική αξία 27.020.764,6 χιλ. ευρώ, εμφάνισαν δηλαδή 

αύξηση κατά 13,8%. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρατηρήθηκε αύξηση εισαγωγών σε 

όλες τις κατηγορίες πλην μιας και μάλιστα η μοναδική μείωση που σημειώθηκε ήταν 

πολύ μικρή (πίνακας 2). Η αύξηση οφείλεται κυρίως στις εισαγωγές οχημάτων (πίνακας 

34), οι οποίες σημείωσαν εντυπωσιακή αύξηση (42,7%) σε σχέση με το 1997 και 

αποτελούν πια το 15,5% των εισαγωγών του έτους (πίνακας 10). Η αύξηση των 

εισαγωγών στηρίζεται και στη μεγάλη αύξηση (22,9%) που σημειώθηκε και στις 

εισαγωγές μηχανών & συσκευών, που αποτελούν την πιο σημαντική εισαγωγική 

κατηγορία διαχρονικά (πίνακας 55). Σημαντική αύξηση (8,7%) που συνέβαλλε στη 

γενικότερη εισαγωγική άνοδο σημειώθηκε και σε ακόμα έναν παραδοσιακά μεγάλο 

εισαγωγικό κλάδο, τα χημικά & πλαστικά (πίνακας 28).

Οι εισαγωγές ξύλου & χάρτου διατηρούν και το 1998 ένα σταθερό ποσοστό 

αύξησης που κυμαίνεται κοντά στο 10,3% (πίνακας 30), ενώ στα ίδια επίπεδα ανόδου 

κινούνται και οι εισαγωγές προϊόντων που δε ανήκουν σε καμία ειδική κατηγορία 

(αύξηση 10,5%) (πίνακας 35). Οι εισαγωγές ποτών & καπνών συνεχίζουν την ανοδική 

τους πορεία με μια αύξηση κατά 8,7% (πίνακας 26), ενώ οι εισαγωγές πετρελαιοειδών 

επανέρχονται - μετά την πτώση του 1997 - σε θετική πορεία και αυξάνονται κατά 8,4% 

(πίνακας 29). Πιο περιορισμένες είναι οι αυξήσεις στις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργίας 

& ένδυσης (5,5%) (πίνακας 31), μη μεταλλικών ορυκτών (5,4%) (πίνακας 27) και 

τροφίμων (4,8%) (πίνακας 25). Τέλος, οι εισαγωγές μετάλλων παρουσίασαν μικρή 

μείωση κατά 1,6% (πίνακας 32).

2.6.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών
Το 1998 είναι η χρονιά όπου οι εξαγωγές γνώρισαν την πρώτη τους υποχώρηση 

κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε συνολική αξία 

9.693.545,3 χιλ. ευρώ και αυτό αποτελεί μείωση κατά 2,9% σε σχέση με το 1997 

(πίνακας 3). Η οπισθοχώρηση των εξαγωγών ήταν γενική και αντισταθμίστηκε κυρίως
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από το σταθερό ρυθμό αύξησης των εξαγωγών μηχανών & συσκευών (15%) (πίνακας 

44) και την πολύ μεγάλη αύξηση στις εξαγωγές οχημάτων (47,7%) (πίνακας 45). 

Σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση της εξαγωγικής υποχώρησης έπαιξαν και οι εξαγωγές 

χημικών & πλαστικών (πίνακας 39), οι οποίες αυξήθηκαν σημαντικά κατά 11,4%, ενώ 

θετικές αλλά μικρές ήταν οι μεταβολές στις εξαγωγές τροφίμων (3,3%) (πίνακας 36) και 

μετάλλων (2,6%) (πίνακας 43).

Από την άλλη πλευρά, η πολύ μεγάλη υποχώρηση των εξαγωγών ξύλου & 

χάρτου (50,7%) (πίνακας 41) και η μεγάλη πτώση των εξαγωγών πετρελαιοειδών 

(26,2%) (πίνακας 40) διαμόρφωσαν το εξαγωγικό κλίμα του έτους. Μια μικρή 

ποσοστιαία μείωση των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης (3,9%) είχε ως 

αποτέλεσμα μείωση των συνολικών εξαγωγών κατά 99.973 χιλ. ευρώ και αυτό είναι 

ενδεικτικό της σημασίας του εξαγωγικού κλάδου αυτού για τις εξαγωγές μας (πίνακας 

20). Μεγάλη ήταν επίσης η μείωση των εξαγωγών προϊόντων που δε ανήκουν σε καμία 

ειδική κατηγορία (16,5%) (πίνακας 46), ενώ οι εξαγωγές ποτών & καπνών και οι 

εξαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών διέκοψαν την ανοδική τους πορεία καθώς σημείωσαν 

αμφότερες μείωση της τάξεως του 9,5% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (πίνακες 37 

και 38).

2.7 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 1999

2.7.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών
Οι εισαγωγές 1999 συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με μειωμένο ωστόσο 

ρυθμό που αγγίζει το 6%, ενώ η συνολική τους αξία ανέρχεται σε 28.644.223,34 χιλ. 

ευρώ (πίνακας 2), είναι δηλαδή 2,7 φορές μεγαλύτερη από τη συνολική αξία των 

εξαγωγών του έτους (πίνακας 1). Η αύξηση των εισαγωγών οφείλεται αφενός στη 

συνεχιζόμενη μεγάλη αύξηση των εισαγωγών οχημάτων (22,3%) (πίνακας 34) και 

αφετέρου στην αλματώδη - τα τελευταία χρόνια - αύξηση των εισαγωγών μηχανών & 

συσκευών, που για το υπό εξέταση έτος αγγίζει το 17,4% (πίνακας 33). Μεγάλη αύξηση 

(11,5%) σημειώθηκε επίσης και στις εισαγωγές προϊόντων που δε ανήκουν σε καμία 

ειδική κατηγορία (πίνακας 35), ενώ σημαντικό ρόλο στην εισαγωγική άνοδο

30



Η ανά Έτος Εξέλιξη των Ελληνικών Εισαγωγών και Εξαγωγών

διαδραμάτισαν παρά την μικρή τους αύξηση (4,5%) οι εισαγωγές χημικών & πλαστικών 

(πίνακας 28). Τέλος, μικρότερες ήταν οι αυξήσεις στις κατηγορίες των ποτών & καπνών 

(7,2%) (πίνακας 26) και κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης (2,8%) (πίνακας 31).

Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές πετρελαιοειδών συνεχίζουν την 

κυκλοθυμική τους πορεία παρουσιάζοντας αυτή τη φορά μεγάλη μείωση κατά 20,5%, 

μια μείωση που ελαττώνει κατά πολύ την αυξητική τάση που παρουσιάζουν εν γένει οι 

εισαγωγές (πίνακας 29). Αισθητά πιο περιορισμένες είναι οι μειώσεις στις εισαγωγές 

μετάλλων (5,9%) (πίνακας 32) και κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης (4,9%) (πίνακας 

31). Τέλος, οι εισαγωγές τροφίμων και μη μεταλλικών ορυκτών έμειναν πρακτικά 

στάσιμες (πίνακες 25 και 27).

2.7.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών
Οι εξαγωγές το 1999 επανέρχονται σε θετικές αποδόσεις, σημειώνουν αύξηση 

κατά 7,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και ανέρχονται σε ποσό συνολικής αξίας 

10.386.111 χιλ. ευρώ (πίνακας 3). Ωστόσο, οι εξαγωγές αγαθών το 1999 ανήλθαν μόνο 

στο 7,8% του ΑΕΠ έναντι μέσου ποσοστού 25,5% για το σύνολο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΒΕΑ, 2002). Η αύξηση των εξαγωγών οφείλεται κυρίως στη θεαματική 

αύξηση των εξαγωγών πετρελαιοειδών, η οποία έφτασε το 43,8% (πίνακας 40). Η 

ανάκαμψη του εμπορίου των πετρελαιοειδών πρέπει να αποδοθεί εξ’ ολοκλήρου στην 

αύξηση των τιμών (ΣΕΒΕ, 2001). Βασικά στοιχεία επίσης της εισαγωγικής ανόδου ήταν 

οι αυξήσεις στις εξαγωγές τροφίμων και χημικών & πλαστικών (8% και 14,4% 

αντίστοιχα). Οι εξαγωγές μηχανών & συσκευών συνεχίζουν τη θετική τους πορεία με 

μια ακόμα σημαντική αύξηση κατά 7,5% (πίνακας 44), ενώ οι εξαγωγές ποτών & 

καπνών ανακάμπτουν με μια μεγάλη αύξηση κατά 13,3% (πίνακας 37). Μικρή 

ανάκαμψη, μετά την απότομη πτώση του 1998, σημειώνουν οι εξαγωγές ξύλου & χάρτου 

με μια αύξηση της τάξεως του 7,6% (πίνακας 41). Τέλος, οι εξαγωγές προϊόντων που δε 

ανήκουν σε καμία άλλη κατηγορία παρουσιάζουν αύξηση κατά 8,4% και προσεγγίζουν 

κάπως το επίπεδο του 1996 (πίνακας 46).

Στην αρνητική πλευρά, η μεγαλύτερη εξαγωγική υποχώρηση παρουσιάζεται από 

τις εξαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών, οι οποίες σημειώνουν μείωση κατά 6% (πίνακας 

38). Οι εξαγωγές οχημάτων παρουσιάζουν μια μικρή κάμψη καθώς ελαττώνονται κατά
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3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (πίνακας 45). Μικρή μείωση (1,3%) εμφανίζουν οι 

εξαγωγές μετάλλων (πίνακας 43), ενώ οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης 

παραμένουν ουσιαστικά στάσιμες, αντανακλώντας την υποχώρηση στις παγκόσμιες 

εξαγωγές υφασμάτων και τη στασιμότητα στη βιομηχανία των ενδυμάτων, που οφείλεται 

κυρίως στο φθίνον Δυτικοευρωπαϊκό εμπόριο και ιδιαίτερα στο ενδοπεριφερειακό 

(ΣΕΒΕ, 2001).

2.8 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 2000

2.8.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών
Το 2000 είναι η χρονιά της εντυπωσιακής αύξησης τόσο των εισαγωγών όσο και 

των εξαγωγών. Όσον αφορά στις εισαγωγές, αυτές αυξήθηκαν κατά το εντυπωσιακό 

26,6% και ανήλθαν σε συνολική αξία 36.249.322,44 χιλ. ευρώ, η οποία είναι η 

υψηλότερη κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (πίνακας 4). Είναι 

χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όλες οι κατηγορίες εισαγωγών παρουσίασαν άνοδο. 

Αναμφισβήτητα, η πιο εντυπωσιακή μεταβολή είναι αυτή των εισαγωγών 

πετρελαιοειδών, οι οποίες εκτοξεύτηκαν σε ποσό αξίας 4.398.641,8 χιλ. ευρώ 

σημειώνοντας αύξηση κατά 178,5% (πίνακας 29). Η αύξηση αυτή οφείλεται σε μεγάλο 

μέρος στην αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς (ΣΕΒΕ, 2001). Θεαματική όμως 

είναι και η αύξηση των εισαγωγών μετάλλων (38,9%), οι οποίες εκτινάσσονται σε 

συνολική αξία 2.564.494,55 χιλ. ευρώ (πίνακας 32). Πολύ σημαντικό ρόλο στη 

διαμόρφωση του εισαγωγικού κλίματος έπαιξαν και οι εισαγωγές μηχανών & συσκευών, 

οι οποίες με την αύξηση κατά 21,3% που σημειώνουν φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδό 

τους για την εξεταζόμενη περίοδο (πίνακας 33). Ομοίως, οι εισαγωγές χημικών & 

πλαστικών φτάνουν στο υψηλότερο επίπεδό τους σημειώνοντας αύξηση 21% σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος (πίνακας 28).

Οι εισαγωγές οχημάτων διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα για ακόμα μια χρονιά με 

την αύξησή τους κατά 9,3% (πίνακας 34), οι εισαγωγές τροφίμων μετά από μια μικρή 

επιβράδυνση κινούνται και πάλι με ανοδική τάση (8%) (πίνακας 25), ενώ το ίδιο κάνουν 

και οι εισαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών καθώς ξεπερνούν τη στασιμότητα του
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προηγούμενου έτους και αναπτύσσονται με έντονο ρυθμό (16,4%) (πίνακας 27). Πολύ 

σημαντικές είναι οι αυξήσεις και η συνεισφορά των επόμενων τριών εισαγωγικών 

κατηγοριών: της κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, των προϊόντων που δε ανήκουν σε 

καμία ειδική κατηγορία και του ξύλου & χάρτου. Οι αυξήσεις που παρουσιάζουν οι τρεις 

αυτές κατηγορίες είναι 15,3%, 19,2% και 23,6% αντίστοιχα ενώ αν συνυπολογιστούν, 

αποτελούν το 13,5% της συνολικής εισαγωγικής μεταβολής. Τέλος, οι εισαγωγές ποτών 

& καπνών παρουσιάζουν σταθερά ανοδική πορεία (αύξηση 10,6%) (πίνακας 26).

2.8.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών
Οι εξαγωγές το 2000 σημείωσαν την καλύτερη επίδοσή τους κατά τη διάρκεια 

της εξεταζόμενης περιόδου, καθώς εμφάνισαν εντυπωσιακή άνοδο κατά 22,5% σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος και ανήλθαν σε συνολική αξία 12.722.576,42 χιλ. ευρώ (πίνακας 

3). Οι αιτίες της εντυπωσιακής αύξησης μπορούν να αναζητηθούν σε διάφορους λόγους, 

οι κυριότεροι των οποίων σχετίζονται με την άνοδο της τιμής του δολαρίου έναντι του 

ευρώ και την άνοδο της τιμής του πετρελαίου (ΣΕΒΕ, 2001). Θετικά λειτούργησε και η 

εξομάλυνση της πολιτικής κατάστασης στα Βαλκάνια (ΣΕΒΕ, 2001). Πρωταγωνιστές της 

ιδιαίτερα θετικής πορείας των εξαγωγών αναδείχτηκαν για ακόμα μια φορά οι εξαγωγές 

πετρελαιοειδών με την εντυπωσιακή αύξηση του 85,8% (πίνακας 40). Πολύ μεγάλες 

αυξήσεις σημείωσαν όλες σχεδόν οι υπόλοιπες εξαγωγικές κατηγορίες, ιδιαίτερο όμως 

ρόλο στη διαμόρφωση του εξαγωγικού κλίματος του έτους διαδραμάτισαν οι αυξήσεις 

των εξαγωγών μετάλλων (45,3%) (πίνακας 43), των εξαγωγών μηχανών & συσκευών 

(44,1%) (πίνακας 44) και των εξαγωγών χημικών & πλαστικών (39,2%) (πίνακας 39). 

Πολύ μεγάλη αύξηση, μικρότερης όμως σημασίας, σημείωσαν οι εξαγωγές οχημάτων 

(49,2%) (πίνακας 45), ενώ το ίδιο ισχύει και για τις εξαγωγές ξύλου & χάρτου (34,7%) 

(πίνακας 41).

Η θεαματική βελτίωση των εξαγωγών ολοκληρώνεται με την ανάκαμψη των 

εξαγωγών μη μεταλλικών ορυκτών στα υψηλά επίπεδα του 1997 (αύξηση κατά 19,4%) 

(πίνακας 38) και με τη σταθερή απόδοση των εξαγωγών κλωστοϋφαντουργίας & 

ένδυσης (αύξηση κατά 7,1%) (πίνακας 42). Αντίθετα, μικρές μειώσεις παρατηρήθηκαν 

στις εξαγωγές τροφίμων (2,7%) (πίνακας 36) και στις εξαγωγές ποτών & καπνών 

(1,3%) (πίνακας 37). Παρατεταμένη, όμως, κρίση φαίνεται να διέρχονται οι εξαγωγές
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των προϊόντων που δε ανήκουν σε καμία άλλη κατηγορία, καθώς υποχωρούν για τέταρτο 

συνεχόμενο έτος και μάλιστα αυτή τη φορά κατά 20,3% (πίνακας 46).

2.9 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 2001

2.9.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών
Μετά την εξαιρετική άνοδο των εισαγωγών και των εξαγωγών του 2000, η 

υποχώρηση που ακολούθησε το επόμενο έτος φαίνεται να δρα εξομαλυντικά στην 

διαχρονική εξέλιξη των δύο αυτών μεγεθών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μείωση στις 

εισαγωγές παρατηρείται για δεύτερη μόλις φορά κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης 

περιόδου. Συγκεκριμένα, οι εισαγωγές ανήλθαν σε συνολική αξία 31.671.164,65 χιλ. 

ευρώ, εμφανίζοντας μείωση κατά 12,6% (πίνακας 2). Η υποχώρηση είναι γενική και 

αφορά όλες τις κατηγορίες εισαγωγών πλην μιας· των εισαγωγών πετρελαιοειδών. Οι 

μεταβολές με τη μεγαλύτερη επίδραση είναι οι μειώσεις των εισαγωγών μηχανών & 

συσκευών (26,7%) (πίνακας 33) και των εισαγωγών οχημάτων (19,8%) (πίνακας 34), οι 

οποίες αποτελούν από κοινού το 67,7% της εισαγωγικής μείωσης (43,3% και 24,5% 

αντίστοιχα).

Σημαντική επίπτωση στο συνολικό αποτέλεσμα είχε η μείωση κατά 8,8% των 

εισαγωγών χημικών & πλαστικών (πίνακας 28), ενώ την ίδια περίπου επίδραση 

προκάλεσε η πτώση των εισαγωγών προϊόντων που δε ανήκουν σε καμία ειδική 

κατηγορία (16,9%) (πίνακας 35), των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης 

(10,6%) (πίνακας 31) και των εισαγωγών μετάλλων (11,3%) (πίνακας 32). Μείωση και 

μάλιστα μεγάλη σημειώθηκε στις εισαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών (17,4%) (πίνακας 

27) και στις εισαγωγές ξύλου & χάρτου (17%) (πίνακας 30). Πιο περιορισμένες αλλά 

σημαντικές ήταν οι μειώσεις στις εισαγωγές ποτών & καπνών (8%) (πίνακας 26) και 

στις εισαγωγές τροφίμων (7,5%) (πίνακας 25). Αντίθετα, η μόνη κατηγορία που 

αποτέλεσε εξαίρεση στο γενικό κανόνα της υποχώρησης των εισαγωγών του έτους ήταν 

αυτή των πετρελαιοειδών. Οι εισαγωγές πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 13,8% σε 

σχέση με το 2000 και έφτασαν στο ανώτατο, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης
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περιόδου, σημείο τους τόσο σε συνολική αξία (5.004.764,21 χιλ. ευρώ) (πίνακας 29) όσο 

και ως μερίδιο επί του συνόλου των εισαγωγών του έτους (15,8%) (πίνακας 51).

2.9.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών

Το 2001 η Οδύσσεια των εξαγωγών συνεχίζεται. Οι εξαγωγές ανήλθαν σε 

συνολική αξία 11.397.844,84 χιλ. ευρώ, υποχωρώντας κατά 10,4% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος. Η υποχώρηση των εξαγωγών είναι γενική, ποικίλει ανά εξαγωγική 

κατηγορία, ενώ μόλις δύο κατηγορίες εξαγωγών κατόρθωσαν να ξεφύγουν από τη γενική 

πτώση (πίνακας 3). Η δυσμενής αυτή εξέλιξη που αφορά άμεσα στην Ελληνική 

οικονομία αποκαλύπτει, πέρα από συγκυριακές επιδράσεις (κακές καιρικές συνθήκες, 

ύφεση στις Ευρωπαϊκές αγορές και κυρίως στη Γερμανική), ένα σημαντικότατο έλλειμμα 

ανταγωνιστικότητας (ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 2002). Σημαντικότερες αποδείχτηκαν οι μειώσεις των 

εξαγωγών σε δύο κατηγορίες: τις εξαγωγές πετρελαιοειδών (27,1 %) (πίνακας 40) και τις 

εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης (13,9%) (πίνακας 42). Μεγάλη μείωση και 

με σημαντική επίδραση σημειώθηκε στις εξαγωγές οχημάτων (40,5%) (πίνακας 45), ενώ 

μικρότερες, αλλά πάντα σημαντικές, μειώσεις εμφάνισαν οι εξαγωγές μηχανών & 

συσκευών (12,3%) (πίνακας 44) και οι εξαγωγές ποτών & καπνών (17,5%) (πίνακας 

37). Μικρότερης σημασίας ήταν οι μειώσεις των εξαγωγών μη μεταλλικών ορυκτών και 

των εξαγωγών ξύλου & χάρτου (12,1% και 11,2% αντίστοιχα), ενώ και οι εξαγωγές 

τροφίμων και χημικών & πλαστικών ακολούθησαν αρνητική πορεία, με μικρές όμως 

μεταβολές (1,4% και 1,8% αντίστοιχα).

Οι μόνες δύο εξαγωγικές κατηγορίες που αντιστάθηκαν στην πτωτική τάση των 

εξαγωγών και παρουσίασαν θετική μεταβολή, είναι οι εξαγωγές μετάλλων και οι 

εξαγωγές προϊόντων που δε συμπεριλαμβάνονται σε κάποια ειδική κατηγορία. Οι πρώτες 

σημείωσαν μικρή άνοδο κατά 2,1% (πίνακας 43), ενώ οι δεύτερες συνήλθαν από την 

πτώση του 2000 και αυξήθηκαν κατά 10,6% (πίνακας 46). Η άσχημη εξαγωγική επίδοση 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι για το 2001 η χώρα μας εξάγει 5,5 φορές λιγότερο 

από τη Φινλανδία, 6,5 φορές λιγότερο από τη Δανία, 10 φορές λιγότερο από την 

Ιρλανδία και μάλιστα καταλαμβάνει την τελευταία θέση στο σχετικό πίνακα της Eurostat 

(ΕΒΕΑ, 2002).

35



Η ανά Έτος Εξέλιξη των Ελληνικών Εισαγωγών και Εξαγωγών

2.10 Οι εισαγωγές & εξαγωγές το 2002

2.10.1 Η εξέλιξη των εισαγωγών
Το 2002 η πτωτική πορεία των εξαγωγών συνεχίζεται ενώ οι εισαγωγές 

ανακάμπτουν. Πιο συγκεκριμένα, οι εισαγωγές το 2002 κινήθηκαν με ρυθμό τριπλάσιο 

των εξαγωγών και ανήλθαν σε συνολική αξία 33.064.596,99 χιλ. ευρώ, δηλαδή 

σημείωσαν αύξηση κατά 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος (πίνακας 4). Η αύξηση 

οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αύξηση των εισαγωγών οχημάτων (29,9%) (πίνακας 34), 

ενώ από απόσταση ακολουθούν οι εισαγωγές τροφίμων (αύξηση κατά 13,6%) (πίνακας 

25) και οι εισαγωγές προϊόντων που δε συμπεριλαμβάνονται σε κάποια ειδική κατηγορία 

(αύξηση κατά 18,2%) (πίνακας 35). Μικρότερη αλλά ουσιαστική για το τελικό 

αποτέλεσμα αύξηση εμφάνισαν οι εισαγωγές χημικών & πλαστικών (4,6%) (πίνακας 

28), ενώ οι εισαγωγές ποτών & καπνών αυξήθηκαν με ρυθμό που άγγιξε το 15% 

(πίνακας 26). Τέλος, οι εισαγωγές μετάλλων σημείωσαν μικρή αύξηση της τάξης του 

3,5% (πίνακας 32).

Αντίθετα, οι εισαγωγές πετρελαιοειδών εμφανίζουν για πρώτη φορά μετά την 

έκρηξη του 2000 μείωση, η οποία ήταν της τάξης του 8,3% και περιόρισε αισθητά το 

συνολικό εισαγωγικό αποτέλεσμα του έτους (πίνακας 29). Το τελευταίο περιορίζεται 

σχεδόν εξίσου έντονα και από τη μείωση των εισαγωγών μηχανών & συσκευών (7,2%) 

(πίνακας 33). Σημαντική είναι η μείωση των εισαγωγών κλωστοϋφαντουργίας & 

ένδυσης (7,3%) (πίνακας 31), ενώ μικρότερη μείωση παρουσίασαν οι εισαγωγές ξύλου 

& χάρτου (4,5%) (πίνακας 30). Τέλος, οι εισαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών σημείωσαν 

μικρή πτώση (2,1%) (πίνακας 27).

2.10.2 Η εξέλιξη των εξαγωγών
Σε αντίθεση με τις εισαγωγές, οι εξαγωγές συνέχισαν την αρνητική τους πορεία, 

με μειωμένο όμως ρυθμό. Η υποχώρηση των εξαγωγών έφτασε το 4% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος ενώ η συνολική τους αξία ανήλθε σε 10.946.506,66 χιλ. ευρώ 

(πίνακας 3). Μάλιστα η αναλογία εισαγωγών-εξαγωγών το 2002 είναι η χειρότερη που 

παρατηρείται σε όλη την εξεταζόμενη περίοδο. Οι αρνητικές εξελίξεις οφείλονται αφενός 

στην ανατίμηση του ευρώ έναντι του δολαρίου και αφετέρου στον επαπειλούμενο
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πόλεμο στο Ιράκ (ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 2002) αλλά και στο ζοφερό οικονομικό περιβάλλον (ΤΟ 

ΒΗΜΑ, 2002). Τη χειρότερη εξέλιξη παρουσίασαν για ακόμα μια φορά οι εξαγωγές 

πετρελαιοειδών, οι οποίες υποχώρησαν κατά 27,6% σε σχέση με το 2001 (πίνακας 40). 

Βασικό ρόλο διαδραμάτισε η πτώση των εξαγωγών μετάλλων (6,8%) (πίνακας 43), ενώ 

σημαντική ήταν η υποχώρηση των εξαγωγών μη μεταλλικών ορυκτών (πίνακας 38) και 

των εξαγωγών προϊόντων που δε συμπεριλαμβάνονται σε κάποια ειδική κατηγορία 

(13,4% και 12,3% αντίστοιχα). Τέλος, μικρή είναι η μείωση στις εξαγωγές τροφίμων 

(3,5%) (πίνακας 36), αλλά λόγω του μεγέθους της κατηγορίας αποκτά ιδιαίτερη 

βαρύτητα (πίνακας 58).

Η γενικότερη αρνητική εξέλιξη των εξαγωγών μετριάστηκε από την μεγάλη 

αύξηση των εξαγωγών οχημάτων (34,7%) (πίνακας 45) που ακολουθήθηκε από την 

μικρή αλλά ουσιαστική αύξηση των εξαγωγών μηχανών & συσκευών (4,6%) (πίνακας 

44). Θετικά μεταβλήθηκαν επίσης οι εξαγωγές ξύλου & χάρτου (8,4%) (πίνακας 41) και 

οι εξαγωγές χημικών & πλαστικών (3,1%) (πίνακας 39). Τέλος, μικρότερη ήταν η 

αύξηση στις εξαγωγές ποτών & καπνών (1,7%) (πίνακας 37), ενώ οι εξαγωγές 

κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης έμειναν πρακτικά στάσιμες (πίνακας 42).

2.11 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε η ανά έτος εξέλιξη των εισαγωγών και 

εξαγωγών μας για την περίοδο 1993 - 2002. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά παρατηρείται 

περιορισμένη αύξηση των εξαγωγών μας ταυτόχρονα με μια έντονη αύξηση των 

εισαγωγών μας, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση του 

ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου μας. Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στο 

τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
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Κεφάλαιο 3°

Η ανά Κλάδο Εξέλιξη των Ελληνικών Εισαγωγών και Εξαγωγών

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρουσιαστεί η εξέλιξη κάθε εισαγωγικού και 

εξαγωγικού μας κλάδου κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου.

3.1 Τρόφιμα

3.1.1 Οι εισαγωγές τροφίμων

Οι εισαγωγές τροφίμων κατά την περίοδο 1993-2002 αυξήθηκαν κατά 60,2% 

(από 2.228.598,41 χιλ. ευρώ σε 3.569.271,73 χιλ. ευρώ) (πίνακας 25), σε σχέση με την 

αύξηση του 75,9% των συνολικών εισαγωγών (από 18.798.303,42 χιλ. ευρώ σε 

33.064.596,99 χιλ. ευρώ) (πίνακας 2), δηλαδή αυξήθηκαν με ρυθμό βραδύτερο από το 

ρυθμό των συνολικών εισαγωγών. Εμφάνισαν μέση ετήσια θετική μεταβολή 5,4%, 

σημείωσαν μικρή πτώση μόνο δύο φορές κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου 

και αναδείχθηκαν σε μια από τις πιο σημαντικές εισαγωγικές κατηγορίες, με μερίδια που 

κυμάνθηκαν από το 9,4% έως το 13,8% του συνόλου των εισαγωγών. Ωστόσο, μετά το 

1995 οπότε το μερίδιο τους έφτασε στο μέγιστο σημείο, η πορεία τους εμφανίζει πτώση 

και μόλις τα δύο τελευταία έτη της εξεταζόμενης περιόδου παρουσιάζεται αυξητική τάση 

και πάλι (πίνακας 47).

3.1.2 Οι εξαγωγές τροφίμων

Οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά 24,6% στο εξεταζόμενο διάστημα (από 

1.703.750,36 χιλ. ευρώ σε 2.123.035,76 χιλ. ευρώ) (πίνακας 36) και κατά μέσο όρο 2,5% 

ετησίως. Σε σχέση με την αύξηση του 51,8% των συνολικών εξαγωγών (από 

7.208.821,52 χιλ. ευρώ σε 10.946.506,66 χιλ. ευρώ) (πίνακας 1) και με την αύξηση των 

αντίστοιχων εισαγωγών, κινήθηκαν με πολύ χαμηλότερους ρυθμούς. Η πορεία τους ήταν
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αυξητική μέχρι το 1999 ενώ στη συνέχεια εμφάνισαν μικρή κάμψη, τόσο σε απόλυτες 

τιμές όσο και ως ποσοστό των εξαγωγών. Ωστόσο, αποτελούν τη δεύτερη πιο σημαντική 

εξαγωγική κατηγορία, με μερίδια που κυμαίνονται από 17,6% έως 23,9% του συνόλου 

των εξαγωγών (πίνακας 58). Η διατήρηση του υψηλού αυτού ποσοστού συμμετοχής 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις εξαγωγές παρθένου ελαιόλαδου (ΣΕΒΕ, 2002). Δε 

μπόρεσαν όμως να βελτιώσουν το ισοζύγιο τροφίμων, το οποίο επιδεινώθηκε κατά 

175,6%.

3.2 Ποτά & Καπνά

3.2.1 Οι εισαγωγές ποτών & καπνών

Οι εισαγωγές ποτών & καπνών αυξήθηκαν με ρυθμό 56,4% (από 409.870,86 χιλ. 

ευρώ σε 640.845,27 χιλ. ευρώ), ένα ρυθμό βραδύτερο από τον αντίστοιχο των συνολικών 

εισαγωγών, ενώ ο ετήσιος ρυθμός αύξησης ήταν κατά μέσο όρο 5,1% (πίνακας 26). 

Αποτελούν μια από τις μικρότερες εισαγωγικές κατηγορίες, με συνολικές αξίες που δεν 

ξεπερνούν τα 640.845,27 χιλ. ευρώ, ενώ το αξιοσημείωτο σημείο τους είναι ότι ενώ κατά 

απόλυτες τιμές παρουσιάζουν αύξηση σε σχεδόν όλη την εξεταζόμενη περίοδο, αντίθετα 

το ποσοστό συμμετοχής τους διαρκώς μειώνεται (από 2,2% σε 1,7%) (πίνακας 48). Η 

τάση αυτή διακόπηκε μόλις το 2001, οπότε σημειώθηκε μια μικρή αύξηση που 

συνεχίστηκε και το 2002.

3.2.2 Οι εξαγωγές ποτών & καπνών

Οι εξαγωγές ποτών & καπνών αποτελούν και αυτές μια μικρή εξαγωγική 

κατηγορία, με μεγαλύτερο όμως μερίδιο συμμετοχής από αυτό των εισαγωγών. 

Αυξήθηκαν από 453.872,92 χιλ. ευρώ σε 504.028,58 χιλ. ευρώ, με ρυθμό δηλαδή πολύ 

μικρότερο (11,1%) σε σχέση τόσο με τις αντίστοιχες εισαγωγές, όσο και με τις συνολικές 

εξαγωγές, ενώ η μέση ετήσια μεταβολή τους ήταν και αυτή πολύ μικρή (1,2%). Η κατά 

απόλυτες τιμές μεταβολή τους ήταν γενικά θετική έως το 2000, ενώ στη συνέχεια 

παρουσίασε πτώση (πίνακας 37). Ταυτόχρονα, η εξέλιξη των μεριδίων των εξαγωγών της 

κατηγορίας αυτής ακολούθησε μια γενικά καθοδική πορεία (από 6,3% σε 4,6%),
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μειώνοντας έτσι και τη συμμετοχή τους στο σύνολο των εξαγωγών (πίνακας 59). 

Μάλιστα, ενώ το ισοζύγιο ποτών & καπνών ήταν θετικό στις αρχές της εξεταζόμενης 

περιόδου, κατέληξε τελικά αρνητικό. Ωστόσο, τα καπνά ειδικότερα, αποτελούν 

διαχρονικά μια από σημαντικότερες εξαγωγικές αγροτικές κατηγορίες προϊόντων (ΣΕΒΕ, 

2002).

3.3 Μη Μεταλλικά Ορυκτά

3.3.1 Οι εισαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών

Οι εισαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών αυξήθηκαν, κατά την περίοδο 1993-2002, 

κατά 33,1% (από 459.880,09 χιλ. ευρώ σε 612.110,01 χιλ. ευρώ) (πίνακας 27) και 

κινήθηκαν σε σχέση με την αύξηση των συνολικών εισαγωγών με ρυθμό κατά πολύ 

βραδύτερο. Η μέση ετήσια αύξηση των εισαγωγών μη μεταλλικών ορυκτών ήταν της 

τάξης του 3,2%. Η κατά απόλυτες τιμές μεταβολή τους ήταν θετική μέχρι και το 2000 

οπότε έφτασαν και στο ανώτατο σημείο τους, ενώ στη συνέχεια παρατηρήθηκε απότομη 

μείωση. Αντίθετη πορεία σημείωσε το ποσοστό συμμετοχής τους στο σύνολο των 

εισαγωγών, το οποίο όχι μόνο είναι ιδιαίτερα μικρό αλλά από το 1994 και μετά συνεχώς 

μειώνεται (από 2.7% σε 1,9%), καθιστώντας τις εισαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών μια 

από τις μικρότερες εισαγωγικές κατηγορίες (πίνακας 49).

3.3.2 Οι εξαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών

Οι εξαγωγές μη μεταλλικών ορυκτών παρουσίασαν τη μικρότερη αύξηση 

οποιοσδήποτε εξαγωγικής αλλά και εισαγωγικής κατηγορίας, αυξανόμενες μόνο κατά 

4,6% (από 441.505,92 χιλ. ευρώ σε 461.793,05 χιλ. ευρώ), μια μεταβολή που κατά μέσο 

όρο αντιστοιχεί σε 0,5% ετήσια αύξηση (πίνακας 38). Είναι αλήθεια όμως ότι αν και η 

αρχική και τελική τιμή τους δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη διαφορά, κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου παρουσιάστηκαν μεγάλες αποκλίσεις, με αποκορύφωμα τις 

χρονιές του 1997 και του 2000, οπότε και σημειώθηκαν οι ανώτατες επιδόσεις 

(591.539,88 χιλ. ευρώ και 600.753,17 χιλ. ευρώ αντίστοιχα). Οι εξαγωγές των προϊόντων 

του κλάδου δεν παρουσιάζουν σταθερή πορεία και εξαρτώνται από τη διεθνή
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οικοδομική δραστηριότητα (ΣΕΒΕ, 1997). Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη του 

ποσοστού συμμετοχής της εξαγωγικής αυτής κατηγορίας παρουσιάζει μια γενικά 

καθοδική πορεία, μειώνοντας διαχρονικά τη σημασία της κατηγορίας για το σύνολο των 

εξαγωγών (από 6,5% σε 4,2%) (πίνακας 60). Ως συνέπεια των παραπάνω, το ισοζύγιο μη 

μεταλλικών ορυκτών σημείωσε τη χειρότερη επιδείνωση (718,1%).

3.4 Χημικά & Πλαστικά

3.4.1 Οι εισαγωγές χημικών & πλαστικών

Οι εισαγωγές χημικών & πλαστικών διπλασίασαν σχεδόν το μέγεθος τους 

αυξανόμενες από 2.443.912,13 χιλ. ευρώ σε 4.651.457,11 χιλ. ευρώ, μια αύξηση της 

τάξης του 90,3% (πίνακας 28). Η κατά μέσο όρο ετήσια αύξηση έφτασε το 7,4%, ενώ ο 

ρυθμός ανάπτυξής τους ήταν μεγαλύτερος από αυτόν των συνολικών εισαγωγών. Η 

μεταβολή, κατά απόλυτες τιμές, των εισαγωγών χημικών & πλαστικών ήταν θετική, 

εκτός του 1996 και του 2001 και κορυφώθηκε το 2000 με 4.874.979,19 χιλ. ευρώ, ενώ 

και τα ποσοστά συμμετοχής κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα (από 13% έως 17,1%), 

καθιστώντας την κατηγορία μια από τις διαχρονικά σημαντικότερες για τις εισαγωγές 

(πίνακας 50).

3.4.2 Οι εξαγωγές χημικών & πλαστικών

Οι εξαγωγές χημικών & πλαστικών παρουσίασαν εξαιρετική αύξηση της τάξης 

του 193,7% (από 447.538,47 χιλ. ευρώ σε 1.314.401,08 χιλ. ευρώ) (πίνακας 39). 

Μάλιστα ο ρυθμός ανάπτυξής τους ήταν σχεδόν τετραπλάσιος από το γενικό ρυθμό 

ανάπτυξης των εξαγωγών, ωστόσο δεν μπόρεσε να μειώσει το έλλειμμα του 

συγκεκριμένου εμπορικού ισοζυγίου που αυξήθηκε κατά 67,6% (από 1.996.374 χιλ. 

ευρώ σε 3,337,056 χιλ. ευρώ). Αναπτύχθηκαν κατά τη εξεταζόμενη περίοδο με μέσο 

ετήσιο ρυθμό 12,7%, ρυθμός που είναι ταχύτερος από το ρυθμό ανάπτυξης των 

παγκόσμιων εξαγωγών χημικών & πλαστικών, κάτι που σημαίνει ότι κερδίζουν έδαφος 

στο παγκόσμιο εμπόριο αγαθών αυτών των προϊόντων (ΠΣΕ, 2003). Το ποσοστό 

συμμετοχής τους στις συνολικές εξαγωγές διπλασιάσθηκε και το 2002 έφτασε στο 12%
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της συνολικής αξίας των εξαγωγών μας από το 6,2% του 1993 (πίνακας 61). Το γεγονός 

αυτό τις αναδεικνύει σε μια από τις πιο γρήγορα αναπτυσσόμενες εξαγωγικές 

κατηγορίες.

3.5 Πετρελαιοειδή

3.5.1 Οι εισαγωγές πετρελαιοειδών

Οι εισαγωγές πετρελαιοειδών αυξήθηκαν κατά 131,7% (από 1.980.762,88 χιλ. 

ευρώ σε 4.589.958,13 χιλ. ευρώ), κινούμενες με τον υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης για 

εισαγωγική κατηγορία. Η μέση ετήσια αύξηση τους ήταν 9,8%, ωστόσο η πορεία τους 

διαχρονικά κάθε άλλο παρά σταθερή ήταν. Έτσι, από τα 1.409.442,59 χιλ. ευρώ του 1995 

κινήθηκαν στα 2.292.203,19 χιλ. ευρώ του 1996 (αύξηση 62,6%) και από τα 

1.579.133,75 χιλ. ευρώ του 1999 στα 4.398.641,8 χιλ. ευρώ του 2000 (αύξηση 178,5%) 

και στα 5.004.764,21 χιλ. ευρώ του 2001 (πίνακας 29). Αντίστοιχη πορεία ακολούθησαν 

και τα ποσοστά συμμετοχής τους (από το 5,5% του 1999 στο 15,8% του 2001) 

καθιστώντας τις εισαγωγές πετρελαιοειδών πολύ σημαντικό εισαγωγικό κλάδο (πίνακας 

51).

3.5.2 Οι εξαγωγές πετρελαιοειδών

Οι εξαγωγές πετρελαιοειδών ακολούθησαν κι αυτές την ιδιαίτερη πορεία των 

αντίστοιχων εισαγωγών, οι διακυμάνσεις τους όμως ήταν μικρότερες και μικρότερη ήταν 

και η αξία των ποσών που διακινήθηκε, με αποτέλεσμα τη χειροτέρευση του αντίστοιχου 

ισοζυγίου κατά 158,7%. Αυξήθηκαν κατά 64%, με ταχύτερο δηλαδή ρυθμό από τον 

αντίστοιχο των συνολικών εξαγωγών (από 563.825,09 χιλ. ευρώ σε 924.576,02 χιλ. 

ευρώ) και με μέση ετήσια τάση 5,6% (πίνακας 40). Η κατά απόλυτες τιμές διαχρονική 

μεταβολή τους ήταν έντονη και το ίδιο έντονη ήταν η μεταβολή και των ποσοστών 

συμμετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών (πίνακας 62), αλλά αυτό δεν αλλάζει το 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η εξαγωγική αυτή κατηγορία. Πρέπει να σημειωθεί 

ότι η εξέλιξη των εξαγωγών του κλάδου επηρεάζεται από την εξέλιξη της τιμής του 

πετρελαίου (ΣΕΒΕ, 2002).
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3.6 Ξύλο & Χαρτί

3.6.1 Οι εισαγωγές ξύλου & χάρτου

Οι εισαγωγές ξύλου & χάρτου αυξήθηκαν κατά 68,2% (από 746.088,36 χιλ. ευρώ 

σε 1.254.665,18 χιλ. ευρώ), κινήθηκαν δηλαδή με ρυθμό λίγο βραδύτερο του ρυθμού 

ανάπτυξης των συνολικών εισαγωγών. Η μέση ετήσια αύξηση τους (5,9%) είναι και αυτή 

λίγο μικρότερη από τη μέση ετήσια αύξηση των εισαγωγών (6,5%). Η διαχρονική τους 

πορεία σε απόλυτες αξίες ήταν ομαλή και θετική με αποκορύφωμα το 2000, ενώ στη 

συνέχεια σημείωσαν απότομη πτώση (πίνακας 30). Αντίθετα, τα ποσοστά συμμετοχής 

τους στο σύνολο των εισαγωγών σημειώνουν σταθερή μείωση και μετά το μέγιστο 

σημείο του 1995 (5,5%) έφτασαν στο 3,8% το 2002, ελαττώνοντας κι άλλο το σχετικά 

μικρό τους μερίδιο (πίνακας 52).

3.6.2 Οι εξαγωγές ξύλου & χάρτου

Οι εξαγωγές ξύλου & χάρτου είναι μια μικρή εξαγωγική κατηγορία που 

παρουσίασε μια αύξηση κατά 60,3% στη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου (από 

123.301,09 χιλ. ευρώ σε 197.697.42 χιλ. ευρώ) (πίνακας 41) και κινήθηκε με ρυθμό 

ταχύτερο των συνολικών εξαγωγών. Η μέση ετήσια αύξηση των εξαγωγών ήταν 5,4%, 

αλλά δεν ήταν αρκετή για να βελτιώσει την εικόνα του ισοζυγίου ξύλου & χάρτου, το 

οποίο επιδεινώθηκε κατά 69,7%. Η εξέλιξη τους κατά απόλυτες αξίες σημείωσε δύο 

κορυφές, το 1995 και το 1997, με αντίστοιχες κατακόρυφες αυξήσεις 165,7% και 79%, 

που ακολουθήθηκαν όμως από εξίσου κατακόρυφες πτώσεις που τις επανέφεραν στα 

αρχικά επίπεδα. Η εξέλιξη των μεριδίων ακολούθησε πιστά αυτή των αξιών, αλλά η 

απόδοση της εξαγωγικής αυτής κατηγορίας παραμένει διαχρονικά πολύ μικρή (πίνακας 

63).

3.7 Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση

3.7.1 Οι εισαγωγές κλωστοϋφαντουργίας ά ένδυσης

Ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης είναι από τους πιο σημαντικούς, 

τόσο από την άποψη των εισαγωγών, όσο και από την πλευρά των εξαγωγών. Οι
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εισάγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης σημείωσαν αύξηση κατά 44% (από 

1.681.691,84 χιλ. ευρώ σε 2.421.177,79 χιλ. ευρώ) (πίνακας 31) και κινήθηκαν με ρυθμό 

βραδύτερο των συνολικών εισαγωγών. Η μέση ετήσια μεταβολή τους ήταν 4,1% και 

αντικατοπτρίζεται στη σταθερή αύξηση τους κατά απόλυτες αξίες, η οποία κορυφώθηκε 

το 2000, ενώ στη συνέχεια σημειώθηκε μικρή πτώση. Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη 

των ποσοστών συμμέτοχής τους στο σύνολο των εισαγωγών, μετά από μια περίοδο 

σταθερότητας (1994-1997), μειώνεται σταθερά και έφτασε στο ελάχιστο (7,3%) το 2002 

(πίνακας 53).

3.7.2 Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης

Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργίας & ένδυσης, ο σημαντικότερος εξαγωγικός μας 

κλάδος, σημείωσε μικρή αύξηση 5,1% (από 2.167.150,37 χιλ. ευρώ σε 2.276.746,57 χιλ. 

ευρώ) (πίνακας 42) μένοντας πολύ πίσω σε σχέση με το ρυθμό ανάπτυξης των 

συνολικών εξαγωγών. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης τους ήταν πολύ χαμηλός 

(0,5%) καθώς δέχεται ισχυρές ανταγωνιστικές πιέσεις κυρίως από τις χώρες της Απω 

Ανατολής (ΣΕΒΕ, 2002) και αυτό ίσως εξηγεί την ιδιαίτερα δυσμενή εξέλιξη του 

ισοζυγίου, το οποίο από θετικό το 1993 κατέληξε τελικά αρνητικό το 2002 (επιδείνωση 

129,8%). Διαχρονικά και κατά απόλυτη αξία η μεταβολή τους δεν ήταν μεγάλη, ενώ 

αντίθετα τα ποσοστά συμμετοχής τους στο σύνολο των εξαγωγών και η σημαντικότητά 

τους μειώνονται διαρκώς, από το υψηλό 30,1% του 1993 στο χαμηλό 19,9% του 2001 

(πίνακας 64). Η πτώση αυτή ενδεχομένως να οφείλεται στο φαινόμενο της παθητικής 

τελειοποίησης και στη μετανάστευση μέρους της βιομηχανίας ενδύματος σε γειτονικές 

χώρες. Οι εξαγωγές των επιχειρήσεων αυτών, εφ’ όσον πραγματοποιούνται από τις 

χώρες εγκατάστασής τους, δεν καταγράφονται στις Ελληνικές εξαγωγές (ΣΕΒΕ, 2003).

3.8 Μέταλλα

3.8.1 Οι εισαγωγές μετάλλω ν

Οι εισαγωγές μετάλλων αυξήθηκαν στην εξεταζόμενη περίοδο κατά 87,5% (από 

1.254.917,39 χιλ. ευρώ σε 2.353.426,7 χιλ. ευρώ) (πίνακας 32), κινήθηκαν δηλαδή με
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ρυθμό ταχύτερο των συνολικών εισαγωγών. Η μέση ετήσια αύξηση που παρουσίασαν 

ήταν από τις υψηλότερες (7,2%) και είναι και υψηλότερη από τη μέση μεταβολή των 

συνολικών εισαγωγών. Η κατά απόλυτες αξίες μεταβολή τους ήταν σχεδόν πάντοτε 

θετική και ομαλή, με εξαίρεση την απότομη μεταβολή του 2000. Αντιθέτως, η εξέλιξη 

των μεριδίων των εισαγωγών μετάλλων στο σύνολο των εισαγωγών ήταν διαφορετική. 

Στην αρχή υπήρξε αύξηση, μετά όμως την κορύφωση του 1995 ακολουθήθηκε πτωτική 

πορεία με αποτέλεσμα στο τέλος της εξεταζόμενης περιόδου το ποσοστό συμμετοχής να 

μη διαφέρει ιδιαίτερα από αυτό της αρχής (πίνακας 54).

3.8.2 Οι εξαγωγές μετάλλων

Οι εξαγωγές μετάλλων σημείωσαν μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις για 

εξαγωγική κατηγορία, αφού κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου αυξήθηκαν 

κατά 122,5% (από 632.644,07 χιλ. ευρώ σε 1.407.330,13 χιλ. ευρώ) (πίνακας 43). 

Φυσικά, τόσο ο ρυθμός ανάπτυξής τους όσο και η μέση ετήσια αύξησή τους (9,3%) ήταν 

υπερδιπλάσιες των αντίστοιχων μεγεθών των συνολικών εξαγωγών. Η εξέλιξή τους κατά 

απόλυτες τιμές ήταν ομαλή και το ίδιο ήταν και η εξέλιξή τους ως μέρος των συνολικών 

εξαγωγών. Ωστόσο, αν και αναδείχθηκαν σε έναν από τους γρηγορότερα 

αναπτυσσόμενους εξαγωγικούς κλάδους με το μερίδιό τους να αυξάνεται από 8,8% σε 

12,9% (πίνακας 65), δεν μπόρεσαν να καλύψουν το έλλειμμα του ισοζυγίου μετάλλων, 

το οποίο αυξήθηκε κατά 52%.

3.9 Μηχανές & Συσκευές

3.9.1 Οι εισαγωγές μηχανών & συσκευών

Οι εισαγωγές μηχανών & συσκευών αυξήθηκαν κατά 61% κατά τη διάρκεια της 

εξεταζόμενης περιόδου (από 3.136.887,97 χιλ. ευρώ σε 5.051.290,75 χιλ. ευρώ) (πίνακας 

33), ενώ η μέση ετήσια αύξηση τους ανήλθε σε 5,4%. Αν και οι ρυθμοί αύξησης της 

κατηγορίας ήταν λίγο βραδύτεροι από αυτούς του συνόλου των εισαγωγών, οι μηχανές & 

συσκευές αποτελούν διαχρονικά τη σπουδαιότερη εισαγωγική κατηγορία, με ποσά και 

μερίδια που άγγιξαν τα 7.420.950,62 χιλ. ευρώ και το 21,4% αντίστοιχα. Ωστόσο, τα δύο
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τελευταία έτη της εξεταζόμενης περιόδου σημείωσαν κάμψη. Η κατά απόλυτες αξίες 

εξέλιξή τους ήταν θετική έως και το 2000 και στη συνέχεια παρατηρήθηκε απότομη 

μείωση, ενώ την ίδια πορεία ακολούθησε και η εξέλιξη των μεριδίων τους (πίνακας 55).

3.9.2 Οι εξαγωγές μηχανών & συσκευών

Η πρόσφατη πορεία των εισαγωγών μηχανών & συσκευών μπορεί ίσως να βρει 

την εξήγησή της στις τελευταίες θετικές εξελίξεις των εξαγωγών μηχανών & συσκευών. 

Οι τελευταίες σημείωσαν εκρηκτική αύξηση κατά 235,7% και υπερτριπλασίασαν την 

αξία τους (από 365.274,56 χιλ. ευρώ σε 1.226.186,53 χιλ. ευρώ) (πίνακας 44), ενώ και η 

μέση ετήσια αύξησή τους ήταν η μεγαλύτερη που σημειώθηκε για εξαγωγική κατηγορία 

(14,4%). Η κατά απόλυτες αξίες εξέλιξή τους ήταν, με εξαίρεση το 2001, σταθερά 

ανοδική και το ίδιο ήταν και η εξέλιξη των μεριδίων τους (πίνακας 66), γεγονός που τις 

καθιστά μια από τις πιο ελπιδοφόρες εξαγωγικές κατηγορίες. Είναι χαρακτηριστικό ότι 

πραγματοποιούνται αξιόλογες εξαγωγές προς διάφορες περιοχές (ΣΕΒΕ, 1997). Παρόλα 

αυτά, το ισοζύγιο μηχανών & συσκευών παρέμεινε αρνητικό αντικατοπτρίζοντας έτσι το 

μεγάλο μέγεθος των εισαγωγών.

3.10 Οχήματα

3.10.1 Οι εισαγωγές οχημάτω ν

Οι εισαγωγές οχημάτων είναι μια ιδιαίτερα σημαντική εισαγωγική κατηγορία, η 

οποία γνώρισε μεγάλες διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. 

Συνολικά αυξήθηκαν κατά 62% (από 3.514.312,33 χιλ. ευρώ σε 5.875.768,65 χιλ. ευρώ) 

(πίνακας 34) και σημείωσαν μέση ετήσια μεταβολή κατά 5,9%, κινήθηκαν δηλαδή με 

ρυθμό λίγο βραδύτερο των συνολικών εισαγωγών. Όσον αφορά στην κατά απόλυτες 

αξίες εξέλιξή τους, αρχικά σημειώθηκε μεγάλη πτώση (40,5%), ακολούθησε μια 

περίοδος σταθεροποίησης αλλά από το 1998 και μετά παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση. Τα 

μερίδια ακολούθησαν την ίδια περίπου πορεία, σημειώνοντας χαμηλές τιμές στις αρχές 

της εξεταζόμενης περιόδου, ενώ προς το τέλος αυτής επανήλθαν σε υψηλότατα επίπεδα 

(πίνακας 56).
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3.10.2 Οι εξαγωγές οχημάτων

Οι εξαγωγές οχημάτων σημείωσαν μια από τις μεγαλύτερες για εξαγωγική 

κατηγορία αυξήσεις (από 93.879,21 χιλ. ευρώ σε 251.695,6 χιλ. ευρώ) (πίνακας 45), 

κινούμενες με ρυθμό τριπλάσιο των αντίστοιχων ρυθμών των συνολικών εξαγωγών 

(168,1% και 51,8% αντίστοιχα). Η μέση ετήσια μεταβολή τους ήταν κι αυτή ιδιαίτερα 

μεγάλη (11,6%), ωστόσο το συνολικό μέγεθος τους παρέμεινε μικρό. Αυτό 

αντικατοπτρίζεται στην κατά 64,4% επιδείνωση του ισοζυγίου οχημάτων, η οποία θα 

μπορούσε να είναι μεγαλύτερη αν οι εισαγωγές οχημάτων δεν είχαν επιβραδυνθεί για 

κάποια περίοδο. Έτσι, παρά την εντυπωσιακή τους άνοδο, οι εξαγωγές οχημάτων δεν 

υπερέβησαν αξία 313.840,92 χιλ. ευρώ και μερίδιο ύψους 2,5% (πίνακας 67). Όσον 

αφορά στην εξέλιξή τους, τόσο κατά αξίες όσο και κατά μερίδια, αυτή παρουσίασε 

διακυμάνσεις.

3.11 Λοιπά Προϊόντα

3.11.1 Εισαγωγές λοιπών προϊόντων

Τέλος, οι εισαγωγές των προϊόντων που δεν συμπεριλαμβάνονται σε καμία άλλη 

κατηγορία σημείωσαν τη δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση για εισαγωγική κατηγορία 

(117,2%), κινούμενες από τα 941.381,16 χιλ. ευρώ στα 2.044.625,67 χιλ. ευρώ (πίνακας 

35). Η μέση ετήσια αύξησή τους ήταν από τις υψηλότερες και αυτό είχε ως επακόλουθο 

οι εισαγωγές αυτές να κινηθούν ταχύτερα από τις συνολικές εισαγωγές. Η εξέλιξή τους 

κατά αξίες ήταν - με εξαίρεση το 2001 - ομαλή και το ίδιο ομαλή ήταν γενικότερα και η 

εξέλιξη των μεριδίων τους, τα οποία κυμάνθηκαν διαχρονικά κοντά στο 6% (πίνακας 

57).

3.11.2 Οι εξαγωγές λοιπών προϊόντων

Η πορεία των εξαγωγών αυτών των προϊόντων δεν είναι ενθαρρυντική. Μπορεί 

κατά την εξεταζόμενη περίοδο να σημείωσαν αύξηση κατά 19,9% (από 216.079,46 χιλ. 

ευρώ σε 259.015,92 χιλ. ευρώ) και να εμφάνισαν μέση ετήσια μεταβολή 2%, οι επιδόσεις 

αυτές είναι όμως πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες των συνολικών εξαγωγών. Η
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αύξηση παρουσιάστηκε τα έτη μέχρι το 1996, ενώ μετέπειτα παρουσιάστηκε συνεχής 

πτώση, κατά αξίες (πίνακας 46) και μερίδια (πίνακας 68). Το γεγονός αυτό εμφανίζεται 

και στην εξέλιξη του αντίστοιχου ισοζυγίου και την επιδείνωση που εμφάνισε (146,2%).

3.12 Σύνοψη

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε η εξέλιξη κάθε εισαγωγικού και εξαγωγικού 

μας κλάδου κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης περιόδου. Από την εξέταση προκύπτει 

ότι παραδοσιακοί εξαγωγικοί μας κλάδοι παρουσιάζουν στασιμότητα ή υποχωρούν, ενώ 

ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν έντονη εισαγωγική διείσδυση. Αντίθετα, η συμμετοχή 

κλάδων που περικλείουν προϊόντα υψηλής τεχνολογίας συνεχώς αυξάνεται. Οι εξελίξεις 

αυτές θα αναλυθούν εκτενέστερα στο τέταρτο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας.
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Κεφάλαιο 4ο

Συμπεράσματα - Προτάσεις

4.1 Συμπεράσματα

Το εμπορικό ισοζύγιο της Ελλάδας είναι παραδοσιακά σημαντικά ελλειμματικό, 

της τάξεως του 14% του ΑΕΠ και αυτό αποτελεί ίσως το πιο βασικό χαρακτηριστικό της 

Ελληνικής οικονομίας (ΚΕΠΕ, 1996). Το Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο παρουσιάζει 

ταυτόχρονα μια χρόνια διεύρυνση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου, το οποίο 

αυξήθηκε τα τελευταία 20 χρόνια κατά 230,7% και ειδικότερα την περίοδο 1990 - 2000 

κατά 64,1% (ΣΕΒΕ, 2001). Η επιδεινούμενη ελλειμματικότητα του Ελληνικού 

εμπορικού ισοζυγίου αποτελεί ουσιαστικά την “άλλη” όψη ενός γενικότερου και 

ιδιαίτερα σοβαρού προβλήματος που αντιμετωπίζει η οικονομία της χώρας- τις “φτωχές” 

επιδόσεις στον τομέα των εξαγωγικών αγαθών και την αυξανόμενη εισαγωγική 

διείσδυση στους περισσότερους κλάδους της Ελληνικής παραγωγής.

Ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία για την εξέλιξη των εξαγωγών και εισαγωγών 

την τελευταία εικοσαετία είναι τα ακόλουθα: Οι εξαγωγές αγαθών σε σταθερές τιμές 

(ΕΣΥΕ, 1982 = 100) αυξήθηκαν στη δεκαετία 1980 - 1990 με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,8%, 

έναντι ενός μέσου ρυθμού αύξησης των εισαγωγών αγαθών την ίδια περίοδο κατά 7,2% 

(ΚΕΠΕ, 1996). Επίσης, κατά τη διάρκεια της εξεταζόμενης στην παρούσα εργασία 

περιόδου του 1993 - 2002, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,7%, 

έναντι μιας μέσης ετήσιας αύξησης των εισαγωγών αγαθών κατά 6,5%. Την ίδια περίοδο 

το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 90.8%, ενώ ειδικότερα την 

πενταετία 1999 - 2003 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,4%, 

έναντι της μέσης ετήσιας αύξησης των εισαγωγών αγαθών κατά 8,2% (ΣΕΒΕ, 2004).

Η Ελλάδα είναι μια χώρα ελάχιστα εξωστρεφής και αυτό συμπίπτει με μια 

περίοδο που χαρακτηρίζεται από τη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου, το σταδιακό 

άνοιγμα των αγορών, την παγκοσμιοποίηση των οικονομιών και την εξάπλωση της 

οικονομίας της αγοράς. Η μικρή εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας καταδεικνύεται
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και από το γεγονός ότι, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ο δείκτης εξωστρέφειάς 

μας, δηλαδή οι εξαγωγές ως ποσοστό του ΑΕΠ, βρίσκεται έντεκα (11) ολόκληρες 

μονάδες κάτω από την αντίστοιχη επίδοση του προτελευταίου, της Πορτογαλίας (10% 

έναντι 21%), ενώ ο μέσος όρος βρίσκεται στο 50%. Η εξαγωγική επίδοση συγκρίσιμων 

σε μέγεθος με την Ελλάδα χωρών και πάντα με τον ίδιο δείκτη είναι διπλάσια 

(Πορτογαλία), τριπλάσια (Δανία), τετραπλάσια (Φινλανδία), και εξαπλάσια (Ολλανδία) 

των επιδόσεων της χώρας μας (ΣΕΒΕ, 2001).

Τα τελευταία σαράντα (40) χρόνια οι εξαγωγές μας υπερβαίνουν σαφώς το 1/3 

των εισαγωγών μας, ενώ τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο όριο του 35%. Σαν 

ποσοστό επί του ΑΕΠ, οι εξαγωγές μας κυμάνθηκαν από 6% έως και 15% ενώ τα 

τελευταία χρόνια διατηρούνται κατά μέσο όρο κοντά στο 9.2% (ΣΕΒΕ, 2001). Η χώρα 

μας έχει το μικρότερο κατά κεφαλήν εξαγωγικό εισόδημα στην Ευρώπη και 

κατατάσσεται 105η στον κόσμο με βάση το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν οι εξαγωγές 

στο ΑΕΠ (8,3% το 2000). Ακόμη πιο δυσάρεστο είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας 

αντιστοιχούσε το 1992 το 0,66% των κοινοτικών εξαγωγών, το 1994 το 0,56% και το 

2000 μόλις το 0,47% των εξαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΞΠΡΕΣ, 2003). Το 

ποσοστό αυτό μειώθηκε περαιτέρω το 2001 στο 0,4% (ΣΕΒΕ, 2001).

Οι επιδόσεις αυτές της χώρας μας στον εξαγωγικό τομέα κρίνονται φτωχές, 

συγκρινόμενες αφενός με τις αντίστοιχες επιδόσεις των ανταγωνιστριών χωρών και 

αφετέρου με τους ταχύτατους ρυθμούς εισαγωγικής διείσδυσης που αντιμετώπισε η χώρα 

στις ίδιες χρονικές περιόδους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γρήγορη εισαγωγική 

διείσδυση αφορά ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, ιδιαίτερα μάλιστα εκείνα που θεωρούνται 

ως “παραδοσιακά” εξαγωγικά προϊόντα, στα οποία η Ελλάδα κατέχει συγκριτικά 

πλεονεκτήματα. Η επιδείνωση του ήδη ελλειμματικού εμπορικού ισοζυγίου μας κατά τη 

διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας φανερώνει μια σαφή μείωση της ανταγωνιστικότητας, 

η οποία δεν οφείλεται μόνο στην πολιτική της “σκληρής” δραχμής, αλλά και στην 

αδυναμία προσαρμογής αρκετών προϊόντων μας στις απαιτήσεις της διεθνούς αγοράς 

(ΣΕΒΕ, 2001).

Ένα από τα μέτρα μακροοικονομικής πολιτικής που εφαρμόστηκε τα τελευταία 

δέκα χρόνια στην Ελλάδα, με σκοπό να καμφθεί ο πολύ υψηλός πληθωρισμός, ήταν η 

υπερτίμηση της δραχμής. Εκτός από τις άλλες αιτίες που σημειώθηκαν, αυτή η πολιτική
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αποτέλεσε έναν ακόμη από τους παράγοντες οι οποίοι καθήλωσαν στα ίδια επίπεδα τις 

εξαγωγές μας, την ίδια στιγμή που οι εξαγωγές των ανταγωνιστών μας, τουλάχιστο στην 

Ε.Ε. σημείωσαν αλματώδη ανάπτυξη (ΣΕΒΕ, 2001).

Αλλοι παράγοντες που οδήγησαν στην επιδείνωση του εμπορικού μας ισοζυγίου 

είναι οι εξής: η χαμηλή ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών προϊόντων, ο μικρός βαθμός 

διείσδυσης σε ξένες αγορές ανεξαρτήτως της ποιότητας των προϊόντων, ο υψηλός 

ανταγωνισμός από ομοειδή προϊόντα της διεθνούς αγοράς, οι υποκειμενικές αδυναμίες 

της Ελληνικής επιχείρησης για εξαγωγικές δραστηριότητες και η έλλειψη εθνικής 

στρατηγικής στόχευσης για επιχειρηματική εξωστρέφεια (3° ΠΣΑΕ, 2001).

Το κυριότερο πρόβλημα της στασιμότητας και απώλειας της ανταγωνιστικότητας 

των Ελληνικών εξαγωγών επαφίεται στη μικρή προστιθέμενη αξία και τη χαμηλή 

ποιότητα που προσάπτεται στα προϊόντα παραδοσιακών εξαγώγιμων κλάδων της 

οικονομίας μας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας & 

ένδυσης (ΣΕΒΕ, 2001).

Ένας άλλος βασικός παράγοντας στον οποίο οφείλεται η στασιμότητα των 

εξαγωγών μας είναι η προβληματική διάρθρωση του παραγωγικού ιστού της χώρας μας 

και των εξαγωγών σε κλαδικό επίπεδο. Ο κυριότερος όγκος των εξαγωγών μας 

πραγματοποιείται από πολύ συγκεκριμένους παραγωγικούς μας κλάδους, οι οποίοι είναι 

κυρίως πρωτογενείς ή συνίστανται από προϊόντα που διέρχονται από το πρώτο στάδιο 

της παραγωγικής διαδικασίας (αγροτικά προϊόντα, μέταλλα, πετρελαιοειδή, 

κλωστοϋφαντουργικά κ.ά.). Τα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας βρίσκονται 

αντιμέτωπα με το φαινόμενο του ανταγωνισμού από χώρες με χαμηλά ή πολύ χαμηλά 

παραγωγικά κόστη, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται για αυτά μια κατάσταση ιδιαίτερα 

δυσμενής (ΣΕΒΕ, 2001).

Στον αντίποδα το ποσοστό των ελληνικών επιχειρήσεων που παράγουν προϊόντα 

με δυναμική ζήτηση στις διεθνείς αγορές είναι μικρό. Έτσι, καταδεικνύεται ότι πέρα από 

τις όποιες ευθύνες φέρει η Πολιτεία για τη μη στήριξη των εξαγωγικών μονάδων, οι ίδιες 

οι Ελληνικές επιχειρήσεις αδυνατούν να καταγράψουν τις συνθήκες που επικρατούν στις 

διεθνείς αγορές και να προβούν σε δημιουργία προϊόντων νέων, καινοτόμων και 

περισσότερο ανταγωνιστικών.
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Σαφή ένδειξη για το έλλειμμα της ανταγωνιστικότητας από το οποίο πάσχει η 

εξαγωγική δραστηριότητα της χώρας αποτελεί το γεγονός της μείωσης των Ελληνικών 

εξαγωγών προς τις ιδιαιτέρως ανταγωνιστικές αγορές της Ε.Ε., τόσο σε απόλυτο ύψος 

όσο και ως ποσοστό συμμετοχής της αξίας τους στις συνολικές εξαγωγές. Πράγματι, η 

συμμετοχή των χωρών της Ε.Ε. στις εξαγωγές μας το 2000 μειώθηκε σε σχέση με το 

1990 από 68% σε 45%. Η Γερμανία και η Ιταλία διατηρούν τις παραδοσιακά κυριαρχικές 

τους θέσεις (1η και 2η αντίστοιχα), αλλά η συμμετοχή τους υποχώρησε σε 13% από 

22% και σε 9% από 17% αντίστοιχα. Η μείωση αυτή προς τις χώρες της Ε.Ε. 

αντισταθμίστηκε από την αύξηση των εξαγωγών μας στις τρίτες χώρες, προς τις οποίες οι 

εξαγωγές σε αξία σχεδόν πενταπλασιάστηκαν. Η συμμετοχή των χωρών του πρώην 

Ανατολικού μπλοκ στις εξαγωγές μας το 2000 αυξήθηκε σε σχέση με το 1990 από 7% σε 

21%, οι χώρες της Μεσογείου συμμετέχουν στις εξαγωγές μας με ποσοστό υπερδιπλάσιο 

(7% το 2000 έναντι 3% το 1990), οι εξαγωγές μας προς τη Β. Αμερική παρουσιάζουν 

μικρή αύξηση (7% από 6%), ενώ παραμένουν σταθερές προς τις χώρες της Β. Αφρικής 

και της Μ. Ανατολής. Τέλος, η συμμετοχή των “λοιπών χωρών” αυξήθηκε από 11% σε 

14% (ΠΣΕ, 2002).

Η κύρια συνέπεια των σημαντικών αυτών ανακατατάξεων είναι η μετατόπιση των 

εξαγωγών μας προς περισσότερο αβέβαιες και με ασταθείς προοπτικές αγορές, ενώ η 

αδυναμία αυτή μόνο εν μέρει αντισταθμίζεται με την μείωση της εξαγωγικής 

συγκέντρωσης και την μεγαλύτερη εξαγωγική διασπορά. Ειδικότερα, οι αγορές των 

χωρών της ΝΑ Ευρώπης, προς τις οποίες οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν εντυπωσιακά, 

χαρακτηρίζονται ως ευκαιριακές στο βαθμό που βρίσκονται σε καθεστώς μετάβασης και 

επομένως δεν δημιουργούν προϋποθέσεις για αύξηση της απορροφητικότητας των 

Ελληνικών προϊόντων σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα (ΣΕΒΕ, 2002).

Η επιδείνωση της ανταγωνιστικής θέσης εντοπίζεται κυρίως στα παραδοσιακά 

προϊόντα. Η παρουσία των παραδοσιακών κλάδων στην εξαγωγική δραστηριότητα 

παραμένει πολύ μεγάλη, είναι όμως γεγονός ότι οι εξαγωγές προϊόντων υψηλής 

τεχνολογίας αυξάνονται πολύ ταχύτερα σε σχέση με το σύνολο των εξαγωγών. Το 

γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα προϊόντα αυτά να διευρύνουν σταθερά τη 

συμμετοχή τους στο σύνολο, ενώ αντίθετα η κυριαρχία των παραδοσιακών κλάδων 

διαχρονικά περιορίζεται.
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Πιο συγκεκριμένα, το μερίδιο των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στο σύνολο 

των εξαγωγών μας μειώθηκε σε 25% το 2002 από 30% το 1993, ενώ αυξήθηκαν ετησίως 

κατά μέσο όρο κοντά στο 2,5%, μια ετήσια αύξηση που είναι όμως υποδιπλάσια από 

αυτή των αντίστοιχων εισαγωγών (περίπου 5%). Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαίτερα 

σημαντική καθώς η Ελλάδα είναι η περισσότερο εξαρτημένη χώρα-μέλος της Ε.Ε. από 

τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και από τις πιο εξαρτημένες σε όλο τον κόσμο (9,4% 

είναι το αντίστοιχο ποσοστό στην περιοχή με τις υψηλότερες εξαγωγές αγροτικών 

προϊόντων σε αξία στον κόσμο, τη Δ. Ευρώπη) (ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 2002). Η εξάρτηση αυτή 

έχει μεγάλη σημασία για το μέλλον των Ελληνικών εξαγωγών, όχι μόνο γιατί οι 

εξαγωγές αγροτικών προϊόντων, τόσο οι παγκόσμιες όσο και οι Ελληνικές, κινούνται με 

βραδύτερο ρυθμό, σε σχέση με το σύνολο, αλλά και γιατί συντελούνται ήδη ή 

προμηνύονται σοβαρότατες αλλαγές2 στο Ευρωπαϊκό και στο διεθνές εμπόριο αυτών των 

προϊόντων, που θα επηρεάσουν σημαντικά το μέλλον της αγροτικής μας παραγωγής και 

των αγροτικών εξαγωγών μας (ΣΕΒΕ, 2002).

Ο έτερος παραδοσιακός εξαγωγικός μας κλάδος, η κλωστοϋφαντουργία και 

ένδυση, παρουσίασε παρόμοια συμπτώματα. Οι εξαγωγές του κλάδου σε αξία 

παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες, ενώ το μερίδιό τους ως ποσοστό των συνολικών 

εξαγωγών μειώθηκε από το 30% το 1993 στο 20,8% το 2002. Η μέση ετήσια αύξηση των 

εξαγωγών του κλάδου ήταν μόλις 0,5%, σε αντίθεση με το 4,1% της μέσης ετήσιας 

αύξησης των εισαγωγών. Αν και οι Ελληνικές κλωστοϋφαντουργικές επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα3 έναντι των Ευρωπαϊκών και αυτών των 

τρίτων χωρών, η άρση των ποσοτικών περιορισμών από την 1η Ιανουάριου 2005 

αναμένεται να προκαλέσει σοβαρούς “τριγμούς” στην ήδη προβληματική κατάσταση που 

έχει δημιουργηθεί με τη μείωση των εξαγωγών και την αυξανόμενη εισαγωγική 

διείσδυση στον κλάδο. Η επικείμενη απελευθέρωση, η οποία αφορά το 70% του συνόλου 

των κατηγοριών κλωστοϋφαντουργικών ειδών και έτοιμων ενδυμάτων, που αντιστοιχούν 

στο 80% της σημερινής κατανάλωσης των δυτικών χωρών, αναμένεται να απασχολήσει 

έντονα στο μέλλον τους 79.000 εργαζόμενους στον κλάδο (ΕΒΕΑ, 2003).

2 α) η διεύρυνση της Ε.Ε. με δέκα (10) νέα μέλη, β) η μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της 
Ε.Ε. και γ) η περαιτέρω φιλελευθεροποίηση του διεθνούς εμπορίου, με βάση τις αποφάσεις της Ντόχα του 
Κατάρ τον Νοέμβριο του 2001 (ΣΕΒΕ, 2002).
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Η συμμετοχή των βιομηχανικών προϊόντων στο σύνολο των Ελληνικών 

εξαγωγών παρέμεινε αμετάβλητη στη δεκαετία του 1990. Το 2000 τα βιομηχανικά 

προϊόντα κάλυπταν το 56% της συνολικής αξίας των εξαγωγών σε σχέση με το 55% 

κατά το 1990. Ο γεωγραφικός προσανατολισμός τους όμως και η σύνθεσή τους σε 

επιμέρους τομείς σημείωσαν ουσιώδεις μεταβολές κατά την ίδια περίοδο. Οι εξαγωγές 

βιομηχανικών προϊόντων κινήθηκαν προς αγορές περισσότερο ασταθείς και με αβέβαιες 

προοπτικές, ενώ οι εξαγωγικές επιδόσεις προϊόντων υψηλής ή υψηλότερης τεχνολογίας 

επέδειξαν ιδιαίτερο δυναμισμό, αυξάνοντας σημαντικά τη συμμετοχή τους στο σύνολο. 

Τα προϊόντα αυτά προέρχονται από τους κλάδους των πετρελαιοειδών, των χημικών & 

πλαστικών, των φαρμακευτικών, των συσκευών καθώς και του ηλεκτρονικού και 

ήλεκτρο λογικού υλικού (ΣΕΒΕ, 2002). Ενδεικτικά, οι εξαγωγές χημικών & πλαστικών 

αλλά και οι εξαγωγές μηχανών & συσκευών διεύρυναν τα μερίδιά τους από 6,2% σε 12% 

και από 5,1% σε 11,2% αντίστοιχα παρουσιάζοντας μέση ετήσια αύξηση 12,7% και 

14,4% αντίστοιχα.

Ωστόσο, η σύγκριση των Ελληνικών επιδόσεων με τις αντίστοιχες διεθνείς είναι 

δυσμενής: Η συμμετοχή των Ελληνικών εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων παραμένει 

σχετικά περιορισμένη σε σχέση με τις παγκόσμιες εξαγωγές, καθώς οι τελευταίες 

αύξησαν το μερίδιό τους στο παγκόσμιο εμπόριο από το 69% του 1990 στο 75% του 

2000, ενώ η θέση των εξαγωγών μας έμεινε πρακτικά αμετάβλητη. Και επιπλέον, οι 

εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά την εξεταζόμενη περίοδο με ρυθμό κατά πολύ 

χαμηλότερο σε σχέση με τις παγκόσμιες (38% έναντι 94%), επιδεινώνοντας τη δυσμενή 

αυτή σχέση (ΣΕΒΕ, 2002).

Πέρα όμως από τα παραπάνω, η συνεχής προσπάθεια του Έλληνα επιχειρηματία 

για διατήρηση και επαύξηση του μεριδίου του στις διεθνείς αγορές βρίσκεται αντιμέτωπη 

με μια σειρά αντικινήτρων σε εθνικό επίπεδο, τα οποία δυσχεραίνουν την εξαγωγική 

δραστηριότητα και την ανάπτυξη των Ελληνικών εξαγωγών. Αίτημα του Έλληνα 

εξαγωγέα δεν αποτελεί πλέον αποκλειστικά η παροχή κινήτρων, αλλά ταυτόχρονα η 

άρση των αντικινήτρων και η δημιουργία ενός ευνοϊκού και σταθερού περιβάλλοντος. Η 

αναβάθμιση των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, η βελτίωση του 3

3 α) δυνατότητα επιλογής του απαιτούμενου βαμβακιού κατ’ ευθείαν από τα εκκοκκιστήρια, β) 
χαμηλότερο κόστος μεταφοράς (Ναυτεμπορική, 2002).
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καθεστώτος ασφάλισης εξαγωγικών πιστώσεων, η βελτίωση της υποδομής των 

τελωνείων, η καθιέρωση απλουστευμένων τελωνειακών διαδικασιών, η βελτίωση του 

εφαρμοζόμενου συστήματος από τις αρμόδιες οικονομικές υπηρεσίες σχετικά με τον 

Φόρο Προστιθέμενης Αξίας, η ολοκλήρωση υποδομών στις μεταφορές για ταχύτερη και 

οικονομικότερη μεταφορά προϊόντων, η ευνοϊκότερη τραπεζική χρηματοδότηση 

επιχειρήσεων, η κατάργηση υφιστάμενων επιβαρύνσεων και η ουσιαστική και 

αποτελεσματική αξιοποίηση υπαρχόντων μηχανισμών προώθησης των Ελληνικών 

εξαγωγών, όπως οι πιστωτικές διευκολύνσεις και οι εταιρίες διεθνούς εμπορίου, 

αποτελούν ορισμένα από τα αιτήματα των Ελλήνων εξαγωγέων, τα οποία μάλιστα 

υφίστανται εδώ και χρόνια χωρίς να έχουν ακόμη ικανοποιηθεί (ΣΕΒΕ, 2001).

4.2 Προτάσεις

Από την κλαδική ανάλυση προκύπτει ότι οι Ελληνικές εξαγωγές έχουν 

απαγκιστρωθεί από τους παραδοσιακούς εξαγωγικούς μας κλάδους των νωπών τροφίμων 

και της ένδυσης και μία μεγάλη γκάμα νέων, καινοτόμων, αλλά και υψηλής 

προστιθέμενης αξίας προϊόντων διεκδικεί όλο και μεγαλύτερα μερίδια σε απαιτητικές 

αγορές του εξωτερικού. Η επιτυχημένη πορεία των εξαγωγών συγκεκριμένων κλάδων 

δεν είναι καθόλου τυχαία και συγκυριακή και δεν οφείλεται μόνο στην κάλυψη των 

αναγκών που δημιουργήθηκαν σε συγκεκριμένες χώρες για κάποια προϊόντα. Οι 

επιχειρήσεις μας που ανήκουν στους κλάδους αυτούς έχουν πραγματοποιήσει σημαντικές 

επενδύσεις στην έρευνα και τεχνολογία και έχουν προσδώσει στα προϊόντα τους 

προστιθέμενη αξία (ΣΕΒΕ, 2002).

Στο πλαίσιο αυτό καθίσταται επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού των μονάδων 

και των προϊόντων των παραδοσιακών μας κλάδων, αλλά και η δημιουργία και η στήριξη 

νέων, οι οποίοι θα χαρακτηρίζονται από υψηλής τεχνολογίας υποδομές, θα παράγουν 

επώνυμα και προστιθέμενης αξίας προϊόντα, τα οποία και θα στηρίζονται από 

προγράμματα προώθησης και προβολής σε στοχευμένες περιοχές και μέσα από 

επιλεγμένες κατά περίπτωση ενέργειες.

Οι προτάσεις και τα μέτρα που ανακοινώνονται θα πρέπει να έχουν στόχο τα 

ακόλουθα:
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1. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής βιομηχανίας και γεωργίας 

για την αύξηση των εξαγωγών με τη διατήρηση υπαρχόντων και την 

κατάκτηση νέων αγορών.

2. Αναδιάρθρωση της εξαγωγικής παραγωγής με έμφαση στα υψηλής ή 

υψηλότερης τεχνολογικής στάθμης προϊόντα, καθώς και την ενθάρρυνση 

νέων κλάδων τεχνολογικής αιχμής (π.χ. χημικά προϊόντα, τηλεπικοινωνίες 

κλπ).

3. Μεγέθυνση και οργανωτική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ενθάρρυνση για 

την έξοδό τους στο εξωτερικό και τη σύναψη των επιχειρηματικών 

συνεργασιών και συμμαχιών.

Ουσιαστικό ρόλο θα διαδραματίσει η συνειδητοποίηση, τόσο από τις επιχειρήσεις 

όσο και από την Πολιτεία, ότι η επιχειρηματική εξωστρέφεια και η βελτίωση της 

διεθνούς μας ανταγωνιστικότητας είναι βασική προτεραιότητα. Η πραγματική σύγκλιση 

της Ελληνικής οικονομίας με τις αντίστοιχες των εταίρων μας στην Ε.Ε. θα προέλθει 

μόνο μέσα από τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η 

οποία με τη σειρά της θα στηρίζεται στον τεχνολογικό και διοικητικό εκσυγχρονισμό 

τους και στην ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών. Το πρώτο βήμα που πρέπει να γίνει είναι 

η χάραξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τις Εξαγωγές. Είναι απαραίτητο και κρίσιμο να 

τεθούν οι προϋποθέσεις και να ορισθεί το πολιτικό όργανο που θα διαμορφώσει ενιαία 

εξαγωγική στρατηγική, θα διαμορφώσει επί μέρους στόχους, θα κατανείμει ρόλους και 

ευθύνες, θα κατανείμει πόρους, θα παρακολουθήσει επιτεύξεις στόχων, θα αξιολογήσει 

αποτελέσματα, θα επαναπρογραμματίσει νέους στόχους και θα προσαρμόσει πολιτικές. 

Κάθε μέτρο πολιτικής θα πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσμα των επιπτώσεών στην 

ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών προϊόντων διεθνώς.

Το έντονο πρόβλημα της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας αναμένεται να 

επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια, αν δεν ληφθούν οι αναγκαίες πρωτοβουλίες και δε 

χαραχθεί η κατάλληλη πολιτική εξαγωγών (ΣΕΒΕ, 2001). Η αναπτυξιακή και οικονομική 

πολιτική που απαιτείται πρέπει να βασίζεται σε ένα πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη 

δημιουργία μιας “ομπρέλας ανταγωνιστικότητας”, η οποία να διατρέχει το δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα, τη δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, την παιδεία. Βασικά στοιχεία της
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πολιτικής αυτής, που παρουσιάστηκε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου 

Ανταγωνιστικότητας, είναι (ΕΒΕΑ, 2004):

Ε Η αποτελεσματική αξιοποίηση του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και η 

ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η δραστική μείωση των κρατικών ελλειμμάτων και του δημοσίου χρέους.

3. Η προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας στις ανάγκες της 

νέας εποχής.

4. Η ενίσχυση της εξωστρέφειας της οικονομίας με τη λήψη μέτρων και την 

προώθηση πολιτικών για την ενίσχυση των εξαγωγών και την προσέλκυση 

άμεσων επενδύσεων.

5. Η διαμόρφωση ενός απλού, σαφούς και διαφανούς θεσμικού πλαισίου που 

να διέπει το επιχειρείν.

6. Η διαμόρφωση ενός ριζικά διαφορετικού φορολογικού συστήματος και 

κατάρτιση ενός νέου αναπτυξιακού νόμου.

7. Η προώθηση της αξιολόγησης και του ελέγχου του κυβερνητικού 

νομοθετικού έργου στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

8. Η απελευθέρωση των αγορών και η δημιουργία ενός ευέλικτου και 

σύγχρονου κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου.

9. Η ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας και των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων.

10. Η προώθηση της επιχειρηματικής έρευνας και καινοτομίας.

11. Η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των πλέον δυναμικών 

κλάδων της οικονομίας της χώρας.

12. Η διεύρυνση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας.

13. Η χαρτογράφηση όλων των αγορών με στόχο την αναδιάρθρωση του 

σημερινού συστήματος παραγωγής διακίνησης και διάθεσης προϊόντων, 

ιδίως των αγροτικών.

14. Η αλλαγή του καθεστώτος αδειοδότησης και μεταβίβασης των 

επιχειρήσεων.

15. Η διάχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα.

16. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας στην
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Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και της εξωστρέφειας αποτελεί 

προϋπόθεση όχι μόνο για την προσαρμογή στην ΟΝΕ αλλά και για την αξιοποίηση των 

πλεονεκτημάτων που παρέχει η παραμονή μας στον κεντρικό πυρήνα της Ευρώπης. Η 

βασική αυτή θέση των εξαγωγέων αντικατοπτρίζεται στις προτάσεις τους για τη 

βελτίωση της εξωστρέφειας και της ανταγωνιστικότητας, οι οποίες συνίστανται σε 4 

άξονες (ΠΣΕ, 2003):

1. Έρευνα και ανάπτυξη

S Διευκολύνσεις και χρηματοδότηση για την ανάπτυξη νέων εξαγωγικών 

προϊόντων.

S Διευκόλυνση της πρόσβασης σε κοινοτικά προγράμματα.

S Διευκολύνσεις για τη δημιουργία ερευνητικών μονάδων και εργαστηρίων 

ποιοτικού ελέγχου στις επιχειρήσεις.

S Διευκολύνσεις για την πρόσληψη του κατάλληλου ερευνητικού 

προσωπικού.

2. Ενθάρρυνση και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων μάρκετινγκ, δημόσιων

σχέσεων και διαφήμισης

^ Έρευνες αγοράς για προϊόντα-στόχους σε αγορές στόχους.

S Έρευνες για την αναζήτηση των κατάλληλων προϊόντων για προώθηση.

S Έρευνες για την αναζήτηση των περισσότερο υποσχόμενων αγορών.

S Ολοκληρωμένα επιχειρησιακά προγράμματα κατά προϊόν ή ομάδα 

προϊόντων.

^ Ολοκληρωμένα προγράμματα για κλάδους εξαγωγικής δραστηριότητας.

S Ολοκληρωμένα προγράμματα για την προώθηση των εξαγωγών σε ομάδες 

χωρών.

S Σύνδεση προώθησης των εξαγωγών με πολιτιστικές εκδηλώσεις στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό.

S Σύνδεση και προώθηση των εξαγωγών με προγράμματα τουριστικής 

προβολής.
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S Διάφορες παράπλευρες εκδηλώσεις για τον ίδιο σκοπό που μπορεί να 

χρησιμοποιούνται είτε εντός των προαναφερομένων προγραμμάτων είτε 

αυτόνομα.

S Διαφήμιση.

S Διερεύνηση σε ομάδες ενδιαφερομένων των επιχειρησιακών προγραμμάτων 

με Ημερίδες, Συναντήσεις, Συνέδρια κλπ.

S Οργάνωση εμπορικών αποστολών.

3. Χρηματοδότηση

S Διευκολύνσεις για τη δημιουργία εταιριών καινοτομικού κεφαλαίου 

(venture capital), με σκοπό τη χρηματοδότηση εξαγωγικών και επενδυτικών 

δραστηριοτήτων.

S Καλύτερη αξιοποίηση κοινοτικών προγραμμάτων για τη χρηματοδότηση 

επιχειρηματικών και εξαγωγικών δραστηριοτήτων, με αποτελεσματικότερο 

σχεδίασμά και κατάργηση της γραφειοκρατίας.

S Διευκολύνσεις για την πρόσβαση των ΜΜΕ στο τραπεζικό σύστημα και σε 

άλλες πηγές χρηματοδότησης.

4. Δραστική μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων

Αν και όλα τα προτεινόμενα μέτρα συμβάλλουν στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, η προσπάθεια θα παραμείνει ημιτελής, αν δεν βελτιωθεί το 

γενικότερο οικονομικό περιβάλλον με τη λήψη μέτρων που κατατείνουν: 

ν' στη δραστική αντιμετώπιση των διαρθρωτικών αδυναμιών,

S στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κρατικής μηχανής,

S στη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων,

S στη διεύρυνση των διευκολύνσεων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις,

S στη διαμόρφωση ευνοϊκότερου περιβάλλοντος για την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων.

Στο σημερινό διεθνές περιβάλλον δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Τα δεδομένα
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αλλάζουν καθημερινά και η αβεβαιότητα είναι διάχυτη παντού. Η κάθε χώρα προσπαθεί 

με συντονισμένες προσπάθειες να αντιλαμβάνεται πρώτη τις ευκαιρίες (ή να τις 

δημιουργεί) και να προσαρμόζεται πρώτη για να τις εκμεταλλευτεί. Οι λέξεις κλειδιά 

είναι αυτογνωσία και αυτοκριτική, εθνική απόφαση για στήριξη της εξωστρέφειας, 

στόχοι και προγραμματισμένες ενέργειες, συνεργασία κράτους και επιχειρήσεων και 

τολμηρές αποφάσεις που θα οδηγήσουν σε μια εθνική εξαγωγική αναγέννηση.
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 3

14.000. 000

12.000. 000

10,000,000

χιλ
Ευρώ 8·000’000

6,000,000

4.000. 000

2.000. 000

Η Εξέλιξη των Εξαγωγών την περίοδο 1993-2002

12,722,576

Ο
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Έτη

Πίνακας 4

χιλ.
Ευρώ

Η Εξέλιξη των Εισαγωγών την περίοδο 1993-2002

36,249,322

65



Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 5

Εισαγωγές 1993

□ 5.0% □ 11.9% 0 2.2%

0 6.7% Π 8.9% 0 4.0%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
■ Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Π Άλλα

Πίνακας 6

Εισαγωγές 1994

□ 7.5%
□ 10.3%

1 0 9.8%0 4.8%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
S Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Ο Άλλα

66



Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 7

□ Τρόφιμα □ Ποτά <&. Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά <& Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
[3 Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
Η Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
□ Άλλα

Εισαγωγές 1995

■ 16.6%

Πίνακας 8

Εισαγωγές 1996

■ 17.1%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
□ Μηχανές <£ Συσκευές □ Οχήματα
Ο Άλλα
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 9

Εισαγωγές 1997

■ 17.9%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
Π Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
■ Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Π Άλλα

Πίνακας 10

Εισαγωγές 1998

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά <& Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
ϋ Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Ο Άλλα
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 11

Εισαγωγές 1999

Ο 6.1% □ 11.0% Π 1.9%

Π6.4% 0 8.9%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
□ Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Ο Αλλα

Πίνακας 12

Εισαγωγές 2000

0 5.7%

□ 7.1%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
□ Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Ώ Άλλα
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 13

Εισαγωγές 200 ί

□ 5.5% □ 9.9% Ο 1.8%

□ 14.0%

Ο 14.3% 0 2.0%

■ 17.2%

□ 7.2% Π8.2% 0 4.1%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλ.αστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
SI Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Ο Αλλα

Πίνακας 14

Εισαγωγές 2002

□ 6.2% □ 10.8% □ 1.9%

0 7.1% 0 7.3% 0 3.8%

□ Τρόφιμα □ Ποτά <£ Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
EH Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Ο Αλλα
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 15

Εξαγωγές 1993

Ρ 1.3%

□

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
Ο Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
□ Μηχανές & Συσκευές Π Οχήματα
Π Άλλα

Πίνακας 16

Εξαγωγές 1994

Π 1.0% □ 33%

□ 1.6% □ 10.5%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλ.ο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
ΕΒ Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Π Άλλα
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Εξαγωγές 1995

Πίνακας 17

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
3 Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Ο Αλλα

□ 1.5% 0 3.6%
I 6.6% □ 23.6%

□ 10.8%

η 26.2%

□ 5..

0 5.6%

0 3.9% 0 6.1% 0 6.7%

Πίνακας 18

Εξαγωγές 1996

0 1.3%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση Π Μέταλλα
Ο Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Ο Αλλα
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Παράρτημα Πινάκων

Εξαγωγές 1997

Πίνακας 19

□ 1.5%
Π 3.7%

® 7.5% □ 20.6%

0 2.9% 0 8.9%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
□ Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Π Άλλα

Πίνακας 20

Εξαγωγές 1998

______ π 7 7ο/. Π 3.2%

0 5.5% 

Ο 5.5%

□ 1.5% Ε 6.8%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
Ξ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
01 Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση Π Μέταλλα
H Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Ο Άλλα
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Πίνακας 21

Εξαγωγές 1999

□

□ 1.5% Ο 9.1%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
□ Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Π Άλλα

Πίνακας 22

Εξαγωγές 2000

2.1% □ 17.6%

a u.6%

□
□ 1.6% Ο 13.8%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
01 Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Π Άλλα
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Πίνακας 23

Εξαγωγές 2001

π

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
Β Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
□ Άλλα

Πίνακας 24

Εξαγωγές 2002

□ 12.9%

□ Τρόφιμα □ Ποτά & Καπνά
□ Μη μεταλλικά ορυκτά □ Χημικά & Πλαστικά
□ Πετρελαιοειδή □ Ξύλο & Χαρτί
□ Κλωστοϋφαντουργία & Ένδυση □ Μέταλλα
EJ Μηχανές & Συσκευές □ Οχήματα
Π Άλλα
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Πίνακας 29
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Πίνακας 35
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Πίνακας 37

Εξέλιξη Εξαγωγών Ποτών & Καπνών

700.000

600.000

5 400,0002>
til
^ 300,000 
><

200,000

100,000

ο
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Έτη

Πίνακας 38

Εξέλιξη Εξαγωγών Μη Μεταλλικών Ορυκτών

700.000

600.000

500.000 

„ 400,000

^ 300,000

t
200.000

100,000

ο
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Έτη

82
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Πίνακας 39
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 41
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 43
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 45
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Εξέλιξη Εξαγωγών Λοιπών Προϊόντων
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 47
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 49

Εξέλιξη Μεριδίων Εισαγωγών Μη Μεταλλικών Ορυκτών
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 53
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Πίνακας 55
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Πίνακας 57
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Πίνακας 59

Εξέλιξη Μεριδίων Εξαγωγών Ποτών & Καπνών
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Παράρτημα Πινάκων

Πίνακας 61
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Πίνακας 63
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Πίνακας 65
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Πίνακας 67
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