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Οι ελιές και εν γένει τα πα-
ρασκευασµένα ή διατη-
ρηµένα λαχανικά αποτε-

λούν το Νο1 εξαγώγιµο προϊόν 
της Ελλάδας στην Αυστραλία, 
σύµφωνα µε τα στοιχεία από 
το Γραφείο ΟΕΥ της ελληνικής 
πρεσβείας στην Καµπέρα και 
της ΕΛΣΤΑΤ για την εξέλιξη του 
διµερούς εµπορίου, το 2011. 

Να σηµειωθεί ότι η συνολική 
αξία των εξαγωγών για τον συ-
γκεκριµένο κλάδο ανήλθε στα 
περίπου 19 εκατ. ευρώ, ελαφρά 
µειωµένη (-7,23%) σε σχέση 
µε το 2010, ωστόσο ανταπο-
κρίνεται στο 20% του συνόλου 
των εξαγωγών προς τη µακρινή 
αυτή χώρα. 

Εντυπωσιακή είναι η άνοδος 
που κατέγραψαν οι ελληνικές 
εξαγωγές αργιλίου, οι οποίες 
από µερίδιο 1,35% που είχαν 
το 2010 έφτασαν το 2011 να 
έχουν µερίδιο 12%. Σηµαντικό 
στοιχείο αποτελεί ότι οι ελληνι-
κές εξαγωγές προς την Αυστρα-
λία κατέγραψαν εντυπωσιακή 
άνοδο της τάξης του 30% και 
πλέον για το 2010, η ανοδι-
κή πορεία συνεχίστηκε και το 
2011, µε αύξηση της τάξης του 
10%, ενώ το ισοζύγιο παραµέ-
νει θετικό για τη χώρα µας, µε 
το πλεόνασµα να διαµορφώνε-
ται στα περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Πιο αναλυτικά, σύµφωνα µε 
στοιχεία της Ελληνικής Στα-
τιστικής Αρχής, οι εξαγωγές 
προϊόντων της Ελλάδας προς 
την Αυστραλία κατά το 2008 
ανήλθαν σε 75,56 εκατ. ευρώ, 
το 2009 σε 68,97 εκατ. ευρώ, 
(µείωση κατά 8,73 %), το 2010 
ανήλθαν σε 91,11 εκατ. ευρώ 
(αύξηση κατά 32,10 %) και το 
2011 ανήλθαν σε 108,81 εκατ. 
ευρώ (αύξηση κατά 10,64 %). 

Οι εισαγωγές προϊόντων 
της Ελλάδας από την Αυστρα-
λία κατά το 2008 ανήλθαν σε 
38,94 εκατ. ευρώ, το 2009 σε 
42,75 εκατ. ευρώ (αύξηση κατά 
9,76 %), το 2010 ανήλθαν σε 
22,8 εκατ. ευρώ (µείωση κατά 
46,66%) και το 2011 ανήλ-
θαν σε 25,73 εκατ. ευρώ (αύ-
ξηση κατά 12,82 %). Ο όγκος 
εµπορίου µεταξύ των δύο χω-
ρών παρουσίασε αύξηση κατά 
11,08% το 2011 σε σχέση µε 
το 2010. Το ισοζύγιο παρέµει-
νε θετικό για την Ελλάδα κατά 
το 2011 παρουσιάζοντας αύξη-
ση κατά 9,92% σε σχέση µε το 
2010. 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
Όσον αφορά στο ισοζύγιο 

της Ελλάδας µε την Αυστραλία 
για τις 10 βασικές κατηγορίες 
προϊόντων κατά το 2011, στην 
πρώτη θέση ήταν η κατηγορία 
τρόφιµα και ζώα ζωντανά µε 
46,8 εκατ. ευρώ (µερίδιο συ-
νολικών εξαγωγών 47,30%), 
στην δεύτερη θέση η κατηγορία 
βιοµηχανικά είδη ταξινοµηµέ-
να κυρίως κατά πρώτη ύλη, µε 
9,4 εκατ. ευρώ (µερίδιο συνο-
λικών εξαγωγών 23,96%), και 
στην τρίτη θέση η κατηγορία 
χηµικά προϊόντα και συναφή 
µε 6 εκατ. ευρώ (µερίδιο συ-
νολικών εξαγωγών 9,32%). 
Τα κυριότερα εξαγόµενα προϊ-
όντα κατά το 2011 ήταν ελιές, 
παρασκευάσµατα διατροφής, 
φέτα, φάρµακα, πλάκες, ται-
νίες και φύλλα από αργίλιο, 
µεταφορικοί ιµάντες, σταφίδα 
µαύρη κορινθιακή, ελαιόλαδο. 
Τα κυριότερα εισαγόµενα προ-
ϊόντα κατά το 2011 ήταν προ-
ϊόντα έλασης, απορρίµµατα και 
θραύσµατα χαλκού, φάρµακα, 
κόλλες και άλλα παρασκευα-
σµένα συγκολλητικά, χαρτί και 
χαρτόνια κραφτ.

ΕΞΑΓΩΓΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όσον αφορά στις µεταβολές 

στις κυριότερες εξαγωγές ελ-
ληνικών προϊόντων προς την 
Αυστραλία κατά το 2011, στην 
πρώτη θέση ήταν τα λαχανικά 
παρασκευασµένα ή διατηρηµέ-
να (πρόκειται κυρίως για ελιές) 
και αποτελούσαν το 19,70% 
του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγών σηµειώνοντας µεί-
ωση κατά 7,23% σε σχέση µε 
το 2010. Την δεύτερη θέση κα-
τείχε το αργίλιο και αποτελούσε 
το 12,03 % του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών σηµειώ-
νοντας αύξηση κατά 889,45% 
σε σχέση µε το 2010.

Την τρίτη θέση κατείχαν τα 
τυρί και πηγµένο γάλα για τυρί 
και αποτελούσαν το 9,06% του 
συνόλου των ελληνικών εξα-

γωγών σηµειώνοντας µείωση 
κατά 3,16% σε σχέση µε το 
2010. Την τέταρτη θέση κα-
τείχαν τα τεχνουργήµατα από 
καουτσούκ και αποτελούσαν το 
8,25% του συνόλου των ελλη-
νικών εξαγωγών σηµειώνοντας 
µείωση κατά 20,18% σε σχέση 
µε το 2010. Την πέµπτη θέση 
κατείχαν τα διάφορα παρασκευ-
άσµατα διατροφής και αποτε-
λούσαν το 7,65% του συνό-
λου των ελληνικών εξαγωγών 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 
219,18% σε σχέση µε το 2010. 

ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όσον αφορά στις µεταβολές 

στις κυριότερες εισαγωγές ελ-
ληνικών προϊόντων από την 
Αυστραλία κατά το 2011, στην 
πρώτη θέση ήταν τα πλατιά 
φύλλα σιδήρου και χάλυβα και 
λαµαρίνες και αποτελούσαν το 
53,21% του συνόλου των ελ-
ληνικών εισαγωγών σηµειώ-
νοντας αύξηση κατά 50,39% σε 
σχέση µε το 2010. Την δεύτερη 
θέση κατείχαν τα απορρίµµατα 
και θραύσµατα µη σιδηρούχων 
και αποτελούσαν το 9,76% του 
συνόλου των ελληνικών εισα-
γωγών σηµειώνοντας αύξηση 
κατά 3.825% σε σχέση µε το 
2010. Την τρίτη θέση κατείχαν 
τα φάρµακα (περιλαµβάνονται 
και τα κτηνιατρικά) και αποτε-
λούσαν το 7,88% του συνόλου 
των ελληνικών εισαγωγών 
σηµειώνοντας µείωση κατά 
12,97% σε σχέση µε το 2010. 
Την τέταρτη θέση κατείχε το 
χαρτί και χαρτόνι και αποτε-
λούσε το 3,53% του συνόλου 
των ελληνικών εισαγωγών, 
σηµειώνοντας αύξηση κατά 
43,44% σε σχέση µε το 2010. 
Την πέµπτη θέση κατείχαν τα 
άµυλα, η ινουλίνη και γλουτένη 
και αποτελούσαν το 2,52% του 
συνόλου των ελληνικών εισα-
γωγών µείωση κατά 23,73% σε 
σχέση µε το 2010.

Σηµαντική είναι η άνοδος των 
ελληνικών εξαγωγών καθώς η 
χώρα εξάγει από φράουλες µέ-

χρι καπνιστά ψάρια και εµφιαλωµένο 
νερό µέχρι τη Σιγκαπούρη. Σύµφωνα 
µε την «Καθηµερινή», η εκπληκτική 
άνοδος των ελληνικών εξαγωγών 
φέρνουν σηµαντικές ανακατατάξεις 
στον πίνακα των εξαγωγικών προο-
ρισµών των ελληνικών προϊόντων. 
Έτσι, παραδοσιακοί πελάτες όπως 
η Γερµανία πέφτουν σε χαµηλότε-
ρες θέσεις και έρχονται νέοι πελάτες 
όπως η Σιγκαπούρη.

Όπως ανέφερε το δηµοσίευµα, ο 
µεγαλύτερος πελάτης των ελληνικών 
προϊόντων το 2011 (δεν συµπερι-
λαµβάνονται τα στοιχεία για τα πετρε-
λαιοειδή), µε βάση την ανάλυση και 
την επεξεργασία των στοιχείων που 
έχει κάνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος 
Εξαγωγών (ΠΣΕ), ήταν η Ιταλία, ξε-
περνώντας για δεύτερη φορά µετα-
πολεµικά τη Γερµανία (η πρώτη ήταν 
το 2008), µε την αξία των ελληνικών 
εξαγωγών προς τη γείτονα χώρα να 

ανέρχεται σε 2,123 δισ. ευρώ, ποσο-
στό που αντιστοιχεί στο 9,35% του 
συνόλου των ελληνικών εξαγωγών 
για το 2011. Το 9,71% των εξαγω-
γών της Ελλάδας προς την Ιταλία 
είναι ψάρια νωπά ή διατηρηµένα, 
καθώς τα προϊόντα των ελληνικών 
ιχθυοκαλλιεργειών κυριαρχούν στην 
αγορά της Μεσογείου.

Στη δεύτερη θέση πέρασε η Τουρ-
κία, από την 6η θέση το 2010, µε τις 
ελληνικές εξαγωγές να ανέρχονται 
σε 1,776 δισ. ευρώ, αποτελώντας το 
7,82% του συνόλου. Στην Τουρκία 
η Ελλάδα εξάγει κυρίως πολυπρο-
πυλένιο, βαµβάκι, πλάκες αργιλίου, 
σωλήνες και µαλλί.

Ωστόσο, σύµφωνα µε το δηµοσί-
ευµα, µέσα από τον χάρτη των ελλη-
νικών εξαγωγών διαπιστώνονται οι 
χρόνιες παθογένειες του παραγωγι-
κού µοντέλου. Έτσι, το τρίτο εξαγώ-
γιµο προϊόν προς την Ιταλία είναι 
το ελαιόλαδο, το οποίο οι γείτονες 
τυποποιούν, στην Τουρκία εξάγεται 
βαµβάκι και µαλλί καθώς η ελληνική 

κλωστοϋφαντουργία καρκινοβατεί, 
ενώ το προϊόν που ως επί το πλεί-
στον εξάγεται στη Βουλγαρία είναι 
ζάχαρη, κυρίως ακατέργαστη.

Παράλληλα, η Γερµανία έπεσε το 
2011 στην τρίτη θέση, µε τις εξαγω-
γές της Ελλάδας προς αυτή να ανέρ-
χονται σε 1,763 δισ. ευρώ.  Το κυρι-
ότερο εξαγώγιµο προϊόν της Ελλάδας 
προς τη Γερµανία είναι φάρµακα (ως 
αποτέλεσµα των παράλληλων εξα-
γωγών), πλάκες αργιλίου, τυριά και 
κυρίως φέτα, λόγω και της έντονης 
παρουσίας του ελληνικού στοιχείου 
στη χώρα, βερίκοκα, κεράσια και ρο-
δάκινα, συσκευασµένα φρούτα, στα-
φύλια και κρασί.

Στην τέταρτη θέση, από 3η το 
2010, βρίσκεται η Κύπρος, µε την 
αξία των ελληνικών εξαγωγών να 
φτάνει το 1,37 δισ. ευρώ. Στην Κύ-
προ εξάγγονται κυρίως τηλεφωνικές 
συσκευές, ράβδοι από σίδηρο ή χά-
λυβα, φάρµακα, εµφιαλωµένο νερό 
και άσφαλτος, ενώ στην πέµπτη θέση 
δεν βρίσκεται κάποια χώρα, αλλά 

οι εφοδιασµοί πλοίων µε τρίτες χώ-
ρες, σηµειώνοντας σηµαντικό άλµα 
σε σχέση µε το 2010 (βρίσκονταν 
τότε στη 13η θέση) µε την αξία των 
εξαγωγών στην περίπτωση αυτή να 
ανέρχεται σε 1,35 δισ. ευρώ, αποτε-
λώντας το 5,97% του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών.

Μεταξύ άλλων, τονίζεται πως η 
αξία των ελληνικών εξαγωγών προς 
τις ΗΠΑ το 2011 ανήλθε σε 1,23 
δισ. ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση 
81% σε σχέση µε το 2010. Σύµ-
φωνα µε τα επίσηµα στοιχεία, στις 
ΗΠΑ η Ελλάδα εξάγει κυρίως πα-
ρασκευασµένα λαχανικά, εµπιστευ-
τικά προϊόντα, µέρη αεροπλάνων, 
σωλήνες για αγωγούς πετρελαίου, 
πλάκες αργιλίου και αεροπλάνα. Ση-
µειώνεται ότι αν και το περιεχόµενο 
των εµπιστευτικών προϊόντων είναι 
απόρρητο, παράγοντες της αγοράς 
επισηµαίνουν πως στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις πρόκειται για όπλα, 
φαρµακευτικά σκευάσµατα, αλλά και 
προϊόντα τεχνολογίας µε πατέντα.

ΚΟΡΥΦΑΙΟ ΕΞΑΓΩΓΙΜΟ ΠΡΟΪΟΝ ΟΙ ΕΛΙΕΣ ΟΙ ΧΩΡΕΣ-ΠΕΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

Σημαντική αύξηση 
των ελληνικών εξαγωγών 
προς την Αυστραλία

Ελληνικά προϊόντα 
µέχρι τη Σιγκαπούρη




