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ΠΡΟΣ: Υπουργείο Εξωτερικών 

- Β3 Διεύθυνση 
 
ΚΟΙΝ.: 

 
Υπουργείο Εξωτερικών 
- Διπλωματικό Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 
- Διπλωματικό  Γραφείο  κ. Υπουργού 
- Διπλωματικό  Γραφείο  κ. Αναπληρωτού Υπουργού 
- Διπλωματικό  Γραφείο  Υφυπουργού κ. Φραγκογιάννη 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέως  ΔΟΣ και  Εξωστρέφειας 
- Γραφεία κ.κ. Α΄, Β΄ Γενικών Διευθυντών 
- Α1, Β1, Β2 Διευθύνσεις 
 
Enterprise Greece (μ.η.,  info@eg.gov.gr) 
 
Επιχειρηματικοί Φορείς (μ.η., ως ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ) 
 

Ε.Δ.: - Γραφείο κ. Πρέσβυ 
 
 

ΘΕΜΑ: Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Πολωνίας Α΄ εξαμήνου 2021 

 
 

Το πρώτο εξάμηνο του 2021, οι ελληνικές εξαγωγές προς την Πολωνία σημείωσαν ετήσια αύξηση 
27,4%, ανερχόμενες σε €303,01 εκ., οι δε εισαγωγές 23,4%, στα €552,56 εκ. Ο όγκος εμπορίου αυξήθηκε 
κατά 24,8%, στα €855,57 εκ., και το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας κατά 18,9%, στα €249,54 εκ. 
Σημειώνεται ότι, την περίοδο αναφοράς, οι συνολικές εξαγωγές της Ελλάδας αυξήθηκαν κατά 25,5% και οι 
εισαγωγές κατά 21,6%. Οι συνολικές εξαγωγές της Πολωνίας παρουσίασαν αύξηση 22,9% (€136,8 δισ.) και 
οι εισαγωγές 23,6% (€133 δισ.). 

 
                                  Διμερές εμπόριο Ελλάδας-Πολωνίας 

 2020 2021 y / y  

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 237.931.124 303.014.388 27.4% 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 447.822.693 552.562.684 23.4% 

ΟΓΚΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 685.753.817 855.577.072 24.8% 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ -209.891.569 -249.548.296 18.9% 
                                          Πηγή: EUROSTAT 

 
Τα προϊόντα αλουμινίου (αύξηση 5,4%, στα €65,9 εκ.), τα βρώσιμα φρούτα και καρποί (40,6%, στα 

€51,6 εκ.), τα πλαστικά (58,3%, στα €31,6 εκ.), τα ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός (14,3%, στα €24,2 
εκ.) και τα παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων (11%, στα €19,2 εκ.), είναι οι πρώτες κατηγορίες 
προϊόντων, αντιπροσωπεύοντας το 54,6% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών. 
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Θετικές επιδόσεις καταγράφονται, επίσης, στα καλλυντικά (79,1%, στα €9,4 εκ.), τα ζωικά και φυτικά 
έλαια (118,3%, στα €5,5 εκ.), τα ποτά (342%, στα €4,8 εκ.), τα διάφορα χημικά (149%, στα €4,7 εκ.), τα 
ενδύματα πλεκτά (2.194%, στα €4,7 εκ.) και μη (640%, στα €2,5 εκ.) και τη ζάχαρη (272,4%, στα €2,3 εκ.). 
Αντιθέτως, υποχώρηση εμφανίζουν οι ελληνικές εξαγωγές φαρμακευτικών (-5,5%, στα €16,9 εκ.), καπνού (-
12,6%, στα €8,9 εκ.), ιχθυηρών (-49,4%, στα €1,1 εκ.) και οργάνων μέτρησης (-70,7%, στα €1,27 εκ.). 

 
Εκ των σημαντικότερων κατηγοριών των πολωνικών εξαγωγών, αύξηση εντοπίζεται στα ηλεκτρικά 

μηχανήματα και εξοπλισμό (16,7%, στα €76 εκ.), τις μηχανές (17,6%, στα €52 εκ.), τα υποδήματα (177%, στα 
23,5 εκ.), τα σκάφη (747%, στα 16,4 εκ.) και τα εργαλεία (48%, στα 11,4 εκ.). Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση 
των εξαγωγών λιπασμάτων (726%, στα €3,7 εκ.). Μείωση παρουσιάζουν οι εξαγωγές προϊόντων κρέατος (-
30,3%, στα €24,4 εκ.), καπνού (-31,5%, στα €19,2 εκ.) και διάφορων χημικών προϊόντων (-22%, στα €11,7 
εκ.). 
 
 
 
              Ο Προϊστάμενος 
 
 

 
      Αναστάσιος Μέμμος 
         Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 

 

ΣΕΒ / info@sev.org.gr 

 

ΣΒΒΕ / info@sbbe.gr 

 
ΣΕΒΕ / info@seve.gr 

 

ΕΒΕΑ / info@acci.gr 

 

ΕΒΕΘ / root@ebeth.gr 

 

ΕΒΕΠ /  evep@pcci.gr 

 

ΚΕΕ / keeuhcci@uhc.gr 

 

ΠΣΕ / pse@otenet.gr. 

 

HELEXPO / exhibitions@helexpo.gr 
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