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Greckie towary sprzedawane są głównie do krajów UE - Włoch, Niemiec, Bułgarii i na Cypr. Polska jako partner
handlowy zajmuje 27. miejsce.

W 2013 roku 46,4 proc. greckiego eksportu przypadało na kraje UE – na wspólny rynek traﬁły towary warte 12,7
mld euro, czyli o 4,9 proc. więcej w stosunku do poziomu z 2012 roku. Wśród krajów unijnych greckie wyroby
sprzedawane są głównie do: Włoch (2,4 mld euro), Niemiec (1,7 mld euro), Bułgarii (1,4 mld euro) i na Cypr (1,2
mld euro).
W 2013 roku 55,9 proc. greckiego eksportu przypadało na kraje trzecie - wyeksportowano tam towary za 14,7
mld euro. To spadek o 4,2 proc. wobec poziomu z 2012 roku. Wśród tych państw głównymi partnerami były:
Turcja (3,2 mld euro) i Gibraltar (1,0 mld euro).
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Źródło: Bank Światowy

Główne pozycje w greckim eksporcie w 2013 roku zajmowały: paliwa mineralne, smary i materiały pochodne
(39,9,1 proc.), wyroby przemysłowe; towary przemysłowe sklasyﬁkowane głównie według surowca (metale i
wyroby z metali – głównie aluminium), maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy, wyroby przemysłowe różne
(26,9 proc.), produkty rolno-spożywcze (17,4 proc.), chemikalia i produkty pokrewne (9,3 proc.).
W 2013 roku import Grecji wyniósł 46,8 mld euro, podczas gdy w 2012 roku było to 49,3 mld euro. W 2013 roku
46,9 proc. greckiego importu przypadało na kraje UE (22,0 mld euro, czyli o 4,9 proc. mniej wobec poziomu z
2012 roku. Wśród krajów unijnych Grecja importuje głównie z Niemiec (4,5 mld euro), Włoch (3,7 mld euro),
Francji (2,1 mld euro) i Holandii – ok. 2,1 mld euro. Polska jako partner handlowy zajmuje 23. miejsce.

Grecja jest znaczącym eksporterm produktów rolno-spożywczych.

Do krajów trzecich w 2013 roku traﬁło 53,0 proc. greckiego eksportu. Wartość towarów podliczono na 24,8 mld
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euro, co oznacza spadek o 6,9 proc. w porównaniu z 2012 rokiem. Wśród tych krajów głównymi partnerami były:
Rosja (6,6 mld euro), Irak (3,6 mld euro) oraz Chiny (2,1 mld euro).

Źródło: Bank Światowy

Grecja z zagranicy sprowadza przede wszystkim: paliwa mineralne, smary i materiały pochodne (37,3 proc.),
produkty rolno-spożywcze (14,5 proc.), wyroby przemysłowe; maszyny, urządzenia i sprzęt transportowy (15,0
proc.) oraz chemikalia i produkty pokrewne (13,9 proc.).

Handel z Polską
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W pierwszych miesiącach 2014 roku tendencja wzrostowa polskiego eksportu do Grecji została podtrzymana.
Eksport wzrósł w pierwszym kwartale 2014 roku o 8 proc., do 131,2 mln euro. Import wyniósł 63,9 mln euro,
utrzymując się na poziomie z analogicznego okresu 2013 roku.
Wraz z początkiem 2014 roku dobrze wystartował eksport wyrobów przemysłu elektromaszynowego, ze
wzrostem rzędu 30,1 proc., zwiększając swoją wartość do 55,8 mln euro. Eksport artykułów rolno-spożywczych
podliczono na 30,7 mln euro i był to poziom zbliżony do tego sprzed roku. Eksport wyrobów przemysłu
chemicznego był natomiast niższy o 8 proc. niż w analogicznym okresie 2013 roku i wyniósł 25,3 mln euro.
Obroty handlowe między Polską i Grecją wyniosły na koniec 2013 roku 837,26 mln euro, w tym eksport 540,92
mln euro, a import 296,37 mln euro. Od lat nasz kraj ma dodatni bilans handlowy z Grecją - saldo obrotów
wyniosło w 2013 roku 244,55 mln euro. W ramach wymiany handlowej Polski z krajami UE udział handlu z Grecją
wynosi ok. 0, 26 proc. i kraj ten plasuje się na 21. miejscu naszych unijnych partnerów.
W 2013 roku zanotowaliśmy 2,9-proc wzrost obrotów handlowych z Grecją w stosunku do 2012 roku, w tym 5,6proc. wzrost eksportu i 1,5-proc. spadek importu.
Jeśli chodzi o polski eksport na ten rynek, to w 2013 roku sprzedaż urządzeń mechanicznych i elektrycznych
(głównie maszyn i urządzeń elektrycznych, rejestratorów i odtwarzaczy dźwięków, obrazu oraz ich części)
wzrosła o ponad 8 proc. w stosunku do 2012 roku; produktów przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych
(przede wszystkim produktów farmaceutycznych) zwiększyła się o ponad 9 proc. w stosunku do 2012 roku, a
gotowych artykułów spożywczych (głównie tytoniu i przetworzonych namiastek tytoniu oraz różne przetworów
spożywczych) wzrosła o ponad 54 proc. wobec 2012 roku.

Polska eksportuje do Grecji m.in. produkty farmaceutyczne.

Na rynek grecki w 2013 roku z Polski traﬁło o ponad 55 proc. mniej pojazdów, statków powietrznych, jednostek
pływających, ale za to więcej żywych zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego (mięsa i podrobów
jadalnych). Eksport tych towarów rósł o ponad 41 proc. w stosunku do 2012 roku.
Z kolei import z Grecji do Polski zdominowały w 2013 roku – podobnie jak rok wcześniej - wyroby nieszlachetne i
wyroby z metali nieszlachetnych. Do kluczowych towarów importowanych w tym zakresie należały: aluminium i
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wyroby z aluminium (płyty aluminiowe, felgi, taśmy). Import tych towarów utrzymał się na podobnym poziomie
jak w 2012 roku.
Z tego kraju sprowadzamy również produkty pochodzenia roślinnego (głównie owoce - morele, wiśnie i czereśnie,
brzoskwinie, pomarańcze świeże i suszone oraz orzechy jadalne), gotowe artykuły spożywcze; napoje
bezalkoholowe, alkohol i ocet; tytoń, produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, a także
pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające.

Obroty towarowe Polski z Grecją [w mln EUR]
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Eksport

582,51

523,51

596,76

512,45

540,92

105,6

135,01

111,1

Import

183,08

236,58

362,01

300,97

296,37

98,5

63,88

100,1

Obroty

765,59

760,09

958,77

813,43

837,29

102,9

198,89

107,3

Saldo

399,43

286,93

234,74

211,48

244,55

---

71,13

---

Źródło: DSA MG/GUS

Nisze rynkowe
Do nisz rynkowych i perspektywicznych branż i towarów dla polskiego eksportu można zaliczyć artykuły
spożywcze, w tym: mięso, wyroby mleczne i cukiernicze (również cukier), grzyby, żywność ekologiczną, napoje;
branże związane z instalacjami do ochrony środowiska, szczególnie w energetyce; wyroby chemiczne, w tym:
farmaceutyki, kosmetyki, odczynniki i komponenty chemiczne; odzież, głównie damską i dziecięcą.
Zainteresowanie tymi produktami może być też związane z zapotrzebowaniem na realizację rządowych
projektów dotyczących priorytetowych branż: turystyki, energetyki, ITC, produkcji leków, żywności i napoi,
ochrony i zarządzania środowiskiem.

źródła: PAP, MG
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