
Αυξητική η πορεία των κρητικών εξαγωγών 

Αυξήθηκαν κατά 26,6% οι Χανιώτικες Εξαγωγές 

Η αυξητική πορεία των κρητικών εξαγωγών συνεχίζεται, όπως προκύπτει από τα προσωρινά 

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και μετά από επεξεργασία του Συνδέσμου 

Εξαγωγέων Κρήτης, για το α' τετράμηνο του 2016, σε σύγκριση με το αντίστοιχο περυσινό 

διάστημα. 

Σύμφωνα με το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, με βάση τα στοιχεία αυτά, την περίοδο 

Ιανουαρίου – Απριλίου υπήρξαν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά μήνα, όπως 

αποτυπώνεται στα νούμερα παρακάτω, η αύξηση άγγιξε το 11,5 % σε αξία, με τις κρητικές 

εξαγωγές να ανέρχονται στα 252 εκ. ευρώ, έναντι των 226 εκ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα 

του 2015. 

Επίσης, ο όγκος των εξαγωγών αυξήθηκε κατά 43,7 %, φτάνοντας τους 247.897 τόνους, σε 

σύγκριση με τους 172.501 τόνους του α' τετραμήνου του 2015. 

Σε ότι αφορά στους Νομούς, για την ίδια περίοδο, οι εξαγωγές από το Ηράκλειο 

παρουσίασαν αύξηση 14,4%, από το Ρέθυμνο 2,4%, από τα Χανιά 26,6%, ενώ αντίθετα 

μείωση εμφάνισαν οι εξαγωγές από το Νομό Λασιθίου, ίση με 36,3%. 

Στις κυριότερες εξαγωγικές αγορές για την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2016, πρώτη 

έρχεται η Ιταλία, με μερίδιο 36,8% και μείωση 11,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τετράμηνο 

του 2015, δεύτερη παραδοσιακά η Γερμανία, με μερίδιο 13% και αύξηση 9,4%, ακολουθούν 

οι Η.Π.Α. με μερίδιο 6,4% και εντυπωσιακή αύξηση ίση με 65%, η Αυστρία, με μερίδιο 3,6% 

και αύξηση 50% και στην 5η θέση η Ολλανδία, με μερίδιο 3,3% και αύξηση 46%. 

Στην 6η θέση βρίσκεται η Γαλλία, με μερίδιο 3% και αύξηση 11,7%, στη συνέχεια έρχεται το 

Ηνωμένο Βασίλειο, με μερίδιο 2,9% και αύξηση 50%, η Βουλγαρία, με μερίδιο 2,7% και 

αύξηση 9%, η Ισπανία, με μερίδιο 2,5% και μείωση 11% και τέλος την πρώτη δεκάδα 

συμπληρώνει η Πολωνία, με μερίδιο 1,5% και αύξηση ίση με 12,8%. 

Με βάση τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η ανάλυση ανά μήνα για το α' τετράμηνο δείχνει 

ότι οι εξαγωγές της Κρήτης τον Ιανουάριο παρουσίασαν μείωση 9,6%, το Φεβρουάριο 

αύξηση 71,6% και κατά τον Μάρτιο και τον Απρίλιο μείωση 12% και 12,7% αντίστοιχα. 

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΕΚ, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, «το 2016, αν και ξεκίνησε πολύ 

δυναμικά, παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις, οι οποίες θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια 

του έτους και αναμένουμε το κλείσιμό του, για να φανεί εάν θα ξεπεραστεί το περυσινό 

ρεκόρ των 486 εκ. ευρώ, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. 

Επίσης τόνισε ότι σε κάθε περίπτωση, οι Κρήτες εξαγωγείς, παρά τις αντιξοότητες, τα capital 

controls και την παγκόσμια οικονομική αναστάτωση, θα δίνουμε καθημερινά τον αγώνα για 

την προώθηση των Κρητικών προϊόντων στην παγκόσμια αγορά. 
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