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Μαδρίτη, 31.05.2018 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ  2017 

 

Γενικά στοιχεία 

Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ισπανία, παρά την ανοδική τάση που είχε 

καταγραφεί τα προηγούμενα έτη, για το 2017 παρουσίασαν ελαφρά μείωση της τάξης 

του 0,3%, ανερχόμενες συνολικά σε 701.426.142€. Ο όγκος των διμερών 

συναλλαγών ωστόσο ανήλθε στα  €2,47 δισ., αυξανόμενος κατά 5,4% σε ετήσια 

βάση, γεγονός που οφείλεται στην ανοδική πορεία των ισπανικών εξαγωγών που 

σημείωσαν αύξηση κατά 7,6% αγγίζοντας το €1,7 δισ. Το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου αυξήθηκε σημαντικά εις βάρος της Ελλάδας, σε ποσοστό 13,6%, όπως 

φαίνεται και από τον πίνακα που ακολουθεί. Τέλος, η κάλυψη ισπανικών εισαγωγών 

προς τις αντίστοιχες εξαγωγές σε αντίθεση με τα προηγούμενα έτη, σημείωσε μείωση 

και ανήλθε σε ποσοστό 39,6% από 43% που υπολογίστηκε για το προηγούμενο 

έτος. 

Η Ισπανία σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατατάσσεται (από κοινού 

με το Βέλγιο) για το 2017 στην 8η θέση μεταξύ των χωρών προμηθευτών της 

Ελλάδας, με ποσοστό συμμετοχής 3,5% επί του συνόλου των εισαγωγών της χώρας. 

Αντίθετα για την Ελλάδα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να την κατατάσσουν εντός της 

πρώτης δεκάδας των κρατών-προμηθευτών για την Ισπανία. 

ΠΙΝΑΚΑΣ A: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ (€ εκ.) 

Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης  

*προσαρμογή  για το έτος 2017 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  

 

Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών 

 

Οι κυριότερες, βάσει μεγέθους εξαγωγών, κατηγορίες1 (διψήφια και οκταψήφια 

ανάλυση κεφαλαίων Συνδυασμένης Ονοματολογίας) ελληνικών προϊόντων που 

εξήχθησαν στην Ισπανία το 2017 είναι οι ακόλουθες: 

1. Ιχθυηρά [03]: €91,71 εκ. (μερίδιο 13%), ετήσια αύξηση 2,25%. Κυριότερες 

κατηγορίες είναι τα ψάρια, βρώσιμα νωπά ή διατηρημένα σε απλή ψύξη της κλάσης 

0301, των οποίων η αξία ανήλθε σε €68,8 εκ, ενώ ακολουθούν τα φιλέτα ψαριών και 

                                                           
1
 Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 μεταβολ
ηηηή 

2016* *μεταβολή 2017 μεταβολή 

Ελληνικές Εξαγωγές 414,39 481,50 543,69 580,79 674,07 698,82 3,7% 703,90 0,72% 701,42 -0,27% 

Ισπανικές Εξαγωγές 1.606,8
8 

1.436,9
6 

1.348,1
5 

1.398,2
6 

1.643,2
2 

1.599,5
0 

2,7% 1.634 2,1% 1.770,1   7,68% 

Ισοζύγιο -
1.192,4

9 

-
955,46 

-
804,46 

-817,47 -969,15 -900,68 (-) 7,1% -923,17 2,4% -1.068,68 - 13,6% 

Όγκος Εμπορίου 2.021,2
7 

1.918,4
6 

1.891,8
4 

1.979,0
5 

2.317,2
9 

2.298,3
2 

-0,8% 2.337,9 1,6% 2.471,52     5,4% 

Κάλυψη  εισαγ./εξαγ. 25,7% 33,4% 40,2% 42,0% 41,0% 43,6%  43,07%  39,62%  
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τα μαλακόστρακα [0302,0303 αντίστοιχα] που υπολογίζεται ότι απέδωσαν €8,1 και 

€7,9 εκ. αντιστοίχως. 

 

2. Καύσιμα [27]: €81,01εκ. (μερίδιο 11,54%), ετήσια μείωση 5,6%. Βασικότερη 

κατηγορία τα λάδια, προερχόμενα από πετρέλαιο [κλάση 2710], των οποίων η αξία 

ανήλθε σε €74,3 εκ. Ακολουθούν ο οπτάνθρακας και η άσφαλτος από πετρέλαιο 

(€6,5 εκ), ενώ μικρή υπήρξε η συμβολή των λοιπών κλάσεων.  

 

3. Φαρμακευτικά [30]: €68,01 εκ. (μερίδιο 9,6%), ετήσια αύξηση 24,5%. Το 

μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών στον κλάδο κατέλαβαν τα συσκευασμένα 

φάρμακα για χρήση σε δόσεις ή που προορίζονται για λιανική κατανάλωση (€66,4 

εκ.) και τα λοιπά φάρμακα (€1 εκ.).  

 

4.  Πλαστικά [39]: €39 εκ. (μερίδιο 5,5%), ετήσια αύξηση 10,7%. Τα πολυμερή 

του προπυλενίου κατείχαν το μεγαλύτερο μερίδιο (27%) επί του συνολικού. Το 

υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε κυρίως από τις εξαγωγές μη κυψελωδών πλακών και 

μεμβρανών (€5,5 εκ) και ειδών νοικοκυριού και οικιακής χρήσης (€5,5 εκ). 

Αξιοσημείωτες εξαγωγές πραγματοποιήθηκαν ακόμη σε μεμβράνες και αυτοκόλλητα 

[κλάση 3907], ρητίνες και είδη μεταφοράς και συσκευασίας.  

 

5.  Ζωϊκά και φυτικά έλαια [15]:€36,22 εκ. (μερίδιο 5,1%), αύξηση 35,2%. Στην 

κατηγορία πρωταγωνίστησαν οι εξαγωγές λαδιών αποκλειστικά από ελιές (πλην 

ελαιολάδου), ανερχόμενες σε €25,3 εκ. Από την άλλη το ελαιόλαδο κάλυψε, όσον 

αφορά στην συγκεκριμένη κατηγορία, μερίδιο εξαγωγών 28% με συνολική αξία €10,2 

εκ.  

 

6. Χαλκός [74]: €34,53 εκ. (μερίδιο 4,9%), ετήσια αύξηση 25,4% με τους 

σωλήνες από χαλκό να είναι το κύριο εξαγόμενο είδος που τιμολόγησε €33,4 εκ. 
 

7.  Διάφορα προϊόντα αταξινόμητα [99]: €33,36 εκ. (μερίδιο 4,75%), ετήσια 

αύξηση 37,5%.  
 

8. Αλουμίνιο [76]: €32,4 εκ. (μερίδιο 4,6%), ετήσια αύξηση 19,8%. Αξιοσημείωτα 

ποσά κατέγραψαν οι εξαγωγές ελασμάτων με την κλάση [7601] που αναφέρεται σε 

ελάσματα και ταινίες από αργίλιο πάχους μεγαλύτερου των 0,2 mm να τιμολογεί €16 

εκ. και την κλάση [7604] -φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο πάχους μικρότερου ή 

ίσου 0,2 mm,  €14,8 εκ.  

 

9. Μηχανήματα [84]: €25,35 εκ. (μερίδιο 3,6%), ετήσια μείωση 76%. Η κλάση με 

τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εξαγωγές του κλάδου ήταν οι μηχανές και συσκευές 

εκτύπωσης (€10,3 εκ.) με τις χειροκίνητες μηχανικές συσκευές (€5,1 εκ) και τις 

ηλεκτρικά θερμαινόμενες ηλεκτρικές συσκευές (€2,3 εκ). 

 

10. Καρποί και φρούτα [08]: €20,88 εκ. (μερίδιο 2,97%), ετήσια μείωση 19,6%. Η 

κλάση 0802 (φράουλες, σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους) ξεχώρισε 

αποδίδοντας αξία €11,7 εκ. Με μικρότερα μερίδια έπονται ο καρποί με κέλυφος (€2,8 

εκ), τα εσπεριδοειδή (€ 2 εκ.), τα πεπόνια (€1,6 εκ.) και τα σταφύλια (€1,2 εκ). 
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Αμελητέες παρέμειναν οι εξαγόμενες ποσότητες άλλων φρούτων, όπως βερίκοκα και 

μήλα.  
 

11. Προϊόντα θαλάσσιας και ποτάμιας ναυσιπλοΐας [89]: €20,1 εκ. (μερίδιο 2,8 %) 

με τα 97,5% να αναφέρεται σε εξαγωγές εμπορικών και επιβατικών πλοίων (για τη 

μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων). 

 

12. Διάφορα βιομηχανικά είδη [96]: €15,78 εκ. (μερίδιο 2,24%), αύξηση 80,9%.  

Σε αυτήν την κατηγορία, ξεχωρίζουν με μερίδιο 96,1% οι εξαγωγές προϊόντων της 

κλάσης 9603 (σερβιέτες, πάνες και είδη υγιεινής) που ανέρχονται σε €15,1 εκ. 

Μεταξύ άλλων στην κατηγορία μικρή συμβολή έχουν οι εξαγωγές σε σκούπες (€0,31 

εκ), ενώ στις λοιπές κλάσεις συμπεριλαμβάνονται προϊόντα, όπως πίπες για καπνό, 

μολύβια και στυλογράφοι.  

 

13. Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός [85]: €14,12 εκ (μερίδιο 2%), ετήσια 

μείωση 17,8%. Οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές καταλαμβάνουν μερίδιο 78% επί των 

συνολικών εξαγωγών της κατηγορίας που ισούται με €11,12 εκ, ενώ στη συνέχεια 

αναφέρονται τηλεοπτικοί δέκτες (€0,5 εκ), σύρματα και καλώδια (€0,3 εκ) και 

συχνοδιαμορφωμένες φέρουσες ήχου (€0,2 εκ).  

 

14. Κρέατα [02]: €10,86 εκ. (μερίδιο 1,54%), ετήσια αύξηση 23,7%. Το βασικό 

εξαγόμενο είδος είναι το κρέας προβατοειδών ή αιγοειδών με μερίδιο 98,5% επί των 

εξαγόμενων κρεάτων. Αμελητέα υπήρξε για το 2017 η εξαγωγή χοιροειδών και 

άλλων κρεάτων.  
 

15. Καλλυντικά [33]: €10,53 εκ. (μερίδιο 1,50%), μείωση 4,74%. Τα προϊόντα 

ομορφιάς και μακιγιάζ κατέγραψαν εξαγωγές ύψους €7,7 εκ. Με σημαντική διαφορά 

ακολουθούν τα παρασκευάσματα για τα μαλλιά (€1,5 εκ). 

 

16.  Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών [38]: €9,86 εκ.(μερίδιο 1,4%), 

αύξηση 8,9%. Ο εξαγωγές ενεργοποιημένων ανθράκων [κλάση 3802] έφτασαν τα 

€2,8 εκ. Με μικρή διαφορά ακολουθούν τα εντομοκτόνα και ποντικοφάρμακα με €2,7 

εκ., καθώς και τα συνδετικά παρασκευασμένα για καλούπια ή πυρήνες χυτηρίου με 

€2,4 εκ. 

 

17. Ενδύματα, πλην πλεκτών [62]: €9,49 εκ. (μερίδιο 1,35%), αύξηση 14,7%. Τα 

γυναικεία κοστούμια και τα ταγιέρ κατέκτησαν την πρώτη μεταξύ των εξαγόμενων 

ενδυμάτων αυτής της κατηγορίας, καλύπτοντας μερίδιο 33% (€3,2 εκ). Στη δεύτερη 

θέση συναντώνται οι γυναικείες μπλούζες και πουκάμισα με μερίδιο 21% (€ 2 εκ.). 

 

18. Πλεκτά ενδύματα [61]: €8,56 εκ.(μερίδιο 1,22%), ετήσια αύξηση 9,1%.  Τα 

πλεκτά γυναικεία κοστούμια και ταγιέρ που εξήχθησαν έφτασαν τα €2,3 εκ, ενώ στη 

δεύτερη θέση βρίσκονται τα πουλόβερ και οι πλεκτές ζακέτες (€1,8 εκ). Ακολουθούν 

οι γυναικείες μπλούζες και πουκάμισα (€1,5 εκ) και τα τι-σερτ (€1,4 εκ).  
 

19. Γαλακτοκομικά [04]: €8,36 εκ.. (μερίδιο 1,19%), αύξηση 16,8%. Το κύριο 

εξαγόμενο είδος της κατηγορίας είναι ο ορός γάλακτος  [κλάση 0403] με μερίδιο 39% 
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και εξαγωγές αξίας €3,3 εκ. Ακολουθούν οι εξαγωγές τυριών (€ 2,4 εκ), το φυσικό 

μέλι (€1,4 εκ) και το βουτυρόγαλα (€1 εκ).  
 

20. Ποτά [22]: €8,03 εκ. (μερίδιο 1,14%), αύξηση 5,47%. Εξ αυτών τα €6,9 εκ 

αναφέρονται σε λικέρ και ηδύποτα της κλάσης [2202] 

 

             ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2017 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 

Εκ των υπολοίπων κεφαλαίων της ΣΟ, άξιες λόγου εξαγωγικές επιδόσεις 

σημειώθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: 

Καπνός [24]: €7,56 εκ. (μερίδιο 1%), αύξηση 14,5%. 
 

Χυτοσίδηρος, Σίδηρος και Χάλυβας [72]: €7,30 εκ. (μερίδιο 1%), ετήσια αύξηση 19%  
 

Τεχνουργήματα κοινών μετάλλων [83]: €7,22 εκ. (μερίδιο 1%), αύξηση 39%.  

Αρ. Κατηγορία προϊόντος Αξία (€) Μερίδιο % Μεταβολή % 

1 Ιχθυηρά [03] 91.716.110 13 +2,25 

2 Ορυκτά καύσιμα [27] 81.017.723 11,5 -5,6 

3 Φαρμακευτικά προϊόντα [30] 68.018.388 9,6 +24,5 

4 Πλαστικά προϊόντα [39] 39.000.839 5,5 +10,7 

5 Ζωικά και φυτικά έλαια [15] 36.220.562 5,1 +35,2 

6 Χαλκός και προϊόντα χαλκού [74] 34.532.070 4,9 +25,4 

7 Διάφορα προϊόντα αταξινόμητα [99] 33.368.359 4,7 +37,5 

8 Αλουμίνιο και προϊόντα [76] 32.405.673 4,6 +19,8 

9 Μηχανήματα [84] 25.359.955 3,6 -76 

10 Καρποί και φρούτα [08] 20.884.262 2,9 -19,6 

11 Προϊόντα θαλάσσιας-ποτάμιας ναυσιπλοΐας 
[89] 

20.160.282 2,8  

12 Διάφορα βιομηχανικά είδη [96] 15.781.833 2,2 +80,9 

13 Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός [85] 14.124.327 2 -17,8 

14 Κρέατα [02] 10.860.201 1,54 +23,7 

15 Καλλυντικά [33] 10.536.349 1,50 -4,74 

16 Διάφορα χημικά προϊόντα [38] 9.865.214 1,4 +8,9 

17 Ενδύματα πλην πλεκτών [62] 9.496.141 1,3 +14,7 

18 Πλεκτά ενδύματα [61] 8.565.474 1,2 +9,1 

19 Γαλακτοκομικά [4] 8.365.596 1,19 +16,8 

20 Ποτά [22] 8.036.311 1,14 +5,47 

 Σύνολο 20 πρώτων κατηγοριών 578.315.669    82% +6,59% 

 Γενικό σύνολο ελληνικών εξαγωγών 701,426,142 100,00% -0,27% 



                
   ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙTHΣ 

                  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                         
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr, 

 

Δέρματα πλην γουνοδερμάτων [41]: €6,05 εκ. (μερίδιο 0,86%), αύξηση 4,79%.  

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής [21]: €5,83. (μερίδιο 0,83%), αύξηση 15,7%.  

Προϊόντα κοσμηματοποιίας [71]: €4,86 εκ. (μερίδιο 0,69%), αύξηση 0,6%.  

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο [68]: €4,69 εκ. (μερίδιο 0,66%), αύξηση 

16,6%. 

Χημικά προϊόντα [34]: €4,4 εκ. (μερίδιο 0,62%), μείωση 9%.  

Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων [20]: €4,19 εκ. (μερίδιο 0,59%), αύξηση 

4,05%.  

Γουνοδέρματα [43]: €3,9 εκ (μερίδιο 0,55%), αύξηση 73,5%.  

Υφάσματα μη υφασμένα [56]: €3,88 εκ. (μερίδιο 0,55%), αύξηση 40 

Βαφές και χρωστικές ύλες [32]: €3,85 εκ. (μερίδιο 0,54%), αύξηση 14%.  

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο [73]: €3,71 εκ. (μερίδιο 0,52%), αύξηση 13,4%.  

Υποδήματα [64]: €3,62 εκ (μερίδιο 0,51%), αύξηση 11,3%.  

Καουτσούκ [40]: €3,2 εκ (μερίδιο 0,45%), αύξηση 25%.  

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες [26]: €2,85 εκ. (μερίδιο 0,4%), μείωση 55%.  

Συνθετικές ίνες συνεχείς [54]: €2,73 εκ. (μερίδιο 0,38%), αύξηση 23%.  

Οχήματα [87]: €2,70 εκ. (μερίδιο 0,38%), αύξηση 35%.  

Υπολείμματα βιομηχανιών διατροφής [23]: €2,70 εκ (μερίδιο 0,38%), αύξηση 40,3%.  

Ορυκτά [25]: €2,70 εκ. (μερίδιο 0,38%), αύξηση 4,4%.  

Βαμβάκι [52]: €2,56 εκ. (μερίδιο 0,36%), μείωση 62%.  

Δερμάτινα είδη [42]: €2,52 εκ (μερίδιο 0,35%), αύξηση 12,6%.  

Σπέρματα και καρποί [12]: €2,48 εκ. (μερίδιο 0,35%), μείωση 108%. 

Λιπάσματα [31]: €2,14 εκ. (μερίδιο 0,30%), μείωση 10,2%.  

Ανόργανα χημικά [28]: €2,08 εκ (μερίδιο 0,29%), μείωση 40%.  

Όργανα και συσκευές οπτικής, μέτρησης και ελέγχου [90]: €2,01 εκ. (μερίδιο 0,28%), 

ετήσια μείωση 215%.  

Χαρτί [48]: €1,88 εκ.. (μερίδιο 0,26%), αύξηση 1,06%.  

Έπιπλα [94]: €1,69 εκ. (μερίδιο 0,24%), μείωση 18,3%.  

Παιχνίδια [95]: €1,55 εκ. (μερίδιο 0,22%), μείωση 86,4%.  

Προϊόντα εκδοτικών οίκων [49]: €1,55 εκ. (μερίδιο 0,22%), μείωση 1,9%. 

Υφαντουργικά είδη [63]: €1,3 εκ. (μερίδιο 0,18%), μείωση 69%.  
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Καφές, τσάι [09]: €1,2 εκ (μερίδιο 0,17%) 

Οργανικά χημικά προϊόντα [29]: €1,08 (μερίδιο 0,15%), μείωση 110%. 

Παρασκευάσματα δημητριακών [19]: €1,06 εκ. (μερίδιο 0,15%), μείωση 37%.  

Άλλα προϊόντα ζωικής προέλευσης [05]: €1,02 εκ. (μερίδιο 0,14%) 

Αερόπλοια [88]: €0,89 εκ (μερίδιο 0,12%) 

Δημητριακά [10]: €0,84 εκ (μερίδιο 0,11%), μείωση 1.325%.  

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς [55]: €0,81 εκ (μερίδιο 0,11%), μείωση 150%.  

 

Συμπεράσματα 

Τα ιχθυηρά, τα ορυκτά καύσιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτέλεσαν το 2017 

τους βασικότερους κλάδους, στους οποίους η Ελλάδα επέδειξε σημαντική εξαγωγική 

δραστηριότητα. Σε όρους μεριδίων αγοράς καλύπτουν σχεδόν το ¼ των συνολικών 

εξαγωγών της χώρας. Συγκεκριμένα, τα ιχθυηρά παραμένουν και για το 2017, τα 

προϊόντα με την καλύτερη επίδοση, σε όρους μεριδίου αγοράς, επί των ισπανικών 

εισαγωγών (σημειώνοντας αύξηση 2,25%). Μεταξύ των ιχθυηρών ξεχωρίζουν τα 

νωπά ή σε απλή ψύξη βρώσιμα ψάρια, τα οποία απέδωσαν €68,2 εκ, ενώ οι 

υπόλοιπες κλάσεις ακολουθούν καταγράφοντας αισθητά μικρότερες αξίες.   

Η αμέσως επόμενη κατηγορία με υψηλές αποδόσεις για το 2017 είναι τα ορυκτά 

καύσιμα και, συγκεκριμένα, τα λάδια προερχόμενα από πετρέλαιο [κλάση 2710], των 

οποίων η αξία ανήλθε σε €74,3 εκ. 

Εξίσου σημαντική υπήρξε και η συμβολή της βιομηχανίας των φαρμάκων και 

φαρμακευτικών προϊόντων, η οποία μέσα σε ένα έτος σημείωσε αύξηση 24,5%. 

Συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών στον κλάδο κατέλαβαν τα 

συσκευασμένα φάρμακα της κλάσης 3002 για χρήση σε δόσεις ή που προορίζονται 

για λιανική κατανάλωση (€66,4 εκ). 

Οι εξαγωγές πλαστικών προϊόντων επίσης αυξήθηκαν κατά 10,7%, με τα πολυμερή 

του προπυλενίου να κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο (27%) επί του συνολικού. Το 

υπόλοιπο ποσό καλύφθηκε κυρίως από τις εξαγωγές πλακών και μεμβρανών (€5,5 

εκ) και είδη νοικοκυριού και οικιακής χρήσης (€5,5 εκ).  

Οι εξαγωγές ελαιόλαδου ανήλθαν σε €10,2 εκ. και λοιπών λαδιών από ελιά σε €25,3 

εκ. αυξανόμενες κατά 35,2%, γεγονός που βρίσκεται σε ευθεία αντιστοιχία με τη 

μειωμένη ισπανική παραγωγή.  

Μεγάλη αύξηση (80,9%) σημείωσαν επιπλέον τα διάφορα βιομηχανικά είδη με αυτά 

της κλάσης 9603 (σερβιέτες, πάνες και είδη υγιεινής) να ανέρχονται σε €15,1 εκ, 

καλύπτοντας μερίδιο 96,1% επί των συνολικών της κατηγορίας τους.  

Από την άλλη πλευρά, τα μηχανήματα που εξήχθησαν στην ισπανική αγορά 

σημείωσαν μείωση 76% σε σχέση με το περασμένο έτος. Παρόλα αυτά, η κλάση με 

τη μεγαλύτερη συμμετοχή στις εξαγωγές του κλάδου, ήταν οι μηχανές και συσκευές 

εκτύπωσης (€10,3 εκ) με τις χειροκίνητες μηχανικές συσκευές (€5,1 εκ) και τις 
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ηλεκτρικά θερμαινόμενες ηλεκτρικές συσκευές (€2,3 εκ). Ομοίως, μείωση 19,6% 

παρατηρήθηκε στις εξαγωγές καρπών και φρούτων, με την κλάση 0802 (φράουλες, 

σμέουρα και φραγκοστάφυλα κάθε είδους) να αποδίδει €11,7 εκ. 

Ανάλυση ισπανικών εξαγωγών 

Οι ισπανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, στις κύριες κατηγορίες εξαγόμενων 

προϊόντων, παρουσίασαν το 2017 καλές επιδόσεις, με τις περισσότερες κατηγορίες 

να εμφανίζουν αύξηση και λίγες μόνο υποχώρηση. Μεγαλύτερη αύξηση2 

παρουσίασαν οι εξαγωγές ορυκτών καυσίμων και λαδιών, οργανικών χημικών, 

μηχανημάτων, κρεάτων και προϊόντων χαλκού ενώ μικρότερης τάξης ήταν η αύξηση 

στο χαρτί, στα ιχθυηρά και στα ενδύματα. Υποχώρηση σημειώθηκε στις εξαγωγές 

ηλεκτρικών μηχανημάτων και φαρμακευτικών προϊόντων. 

Η διασπορά των ισπανικών εξαγωγών συνέχισε μειούμενη για μία ακόμη χρονιά, 

καθώς οι δέκα πρώτες κατηγορίες αντιστοιχούν στο 59,3% του συνόλου (έναντι 

58,6%  το 2016 και 56,3% το 2015) και οι δεκαπέντε πρώτες στο 72,3% του συνόλου 

(από 71,6% το 2016 και 69,9%, το 2015). 

             ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2017 

Αρ. Κατηγορία προϊόντος Αξία (€) Μερίδιο % Μεταβολή % 

     

1 Ορυκτά καύσιμα, ορυκτά λάδια [27] 166.718.399 9,37% +57,83 

2 Ενδύματα, πλην πλεκτών [62] 162.098.696 9,15% +7,46 

3 Οχήματα [87] 127.399.578 7,17% +2,36 

4 Ενδύματα πλεκτά [61] 121.193.156 6,83% +3,30 

5 Πλαστικά προϊόντα [39] 101.861.146 5,75% +0,25 

6 Κρέατα [02] 96.771.022 5,46% +14,06 

7 Χαλκός και προϊόντα χαλκού [74] 73.494.006 4,15% +10,95 

8 Μηχανήματα [84] 71.764.711 4,05% +15,76 

9 Φαρμακευτικά προϊόντα [30] 71.451.975 4,03% -9,85 

10 Ιχθυηρά [03] 57.300.023 3,22% +7,01 

11 Οργανικά χημικά [29] 54.444.388 3,05% +30,51 

12 Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός [85] 47.301.830 2,65% -117,02 

 13 Υποδήματα [64] 46.920.362 2,64% +3,83 

14 Χαρτί [48] 43.931.080 2,48% +9,56 

15 Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών [38] 37.109.454 2,09% +5,40 

 Σύνολο 15 πρώτων κατηγοριών 1.279.759.826 72,30%  

 Γενικό σύνολο ισπανικών εξαγωγών 1.770.180.231 100,00% +8,13% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

                                                           
2
 Συνδυασμός ποσοστιαίας μεταβολής και απόλυτης αξίας 


