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ΘΕΜΑ: Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Ισπανίας, έτους 2022 (ανάλυση κατά προϊόντα με 
στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ., συμπερίληψη ισπανικών στατιστικών στοιχείων DataComex) 
    
Το έτος 2022 η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία ανήλθε σε ιστορικά υψηλό 
επίπεδο, συγκεκριμένα της τάξεως των €2,1 δισ. (+75,7% έναντι του 2021), με το ύψος 
των ελληνικών εισαγωγών από Ισπανία να έχει ανέλθει το 2022 σε €2,75 δισ. (+18,2% έναντι του 
2021) σύμφωνα με τα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Κατωτέρω 
προβαίνουμε κατωτέρω σε συνοπτική και περιεκτική ανάλυση των κυριότερων κατηγοριών 
ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ισπανία και εισήχθησαν από αυτήν το έτος 2022, με 
βάση τα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.   
  
Εξετάζοντας τα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. με βάση τετραψήφιους κωδικούς δασμολογίου, τις ελληνικές 
εξαγωγές προς Ισπανία έτους 2022 χαρακτήρισε η μεγάλη άνοδος της αξίας των εξαγωγών 
μας επεξεργασμένων πετρελαιοειδών (ΚΔ 2710, υπερτετραπλασιασμός, προφανώς 
οφειλόμενος και στην άνοδο των τιμών των καυσίμων) και μηχανών επεξεργασίας δεδομένων 
(ΚΔ 8471, αύξηση 147%), καθώς και αξιόλογες αυξήσεις σε όλες τις σημαντικές για τις 
εξαγωγές μας κατηγορίες: βρώσιμων ψαριών, νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη 
(ΚΔ 0302, αύξηση 15,9%), ελασμάτων και ταινιών από αλουμίνιο (ΚΔ 7606, αύξηση 138,9%), 
φαρμάκων για τη λιανική πώληση (ΚΔ 3004, αύξηση 9,8%), χαλκοσωλήνων (ΚΔ 7411, 
αύξηση 4,9%), φραουλών, σμέουρων & βατόμουρων (ΚΔ 0810, αφορά κυρίως εξαγωγές 
ελληνικών ακτινιδίων, αύξηση 33,7%), σερβιετών και πανών για βρέφη (ΚΔ 9619, αύξηση 
23,3%), ελαιολάδου και κλασμάτων του (ΚΔ 1509, εκρηκτική αύξηση άνω του 1.000%), 
φύλλων και λεπτών ταινιών από αλουμίνιο (ΚΔ 7607, αύξηση 48,6%), μεταλλευμάτων 
ψευδαργύρου  (ΚΔ 2608, αύξηση 11,5%), σπερμάτων και ελαιωδών καρπών (ΚΔ 1207, 
αύξηση 1.500%), προϊόντων από καπνό (ΚΔ 2402, αύξηση 8,5%), τυριών (ΚΔ 0406, αύξηση 
45,1%), λοιπών ελαιολάδων (ΚΔ 1510, αύξηση 138,1%), πολυμερών προπυλενίου (ΚΔ 
3902,αύξηση 13,2%), πλακών, φύλλων και μεμβρανών από πλαστικές ύλες (ΚΔ 3920, 
αύξηση 25,7%), παρασκευασμένων / διατηρημένων φρούτων (ΚΔ 2008, 
υπερδεκαπλασιασμός), αιγοπρόβειων κρεάτων (ΚΔ 0204, αύξηση 0,8%), προϊόντων μακιγιάζ 
(ΚΔ 3304, αύξηση 21,5%), πιτών και στερεών υπολειμμάτων για ζωοτροφές (ΚΔ 2306, 
αύξηση 618,7%) και εντομοκτόνων / ζιζανιοκτόνων (ΚΔ 3808, αύξηση 11,5%). Αυξήσεις 
είχαμε επίσης στις κατηγορίες πωμάτων φιαλών (ΚΔ 8309, αύξηση 34,4% στα €9,38 εκατ.), 
μηχανών και συσκευών εκτύπωσης (ΚΔ 8443, αύξηση 1% στα €9,33 εκατ.) και λοιπών 
παρασκευασμάτων ζωοτροφών (ΚΔ 2309, αύξηση 259,4% στα €8,79 εκατ.).   
 
Ως εξαιρετικά σημαντικές νέες εξελίξεις το 2022 θεωρούμε την αύξηση της αξίας του 
παρθένου ελαιολάδου (με €43,35 εκατ.), με αποτέλεσμα την είσοδό του στην κατάταξη 
των κορυφαίων κατηγοριών των ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία, την επίσης 
σημαντική αύξηση των εξαγωγών λοιπών ελαιολάδων (στα €17,77 εκατ.), όπως και των 
ελαιωδών καρπών και σπόρων (στα €20,16 εκατ.) και των παρασκευασμάτων φρούτων 
(στα €14,65 εκατ.). Μένει να διαπιστώσουμε εάν οι εξαγωγές αυτές θα εξακολουθήσουν να 
κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα κατά τα επόμενα έτη.    
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Μεταξύ των σημαντικών κατηγοριών προϊόντων ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία, μειώσεις 
εμφανίζονται το 2022 στην αξία των δασμολογικών κωδικών υποδημάτων με 
εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (ΚΔ 6402, μείωση 17,7%), βρώσιμων 
μαλακοστράκων (ΚΔ 0306, μείωση 2,6%), γυναικείων μη πλεκτών ενδυμάτων και 
συμπληρωμάτων ένδυσης  (ΚΔ 6204, μείωση 13%), πλεκτών γυναικείων ενδυμάτων και 
συμπληρωμάτων ένδυσης (ΚΔ 6104, μείωση 10%), ηλιελαίου και άλλων σπορελαίων (ΚΔ 
1512, μείωση 69,6%), καθώς και πιατικών και ειδών νοικοκυριού από πλαστικές ύλες (ΚΔ 
3924, μείωση 41,5%).  
 
Από πλευράς ελληνικών εισαγωγών από Ισπανία το έτος 2022, κορυφαίες κατηγορίες 

υπήρξαν οι ακόλουθες: (α) Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 

ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, €234.907.828, αύξηση 24,5%, (β) Επιβατικά αυτοκίνητα και 

άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, ΚΔ 

8703, €149.130.943, αύξηση 9,1%, (γ) Κρέατα βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη, ΚΔ 0201, €106.246.060, αύξηση 33,9%, (δ) Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, 

φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια (μη πλεκτά) ΚΔ 6204, €100.724.708, αύξηση 

126,5% και (ε) Υδρογονάνθρακες κυκλικοί, ΚΔ 2902, €89.825.961, αύξηση 36,1%. 

 
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε αναλυτικά την εξέλιξη των αξιών του διμερούς 
εμπορίου Ελλάδας-Ισπανίας κατά το έτος 2022 σε κυριότερους τετραψήφιους 
κωδικούς δασμολογίου, σε σύγκριση με το 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά ελληνικά 
στατιστικά στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (αξίες άνω των €10 εκατ.).  
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ΠΗΓΗ: ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 

ΚΥΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΣ ΙΣΠΑΝΙΑ, 
2021-2022 (ποσά άνω των €10 εκατ.) 

2021 2022  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  1.193.697.984 2.097.170.851 +75,7% 

2710  Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός από ακατέργαστα λάδια)  

124.442.523 569.448.739 +357,6% 

8471 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, και 

μονάδες αυτών 

109.961.497 271.582.530 +147,0% 

0302 Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη 

176.085.266 204.079.265 +15,9% 

7606 Ελάσματα και ταινίες, από αργίλιο, με πάχος > 0,2 

mm 

37.032.726 88.477.649 +138,9% 

3004 Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 
3002, 3005 ή 3006) 

77.133.631 84.711.005 +9,8% 

7411 Σωλήνες από χαλκό 51.183.752 53.674.479 +4,9% 

0810 Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, φραγκοστάφυλα 
κάθε είδους 

32.558.882 43.531.137 +33,7% 

9619 Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη και 

παρόμοια είδη υγιεινής 

35.279.407 43.513.502 +23,3% 

1509  Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που λαμβάνονται 

αποκλειστικά από ελιές 

3.723.545 43.352.130 +1.064,3% 

7607 Φύλλα και λεπτές ταινίες, από αργίλιο, έστω και 
τυπωμένα ή επικολλημένα σε χαρτί, χαρτόνι 

15.154.619 22.521.400 +48,6% 

2608 Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα 
εμπλουτισμένα από αυτά 

20.016.248 22.318.006 +11,5% 

1207 Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, έστω και 

σπασμένα 

1.260.481 20.158.293 +1.499,3% 

2402  Πούρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή 

υποκατάστατα  

17.443.998 18.935.043 +8,5% 

0406  Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 12.278.676 17.820.410 +45,1% 

1510 Λάδια και τα κλάσματά τους, που λαμβάνονται 
αποκλειστικά από ελιές 

7.465.304 17.773.279 +138,1% 

3902 Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, σε 
αρχικές μορφές 

14.688.629 16.623.439 +13,2% 

3920  Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, 

από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις 

12.717.822 15.989.497 +25,7% 

2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη φυτών, 

παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

1.386.637 14.653.271 +956,7% 

0204 Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών, νωπά, 
διατηρημένα με απλή ψύξη ή κατεψυγμένα 

14.109.680 14.221.918 +0,8% 

3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 10.342.108 12.567.053 +21,5% 

99SS  Λοιπά προϊόντα 4.591.104 11.850.613 +158,1% 

2306  Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και 

σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 

1.558.642 11.202.530 +618,7% 

3808  Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, 
ζιζανιοκτόνα  

9.762.426 10.886.704 +11,5% 

ΣΥΝΟΛΟ 23 ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (77,7% του 

συνόλου το έτος 2022) 

790.177.603 1.629.891.892 106,3% 
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Προς συμπλήρωση της εικόνας, αναφέρουμε ότι με βάση τα πολύ πρόσφατα δημοσιευθέντα 

προσωρινά στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

έτους 2022 (DataComex), οι εισαγωγές της Ισπανίας από την Ελλάδα ανήλθαν σε 

€1,301 δισ., αυξημένες κατά 54% έναντι του έτους 2021 (€845,33 εκατ.), ενώ οι 

ισπανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε €3,059 δισ., αυξημένες κατά 16,1% 

έναντι του έτους 2021 (€2,634 δισ.). Επισημαίνεται ότι κατά κανόνα παρατηρούνται 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ελληνικών και ισπανικών στατιστικών στοιχείων διμερούς 

εμπορίου.  

 

Κύριες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία έτους 2022 με βάση τα ισπανικά 

στοιχεία εμφανίζονται οι εξής: (α) Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 

από ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, €334,46 εκατ. (+195,4%), (β) ψάρια βρώσιμα, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη, ΚΔ 0302, €198,77 εκατ. (+19,7%), (γ) φάρμακα για τη λιανική 

πώληση, ΚΔ 3004, €56,38 εκατ. (+47,6%), (δ) σωλήνες από χαλκό, ΚΔ 7411, €54,78 εκατ. 

(+7,7%) και (ε) φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, ακτινίδια κλπ., ΚΔ 0810, €49,15 εκατ. 

(+21,3%).      

 

Ως κύριες κατηγορίες ισπανικών εξαγωγών προς Ελλάδα έτους 2022, τα ισπανικά 

στοιχεία εμφανίζουν τις εξής: (α) Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 

από ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, €264,44 εκατ. (+476,7%), (β) επιβατικά αυτοκίνητα και 

άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, ΚΔ 

8703, €213,27 εκατ. (+33,7%), (γ) υδρογονάνθρακες κυκλικοί, ΚΔ 2902, €153,64 εκατ. 

(+44%), (δ) κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-

παντελόνια ΚΔ 6204, €101,07 εκατ. (+28,3%) και (ε) Κρέατα βοοειδών, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη, ΚΔ 0201, €102,64 εκατ. (+42,5%).     

 

                  

         Παντελής Γκάσιος 

                                                                                            Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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