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 ΠΡΕΣΒΕΙΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  
           Γραφείο Ο.Ε.Υ.           

 
                                        

Μαδρίτη, 28 Απριλίου 2017 
                                                                  

 

 

                 Διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ισπανίας έτους 2016 
 
 
Γενικά 
   
Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ισπανία διατήρησαν το 2016 την ανοδική 

τάση των τελευταίων έξι ετών, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,6%, 
ανερχόμενες σε €703,35 εκ. Ο όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών 
παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση 1,3%, στα €2,32 δισ., καθώς και οι ισπανικές 
εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση 1,7%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου, εις 
βάρος της Ελλάδας, αυξήθηκε κατά 2,5%, σε ετήσια βάση. Εάν δε ληφθεί υπόψη το 
εμπόριο καυσίμων, εντούτοις, η εξέλιξη των μεγεθών είναι λιγότερο ικανοποιητική για 
την Ελλάδα, καθώς καταγράφεται μικρότερη αύξηση των εξαγωγών (0,24%) και 
διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος κατά 10,7% (αύξηση ισπανικών εξαγωγών 
κατά 6,3%). Ως ποσοστό του διμερούς εμπορίου το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 
ελαφρά στο 39,6%, από 39,2% το 2015. Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από 
τις εξαγωγές υποχώρησε σε 43,2%, από 43,6%. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Διμερές Εμπόριο Ελλάδας-Ισπανίας (€ εκ.) 
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 μεταβολή 2016 μεταβολή 

Ελληνικές Εξαγωγές 414,39 481,50 543,69 580,79 674,07 698,82 3,7% 703,35 0,6% 

Ισπανικές Εξαγωγές 1.606,88 1.436,96 1.348,15 1.398,26 1.643,22 1.599,50 2,7% 1.626,52 1,7% 

Ισοζύγιο -1.192,49 -955,46 -804,46 -817,47 -969,15 -900,68 (-) 7,1% -923,17 2,5% 

Όγκος Εμπορίου 2.021,27 1.918,46 1.891,84 1.979,05 2.317,29 2.298,32 -0,8% 2.329,87 1,3% 

Κάλυψη εισαγ./εξαγ. 25,7% 33,4% 40,2% 42,0% 41,0% 43,6%  43,2%  

Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Διμερές εμπόριο πλην καυσίμων (€ εκ.) 
 2015 2016 μεταβολή 

Ελληνικές Εξαγωγές 616,25 617,78 0,24% 

Ισπανικές Εξαγωγές 1.463,95 1.556,73 6,33% 

Ισοζύγιο -847,70 -938,95 10,76% 

                         Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η Ισπανία κατατάσσεται στην 12η θέση 
των χωρών-εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων, με μερίδιο 2,8% επί του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών (το 2015 ήταν 10η με μερίδιο 2,7%). Αντιστρόφως, η Ισπανία 
ήταν, το 2016, στην 9η θέση, μεταξύ των χωρών-προμηθευτών της Ελλάδας με 
μερίδιο 3,6% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών (το 2015 8η με ίδιο μερίδιο). 
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Α/ Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών 
 

Οι είκοσι πρώτες κατηγορίες (διψήφια και οκταψήφια ανάλυση κεφαλαίων 
Συνδυασμένης Ονοματολογίας) ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ισπανία 
το 2016 είναι οι ακόλουθες:1 

 

1) Μηχανήματα [84]: €106,96 εκ. (μερίδιο 14,41% επί του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών), ετήσια μείωση 5,2%. Η άνοδος των εξαγωγών στο εν λόγω 
κεφάλαιο, την τελευταία τριετία, αφορά σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (κωδικός 
ΣΟ 84713000, αξίας €71,81 εκ. το 20162). Λοιπές κύριες υποκατηγορίες: συσκευές 
ποτίσματος (€5,85 εκ., όσο και το 2015), εκτυπωτές (αύξηση σε €5,45 εκ., από €2,35 
εκ.), κλιματιστικά μηχανήματα (€2,04 εκ., από €271 χιλ.3), μέρη θερμαντήρων νερού 
(αύξηση σε €1,27 εκ., από €1,17 εκ.), μηχανές πριονίσματος (μείωση σε €1,02 εκ., 
από €1,45 εκ.) και θερμαντήρες νερού (μείωση σε €488,4 χιλ., από €823,2 χιλ.). Η 
μέση σταθμική μεταβολή, την περίοδο 2011-2016 ήταν 3,84%. Οι συνολικές 
ισπανικές εισαγωγές μηχανημάτων παρουσίασαν, το 2016, αύξηση 4,4%, το δε 
μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών είναι 0,03% (0,09% το 2015 και 0,04%, το 2014).4 
Κυριότεροι προμηθευτές της Ισπανίας: Γερμανία 22,5%, Κίνα 12,2%, Ιταλία 10,1%. 

 
2) Ιχθυηρά [03]: €89,64 εκ. (μερίδιο 12,75%), ετήσια αύξηση 16,8%. Κύριες 

υποκατηγορίες προϊόντων: σπαρίδες (μερίδιο 30,8%, €27,8 εκ., από €32,1 εκ.), 
τσιπούρες (24,1%, αύξηση σε €21,5 εκ., από €9,8 εκ.), λαβράκι (16,9%, αύξηση σε 
€15,1 εκ., από €9,1 εκ.), γαρίδες (11,6%, αύξηση σε €10,3 εκ., από €10,1 εκ.) και 
αντσούγιες (1,3%, €1,1 εκ., από €1,4 εκ.). Την τελευταία πενταετία σημειώθηκε 
σταθμισμένη ετήσια αύξηση 0,11%. Οι ισπανικές εισαγωγές ιχθυηρών αυξήθηκαν 
κατά 13%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών 
εισαγωγών είναι 1,52% (από 1,51%, το 2015 και 1,68% το 2014). Κυριότεροι 
προμηθευτές: Μαρόκο 9,5%, Αργεντινή 7,4%, Γαλλία 6,6%.  

 
3) Καύσιμα [27]: €85,57 εκ. (μερίδιο 12,17%), ετήσια αύξηση 3,6%. Κύριες 

υποκατηγορίες: πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (46% της εν λόγω κατηγορίας) και 
καύσιμα αεριωθουμένων (39,2%). Την τελευταία πενταετία, η σταθμισμένη ετήσια 
αύξηση ήταν της τάξης του 2,14%. Οι ισπανικές εισαγωγές καυσίμων υποχώρησαν 
κατά 23,1%, ενώ το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών διαμορφώθηκε σε 0,3% (0,2% 
πέρυσι). Κυριότεροι προμηθευτές: Αλγερία 14,6%, Νιγηρία 10,5%, Ρωσία 8,3%. 

 
4) Φαρμακευτικά [30]: €51,33 εκ. (μερίδιο 7,3%), ετήσια αύξηση 20,2%. 

Κύριες υποκατηγορίες: φάρμακα που περιέχουν αλκαλοειδή (μερίδιο 90%, €45,9 εκ., 
από €37,4 εκ.) και παρασκευάσματα με βιταμίνες (€3,02 εκ., από €1,5 εκ.). Η 
σταθμισμένη ετήσια αύξηση, την περίοδο 2011-2016, ήταν 2,22%. Οι ισπανικές 
εισαγωγές φαρμακευτικών μειώθηκαν κατά 5%, το 2016, ενώ το μερίδιο των 
ελληνικών εξαγωγών ήταν 0,29%  (0,17% το 2015 και 0,16% το 2014). Κυριότεροι 
προμηθευτές: ΗΠΑ 23,1%, Γερμανία 15,9%, Ελβετία 9,7%.  

 
5) Πλαστικά [39]: €34,8 εκ. (μερίδιο 4,95%), ετήσια αύξηση 10,5%. Κύριες 

υποκατηγορίες: πολυπροπυλαίνιο (36%, αύξηση σε €12,5 εκ., από €11,6 εκ.), 
πλάκες, φύλλα, μεμβράνες από πλαστικές ύλες (μερίδιο 12%, μείωση σε €4,18 εκ., 

                                                 
1
  Σημειώνεται ότι, για ορισμένες κατηγορίες (φαρμακευτικά, ηλεκτρικά μηχανήματα, μηχανές, αλουμίνιο), τα στοιχεία 

της EUROSTAT (στα οποία βασίζεται η παρούσα ανάλυση, πλην ρητής μνείας σε άλλη πηγή) αποκλίνουν από εκείνα 
των ισπανικών Τελωνείων. Ειδικότερα, για την περίπτωση των μηχανημάτων (κεφάλαιο 84) και των διαφόρων 
αταξινόμητων προϊόντων (κεφάλαιο 99) βλ. σχετική παρατήρηση σε οικείες παραγράφους. 
2
 Σύμφωνα με στοιχεία των ισπανικών Τελωνείων, οι ελληνικές εξαγωγές υπολογίζονται μόλις σε €375,6 χιλ. Η 

σημαντική απόκλιση, που απαντάται στις εισαγωγές και από άλλες κοινοτικές χώρες (Ιταλία, Γερμανία), για τα 
συγκεκριμένα προϊόντα, αποδίδεται από το ισπανικό Υφυπουργείο Εμπορίου στο γεγονός ότι η κοινοτική 
μεθοδολογία καταχωρεί ως χώρα προέλευσης (procedencia) το τελευταίο σημείο αποστολής (Ελλάδα), ενώ η 
ισπανική το σημείο της αρχικής αποστολής (origen, εν προκειμένω Κίνα). 
3
 Έτος σύγκρισης, πλην ειδικής αναφοράς, το 2015. 

4
 Τα στοιχεία για τον προσδιορισμό του μεριδίου επί των ισπανικών εισαγωγών προέρχονται από τα ισπανικά 

Τελωνεία. 
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από €5,12 εκ.), πλαστικά είδη νοικοκυριού (14%, αύξηση σε €4,86 εκ., από €4,47 
εκ.), πολυστυρόλαιο διογκωμένο (αύξηση σε €2,39 εκ., από €1,84 εκ.) και 
πολυουρεθάνιο (αύξηση σε €3,28 εκ., από €1,04 εκ.). Την τελευταία πενταετία, οι 
εξαγωγές πλαστκών ήταν σταθερά άνω των €30 εκ., με σταθμικό μέσο όρο αύξησης 
0,7%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών εισαγωγών 
παρέμεινε σταθερό (0,35%). Κυριότεροι προμηθευτές: Γερμανία 18,8%, Γαλλία 
13,4%, Ιταλία 10,9%. Οι ισπανικές εισαγωγές πλαστικών αυξήθηκαν 0,26%. 

 
6) Αλουμίνιο [76]: €25,96 εκ. (μερίδιο 3,69%), ετήσια μείωση 0,05%. Κύριες 

υποκατηγορίες: λεπτά φύλλα και ταινίες αλουμινίου (μερίδιο 47,9%, μείωση σε 
€12,45 εκ., από €14,02 εκ.) και πλάκες και φύλλα κραμάτων αλουμινίου (47,9%, 
αύξηση σε €12,46 εκ., από €9,34 εκ.). Οι ελληνικές εξαγωγές εμφανίζουν ανοδική 
τάση, μετά την υποχώρηση το 2012, με μέση σταθμική αύξηση 0,48% την τελευταία 
πενταετία. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών 
εισαγωγών είναι 0,95% (όσο και τη διετία 2014-2015). Οι ισπανικές εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 3,3%, με κυριότερους προμηθευτές: Γαλλία 15%, Γερμανία 11,4%, 
Νορβηγία 11,3%. 

 
7) Χαλκός [74]: €25,75 εκ. (μερίδιο 3,66%), ετήσια μείωση 15,9%. Κύριες 

υποκατηγορίες είναι οι σωλήνες χαλκού σε σπείρες (52,6%, €13,56 εκ., από €13,8 
εκ.) και ευθείς (46,5%, μείωση σε €12 εκ., από €16,1 εκ.). Την περίοδο 2011-2016, 
σημειώθηκε σταθμική μείωση 0,78%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών χαλκού 
εμφανίζει σταθερά καλές επιδόσεις (1,8%-2,4% την τελευταία πενταετία). Κυριότεροι 
προμηθευτές: Γερμανία 16,3%, Γαλλία 13,1%, Ιταλία 12,1%. 

 
8) Καρποί και φρούτα [08]: €24,49 εκ. (μερίδιο 3,48%), ετήσια αύξηση 48,8%. 

Κύριες υποκατηγορίες: ακτινίδια (€8,47 εκ., από €7,85 εκ. το 2015), πορτοκάλια 
(εντυπωσιακή αύξηση σε €5,37 εκ., από €578 χιλ. για τα φρέσκα γλυκά και σε €2,18 
εκ., από €840 χιλ. για τα λοιπά), καρπούζια (αύξηση σε €1,18 εκ., από €733 χιλ.), 
νωπά ή αποξηραμένα φυστίκια (μείωση σε €1,71 εκ., από €2,21 εκ.) και σταφύλια 
(μείωση σε €964 χιλ., από €1,85 εκ.). Η μέση ετήσια αύξηση, το 2011-2016, ήταν 
4,34%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών εισαγωγών 
έχει ανέλθει σε 0,8% (από 0,4% το 2012). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν το 
2016 κατά 6,8%. Κυριότεροι προμηθευτές: ΗΠΑ 26,3%, Μαρόκο 7,1%, Γαλλία 5,4%. 

 
9) Ζωϊκά και φυτικά έλαια [15]: €23,44 εκ. (μερίδιο 3,33%), μείωση 35,9%. Η 

μείωση εντοπίζεται στα παρθένα ελαιόλαδα μη χημικώς μετασχηματισμένα (€4,17 
εκ., από €12,3 εκ.) και τα άλλα έλαια (€1,71 εκ., από €8,22 εκ.), ενώ μικρή αύξηση 
σημειώθηκε στις άλλες δύο εξαγώγιμες υποκατηγορίες, των ακατέργαστων λαδιών 
(€9,47 εκ., από €8,47 εκ.) και παρθένου ελαιόλαδου μειονεκτικού (€3,86 εκ., €3,64 
εκ.). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών εισαγωγών 
ελαίων ανήλθε σε 1,27% (από 1,84%). Κυριότεροι προμηθευτές (ως προς το 
ελαιόλαδο): Πορτογαλία (€122,7 εκ.), Τυνησία (€72,3 εκ.), Ιταλία (€40 εκ.). 
Σημειώνεται ότι, οι συνολικές ισπανικές εισαγωγές ελαιολάδου μειώθηκαν, το 2016, 
σε €297,4 εκ. (από €559,3 εκ.), ενώ οι εισαγωγές ελαίων εν γένει είχαν άνοδο 3,2%. 

 
10) Διάφορα προϊόντα αταξινόμητα [99]: €20,84 εκ. (μερίδιο 2,96%), ετήσια 

μείωση 26,6%. Σημειώνεται ότι, στo συγκεκριμένο κεφάλαιο, εμφανίζονται εξαγωγές 
μόνον τα τρία τελευταία έτη (2014-2016), δίχως να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω 
ανάλυσης και κατά συνέπεια προσδιορισμού των κατηγοριών προϊόντων (το 98,6% 
εμπίπτει στην δασμολογική κλάση εμπιστευτικού εμπορίου). Οι ισπανικές εισαγωγές 
στην εν λόγω κατηγορία καταγράφουν αύξηση 10,3%. 

 
11) Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός [85]: €16,64 εκ. (μερίδιο 2,37%), 

ετήσια μείωση 37,9%. Κύριες υποκατηγορίες είναι αυτές των ηλεκτρικών 
συσσωρευτών (μερίδιο 41,1%, €6,82 εκ., από €7,66 εκ. το 2015) και των συσκευών 
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λήψης-μετάδοσης δεδομένων (μερίδιο 42,3%) στην οποία παρουσιάζεται σημαντική 
μείωση (€7,03 εκ., από €15,1 εκ.). Η εξέλιξη των εξαγωγών στη συγκεκριμένη 
κατηγορία εμφανίζει διακυμάνσεις, την περίοδο 2011-2016, με μέση σταθμική 
μεταβολή 0,45%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών 
εισαγωγών είναι 0,06% (0,18% το 2015 και 0,06%, το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές 
αυξήθηκαν κατά 2,16%, με κυριότερους προμηθευτές τις Κίνα 20,7%, Γερμανία 
12,3%, Γαλλία 8,7%. 

 
12) Δημητριακά [10]: €11,97 εκ. (μερίδιο 1,7%), αύξηση 908%. Κύριες 

υποκατηγορίες είναι το σκληρό σιτάρι (αύξηση σε €6,86 εκ., από €1,15 εκ.) και το 
ρύζι (€2,2 εκ., από €13,2 χιλ. το 2015 και €2,06 εκ. το 2014). Οι εξαγωγές 
δημητριακών παρουσιάζουν έντονη διακύμανση, με μέση πάντως σταθμική μεταβολή 
4,53%, την περίοδο 2011-2016. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ισπανικές εισαγωγές 
δημητριακών μειώθηκαν, το 2016, κατά 3,5%. Κύριοι προμηθευτές είναι η Γαλλία 
25,7%, η Ουκρανία 18,8% και το Ην. Βασίλειο 9,3%. 

 
13) Καλλυντικά [33]: €11,03 εκ. (μερίδιο 1,57%), αύξηση 22%. Κύριες 

υποκατηγορίες είναι τα προϊόντα περιποίησης δέρματος (73%, αύξηση σε €8,03 εκ., 
από €6,62 εκ.) και τα σαμπουάν (12,5%, αύξηση σε €1,37 εκ., από €1,11 εκ.). Η 
μέση σταθμική μεταβολή την πενταετία 2011-2016 ήταν 2,43% (με σταθερά ανοδική 
τάση, από το 2012 και έπειτα). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των 
ισπανικών ήταν 0,36% (0,27% το 2015 και 0,32% το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές 
αυξήθηκαν 5,4%. Κυριότεροι προμηθευτές: Γαλλία 32,2%, Γερμανία 14%, Ιρλανδία 
11,7%. 

 
14) Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών [38]: €8,98 εκ. (μερίδιο 1,28%), 

αύξηση 38,7%. Κύρια υποκατηγορία είναι παραδοσιακά οι ενεργοποιημένοι 
άνθρακες (€2,34 εκ., από €2,32 εκ. το 2015). Αξιοσημείωτη ήταν, το 2016, η αύξηση 
στην υποκατηγορία των επιθεμάτων νικοτίνης (στα €2,45 εκ., από €485 χιλ.). Μικρές 
μειώσεις σημειώθηκαν στις λοιπές υποκατηγορίες, όπως εντομοκτόνα (στα €838,7 
χιλ., από €898,7 χιλ.) και τα ποντικοφάρμακα (€301,5 χιλ., από €443,82 χιλ.). Οι 
εξαγωγές στην εν λόγω κατηγορία εμφανίζουν σταθερή άνοδο όλη την περίοδο 2011-
2016, με μέση σταθμική αύξηση 2,82%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών ήταν 
0,11% το 2016 (0,07% το 2015 και 0,06% το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές 
αυξήθηκαν 3%. Κυριότεροι προμηθευτές: Γερμανία 22,2%, Γαλλία 11,6%, ΗΠΑ 8,4%. 

 
15) Κρέατα [02]: €8,28 εκ. (μερίδιο 1,18%), ετήσια αύξηση 5,5%. Κύρια 

υποκατηγορία είναι τα πρόβεια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (αύξηση σε €6,03 
εκ., από €4,88 εκ.) και κατεψυγμένα (μείωση σε €577,1 χιλ., από €1,58 εκ.) και τα 
νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη κρέατα αιγοειδών (αύξηση σε €1,66 εκ., από 
€1,15 εκ.). Την περίοδο 2011-2016 σημειώνεται συνεχής ανοδική πορεία (μέση 
σταθμική αύξηση 3,19%). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε 0,6% 
(0,62% το 2015 και 0,4% το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές κρέατος αυξήθηκαν 4,7%, 
με κυριότερους προμηθευτές τις Ολλανδία 20,2%, Πολωνία 13,1%, Γερμανία 13%. 

 
16) Ενδύματα, πλην πλεκτών [62]: €8,09 εκ. (μερίδιο 1,15%), αύξηση 53,3%. 

Κύριες υποκατηγορίες είναι τα γυναικεία βαμβακερά και συνθετικά ταγιέρ, ζακέτες 
φορέματα (€2,74 εκ., από €1,83 εκ.) και οι γυναικίες μπλούζες-πουκάμισα (€1,51 εκ., 
από €880 χιλ.). Η σταθμισμένη μεταβολή την περίοδο 2011-2016 ήταν 0,38%, το 
μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών παραμένει, εντούτοις, περιορισμένο στο 0,007% 
(0,008% το 2015 και 0,007% το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν 8,2%. 
Κύριοι προμηθευτές: Κίνα 21,4%, Μαρόκο 14,2%, Τουρκία 11,8%. 

 
17) Πλεκτά ενδύματα [61]: €7,78 (μερίδιο 1,11%), ετήσια μείωση 23%. Κύριες 

υποκατηγορίες: γυναικεία φορέματα, πουκάμισα και μπλούζες βαμβακερά (€927,7 
χιλ., από €1,15 εκ.) και συνθετικά (€698,3 χιλ., από €2,68 εκ.), βαμβακερά φανελάκια 
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και t-shirt (€1,45 εκ., από €1,68 εκ.), γυναικεία ταγιέρ, ζακέτες και φορέματα από 
συνθετικές ίνες (€670,2 χιλ., από €1,34 εκ.). Την περίοδο 2011-2016, η σταθμική 
ετήσια μεταβολή ήταν -2,36%, ενώ και το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο 
σύνολο των ισπανικών εισαγωγών βαίνει μειούμενο (0,03% το 2016, 0,07% το 2015 
και 0,19%, το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν 7,9%, με κυριότερους 
προμηθευτές τις Κίνα 21,5%, Μπαγκλαντές 16,8%, Τουρκία 11,2%. 

 
18) Ποτά [22]: €7,59 εκ. (μερίδιο 1,08%), μείωση 8,68%. Κύρια υποκατηγορία 

είναι το ουίσκι (83,8%). Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών κρασιού ανήλθε 
μόλις σε €34 χιλ. (€183 χιλ. το 2015 και €124 χιλ. το 2014). Η σταθμική ετήσια 
μεταβολή, το 2011-2016, ήταν -3,38%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών ποτών 
στο σύνολο των ισπανικών εισαγωγών είναι 0,22% (0,33% το 2015 και 0,6%, το 
2014). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν 3,2%. Κυριότεροι προμηθευτές: Γαλλία 
18,6%, Ην. Βασίλειο 16,5%, Ολλανδία 15,4%. 

 
19) Γαλακτοκομικά [04]: €6,95 εκ. (μερίδιο 0,99%), αύξηση 33%. Κύριες 

υποκατηγορίες είναι η φέτα (€2,27 εκ., από €1,81 εκ.), ο ορός γάλακτος σε σκόνη 
(€2,17 εκ., από €1,29 εκ.) και το γιαούρτι (€1,24 εκ., από €1,16 εκ.). Οι ελληνικές 
εξαγωγές γαλακτοκομικών εμφανίζουν σταθερά ανοδική τάση την τελευταία 
πενταετία (2,92%). Οι ισπανικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,8% το 2016. Κύριοι 
προμηθευτές είναι: Γαλλία 31%, Γερμανία 18,6%, Ολλανδία 12,7%. 

 
20) Καπνός [24]: €6,46 εκ. (μερίδιο 0,92%), αύξηση 28,3%. Οι εξαγωγές 

αφορούν σχεδόν αποκλειστικά στα τσιγάρα (96%), αυξήθηκαν δε, το 2016, σε €6,34 
εκ. (από €4,87 εκ.). Την πενταετία 2011-2016 σημειώθηκε μέση σταθμική αύξηση 
1,84%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών ήταν το 2016 0,42% (όσο και το 2015). 
Κύριοι προμηθευτές: Γερμανία 45%, Πορτογαλία 21,8%, Πολωνία 11,5%. 

 
Εκ των υπολοίπων κεφαλαίων της ΣΟ, άξιες λόγου εξαγωγικές επιδόσεις 

σημειώθηκαν στις ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: 
 
 Όργανα και συσκευές οπτικής, μέτρησης και ελέγχου [90]: €6,34 εκ. (μερίδιο 

0,9%), ετήσια μείωση 50,2%. Κύρια υποκατηγορία είναι τα εξαρτήματα για μετρητές 
ηλεκτρισμού (70% του συνόλου της εν λόγω κατηγορίας, μείωση σε €4,4 εκ., από 
€11,5 εκ.5). 

Σίδηρος και χάλυβας [72]: €5,9 εκ. (μερίδιο 0,84%), ετήσια αύξηση 1,5%. 
Κύριες υποκατηγορίες είναι τα πλατέα προϊόντα έλασης (αύξηση σε €2,92 εκ., από 
€2,69 εκ.) και ο λευκοσίδηρος (μείωση σε €2,73 εκ., από €2,96 εκ.).  

Δέρματα πλην γουνοδερμάτων [41]: €5,76 εκ. (μερίδιο 0,82%), αύξηση 24%. 
Κύρια υποκατηγορία είναι τα ακατέργαστα δέρματα προβατοειδών (56%). 

Σπέρματα και καρποί [12]: €5,17 εκ. (μερίδιο 0,74%), αύξηση 75,4%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι οι βαμβακόσποροι (90%). 

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής [21]: €4,91 εκ. (μερίδιο 0,69%), αύξηση 
24,4%. Κύρια υποκατηγορία είναι τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών (€2,73 εκ., από 
€1,67 εκ.). 

Προϊόντα κοσμηματοποιίας [71]: €4,84 εκ. (μερίδιο 0,69%), μείωση 4,6%. 
Κύρια υποκατηγορία είναι τα κοσμήματα και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα, 
άργυρο ή επιστρωμένα (€3,29 εκ., από €3,61 εκ.) και οι απομιμήσεις κοσμημάτων 
(€1,03 εκ., από €1,06 εκ.). Οι εξαγωγές κοσμημάτων παρουσιάζουν ανοδική πορεία 
από το 2012 και έπειτα. 

Χημικά προϊόντα [34]: €4,8 εκ. (μερίδιο 0,68%), αύξηση 55,1%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι τα παρασκευάσματα για πλύσιμο και καθαρισμό (€2,24 εκ., από 
€1,07 εκ.) και τα σαπούνια σε υγρή μορφή (€1,38 εκ., από €910,6 χιλ.). 

                                                 
5
 Έτος σύγκρισης το 2015. 
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Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες [26]: €4,42 εκ. (μερίδιο 0,63%), αύξηση 
343%. Κύριες υποκατηγορίες είναι τα κράματα ψευδαργύρου (€2,86 εκ., από 
μηδενικές) και αλουμινίου (€1,12 εκ., από €418 χιλ.). 

Τεχνουργήματα κοινών μετάλλων [83]: €4,39 εκ. (μερίδιο 0,63%), μείωση 
15,8%. Κύρια υποκατηγορία είναι τα πώματα (μείωση σε €3,5 εκ., από €4,6 εκ.). 

Βαμβάκι [52]: €4,17 εκ. (μερίδιο 0,59%), μείωση 9%. Κύρια υποκατηγορία 
είναι τα νήματα από βαμβάκι (88%). 

Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων [20]: €4,02 εκ. (μερίδιο 0,57%), 
μείωση 8,9%. Κύριες υποκατηγορίες είναι οι ελιές (€1,45 εκ., από €2,93 εκ.) και τα 
ροδάκινα (€310 χιλ., από €848,7 χιλ.). 

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο [68]: €3,91 εκ. (μερίδιο 0,56%), 
μείωση 2,2%. Κύρια υποκατηγορία είναι τα μάρμαρα-τραβερτίνη (€2,23 εκ., από 
€2,43 εκ.) και τα διάφορα τεχνουργήματα τσιμέντου (€1 εκ., από €1,01 εκ.). 

Βαφές και χρωστικές ύλες [32]: €3,31 εκ. (μερίδιο 0,47%), αύξηση 27,6%. 
Κύρια υποκατηγορία είναι τα χρώματα και βερνίκια (63%). 

Υποδήματα [64]: €3,21 εκ. (μερίδιο 0,46%), μείωση 15,5%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι τα αθλητικά υποδήματα (€642,5 χιλ., από €761,14 χιλ.) και άλλα 
ανδρικά και γυναικεία υποδήματα (€457,3 χιλ., από €430 χιλ.). 

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο [73]: €3,21 εκ. (μερίδιο 0,46%), αύξηση 
42,4%. Κύρια υποκατηγορία είναι οι ανοξείδωτοι νεροχύτες (€1,49 εκ., από €731,8 
χιλ.) και οι σωλήνες (€635,7 χιλ., από €717,6 χιλ.). 

Διάφορα βιομηχανικά είδη [96]: €3 εκ. (μερίδιο 0,43%), αύξηση 163,8%. 
Κύριες υποκατηγορίες οι πάνες για ενήλικες (€1,99 εκ., από μηδενικές) και οι 
βρεφικές πάνες (€449 χιλ., από €365 χιλ.). 

Ανόργανα χημικά [28]: €2,93 εκ. (μερίδιο 0,42%), αύξηση 34,3%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι το οξείδιο του ψευδαργύρου (€1,51 εκ., από €1,44 εκ.) και το 
υδροξείδιο του αργιλίου (€1,39 εκ., από €715,6 χιλ.). 

Παιχνίδια [95]: €2,89 εκ. (μερίδιο 0,41%), αύξηση 105,4%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι τα είδη γυμναστικής/αθλητισμού (€1,56 εκ., από μηδενικές), 
άλλα είδη για γιορτές-φεστιβάλ (€427,4 χιλ., από €527,2 χιλ.) και παιγνίδια-αινίγματα 
(€444 χιλ., από €219 χιλ.). 

Ορυκτά [25]: €2,58 εκ. (μερίδιο 0,37%), αύξηση 39,8%. Κύριες υποκατηγορίες 
είναι τα μάρμαρα-τραβερτίνη (€1,06 εκ., από €303 χιλ.) και βερμικουλίτης, περλίτης 
και χλωρίτης (€1 εκ., από €579,2 χιλ.). 

Καουτσούκ [40]: €2,4 εκ. (μερίδιο 0,34%), μείωση 8%. Κύρια υποκατηγορία 
είναι τα τεχνουργήματα από βουλκανισμένο καουτσούκ (€2,34 εκ., από €2,5 εκ.). 

Λιπάσματα [31]: €2,36 εκ. (μερίδιο 0,34%), μείωση 74,2%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι τα μείγματα νιτρικού αμμωνίου (66%). 

Υφάσματα μη υφασμένα [56]: €2,29 εκ. (μερίδιο 0,33%), αύξηση 5,2%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι τα υφάσματα από τεχνητές ίνες (€1,18 εκ., από €1 εκ.) και τα 
δίχτυα (€614,8 χιλ., από €567,3 χιλ.). 

Οργανικά χημικά προϊόντα [29]: €2,27 εκ. (μερίδιο 0,32%), αύξηση 186,2%. 
Κύριες υποκατηγορίες τα πολυκαρβοξυλικά οξέα (€955,5 χιλ., από €474,8 χιλ.) και οι 
ετεροκυκλικές ενώσεις (€807,5 χιλ., από μηδενικές). 

Δερμάτινα είδη [42]: €2,2 εκ. (μερίδιο 0,31%), μείωση 5,4%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι οι τσάντες χειρός (€1,62 εκ., από €1,76 εκ.). 

Υφαντουργικά είδη [63]: €2,2 εκ. (μερίδιο 0,31%), μείωση 39%. Το ήμισυ των 
εξαγωγών αφορά σε πανιά καθαριότητας/κουζίνας (€1,22 εκ., από €1,78 εκ.). 

Συνθετικές ίνες συνεχείς [54]: €2,08 εκ. (μερίδιο 0,3%), αύξηση 4,6%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι τα υφάσματα από νάιλον ή πολυεστέρες (€735,8 χιλ., από 
€690,2 χιλ.), τα υφάσματα από νήματα συνθετικών ινών (€645,9 χιλ, από €637,3 χιλ.) 
και τα νήματα πολυπροπυλενίου (€425,9 χιλ., από €561,5 χιλ.). 

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς [55]: €2,03 εκ. (μερίδιο 0,29%), αύξηση 1,7%. 
Κύρια υποκατηγορία είναι τα νήματα από τεχνητές ίνες (83%). 
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Έπιπλα [94]: €2 εκ. (μερίδιο 0,29%), αύξηση 37,9%. Κύριες υποκατηγορίες τα 
ξύλινα έπιπλα υπνοδωματίων, καθιστικών και καταστημάτων (€844 χιλ., από €211,4 
χιλ.) και τα στρώματα (€553,9 χιλ., από €196,1 χιλ.). 

Χαρτί [48]: €1,86 εκ. (μερίδιο 0,27%), μείωση 39,2%. Κύριες υποκατηγορίες 
είναι το αυτοκόλλητο χαρτί/χαρτόνι (€328,4 χιλ., από €436,2 χιλ.), οι δίσκοι/πιάτα 
(€586,5 χιλ., από €557,3 χιλ.) και οι χαρτοπετσέτες (€303,7 χιλ., από €323,8 χιλ.). 

Οχήματα [87]: €1,75 εκ. (μερίδιο 0,25%), μείωση 37,6%. Πρόκειται, ως επί το 
πλείστον, για μέρη και εξαρτήματα επιβατικών οχημάτων (70%). 

Υπολείμματα βιομηχανιών διατροφής [23]: €1,61 εκ. (μερίδιο 0,23%), μείωση 
56,8%. Στην πλειοψηφία (70%) πρόκειται για πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα από 
την εξαγωγή φυτικών λιπών ή λαδιών (€1,43 εκ., από €3,07 εκ.). 

Προϊόντα εκδοτικών οίκων [49]: €1,58 εκ. (μερίδιο 0,23%), μείωση 40,7%. 
Αφορούν σε βιβλία και φυλλάδια (89%). 

Παρασκευάσματα δημητριακών [19]: €1,46 εκ. (μερίδιο 0,21%), αύξηση 
20,4%. Κύριες υποκατηγορίες είναι τα μπισκότα (€381,5 χιλ., από €596,7 χιλ.) και τα 
μείγματα-ζυμάρια για παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας (€277 χιλ., από €201,7 χιλ.). 

Γουνοδέρματα [43]: €1,03 εκ. (μερίδιο 0,15%), μείωση 24%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι τα εξαρτήματα ενδυμάτων από γουνοδέρματα (€240,3 χιλ., από 
€491,9 χιλ.). 

 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Κυριότερες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών 2016 

Κατηγορία προϊόντος Αξία (€) Μερίδιο  Μεταβολή 

Μηχανήματα [84] 101.377.888 14,41% -5,22% 

Ιχθυηρά [03] 89.645.490 12,75% 16,80% 

Ορυκτά καύσιμα [27] 85.578.787 12,17% 3,64% 

Φαρμακευτικά προϊόντα [30] 51.330.976 7,30% 20,24% 

Πλαστικά προϊόντα [39] 34.823.920 4,95% 10,45% 

Αλουμίνιο και προϊόντα [76] 25.968.945 3,69% -0,05% 

Χαλκός και προϊόντα χαλκού [74] 25.757.377 3,66% -15,93% 

Καρποί και φρούτα [08] 24.495.050 3,48% 48,76% 

Ζωικά και φυτικά έλαια [15] 23.447.215 3,33% -35,85% 

Διάφορα προϊόντα αταξινόμητα [99] 20.840.733 2,96% -26,64% 

Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός [85] 16.648.924 2,37% -37,91% 

Δμητριακά [10] 11.971.668 1,70% 908,61% 

Καλλυντικά [33] 11.032.222 1,57% 22,01% 

Διάφορα χημικά προϊόντα [38] 8.987.632 1,28% 38,72% 

Κρέατα [02] 8.280.837 1,18% 5,45% 

Σύνολο 15 πρώτων κατηγοριών 540.187.664 63,54%  

Γενικό σύνολο ελληνικών εξαγωγών 703.351.655 100,00% 0,6% 

Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
 
 
Παρατηρήσεις 
 
Τα αγροτικά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα αποτελούν, παραδοσιακά, 

την κατηγορία προϊόντων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των ελληνικών 
εξαγωγών στην Ισπανία (βλ. αναφορά σε πλαίσιο κατωτέρω6). Το 2016 το μερίδιό 
τους αυξήθηκε σε 26,8%, έναντι 23,8% το προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της 

                                                 
6
 Στοιχεία EUROSTAT, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
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αύξησης των πρωτογενών προϊόντων, κυρίως εκείνων που προορίζονται απ' ευθείας 
για κατανάλωση (€113,6 εκ., από €91,6 εκ.), αλλά και όσων κατευθύνονται στη 
μεταποίηση (σε €14 εκ., από €4,2 εκ.). Αντίθετα, υποχώρηση σημείωσαν οι εξαγωγές 
των επεξεργασμένων τροφίμων-ποτών, τόσο εκείνων με προορισμό την ισπανική 
μεταποιητική βιομηχανία (€15,9 εκ., από €19,7 εκ.), όσο και τα νοικοκυριά (€45,4 εκ., 
από €51,2 εκ.). Τα ιχθυηρά παραμένουν τα προϊόντα με την καλύτερη επίδοση, σε 
όρους μεριδίου αγοράς, επί των ισπανικών εισαγωγών (σημειώνοντας αξιόλογη 
αύξηση). Οι εξαγωγές ελαιολάδου ήταν σημαντικά μειωμένες, σε ευθεία αντιστοιχία 
με την υψηλή ισπανική παραγωγή της προηγούμενης περιόδου. Αξιόλογη ήταν η 
αύξηση των εξαγωγών καρπών και φρούτων (48,8%), των δημητριακών (908,6%) 
και των γαλακτοκομικών (33%) και σε μικρότερη έκταση των κρεάτων (5,5%) και των 
διαφόρων παρασκευασμάτων διατροφής (24,4%). Οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών 
παραμένουν, σε απόλυτους όρους, σε πολύ χαμηλό επίπεδο. 

 
Οι πρώτες ύλες (πλην καυσίμων) αποτελούν το 21,3% του συνόλου των 

εξαγωγών της Ελλάδας, εκ των οποίων η πλειοψηφία (90%) έχει υποστεί κάποιας 
μορφής αρχική επεξεργασία. Το 2016 υπήρξε αύξηση των κατ' εξοχήν πρώτων υλών 
(€14,3 εκ., από €9,6 εκ.) και μείωση των εξαγωγών επεξεργασμένων (€135,3 εκ., 
από €143,3 εκ.). 

 
Τα καταναλωτικά αγαθά κατέχουν μερίδιο 17,4%, με σημαντικότερη 

υποκατηγορία τα μη διαρκή (70,6%), ενώ ακολουθούν τα ημιδιαρκή (25,3%) και τα 
διαρκή (4,3%). Το 2016 παρουσίασαν σημαντική αύξηση οι εξαγωγές των μη 
διαρκών (24,4%), ενώ υποχώρησαν εκείνες των διαρκών (-17,9%) και των 
ημιδιαρκών (-0,6%). Εκ των σημαντικότερων, σε όρους απόλυτων μεγεθών, 
κατηγοριών προϊόντων, οι εξαγωγές φαρμακευτικών, μη πλεκτών ενδυμάτων και 
καλλυντικών εμφάνισαν άνοδο, ενώ των λοιπών ενδυμάτων και των ειδών 
κοσμηματοποιίας υποχώρηση. 

  
Τα κεφαλαιουχικά αγαθά εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις την τελευταία τριετία, 

ως μερίδιο επί του συνόλου, με το ποσοστό συμμετοχής τους να ανέρχεται σε 17,5% 
το 2016 (από μόλις 3,9% το 2013), κυρίως ως αποτέλεσμα της εμφάνισης υψηλών 
εξαγωγών σε μία κατηγορία προϊόντων (βλ. ανωτ. φορητές ηλεκτρονικές συσκευές).  

 
Το μερίδιο των εξαγωγών καυσίμων, επί  του συνόλου των ελληνικών 

εξαγωγών, ανήλθε σε 12,2%, από 11,8% το 2015. Τέλος, ο εξοπλισμός μεταφορών 
αποτελεί το 1,5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. 

 
Η εξέλιξη των εξαγωγών στις κατηγορίες πρώτων υλών (επεξεργασμένων και 

μη) και ενδιάμεσων βιομηχανικών αγαθών αντανακλά, ως ένα βαθμό, τη 
δραστηριότητα σε κλάδους της ισπανικής οικονομίας, για τους οποίους προορίζονται 
(μεταποίηση, κατασκευές). Κατ' αντιστοιχία, δύναται να ερμηνευθεί η αύξηση σε 
ορισμένες κατηγορίες προϊόντων και η μείωση σε άλλες. Θετικό στοιχείο αποτελεί η 
αύξηση των εξαγωγών, το 2016, μηχανημάτων, πλαστικών και διάφορων χημικών 
προϊόντων, στο μέτρο που τα εν λόγω προϊόντα ενσωματώνουν, σε ποικίλο βαθμό, 
μέση και υψηλή προστιθέμενη αξία. Οι μεταβολές στις εξαγωγές βιομηχανικών και 
ενδιάμεσων προϊόντων (εκτός των 15 πρώτων) εντοπίζονται σε κατηγορίες με μικρή 
συμμετοχή στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. 

 



 
 Πρεσβεία Μαδρίτης, Γραφείο ΟΕΥ - Avda. Dr. Arce 24-28002 
 Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

9 

 
 

 
 
 
Παραθέτουμε, ακολούθως, τις είκοσι κατηγορίες προϊόντων (διψήφιες 

κατηγορίες ΣΟ) οι εξαγωγές των οποίων παρουσιάζουν αξιόλογη θετική τάση την 
περίοδο 2011-20167. 

 

                                                 
7
 Στοιχεία EUROSTAT, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

Διαχρονική εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών κατά κατηγορίες ανάλογα με προορισμό 
χρήσης (1995-2016) 

 
 
Τρόφιμα-ποτά: Το μερίδιό επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών έχει 
περιοριστεί από το επίπεδο του 50-55%, περίπου κατά το ήμισυ. Η πορεία των 
εξαγωγών διακρίνεται από έντονες διακυμάνσεις, ενίοτε ικανού εύρους, είτε θετικές 
(από 19% το 2007 σε 28,6% το 2009), είτε αρνητικές (από 31,9% το 2013 σε 19,7% 
το 2014). Τα προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση αποτελούν την 
πλειοψηφία, σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια της υπό εξέταση χρονολογικής σειράς, με 
αναλογία μεταποιημένων και μη της τάξης του 1:2 με 1:3. Το μερίδιο των προϊόντων 
που προορίζονται για την μεταποίηση, υπό μορφή εισροών, είναι περιορισμένο (δεν 
υπερβαίνει το 2% για τα μεταποιημένα και 1,5% για τα μη μεταποιημένα, ως μέσος 
όρος την τελευταία δεκαετία). 
 
Πρώτες ύλες: Το ειδικό βάρος των εξαγωγών πρώτων υλών έχει υποχωρήσει από 
το 40% κατά μέσο όρο το πρώτο ήμισυ της εξεταζόμενης περιόδου, στο 30% το 
δεύτερο. Η πτωτική τάση διατηρείται, καίτοι λιγότερο έντονη και την περίοδο 2006-
2016, είναι δε εμφανέστερη στις πρώτες ύλες που έχουν υποστεί επεξεργασία, οι 
οποίες αποτελούν άνω του 90% του συνόλου των εξαγωγών στη συγκεκριμένη 
κατηγορία. 
 
Κεφαλαιουχικά αγαθά: Οι επιδόσεις των εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών 
παρουσιάζουν θετική πορεία, ειδικότερα το διάστημα 2006-2016 και δει τα τελευταία 
τρία έτη (μέσος όρος μεριδίου 9,3% και 17,8%, αντίστοιχα, έναντι 4% το 1995-2005). 
 
Καταναλωτικά αγαθά: Η συμμετοχή των καταναλωτικών αγαθών στο σύνολο των 
ελληνικών εξαγωγών σημείωσε σημαντική αύξηση, την εξεταζόμενη περίοδο (από 
5,4% στο 17,4%). Ό κύριος όγκος των εξαγωγών αφορά σε μη διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά, τα οποία παρουσιάζουν σταθερή αύξηση του μεριδίου τους (4,1%, 8,9% και 
10,7% κατά σειρά τις τελευταίες τρεις πενταετίες). Τα ημιδιαρκή αγαθά εμφανίζουν 
πολύ μικρή διακύμανση από την μέση τιμή του μεριδίου 5% της τελευταίας δεκαετίας. 
Όσον αφορά στα διαρκή καταναλωτικά, είχαν αξιόλογες επιδόσεις την περίοδο 
2001-2010 (μερίδιο 6,1%), οι οποίες έκτοτε έχουν ελαχιστοποιηθεί (μερίδιο 
μικρότερο του 1% το 2012-2016). 
 
Καύσιμα: Οι εξαγωγές καυσίμων χαρακτηρίζονται από περιοδικότητα με έντονες 
διακυμάνσεις και αυξημένη συμμετοχή στο σύνολο των εξαγωγών την τελευταία 
πενταετία (μερίδιο 17%, έναντι μέσου όρου 9% την εξεταζόμενη περίοδο). 
 
Εξοπλισμός μεταφορών: Έχει εν γένει πολύ περιορισμένη και δη φθίνουσα 
συμμετοχή (μόλις 1,5%, ως μέσο όρο, την περίοδο 2010-2016). 
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Κατηγορές προϊόντων με συγκριτικά ικανοποιητικά μερίδια αγοράς (ποσοστό 

ελληνικών εξαγωγών επί ισπανικών εισαγωγών, βλ. σχετικό Παράρτημα Δ), κατά την 
περίοδο 2010-2016, είναι οι ακόλουθες: χαλκός (2%), ιχθυηρά (1,52%), 
γουνοδέρματα (1,31%), έλαια (1,22%), βαμβάκι (1,1%), αλουμίνιο (0,95%), ορυκτά 
(0,8%), δέρματα (0,67%), λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης (0,64%), λιπάσματα 
(0,62%), υφάσματα μη υφασμένα (0,62%). 

 
Επίσης, τάση διεύρυνσης των μεριδίων, ομολογουμένως ακόμη 

περιορισμένων, παρατηρείται στις εξής κατηγορίες: κρεάτων, φρούτων και καρπών, 
καπνού, λοιπών χημικών προϊόντων, τεχνουργημάτων από πέτρα/γύψο/τσιμέντο, 
κοσμημάτων. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σχεδόν για την πλειοψηφία των υπό εξέταση 

δασμολογικών κεφαλαίων, διαπιστώνεται, επί σειρά ετών, υψηλή συγκέντρωση σε 
περιορισμένο αριθμό κατηγοριών προϊόντων (χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης του 
εξαγωγικού μείγματος). Το γεγονός αυτό καθιστά την πορεία των ελληνικών 
εξαγωγών ευάλωτη σε μεταβολές που συναρτώνται, είτε με απρόβλεπτες εξελίξεις σε 
συγκεκριμένους κλάδους της ισπανικής οικονομίας  (λχ. παραγωγής ελαιολάδου, 
προϊόντος έντονα εποχιακού χαρακτήρα και ευθέως ανταγωνιστικού του ελληνικού), 
είτε διεθνούς συγκυρίας (τιμές εμπορευμάτων-πρώτων υλών/καυσίμων). Το 2016, τα 
πέντε πρώτα κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το 51,6% της συνολικής αξίας των 
ελληνικών εξαγωγών, ενώ τα δεκαπέντε πρώτα το 63,5% (σαφώς μειωμένο, 
εντούτοις, έναντι του 80% το 2015). 

 
Η σύνθεση των ελληνικών εξαγωγών προς την Ισπανία παρουσιάζει σε 

ορισμένο βαθμό σύμπτωση με τις αντίστοιχες προς τις άλλες εκ των μεγαλύτερων 
πέντε οικονομιών της ΕΕ. Συγκεκριμένα, οι τετραψήφιες κατηγορίες προϊόντων με τις 
υψηλότερες εξαγωγές προς την Ισπανία απαντώνται σε ποσοστό 42,8% (ως κωδικοί 
και όχι ως αξία) σε εκείνες με προορισμό την Ιταλία, 33,3% για τη Γαλλία, 30,7% για 

Κατηγορίες προϊόντων με αξιόλογη ανοδική τάση (βάσει μέσης σταθμισμένης 
μεταβολής) την περίοδο 2011-2016 

 
 
 Ανόργανα χημικά (4,5%) 
 Δημητριακά (4,5%) 
 Καρποί και φρούτα (4,3%) 
 Διάφορα βιομηχανικά είδη (3,9%) 
 Μηχανήματα (3,8%) 
 Έλαια (3,6%) 
 Όργανα/συσκευές μέτρησης/ελέγχου (3,5%) 
 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής (3,3%) 
 Κρέατα (3,2%) 
 Γαλακτοκομικά (2,9%) 
 Διάφορα χημικά προϊόντα (2,8%) 
 Δέρματα (2,8%) 
 Τεχνουργήματα κοινών μετάλλων (2,5%) 
 Καλλυντικά (2,4%) 
 Βαφές και χρώματα (2,3%) 
 Φαρμακευτικά (2,2%) 
 Καπνός (1,8) 
 Πλαστικά (0,7%) 
 Αλουμίνιο (0,5%) 
 Ηλεκτρικά μηχανήματα, εξοπλισμός (0,5%) 
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το Ην. Βασίλειο και 30,5% για τη Γερμανία. Το εύρος της διαφοροποίησης (βλ. 
Πίνακα 4) δύναται να ερμηνευθεί από αριθμό παραγόντων προσδιοριστικών της 
ζήτησης για τα ελληνικά προϊόντα, με κυριότερο εξ αυτών τη δομή των επιμέρους 
οικονομιών, είτε αφορά σε ενδιάμεσες εισροές, είτε σε τελικά προϊόντα, με πρόσημο 
κατά περίπτωση θετικό ή αρνητικό (λ.χ. ύπαρξη ή μη ανταγωνιστικών κλάδων για 
καταναλωτικά/κεφαλαιουχικά αγαθά). 
 
 
    ΠΙΝΑΚΑΣ 4: Σύμπτωση κυριότερων ελληνικών εξαγωγών σε μεγάλες οικονομίες ΕΕ 

 
ΓΑΛΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑ ΙΤΑΛΙΑ ΜΟ 

ΓΑΛΛΙΑ 
 

38,9% 50,0% 38,1% 31,4% 39,6% 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 51,8% 
 

57,7% 42,8% 28,6% 45,2% 

ΗΝ.ΒΑΣΙΛΕΙΟ 48,1% 41,7% 
 

28,6% 28,6% 36,8% 

ΙΣΠΑΝΙΑ 33,3% 30,5% 30,7% 
 

42,8% 34,3% 

ΙΤΑΛΙΑ 44,4% 30,5% 42,3% 57,1% 
 

43,6% 

 
 
Συμπεράσματα 
 
Η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία συναρτάται σε σημαντικό 

βαθμό με την πορεία ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας. Το 2016 παγιώθηκε η 
ανάκαμψη, που ξεκίνησε το 2013, με ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 3,2% (όσο και 
το 2015). Σύμφωνα με προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας, η θετική 
πορεία θα συνεχιστεί την περίοδο 2017-2018, με ετήσιες μεταβολές της τάξης του 
2,8% και 2,3%, αντιστοίχως. Η κύρια δυναμική της ισπανικής οικονομίας, την 
περίοδο αυτή, εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να προέρχεται από την εσωτερική 
ζήτηση, η συμβολή της οποίας στην ανάπτυξη υπολογίζεται σε 2,3% και 2%, τα έτη 
2017 και 2018, με θετική συμβολή όμως και του εξαγωγικού τομέα (0,5%, και 0,3%). 

 
Αναλυτικότερα, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα 

διαμορφωθεί σε 2,4% το 2017 και 1,6% το 2018 (από 3,2%, το 2016). Οι επενδύσεις 
κεφαλαιουχικών αγαθών προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,1% το 2017 και 5,1% το 
2018 (από 5% το 2016), ενώ εκείνες του κλάδου των κατασκευών θα αυξήσουν τον 
θετικό ρυθμό μεταβολής, που σημειώθηκε για πρώτη φορά μετά την κρίση το 2015, 
σε 3,7% το 2017 και 4,4% το 2018 (1,9% το 2016). Οι δημόσιες δαπάνες θα 
διατηρήσουν πορεία συγκράτησης (0,8% τη διετία 2017-2018, όσο και το 2016). Οι 
εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 5,2% το 2017 και 
4,4% το 2018 (από 3,3% το 2016), θα εξακολουθήσουν δε να ενσωματώνουν 
ενδιάμεσες εισροές των ισπανικών εξαγωγικών κλάδων και κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι 
εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 6,1% το 2017 και 4,8% το επόμενο έτος (έναντι 4,4% το 
2016). 

 
 Σε ευρύτερο πεδίο, ο διεθνής καταμερισμός της παραγωγής, επί τη βάσει 

συγκριτικών πλεονεκτημάτων και ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης της τεχνολογίας, 
συντελεί στην αύξηση του μεριδίου των ενδιάμεσων αγαθών, που ενσωματώνουν 
αυξημένη προστιθέμενη αξία, έναντι των τελικών προϊόντων, επί του συνόλου των 
εμπορικών συναλλαγών. Κατά συνέπεια, μακροπρόθεσμα, η προοπτική αύξησης της 
αξίας των ελληνικών εξαγωγών προϋποθέτει διαφοροποίηση του εξαγωγικού 
μείγματος, προσαρμοζόμενη σε προαναφερθείσα τάση, με έμφαση κυρίως σε 
ενδιάμεσα κεφαλαιουχικά αγαθά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ισπανικού 
μεταποιητικού τομέα (βλ. ενδεικτική αναφορά σε πλαίσιο ακολούθως8). 

 

                                                 
8
 Στοιχεία Υπουργείου Οικονομίας Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
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 Η αύξηση της δραστηριότητας στον κλάδο των κατασκευών, στην Ισπανία, 
αναμένεται να δημιουργήσει προϋποθέσεις για αύξηση των εξαγωγών δομικών 
υλικών. Επίσης, από την ανάκαμψη στον τομέα της τεχνολογίας επικοινωνιών και 
πληροφορικής, εκτιμάται ότι προκύπτουν ευκαιρίες για εξωστρεφείς ελληνικές 
επιχειρήσεις του κλάδου (προϊόντα-υπηρεσίες). 

 

 
Ως ενδεικτική της τάσης προσέγγισης ένος τέτοιου προτύπου, μπορεί να 

ερμηνευθεί η ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών σε κατηγορίες προϊόντων 
που αναφέρθηκαν προηγουμένως, όπως μηχανήματα, όργανα/συσκευές 
μέτρησης/ελέγχου, χημικά, πλαστικά, αλουμίνιο, ηλεκτρικά μηχανήματα και 
εξοπλισμό. 

 
Οι δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων είναι περιορισμένες, καθώς στις 

κατηγορίες που η Ελλάδα εμφανίζει παραδοσιακά καλές εξαγωγικές επιδόσεις, όπως 
αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και καταναλωτικά βιομηχανικά είδη, η διείσδυση στην 
ισπανική αγορά είναι δύσκολη, λόγω της μεγάλης ανταγωνιστικότητας των ομοειδών 
ισπανικών προϊόντων. 

 
Όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, ειδικότερα, εξακολουθούν να ισχύουν 

ιδιαίτερα περιοριστικές συνθήκες, λόγω τοπικής παραγωγής. Τούτου λεχθέντος, 
υπάρχουν δυνατότητες αξιοποίησης τυχόν συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως 
παρατηρείται κατά κύριο λόγο για τα ιχθυηρά (παράλληλα με την εξαγωγική υπάρχει 
και παραγωγική δραστηριότητα στην Ισπανία) και σε μικρότερη κλίμακα για 
ορισμένες κατηγορίες φρούτων (ακτινίδια, σταφύλια, φράουλες), αλλά και περαιτέρω 
αξιοποίησης της θετικής πορείας που καταγράφεται στα κρέατα, τα γαλακτοκομικά 
και τον καπνό, τα τελευταία έτη. Η ομολογουμένως μικρή παρουσία της φέτας και του 
γιαουρτιού θα μπορούσε, ενδεχομένως, να λειτουργήσει ως πρόκληση στην 
κατεύθυνση αυτή. Το ίδιο ισχύει και για το κρασί, όπου η εδώ διατροφική κουλτούρα 
προσφέρει περιθώριο ανάπτυξης των εξαγωγών. 

 
Προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί η εφαρμογή αποτελεσματικού 

marketing, που θα προβάλει επώνυμα προϊόντα, αντιμετωπίζοντας την περιορισμένη 
αναγνωρισιμότητα των ελληνικών προϊόντων στην ισπανική αγορά. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό για τα τυποποιημένα προϊόντα (υψηλότερης προστιθέμενης 
αξίας), δεδομένων των πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν ήδη κατεστημένες 
εταιρείες (εγχωρίως παραγόμενων ή εισαγόμενων προϊόντων), με κύρια εξ αυτών τις 

Κλάδοι ισπανικής μεταποίησης με υψηλό βαθμό εισαγωγικής διείσδυσης 
 

 Ορυκτά μέταλλα (1,37) 

 Χημικά (0,72)  Φαρμακευτικά (0,89) 
 Συνθετικές ίνες (0,84) 
 Αγροχημικά (1,36) 

 Μεταλλουργία (0,45) 

 Μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός (0,85) 

 Ηλεκτρονικά μηχανήματα (1,10)  Τεχνολογίες πληροφορικής (1,16) 
 Συστήματα τηλεπικοινωνιών (1,07) 
 Καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη (1,30) 
 Επαγγελματικά ηλεκτρονικά είδη (1,26) 
 Ιατρικός εξοπλισμός (0,62) 

 Ενδύματα (1,77) 

 Δέρματα (1,08) 

 Υποδήματα (0,98) 

 Κοσμήματα (0,67) 
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οικονομίες κλίμακας και το φαινόμενο δικτύωσης, καθώς και την πιστότητα 
καταναλωτή έναντι κατεστημένων προϊόντων. 

 
Στις προαναφερθείσες και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, η ύπαρξη έντονου 

ανταγωνισμού και η μεταβολή που επέφερε η ύφεση της περιόδου 2009-2013 στις 
συνήθειες του μέσου καταναλωτή (κριτήρια αγοράς), θέτει ως προτεραιότητα τη 
διασφάλιση ικανού συνδυασμού ποιότητας-τιμής. Ως προς το ελαιόλαδο, όρος για 
την ουσιαστική βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων είναι η προώθησή του ως 
τελικού προϊόντος, σε αντίθεση με την έως σήμερα λειτουργία του ως ενδιάμεσης 
εισροής της ισπανικής παραγωγής (αιτία περιοδικών διακυμάνσεων των ελληνικών 
εξαγωγών). Θα ήταν χρήσιμο, τέλος, να αξιοποιηθεί η σταδιακή υϊοθέτηση από το 
ισπανικό κοινό νέων καταναλωτικών προτύπων (βιολογικά προϊόντα, υγιεινή 
διατροφή), όπως επίσης και η δυνατότητα προσέγγισης ευρύτερης δεξαμενής 
καταναλωτών (την Ισπανία επισκέπτονται, ετησίως, άνω των 65 εκ. αλλοδαπών 
τουριστών). 

 
Στα λοιπά τελικά καταναλωτικά προϊόντα, η ικανοποιητική παρουσία στους 

κλάδους φαρμακευτικών, καλλυντικών και κοσμημάτων υπογραμμίζει την ανάγκη 
αφενός αποτελεσματικής διάγνωσης περιθωρίων της εγχώριας αγοράς, αφετέρου δε 
εφαρμογής ικανού marketing. 

 
Συμπληρωματικά των ανωτέρω παρατηρήσεων, και προκειμένου να 

διερευνηθούν οι δυνατότητες διεύρυνσης των εξαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων, 
εκπονήθηκε μελέτη των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία σε διψήφια 
(σύνολο κεφαλαίων) και τετραψήφια ανάλυση της ΣΟ (40 πρώτες, κατά αξία, 
κατηγορίες, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των εμπιστευτικών) της περιόδου 
2014-2016, βάσει του δείκτη Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού Πλεονεκτήματος (ΑΣΠ)9. 

 
Από την έρευνα προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία/συμπεράσματα: 
 
Σε διψήφιο επίπεδο ανάλυσης οι κατηγορίες προϊόντων που εμφανίζουν την 

υψηλότερη τιμή του δείκτη ΑΣΠ (άνω του 2) είναι οι εξής: γουνοδέρματα (23,9), 
καπνός (16,5), μόλυβδος και τεχνουργήματα (7,2), βαμβάκι (5,2), γαλακτοκομικά 
(4,8), αλουμίνιο (4,2), δημητριακά (4), ορυκτά (3,7), παρασκευάσματα λαχανικών και 
φρούτων (3,2), πλεκτά υφάσματα (2,8), μετάξι (2,8), υφάσματα μη υφασμένα (2,5), 
ιχθυηρά (2,2). 

 
Παρατηρείται ότι, εκ των ανωτέρω κατηγοριών, λιγότερες από τις μισές 

περιλαμβάνονται μεταξύ αυτών που όντως πραγματοποιούνται υψηλής αξίας 
εξαγωγές (υπογραμμισμένες). 

 
Από την ανάλυση σε τετραψήφιο επίπεδο προκύπτουν σαφέστερα είδη 

προϊόντων με θετική δυνητική προοπτική (τιμή ΑΣΠ επίσης άνω του 2), η οποία 
μάλιστα, για την πλειοψηφία αυτών, είναι σε μεγαλύτερη αντιστοιχία με τις εξαγωγικές 
επιδόσεις των τελευταίων ετών. Σημειώνεται, ενδεικτικά, ότι η αξία των εξαγωγών 
των κατωτέρω 23 κατηγοριών αντιπροσωπεύει το 65% του συνόλου, για το 2016. 

 
[7411] Σωλήνες από χαλκό (12,3) 
[7606] Ελάσματα και ταινίες από αργίλιο (10,5) 
[2402] Τσιγάρα (8,9) 
[0302] Ψάρια (8,3) 
[1001] Σιτάρι και σμιγάδι (7,3) 

                                                 
9
 Revealed Competitiveness Advantage (χρησιμοποιήθηκε ο βασικός τύπος Balassa, ο οποίος προσμετρά το 

ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών ανά προϊόν επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών παγκοσμίως, προς τον 
αντίστοιχο λόγο για την Ισπανία). Χρησιμοποιήθηκε η κατάταξη ΣΟ, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια με λοιπά 
δεδομένα παρούσης μελέτης).  Στοιχεία EUROSTAT, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης. 
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[7607] Φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο (7,2) 
[8471] Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (7,2) 
[0204] Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών (5,9) 
[8518] Μικρόφωνα, ακουστικά (5,9) 
[1510] Λάδια και κλάσματα (5,6) 
[3902] Πολυμερή του προπυλενίου (5,4) 
[8443] Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης (4,6) 
[0306] Μαλακόστρακα (4,5) 
[8507] Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (4,2) 
[3304] Προϊόντα ομορφιάς, φροντίδας του δέρματος (4) 
[2208] Οινοπνευματώδη ποτά (4) 
[1207] Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί (3,5) 
[3924] Είδη νοικοκυριού από πλαστικές ύλες (2,8) 
[0810] Φράουλες, βατόμουρα και άλλα φρούτα (2,7) 
[5205] Νήματα από βαμβάκι (2,5) 
[1509] Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του (2,4) 
[1006] Ρύζι (2,4) 
[2106] Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής (2,2) 
 
 
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, στη δεδομένη χρονική συγκυρία, η 

διάρθρωση των κυριότερων ελληνικών εξαγωγών αντικατοπτρίζει σε ικανό βαθμό 
εκτιμώμενα συγκριτικά πλεονεκτήματα των συνθετικών μερών της. Αναδεικνύονται, 
παράλληλα, ορισμένες επιπρόσθετες κατηγορίες όπως τα σπέρματα και ελαιώδεις 
καρποί, πλαστικά είδη νοικοκυριού, βαμβακερά νήματα, ρύζι, που εμφανίζουν επίσης 
θετική δυνητική προοπτική. Μικρότερος βαθμός ΑΣΠ, αλλά πάντως θετικός, 
αντιστοιχεί σε φαρμακευτικά προϊόντα, μετρητές αερίων, μηχανικές συσκευές 
ψεκασμού, ακατέργαστα δέρματα, πλατέα προϊόντα σιδήρου, πλάκες/φύλλα από 
πλαστικό, χημικά προϊόντα για χυτήρια. 

 
Οφείλουμε να τονίσουμε, σε κάθε περίπτωση, ότι στόχος της συγκεκριμένης 

ανάλυσης είναι να εμπλουτισθούν τα εργαλεία ανάγνωσης δυνατοτήτων αξιοποίησης 
της ισπανικής αγοράς με, κατά το δυνατόν, αντικειμενικά κριτήρια αναγνωρίζοντας 
τους περιορισμούς που ενέχει αυτή.10 Συνολική αξιολόγηση είναι ασφαλέστερο να 
λαμβάνει συνδυαστικά υπόψη, μεταξύ άλλων, λοιπές συνθήκες/δεδομένα όπως 
περιγράφηκαν αλλού στην παρούσα μελέτη, επιτρέποντας επίσης περιθώριο για 
περιπτώσεις καινοτόμων προϊόντων/νέων ευκαιριών (στο μέτρο της δυναμικής της 
ελληνικής παραγωγικής/εξαγωγικής βάσης) οι οποίες εκ των πραγμάτων διαλάθουν 
της εξέτασης υφιστάμενων στατιστικών στοιχείων. 

 
 
Β/ Ανάλυση ισπανικών εξαγωγών 
 
Οι ισπανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, στις κύριες κατηγορίες εξαγόμενων 

προϊόντων, παρουσίασαν το 2016 μεικτές επιδόσεις, με ορισμένες κατηγορίες να 
εμφανίζουν αύξηση και άλλες υποχώρηση. Μεγαλύτερη αύξηση11 παρουσίασαν οι 
εξαγωγές ενδυμάτων πλην πλεκτών, οχημάτων, ηλεκτρικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού, πλαστικών και κρεάτων, ενώ μικρότερης τάξης ήταν η αύξηση στα 
προϊόντα χαλκού και ιχθυηρών. Υποχώρηση σημειώθηκε στις εξαγωγές καυσίμων, 
πλεκτών ενδυμάτων, φαρμακευτικών, μηχανημάτων και οργανικών χημικών. 

 

                                                 
10

 Για παράδειγμα, η χρήση εναλλακτικών τύπων του δείκτη Balassa, με ενσωμάτωση δεδομένων για τις ελληνικές 

εξαγωγές σε διμερές επίπεδο και τις συνολικές ισπανικές εισαγωγές, αποδίδει διαφορετική εικόνα, σαφώς πιο 
συσταλτική των προοπτικών των ελληνικών εξαγωγών . 
11

 Συνδυασμός ποσοστιαίας μεταβολής και απόλυτης αξίας 
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Γενικότερα, οι ισπανικές εξαγωγές αφορούν κυρίως σε καταναλωτικά αγαθά 
(30,4%), πρώτες ύλες (28,3%) και αγροτικά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα 
(14,9%) και σε μικρότερο βαθμό εξοπλισμό μεταφορών (10,9%), καύσιμα (7,4%) και 
κεφαλαιουχικά αγαθά (6,5%). Εκ των καταναλωτικών, αύξηση είχαν οι εξαγωγές 
ημιδιαρκών (7,9%) και μη διαρκών (6,7%) και μείωση των διαρκών (-17,2%). Οι 
εξαγωγές πρώτων υλών παρουσίασαν υποχώρηση (-12,6% οι κατ’ εξοχή πρώτες 
ύλες και -6,2% εκείνες που έχουν υποστεί κάποιας μορφής επεξεργασία, που 
αποτελούν και την πλειοψηφία στην εν λόγω κατηγορία). Οι εξαγωγές 
κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκαν κατά 27,3%. Στα προϊόντα διατροφής μειώθηκαν 
οι εξαγωγές των πρωτογενών που προορίζονται για τα νοικοκυριά (-16%) και 
αυξήθηκαν των μεταποιημένων (15,7% για όσα κατευθύνονται στα νοικοκυριά και 
17,6% για τη μεταποίηση) και εκείνες των πρωτογενών που προορίζονται για την 
μεταποίηση (41,1%). Οι εξαγωγές προϊόντων ενέργειας μειώθηκαν κατά 55,8% και 
του εξοπλισμού μεταφορών κατά 3,6%. 

 
Η διασπορά των ισπανικών εξαγωγών μειώθηκε, καθώς οι δέκα πρώτες 

κατηγορίες αντιστοιχούν στο 58,6% του συνόλου (έναντι 56,3% το 2015) και οι 
δεκαπέντε πρώτες στο 71,6% του συνόλου (από 69,9%, το 2015). 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5: Κυριότερες κατηγορίες ισπανικών εξαγωγών 2016 

Κατηγορία προϊόντος Αξία (€) Μερίδιο Μεταβολή 

Ενδύματα, πλην πλεκτών [62] 149.986.859 9,22% 38,15 

Οχήματα [87] 124.074.296 7,63% 32,24 

Ενδύματα πλεκτά [61] 117.286.692 7,21% -11,29 

Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός [85] 102.040.750 6,27% 85,50 

Πλαστικά προϊόντα [39] 101.600.935 6,24% 20,34 

Κρέατα [02] 83.186.262 5,11% 30,97 

Φαρμακευτικά προϊόντα [30] 78.594.414 4,83% -13,43 

Ορυκτά καύσιμα [27] 70.432.984 4,33% -48,04 

Χαλκός και προϊόντα χαλκού [74] 65.279.663 4,01% 10,17 

Μηχανήματα [84] 60.477.297 3,72% -20,27 

Ιχθυηρά [03] 53.356.505 3,28% 8,71 

Υποδήματα [64] 45.174.882 2,78% 0,92 

Χαρτί [48] 39.710.151 2,44% 7,87 

Οργανικά χημικά [29] 37.852.261 2,33% -30,22 

Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών [38] 35.165.006 2,16% 2,68 

Σύνολο 15 πρώτων κατηγοριών 77.614.597 71,56%  

Γενικό σύνολο ισπανικών εξαγωγών 1.626.526.841 100,00% 1,74% 

 Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


