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        Μαδρίτη, 13 Ιανουαρίου 2023 

                                                                   
ΘΕΜΑ: Διμερές εμπόριο Ελλάδος-Ισπανίας, ενδεκαμήνου 2022   
 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ελληνικά προσωρινά στατιστικά στοιχεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) τα οποία 

επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, η αξία των ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία κατά το 

ενδεκάμηνο Ιαν.-Νοε. 2022 ανήλθε σε €1,931 δισ., αισθητά αυξημένη κατά 79,9% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, όταν είχε ανέλθει σε €1,07 δισ. Από την άλλη 

πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές από την Ισπανία έφθασαν τα €2,51 δισ., αυξημένες κατά 

18,5% έναντι του ενδεκαμήνου 2021, όταν είχαν ανέλθει σε €2,12 δισ. Σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία ενδεκαμήνου 2022, η Ισπανία κατατάσσεται 8η μεταξύ των 

κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας ποσοστό 3,9% των 

συνολικών ελληνικών εξαγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά κατατάσσεται 12η μεταξύ των 

προμηθευτριών χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 2,9% επί των συνολικών ελληνικών εισαγωγών.  

Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατά το ενδεκάμηνο 2022 που έφθασε τα €574,99 εκατ. 

παρουσίασε έλλειμμα για την Ελλάδα, μειωμένο ωστόσο κατά 44,8% έναντι της 

αντίστοιχης περιόδου του 2021 (είχε ανέλθει σε €1,04 δισ.). Κατά την ίδια ως άνω περίοδο, ο 

διμερής όγκος συναλλαγών εμφανίστηκε αισθητά αυξημένος κατά 39,1% (στα €4,44 δισ., 

έναντι €3,19 δισ. το ενδεκάμηνο 2021).  

Εξετάζοντας τα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. με βάση τετραψήφιους κωδικούς δασμολογίου, τις ελληνικές 
εξαγωγές προς Ισπανία ενδεκαμήνου 2022 χαρακτήρισε η αξιόλογη άνοδος των εξαγωγών όλων 
των σημαντικότερων κατηγοριών προϊόντων. Πιο αναλυτικά, καταγράφηκαν εξαιρετικά 
μεγάλη άνοδος της αξίας των εξαγωγών μας επεξεργασμένων πετρελαιοειδών (ΚΔ 2710, 
υπερπενταπλασιασμός, προφανώς οφειλόμενος στην άνοδο των τιμών των καυσίμων) και μηχανών 
επεξεργασίας δεδομένων (ΚΔ 8471, αύξηση 165,9%), καθώς και αυξήσεις στις σημαντικές 
για τις εξαγωγές μας κατηγορίες βρώσιμων ψαριών, νωπών ή διατηρημένων με απλή 
ψύξη (ΚΔ 0302, αύξηση 21,8%), φαρμάκων για τη λιανική πώληση (ΚΔ 3004, αύξηση 15,4%), 
ελασμάτων και ταινιών από αλουμίνιο (ΚΔ 7606, αύξηση 135,8%), χαλκοσωλήνων (ΚΔ 7411, 
αύξηση 5,4%), σερβιετών και πανών για βρέφη (ΚΔ 9619, αύξηση 24,4%), φραουλών, 
σμέουρων & βατόμουρων (ΚΔ 0810, βασικά αφορά εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων, αύξηση 
33,1%), μεταλλευμάτων ψευδαργύρου (ΚΔ 2608, αύξηση 32,4%), φύλλων και λεπτών 
ταινιών από αλουμίνιο (ΚΔ 7607, αύξηση 51,4%), παρθένου ελαιολάδου (ΚΔ 1509, όπου 
σημειώθηκε «εκτόξευση» των ελληνικών εξαγωγών κατά 478,4%), σπερμάτων και 
ελαιωδών καρπών (ΚΔ 1207, όπου επίσης καταγράφηκε τεράστια αύξηση κατά 1.361%), 
προϊόντων από καπνό (ΚΔ 2402, αύξηση 10%), τυριών (ΚΔ 0406, αύξηση 45%), πολυμερών 
προπυλενίου (ΚΔ 3902,αύξηση 13,3%), πλακών, φύλλων και μεμβρανών από πλαστικές 
ύλες (ΚΔ 3920, αύξηση 22,6%), λοιπών ελαιολάδων (ΚΔ 1510, αύξηση 148,5%) και 
κονσερβοποιημένων / διατηρημένων φρούτων (ΚΔ 2008, αύξηση 1.044%).  
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Σημαντικές κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία στις οποίες καταγράφηκε μείωση της αξίας 
το ενδεκάμηνο 2022 αποτελούν τα ηλιέλαια (ΚΔ 1512, μείωση 69,6%), υποδημάτων με 
εξωτερικά πέλματα από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (ΚΔ 6402, μείωση 25,8%), μη πλεκτών 
γυναικείων ενδυμάτων (ΚΔ 6204, μείωση 14,7%) και πλαστικών ειδών σπιτιού (ΚΔ 3924, 
μείωση 42,3%).    
    
Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουμε αναλυτικά την εξέλιξη των αξιών του διμερούς εμπορίου 
Ελλάδας-Ισπανίας κατά το ενδεκάμηνο 2022 σε κυριότερους τετραψήφιους κωδικούς δασμολογίου, 
σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, σύμφωνα με τα προσωρινά ελληνικά στατιστικά 
στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (αξίες άνω των €10 εκατ.).  
  

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

2022 2021  

CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ  1.931.344.603 1.073.454.614 +79,9% 

2710  Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 

(εκτός από ακατέργαστα λάδια)  

541.888.413 103.339.678 +424,4% 

8471 Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων, αυτόματες, 
και μονάδες αυτών 

247.091.609 92.926.528 +165,9% 

0302 Ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 

195.317.220 160.323.741 +21,8% 

3004 Φάρμακα (εκτός από τα προϊόντα των κλάσεων 

3002, 3005 ή 3006) 

81.982.565 71.050.103 +15,4% 

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

81.969.649 34.765.556 +135,8% 

7411 Σωλήνες από χαλκό 49.872.011 47.304.984 +5,4% 

9619 Σερβιέτες και ταμπόν υγείας, πάνες για βρέφη 
και παρόμοια είδη υγιεινής 

40.242.217 32.350.227 +24,4% 

0810 Φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, 

φραγκοστάφυλα κάθε είδους 

37.185.030 27.945.681 +33,1% 

2608 Μεταλλεύματα ψευδαργύρου και τα 
εμπλουτισμένα από αυτά 

22.318.006 16.861.933 +32,4% 

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

21.594.346 14.261.350 +51,4% 

1509  Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του, που 

λαμβάνονται αποκλειστικά από ελιές 

21.144.215 3.655.791 +478,4% 

1207 Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί 18.416.193 1.260.477 +1.361,0% 

2402  Πούρα, πουράκια και τσιγάρα, από καπνό ή 
υποκατάστατα  

17.850.017 16.225.298 +10,0% 

0406  Τυριά και πηγμένο γάλα για τυρί 16.626.314 11.465.438 +45,0% 

3902 Πολυμερή του προπυλενίου ή άλλων ολεφινών, 
σε αρχικές μορφές 

15.647.793 13.805.878 +13,3% 

3920  Πλάκες, φύλλα, μεμβράνες, ταινίες και λουρίδες, 

από πλαστικές ύλες μη κυψελώδεις 

14.863.668 12.120.697 +22,6% 

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

14.699.052 5.915.899 +148,5% 

2008 Καρποί και φρούτα και άλλα βρώσιμα μέρη 
φυτών, παρασκευασμένα ή διατηρημένα 

13.831.353 1.209.019 +1.044,0% 

3304 Προϊόντα ομορφιάς ή φτιασιδώματος (μακιγιάζ) 11.285.776 9.318.655 +21,1% 
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CN4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ ΑΞΙΑ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 
(%) 

9990  Εμπιστευτικά προϊόντα 11.130.548 3.883.569 +186,6% 

2306  Πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα, έστω και 
σπασμένα ή συσσωματωμένα με μορφή σβόλων 

11.031.382 1.455.253 +658,0% 

3808  Εντομοκτόνα, ποντικοφάρμακα, μυκητοκτόνα, 

ζιζανιοκτόνα  

10.334.491 9.608.528 +7,6% 

ΣΥΝΟΛΟ 22 ΠΡΩΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ (77,5% του 

συνόλου το ενδεκάμηνο 2022) 

1.496.321.868 691.054.283 +116,5% 

 

Από πλευράς ελληνικών εισαγωγών από Ισπανία το ενδεκάμηνο 2022, κορυφαίες 

κατηγορίες υπήρξαν οι ακόλουθες (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.): (α) Λάδια από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, €216.364.701, αύξηση 

25,3%, (β) Επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως 

για τη μεταφορά προσώπων, ΚΔ 8703, €121.943.190, μείωση 6,1%, (γ) Κρέατα βοοειδών, 

νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, ΚΔ 0201, €96.784.189, αύξηση 36,4%), (δ) Κουστούμια-

ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια, ΚΔ 6204, €95.482.102, 

αύξηση 129,8% και (ε) Υδρογονάνθρακες κυκλικοί, ΚΔ 2902, €89.638.779, αύξηση 40,5%. 

 

Προς συμπλήρωση της εικόνας, αναφέρουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία του 

ισπανικού Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, δεκαμήνου 2022, οι 

εισαγωγές της Ισπανίας από την Ελλάδα ανήλθαν σε €1,065 δισ., αυξημένες κατά 67,6% 

έναντι του δεκαμήνου 2021, ενώ οι ισπανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα ανήλθαν σε 

€2,502 δισ., αυξημένες κατά 13,9% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2021. Επισημαίνεται 

ότι κατά κανόνα παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ελληνικών και ισπανικών 

στατιστικών στοιχείων διμερούς εμπορίου.  

 

Κύριες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία δεκαμήνου 2022 με βάση τα 

ισπανικά στοιχεία (διψήφια κεφάλαια δασμολογίου) αναφέρονται οι εξής: (α) Ορυκτά καύσιμα 

(ΚΔ 27), €285,61 εκατ., (β) ψάρια και θαλασσινά (ΚΔ 03), €189,08 εκατ., (γ) φαρμακευτικά 

προϊόντα (ΚΔ 30), €52,43 εκατ., (δ) πλαστικές ύλες (ΚΔ 39), €50,75 εκατ., (ε) προϊόντα 

αλουμινίου (ΚΔ 76), €50,22 εκατ., (στ) προϊόντα χαλκού (ΚΔ 74), €49,79 εκατ. και (ζ) καρποί 

και φρούτα (ΚΔ 08), €43,58 εκατ.      

 

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

στοιχεία (διψήφια κεφάλαια δασμολογίου) αναφέρουν τις εξής: (α) Ορυκτά καύσιμα (ΚΔ 27), 

€281,51 εκατ., (β) οργανικά χημικά (ΚΔ 29), €179,54 εκατ., (γ) μη πλεκτά ενδύματα (ΚΔ 62), 

€175,52 εκατ., (δ) οχήματα (ΚΔ 87), €164,35 εκατ., (ε) κρέατα και προϊόντα κρεάτων (ΚΔ 02), 

€136,97 εκατ., (στ) πλεκτά ενδύματα (ΚΔ 61), €135,65 εκατ. και (ζ) πλαστικές ύλες (ΚΔ 39), 

€119,36 εκατ.       

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

