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του λαδιού (+219,2%), ενώ οι 

εξαγωγές βιομηχανικών προ-

ϊόντων αυξάνονται τον Μάιο 

για 10 συνεχόμενους μήνες 

και το διάστημα Ιανουαρίου – 

Μαΐου 2015 εμφανίζονται 

ενισχυμένες κατά +11,8% σε 

σχέση με πέρυσι, κυρίως λό-

γω της έντονης αύξησης εξα-

γωγών μηχανημάτων/υλικού 

μεταφορών (+21,7%) και βιο-

μηχανικών ειδών ταξινομημέ-

νων κατά Α’ ύλη (+15,3%).  

Επιβραδύνεται σημαντικά ο 

ρυθμός ανόδου των εξαγω-

γών τον Μάιο, ωστόσο εξαι-

ρουμένων των καυσίμων  

εξακολουθούν να παρουσιά-

ζουν θετική μεταβολή για 9ο 

συνεχόμενο μήνα. Η επιβρά-

δυνση της ανόδου των εξα-

γωγών τον Μάιο υποδηλώνει 

την επιδείνωση του οικονομι-

κού κλίματος και εντείνει τις 

ανησυχίες για την πλήρη  

αντιστροφή της θετικής τους 

πορείας τους επόμενους μή-

νες, κατά τους οποίους θα 

φανούν τα αποτελέσματα της 

επιβολής περιορισμών στην 

κίνηση κεφαλαίων και της 

αργίας των τραπεζών.  

Σύμφωνα με τα προσωρινά 

στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνο-

λική αξία των εξαγωγών πλην 

καυσίμων τον Μάιο του 2015 

ανήλθε στα €1,5 δισ. παρου-

σιάζοντας αύξηση +4,9%, 

έναντι αύξησης +3,6% που 

είχε καταγραφεί κατά την 

αντίστοιχη σύγκριση πέρυσι. 

Η μεταβολή αυτή, σε συνδυα-

σμό με την έντονα ανοδική 

τάση που διαμορφώθηκε 

κατά τους πρώτους 4 μήνες 

του 2015, είχε ως αποτέλε-

σμα την αύξηση των εξαγω-

γών πλην καυσίμων κατά 

12,6% το διάστημα Ιανουαρί-

ου - Μαΐου 2015 σε σχέση με 

το αντίστοιχο διάστημα το 

2014. 

Οι εξαγωγές αγροτικών    

προϊόντων εξακολουθούν να 

σημειώνουν εντυπωσιακή 

άνοδο (+19,3%) και ιδιαίτερα 

Τα πρώτα 15          

εξαγώγιμα προϊόντα 

το 2014: 

Προϊόν (Μερίδιο) 

1. Ορυκτέλαια πετρελαίου 

(36,5%) 

2. Αργίλιο (4,3%) 

3. Φάρμακα (3,7%) 

4. Φρούτα νωπά ή αποξη-

ραμένα (2,9%) 

5. Λαχανικά παρασκευα-

σμένα ή διατ/να (1,8%) 

6. Ψάρια νωπά η κατεψυγ-

μένα (1,7%) 

7. Χαλκός (1,5%) 

8. Φρούτα παρασκευασμέ-

να ή διατ/να (1,4%) 

9. Ασβέστης, τσιμέντο και 

έτοιμα υλικά κατα-

σκευών (1,3%) 

10. Τυρί και πηγμένο γάλα 

για τυρί (1,2%) 

11. Βαμβάκι (1,2%) 

12. Έλαια και λίπη φυτικά 

(1,0%) 

13. Αυτόματες μηχανές 

εγγραφής και επεξεργα-

σίας στοιχείων (1,0%) 

14. Πλαστικά (0,9%) 

15. Τηλεπικοινωνιακός 

εξοπλισμός (0,8%) 

Σύνοψη 

Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Σημάδια κόπωσης εμφανίζουν οι εξαγωγές τον Μάιο      

Παρά τη θετική μεταβολή για 9ο συνεχόμενο μήνα επιβραδύνεται 

σημαντικά ο ρυθμός αύξησης    

Οι πρώτες 15 αγορές 

το 2014: 

Χώρα (Μερίδιο) 

 Τουρκία (12,1%) 

 Ιταλία (9,1%) 

 Γερμανία (6,6%) 

 Βουλγαρία (5,2%) 

 Κύπρος (4,9%) 

 Ην. Βασίλειο (3,6%) 

 ΗΠΑ (3,0%) 

 Σαουδ. Αραβ. (2,9%) 

 Αίγυπτος (2,8%) 

 ΠΓΔΜ (2,6%) 

 Ρουμανία (2,4%) 

 Γαλλία (2,4%) 

 Γιβραλτάρ (2,4%) 

 Λίβανος (2,3%) 

 Ισπανία (2,2%) 

Ιούλιος 2015 

Πίνακας 1: Εξαγωγές Μαΐου 2015 - Σύνοψη ανά κατηγορία και προορισμό  

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Προσωρινά στοιχεία) 

Διάγραμμα 1: Εξέλιξη εξαγωγών (εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών) 

  Με πετρελαιοειδή Χωρίς πετρελαιοειδή 

(ποσά σε € εκατ.)  
Μάιος 

2015 

%Δ Μάιος 

15/14 

Ιαν – Μαϊ 
2015 

%Δ 

Ιαν-Μαϊ 
15/14 

Μάιος 

2015 

%Δ Μάιος 

15/14 

Ιαν – Μαϊ 
2015 

%Δ 

Ιαν-Μαϊ 
15/14 

Ευρωπαϊκή Ένωση 1.119,3 3,0% 5.714,1 10,8% 966,2 4,0% 4.973,7 13,2% 

Τρίτες χώρες 1.161,2 -2,8% 5.018,6 -9,9% 535,3 6,5% 2.551,9 11,4% 

Σύνολο 2.280,5 0,0% 10.732,7 0,0% 1.501,5 4,9% 7.525,6 12,6% 
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Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Θέλουμε μια Ελλάδα δυναμικό 

κέντρο της ευρωπαϊκής περιφέρει-

ας, με στέρεους θεσμούς, ελκυστι-

κό κοινωνικό και οικονομικό περι-

βάλλον, που προάγει τις εξαγωγές, 

την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, 

την παραγωγή και τις ποιοτικές 

υπηρεσίες, τη βιώσιμη ανάπτυξη, 

τη γνώση, τη συνοχή, τις ίσες 

ευκαιρίες και το κράτος δικαίου. 

Δείτε περισσότερα στο 

www.sev.org.gr 

Εξαγωγές κατά ομάδες προϊόντων 

στημα Ιανουαρίου – Μαΐου 
2015 η αξία των εξαγωγών 
καυσίμων ανήλθε στα €3,2 
δισ., μειωμένη κατά -19,9% 
σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα πέρυσι. 

Οι εξαγωγές βιομηχανικών 
προϊόντων, κινούνται ανοδι-
κά τον Μάιο για 10ο συνεχό-
μενο μήνα, αλλά ο ρυθμός 
αύξησής τους επιβραδύνεται 
σημαντικά στο +3,5% 
(σύγκριση Μαΐου 2015 με 
Μάιο 2014), ενώ η αντίστοιχη 
μεταβολή τον Απρίλιο ήταν 
+18% και τον Μάρτιο +19%. 
Συνολικά το διάστημα Ιανου-
αρίου – Μαΐου 2015 η αξία 
των εξαγωγών βιομηχανικών 
προϊόντων ανήλθε στα €4,6 
δισ. καταγράφοντας άνοδο 
+11,3% σε σχέση με πέρυσι. 

Στη μεταβολή αυτή συνέβαλ-
λαν κυρίως οι εξαγωγές μη-
χανημάτων και υλικού μετα-
φορών (+21,7%), παρά τη 
μείωση του Μαΐου (-5,6%), 
καθώς επίσης και των βιομη-
χανικών ειδών ταξινομημέ-
νων κατά Α’ ύλη (+15,3%), 
ενώ μικρότερη ήταν η συμβο-
λή των εξαγωγών χημικών 
προϊόντων (+1,2%). 

Τέλος, οι εξαγωγές εμπιστευ-
τικών προϊόντων, μειώθηκαν 
κατά 10% τον Μάιο, ωστόσο 
το διάστημα Ιανουαρίου – 
Μαΐου 2015 εμφανίζονται 
ενισχυμένες (+10%). Σημειώ-
νεται ότι το μερίδιο των εξα-
γωγών εμπιστευτικών προϊό-
ντων στο σύνολο είναι λιγό-
τερο από 2%.  

Οι εξαγωγές αγροτικών προ-
ϊόντων, εξακολουθούν να 
παρουσιάζουν ιδιαίτερα θετι-
κές επιδόσεις. Τον Μάιο η 
αξία τους ανήλθε στα €417,4 
εκατ. σημειώνοντας αύξηση 
12,8% σε σχέση με τον Μάιο 
του 2014, ενώ συνολικά κατά 
το διάστημα Ιανουαρίου – 
Μαΐου 2015 ξεπέρασαν τα 
€2,1 δισ., παρουσιάζοντας 
αύξηση 19,2%, κυρίως λόγω 
της θεαματικής ανόδου των 
εξαγωγών λαδιού (+219,2%). 

Οι εξαγωγές πρώτων υλών 
ανήλθαν στα €73,6 εκατ. τον 
Μάιο, σημειώνοντας πτώση -
3,1%, έπειτα από τρεις συνε-
χόμενους μήνες ανόδου. 
Κατά το διάστημα    Ιανουα-
ρίου - Μαΐου 2015 η αξία 
τους ανήλθε στα €426,5   
εκατ., ενισχυμένη κατά 2,1% 
σε σύγκριση με πέρυσι. 

Στα καύσιμα, συνεχίζεται η 
μείωση των εξαγωγών και 
τον Μάιο (-8,3%), με μικρότε-
ρη ωστόσο ένταση σε σχέση 
με τους προηγούμενους μή-
νες, γεγονός το οποίο υποδη-
λώνει τον περιορισμό της 
συμβολής των τιμών. Σημειώ-
νεται πάντως ότι τον Μάιο 
υπήρχαν προγραμματισμένες 
διακοπές στη λειτουργία 
διυλιστηρίων. Κατά το διά-

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Προσωρινά στοιχεία) και Eurostat 

Πίνακας 2: Εξαγωγές Μαΐου 2015 - Ανάλυση σε ομάδες προϊόντων 

 Οι εξαγωγές αγροτικών 
προϊόντων εξακολουθούν να 
σημειώνουν εντυπωσιακή 
άνοδο, ενώ οι εξαγωγές 
βιομηχανικών προϊόντων 
αυξάνονται για 10 
συνεχόμενους μήνες με 
σημαντική όμως επιβράδυνση 
του ρυθμού αύξησης τον Μάιο  

(ποσά σε € εκατ.)  Μάιος 
%Δ 

Ιανουάριος - Μάιος 
%Δ 

Ομάδες προϊόντων 2014 2015 2014 2015 

Αγροτικά προϊόντα 369,99 417,40 12,81% 1.776,78 2.119,00 19,26% 

Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 304,43 308,60 1,37% 1.457,56 1.498,70 2,82% 

Ποτά και καπνός 44,56 55,50 24,54% 206,72 261,20 26,35% 

Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 20,99 53,30 153,87% 112,50 359,10 219,21% 

Πρώτες ύλες 75,94 73,60 -3,08% 417,67 426,50 2,12% 

Πρώτες ύλες μη εδώδιμες, εκτός από καύσιμα 75,94 73,60 -3,08% 417,67 426,50 2,12% 

Καύσιμα 853,64 783,10 -8,26% 4.026,96 3.223,90 -19,94% 

Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ 853,64 783,10 -8,26% 4.026,96 3.223,90 -19,94% 

Βιομηχανικά προϊόντα 928,77 961,50 3,52% 4.219,69 4.696,20 11,29% 

Χημικά προϊόντα και συναφή 238,60 243,90 2,22% 1.117,19 1.130,20 1,16% 

Βιομηχανικά είδη ταξιν. κυρίως κατά πρώτη ύλη 352,17 389,00 10,46% 1.553,18 1.790,40 15,27% 

Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 192,65 181,90 -5,58% 854,73 1.040,20 21,70% 

Διάφορα βιομηχανικά είδη 145,35 146,70 0,93% 694,60 735,40 5,87% 

Άλλα 49,88 44,90 -9,98% 242,15 267,10 10,31% 

Είδη και συναλλαγές μη ταξιν. κατά κατηγορίες 49,88 44,90 -9,98% 242,15 267,10 10,31% 

Αγροτικά 
προϊόντα 
18,30%

Πρώτες 
ύλες 3,23%

Καύσιμα 
34,34%

Βιομηχανικά 
προϊόντα 
42,16%

Άλλα 
1,97%

Διάγραμμα 2: % Μερίδια στις εξαγωγές -

Μάιος2015

Πηγ ή: ΕΛ ΣΤΑΤ
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Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Προσωρινά στοιχεία) και  Eurostat 

Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Πίνακας 3: Εξαγωγές Μαΐου 2015 - Ανάλυση σε ομάδες προϊόντων και προορισμούς  

Προορισμοί εξαγωγών 

και των καυσίμων (-2,2%), 

ενώ από τα βιομηχανικά προ-

ϊόντα μεγάλη πτώση κατα-

γράφουν οι εξαγωγές προς 

την Ε.Ε. μηχανημάτων και 

υλικού μεταφορών (-11,8%).  

Όσον αφορά στις Τρίτες Χώ-
ρες, οι εξαγωγές καυσίμων 
συνεχίζουν να υποχωρούν 
τον Μάιο (-9,6%), με μικρότε-
ρο ωστόσο ρυθμό και με  
δεδομένη την προγραμματι-

σμένη διακοπή στη  λειτουρ-
γία διυλιστηρίων, ενώ μικρό-
τερη ήταν η πτώση των εξα-
γωγών πρώτων υλών (-2,4%). 
Στον αντίποδα, αξιοσημείωτη 
είναι η ενίσχυση των εξαγω-
γών βιομηχανικών προϊόντων 
(+9,9%), ιδίως βιομηχανικών 
ειδών ταξινομημένων κατά Α’ 
ύλη (+14,7%) και χημικών 
προϊόντων (+10,9%), όπως 
επίσης και ποτών και        
καπνού (+26,9%) και λαδιού 
(+20,1%).   

Η μεταβολή των συνολικών 

εξαγωγών τον Μάιο οφείλε-

ται στην αύξηση των εξαγω-

γών προς τις χώρες της Ε.Ε. 

(+3%), ενώ αντίθετα οι     

εξαγωγές προς τις Τρίτες 

Χώρες παρουσίασαν μείωση 

(-2,8%). Ωστόσο, αν εξαιρε-

θούν τα πετρελαιοειδή, κατα-

γράφεται αύξηση των εξαγω-

γών τόσο προς την Ε.Ε. (+4%) 

όσο και προς τις Τρίτες Χώρες 

(+6,5%). 

Αναφορικά με τις αποστολές 

προς την Ε.Ε., στις περισσότε-

ρες ομάδες προϊόντων κατα-

γράφεται αύξηση των εξαγω-

γών τον Μάιο, με εντονότερη 

στο λάδι (+209,4%) και γενικά 

στα αγροτικά προϊόντα 

(+16%), καθώς επίσης και στα 

βιομηχανικά είδη ταξινομη-

μένα κατά Α’ ύλη (+7,5%). 

Αντίθετα, μειώνονται οι εξα-

γωγές πρώτων υλών (-4,1%), 

 Χωρίς τα πετρελαιοειδή, 
καταγράφεται αύξηση των 

εξαγωγών τόσο προς την 
Ε.Ε. όσο και προς τις Τρίτες 

Χώρες  

 (Ποσά σε εκατ. €) Μάιος 2014 Μάιος 2015 % Μεταβολή 2015/2014 

Ομάδες προϊόντων ΕΕ 
Τρίτες 
χώρες 

ΕΕ 
Τρίτες 
χώρες 

ΕΕ 
Τρίτες 
χώρες 

Αγροτικά προϊόντα 268,48 101,51 311,50 105,90 16,0% 4,3% 

Τρόφιμα και ζώα ζωντανά 228,79 75,64 235,10 73,50 2,8% -2,8% 

Ποτά και καπνός 24,86 19,71 30,50 25,00 22,7% 26,9% 

Λάδια και λίπη ζωικής ή φυτικής προέλευσης 14,84 6,16 45,90 7,40 209,4% 20,1% 

Πρώτες ύλες 30,13 45,81 28,90 44,70 -4,1% -2,4% 

Πρώτες ύλες μη εδώδιμες, εκτός από καύσιμα 30,13 45,81 28,90 44,70 -4,1% -2,4% 

Καύσιμα 158,23 695,42 154,70 628,40 -2,2% -9,6% 

Ορυκτά καύσιμα, λιπαντικά κλπ 158,23 695,42 154,70 628,40 -2,2% -9,6% 

Βιομηχανικά προϊόντα 600,52 328,24 600,90 360,60 0,1% 9,9% 

Χημικά προϊόντα και συναφή 177,85 60,75 176,50 67,40 -0,8% 10,9% 

Βιομηχανικά είδη ταξινομημένα κυρίως κατά πρώτη ύλη 206,57 145,60 222,00 167,00 7,5% 14,7% 

Μηχανήματα και υλικό μεταφορών 108,81 83,84 96,00 85,90 -11,8% 2,5% 

Διάφορα βιομηχανικά είδη 107,29 38,05 106,40 40,30 -0,8% 5,9% 

Άλλα 25,47 24,40 23,30 21,60 -8,5% -11,5% 

Είδη και συναλλαγές μη ταξινομημένα κατά κατηγορίες 25,47 24,40 23,30 21,60 -8,5% -11,5% 
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Διάγραμμα 3: Μηνιαία εξέλιξη των προορισμών 

των εξαγωγών (σε € εκατ.)

Τρίτες Χώρες ΕΕ
Πηγή: Eurostat
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Ξενοφώντος 5,  

105 57 Αθήνα 

Τηλ: 211 500 6120 

Φαξ: 210 32 22 929 

e-mail: ir@sev.org.gr  

 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

Πηγή: ΕΛ.ΣΤΑΤ. (Προσωρινά στοιχεία) 

Μηνιαία εξέλιξη εξαγωγών 

Πίνακας 4: Εξέλιξη εμπορικού ισοζυγίου  

παρουσίασαν άνοδο +2,9% 

κατά το ίδιο διάστημα και το 

εμπορικό έλλειμμα συρρι-

κνώθηκε κατά -7%.  

Οι συνολικές εισαγωγές κατά 

το διάστημα Ιανουαρίου – 

Μαΐου 2015 εμφάνισαν   

πτώση -5,2%, γεγονός το  

οποίο συνέβαλε στον περιο-

ρισμό του εμπορικού ελλείμ-

ματος στα €7,7 δισ., μειωμέ-

νο κατά 11,6% σε σύγκριση 

με το έλλειμμα της αντίστοι-

χης περιόδου του 2014.   

Χωρίς τον υπολογισμό των 

καυσίμων, οι εισαγωγές   

  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΑΦΙΞΕΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

  
Αξία σε 

εκατομμύρια 
ευρώ 

Μεταβολές 
% από μήνα 

σε μήνα 

Μεταβολές % 
με αντίστοιχο 

μήνα προηγού-
μενου έτους 

Αξία σε 
εκατομμύρια 

ευρώ 

Μεταβολές 
% από μήνα 

σε μήνα 

Μεταβολές % 
με αντίστοιχο 

μήνα προηγού-
μενου έτους 

Αξία σε εκα-
τομμύρια 

ευρώ 

Μεταβολές 
% από μήνα 

σε μήνα 

Μεταβολές % 
με αντίστοιχο 

μήνα προηγού-
μενου έτους 

Μαϊ 2014 4.000,2 10,3 3,5 2.281,5 10,7 -7,0 -1.718,7 9,8 21,8 

Ιουν 2014 4.212,3 5,3 10,2 2.501,8 9,7 13,2 -1.710,5 -0,5 6,1 

Ιουλ 2014 4.441,5 5,4 12,4 2.510,9 0,4 1,0 -1.930,6 12,9 31,8 

Αυγ 2014 3.298,4 -25,7 -16,0 2.078,7 -17,2 -4,7 -1.219,7 -36,8 -30,1 

Σεπ 2014 4.345,5 31,7 7,5 2.311,5 11,2 -7,7 -2.034,0 66,8 32,2 

Οκτ 2014 4.283,5 -1,4 2,1 2.538,3 9,8 8,0 -1.745,2 -14,2 -5,6 

Νοε 2014 3.784,2 -11,7 -0,6 2.342,0 -7,7 7,7 -1.442,2 -17,4 -11,7 

Δεκ 2014 4.014,3 6,1 14,4 2.205,4 -5,8 4,6 -1.808,9 25,4 29,2 

Ιαν-Δεκ 14 47.834,0   2,1 27.218,7   -1,3 -20.615,3   6,9 

Ιαν 2015 3.142,8 -21,7 -16,0 1.867,9 -15,3 -12,6 -1.274,9 -29,5 -20,4 

Φεβ 2015 3.482,9 10,8 -13,7 2.037,6 9,1 -2,0 -1.445,3 13,4 -26,2 

Μαρ 2015 4.375,2 25,6 8,0 2.361,1 15,9 8,8 -2.014,1 39,4 7,1 

Απρ 2015 3.862,4 -11,7 6,5 2.185,6 -7,4 6,1 -1.676,8 -16,7 7,1 

Μαϊ 2015 3.583,3 -7,2 -10,4 2.280,5 4,3 0,0 -1.302,8 -22,3 -24,2 

Παρεμβάσεις της Ομάδας Πρωτοβουλίας για την Εξωστρέφεια του ΣΕΒ 
Με αποδέκτες το Υπουργείο Οικονομίας Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού και το Γραφεί-
ο του Αναπληρωτή Υπουργού Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων η Ομάδα Πρωτοβουλίας για 
την Εξωστρέφεια κατέθεσε 14 κρίσιμες δράσεις για να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδι-
κασία, να δημιουργηθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και να επηρεαστεί θετικά η απα-
σχόληση μέσα από τη βελτίωση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 
Η  Ομάδα Πρωτοβουλίας αποτελείται από επιχειρήσεις με μεγάλη συνεισφορά των εξαγω-
γών στο κύκλο εργασιών τους και δημιουργήθηκε με την υποστήριξη του ΣΕΒ. Βρίσκεται 
στην πρωτοπορία αναφορικά με πρωτοβουλίες διαμόρφωσης πολιτικών και στρατηγικών 
συνεργειών δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και σε συνέχεια εξειδικευμένων μελετών και 
αναλύσεων κάνει ακόμα ένα βήμα για την υποστήριξη στην πράξη της επανεκκίνησης της 
εθνικής οικονομίας. Διαβάστε εδώ τις 14 δράσεις για την εξωστρέφεια. 
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