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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Θεσσαλονίκη, 06.07.2018 
 

Εμπορευματικές Συναλλαγές Ελλάδας-Μάιος 2018 
 

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών που δημοσίευσε σήμερα 

06.07.2018 η Ελληνική Στατιστική Αρχή, η βελτίωση του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας 

συνεχίστηκε και το Μάιο 2018. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μας για το μήνα Μάιο ανήλθαν 

στο ποσό των 2,9 δις. ευρώ έναντι 2,6 δις. ευρώ το Μάιο 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 

369,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,4%, ενώ αντίστοιχα θετική ήταν και η εικόνα των εξαγωγών μας 

εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή παρουσιάζοντας αύξηση κατά 8,4%. Όσον αφορά στις 

εισαγωγές για το Μάιο 2018, αυτές παρουσίασαν αύξηση κατά 2,2% σε ετήσια βάση, ενώ το 

εμπορικό έλλειμμα για το εξεταζόμενο διάστημα μειώθηκε κατά 275,1 εκατ. ευρώ, ήτοι 15,8%. 
 

Ιδιαίτερα ενθαρρυντικά ήταν και τα αποτελέσματα που προκύπτουν αναφορικά με τις 

εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2018, κατά το 

οποίο οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε 13,4 δις. ευρώ, έναντι 11,8 δις. ευρώ το αντίστοιχο 

διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,6 δις. ευρώ, δηλαδή 13,7%. Η μεταβολή 

των εισαγωγών ήταν επίσης θετική κατά 0,4% καθώς ανήλθαν σε 22,0 δις. ευρώ έναντι 21,9 

δις ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017, ενώ το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 1,5 δις. 

ευρώ, ήτοι 15,2%. Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο είναι ότι για το εξεταζόμενο διάστημα και 

εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, το εμπορικό έλλειμμα της Ελλάδας παρουσίασε μείωση κατά 1,7 

δις. ευρώ, ήτοι 19,0%. 
 

Πίνακας 1. Ελληνικό εξωτερικό εμπόριο αγαθών (συμπ. καυσίμων) 

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Μάι 18 Ιαν-Μάι 17 Διαφορά 18/17 ΕΤ 18/17 

Εξαγωγές 13.414,4 11.802,4 1.612,0 13,7% 

Εισαγωγές 21.966,2 21.882,0 84,2 0,4% 

Εμπορικό Ισοζύγιο  -8.551,8 -10.079,6 -1.527,8 -15,2% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση 
 

Η σημαντική αύξηση των εξαγωγών προήλθε από ενίσχυση όλων των κλάδων όπως 

προκύπτει από τα στοιχεία. Όπως παρουσιάζει το Διάγραμμα 1, οι εξαγωγές βιομηχανικών 

ειδών ανήλθαν σε 2,1 δις. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2018 έναντι 1,9 δις. ευρώ το 

αντίστοιχο διάστημα του 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 14,7%, ενώ και τα τρόφιμα 

ενισχύθηκαν κατά 10,3%, καθώς ανήλθαν σε 1,9 δις. ευρώ το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 

2018 έναντι 1,7 δις. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Όπως παρουσιάζεται και στον 

Πίνακα 2, για το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2018, σημαντική ενίσχυση σημειώθηκε επίσης 

στα χημικά τα οποία ανήλθαν σε 1,4 δις. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12,4% σε ετήσια 

βάση, στα μηχανήματα και οχήματα τα οποία ανήλθαν σε 1,2 δις. ευρώ έναντι 1,1 δις. ευρώ 

το αντίστοιχο διάστημα του 2017, καθώς και στα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα τα οποία 

παρουσίασαν αύξηση κατά 6,5% σε ετήσια βάση. Τέλος, για το εξεταζόμενο διάστημα θετική 

μεταβολή παρουσίασαν και οι κλάδοι των πρώτων υλών (5,3%), τα λίπη και έλαια (42,8%) και 
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τέλος τα ποτά και καπνά τα οποία ανήλθαν σε 277,8 εκατ. ευρώ, έναντι 267,3 εκατ. ευρώ το 

διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 3,9%. 

Πίνακας 2. Ελληνικές εξαγωγές ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών 

(ποσά σε εκατ. €) Ιαν-Μάι 18 Ιαν-Μάι 17 Διαφορά 18/17 ΕΤ 18/17 

Τρόφιμα 1.892,5 1.716,3 176,2 10,3% 

Ποτά-Καπνά 277,8 267,3 10,5 3,9% 

Πρώτες Ύλες 542,2 514,9 27,3 5,3% 

Λίπη-Έλαια 365,8 256,1 109,7 42,8% 

Χημικά 1.404,8 1.249,9 154,9 12,4% 

Βιομηχανικά 2.144,5 1.869,2 275,3 14,7% 

Μηχ/τα-Οχήματα 1.208,3 1.066,2 142,1 13,3% 

Διάφ. Βιομηχανικά 888,1 833,9 54,2 6,5% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση 
 

Διάγραμμα 1. Μεταβολή ελληνικών εξαγωγών ανά βασικό κλάδο, εξαιρουμένων των 

πετρελαιοειδών 

 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ 
 

Το 52,7% των ελληνικών εξαγωγών απευθύνεται σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το 

47,3% σε Τρίτες Χώρες, ενώ στο αντίστοιχο διάστημα του 2017 τα ποσοστά ήταν 53,9% για τις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 46,1% για τις Τρίτες Χώρες, με τις χώρες εκτός ΕΕ να 

λαμβάνουν σταδιακά μεγαλύτερο ποσοστό ως εξαγωγικοί προορισμοί.  
 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ Η ΝΑ ΜΕΤΑΔΟΘΕΙ 

Πληροφορίες: Τάνια Ζιάκα, tz@seve.gr  

Αυτό το δελτίο τύπου βρίσκεται στο www.seve.gr 
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