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Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις ισπανικές εξαγωγές για το διάστημα 

Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα επίσημα στοιχεία, οι ισπανικές εξαγωγές 

εμπορευμάτων αυξήθηκαν κατά 3,8% την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους και ανήλθαν σε 238,576 δις 

ευρώ. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν, επίσης, κατά 6,3%, στα 266,6 δις ευρώ. Ως αποτέλεσμα, 

το εμπορικό έλλειμμα για τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, ανήλθε σε 28,024 δις ευρώ, 

ποσοστό κατά 33% μεγαλύτερο από εκείνο που είχε καταγραφεί κατά την ίδια περίοδο του 

2017. 

Το ποσοστό κάλυψης, ο λόγος εξαγωγών και εισαγωγών, ανήλθε σε 89,5% έναντι του 

91,6% που είχε καταγραφεί την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017. Όσον αφορά τον 

όγκο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,7%, καθώς οι τιμές, κατά προσέγγιση με τους δείκτες 

μονάδας αξίας, αυξήθηκαν κατά 3,1%. Οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,9%, καθώς οι τιμές 

αυξήθηκαν κατά 4,3%. Το μη ενεργειακό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα 7,008 δις ευρώ, 

ενώ το ενεργειακό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 21,6% στα 21,016 δις ευρώ. 

Η αύξηση των ισπανικών εξαγωγών κατά την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 

2018 (3,8%) συμπίπτει με την αύξηση της Ιταλίας (3,8%), αλλά είναι χαμηλότερη από αυτή 

της Γερμανίας (4,1%), της Γαλλίας (4,4%) και του Ηνωμένου Βασιλείου (7,9%), καθώς και 

του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ (5,2%) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (5,3%). 

Επιπλέον, αυξήθηκαν οι διεθνείς πωλήσεις στην Κίνα (12,1%), τις ΗΠΑ (9,0%) και την 

Ιαπωνία (5,4%). 

Όλοι οι κλάδοι παρουσίασαν αύξηση στις εξαγωγές τους. Ο τομέας των κεφαλαιουχικών 

αγαθών που αντιπροσωπεύει το 19,7% του συνόλου, αυξήθηκε κατά 1,1%, ο τομέας της 

αυτοκινητοβιομηχανίας που αντιπροσωπεύει το 15,8% του συνόλου, αυξήθηκε κατά 0,6% 

και ο τομέας των τροφίμων, των ποτών και του καπνού που αντιπροσωπεύει το 15,9% του 

συνόλου, αυξήθηκε κατά 0,4%. 

Από την άλλη πλευρά, οι εισαγωγές αυξήθηκαν σε όλους τους τομείς. Οι εισαγωγές 

κεφαλαιουχικών αγαθών που αντιπροσωπεύουν το 20,5% του συνόλου, αυξήθηκαν κατά 

1,6% σε ετήσια βάση, ενώ τα ενεργειακά προϊόντα που αντιπροσωπεύουν το 15% του 

συνόλου, αυξήθηκαν κατά 20,2% σε ετήσια βάση, τα χημικά προϊόντα που 

αντιπροσωπεύουν το 15,3% του συνόλου, αυξήθηκαν κατά 8,6% και τα προϊόντα των 

αυτοκινητοβιομηχανιών που αντιπροσωπεύουν το 12,6% του συνόλου, αυξήθηκαν κατά 

3,9%. 
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Οι εξαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιπροσωπεύουν το 65,7% του συνόλου, 

αυξήθηκαν κατά 3,8% για τους πρώτους δέκα μήνες του έτους, όπως συνέβη και στην 

υποζώνη του ευρώ που αντιπροσωπεύει το 51,5% του συνόλου, ενώ για την υπόλοιπη 

Ευρωπαϊκή Ένωση που αντιπροσωπεύει το 14,2% του συνόλου, υπήρξε αύξηση κατά  

4,1%. 

Οι πωλήσεις προς τρίτους προορισμούς, οι οποίοι αποτελούν το 34,3% του συνόλου, 

αυξήθηκαν κατά 3,8% την περίοδο αυτή, ενώ οι εξαγωγές προς την Αφρική αυξήθηκαν 

κατά 5%, τη Βόρεια Αμερική κατά 4,2%, την Ασία (εκτός της Μέσης Ανατολής) κατά 2,9% 

και της Λατινικής Αμερικής κατά 0,2%. Οι τιμές για τη Μέση Ανατολή μειώθηκαν κατά 1% 

και για την Ωκεανία κατά 0,5%. 

 Ανά χώρα, αυξήθηκαν οι πωλήσεις στη Σιγκαπούρη (49,5%), την Αλγερία (26,7%), την 

Αίγυπτο (26,0%), τις Ηνωμένες Πολιτείες (4,2%) και το Μαρόκο (4,0%) ενώ οι εξαγωγές 

μειώθηκαν, κυρίως, στο Περού (-14,5%) και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (-12,6%). 

Οι αυτόνομες κοινότητες με την υψηλότερη αύξηση στις εξαγωγές τους ήταν η Αυτόνομη 

Κοινότητα της Ναβάρας (13,0%), η Κανταβρία (10,2%) και οι Βαλεαρίδες Νήσοι (9,3%). 

Από την άλλη πλευρά, οι μεγαλύτερες μειώσεις σημειώθηκαν στην Κοινότητα της 

Μαδρίτης (-2,7%), στην Καστίλλη και Λεόν (-2,0%) και στην Αραγονία (-0,8%). 
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