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Η σημασία των εξαγωγών για τις ισπανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

 

Η εμπορική εξωστρέφεια των επιχειρήσεων αποτελεί διαρκής πρόκληση για την Ισπανία, καθώς 

τα οφέλη για τις ίδιες αλλά και για την χώρα είναι πολλαπλά και ποικίλα. Στο πλαίσιο αυτό 

εδράζεται και η πρωτοβουλία του Παρατηρητηρίου Mesias, που δημοσιοποιεί στατιστικά 

δεδομένα σχετικά με την εμπορική δραστηριότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

προσπαθώντας να νουθετήσει και να ενθαρρύνει και άλλες επιχειρήσεις να πράξουν το ίδιο.   

Σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου, λοιπόν, από το σύνολο των επιχειρήσεων που 

παρουσιάζουν συναλλαγές με αγορές του εξωτερικού, το 72,21% ανήκουν στον χώρο των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, ότι τα καθαρά έσοδα των εξωστρεφών 

επιχειρήσεων ανήλθαν συνολικά στα 36,3 δις ευρώ. Επιπρόσθετα, υπάρχουν αυτόνομες 

κοινότητες της Ισπανίας, όπου άνω του 80% των θέσεων εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

απορροφώνται από το εξωτερικό εμπόριο, όπως της Μούρθια και της Βαλένθια.      

Η έρευνα, επιπλέον, ανέδειξε σημαντικές πτυχές μίας επιχείρησης με ανεπτυγμένη εξωστρέφεια 

στην εμπορική της δραστηριότητα. Αρχικά, το μεγαλύτερο μέρος αυτών εντοπίζονται σε περιοχές 

με σημαντικά εμπορικά λιμάνια. Στην περίπτωση της Ισπανίας, αυτά βρίσκονται στην Καταλονία, 

την Ανδαλουσία και την κοινότητα της Βαλένθια. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η κοινότητα της 

Μαδρίτης που απολαμβάνει σημαντικό μέρος του εξωτερικού εμπορίου της χώρας. Εν συνεχεία, 

το 45,9% των εν λόγω επιχειρήσεων χαρακτηρίζονται οικογενειακές, γεγονός που ενισχύει το 

αίσθημα της εντοπιότητας αλλά και την εκάστοτε τοπική αγορά. Τέλος, όπως μνημονεύθηκε και 

ανωτέρω, το εξωτερικό εμπόριο των επιχειρήσεων αυτού του μεγέθους, επιδρά σημαντικά στον 

οικονομικό και εργασιακό κόσμο της χώρας. Η βοήθεια τους στην ανάπτυξη και στη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας είναι πολύτιμη, στηρίζοντας όχι μόνο την τοπική αγορά αλλά και την εθνική. 

Εν κατακλείδι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν αποτελεσματικές απαντήσεις σε καίρια 

ζητήματα, όπως η ανάπτυξη, η ανεργία και η αύξηση των εσόδων. Επομένως, είναι σημαντικό 

μία χώρα να ενθαρρύνει και να στηρίζει την ενασχόλησή τους με το εξαγωγικό εμπόριο και η 

Ισπανία εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. 
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