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Ιστορικά υψηλά εξαγωγών Ισπανίας για τον Φεβρουάριο 2020 

 

Αν και η Ισπανία αποτελεί ισχυρό εξαγωγέα προϊόντων, εντούτοις παρουσιάζει εμπορικό 

έλλειμμα, καθώς οι εισαγωγές που πραγματοποιεί είναι ακόμη μεγαλύτερες. Η φετινή χρονιά είχε 

ξεκινήσει ιδιαίτερα θετικά για το εξωτερικό εμπόριο, καθώς παρουσίαζε αύξηση σε σύγκριση με 

το προηγούμενο έτος, δεδομένου ότι η πανδημία του Covid-19 δεν είχε εμφανιστεί στη χώρα. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία εμπορίου της Ισπανίας για 

τον μήνα Φεβρουάριο, οι εξαγωγές έφθασαν το ιστορικό υψηλό των 24 δις ευρώ, παρουσιάζοντας 

αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τις εξαγωγές του Φεβρουαρίου του 2019. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 1,8%, φθάνοντας τα 26,11 δις ευρώ. Επομένως, το εμπορικό έλλειμμα της 

Ισπανίας για τον εν λόγω μήνα έφθασε τα 2,11 δις ευρώ, μειωμένο κατά μεγάλο ποσοστό, της 

τάξεως του 19,4%. Σημαντική αιτία της ανωτέρω μείωσης δεν είναι άλλη από τις επιπτώσεις του 

κορωνοϊού Covid-19 στην Κίνα, η οποία αναγκάστηκε να σταματήσει μεγάλο μέρος της 

παραγωγής της. Η ασιατική χώρα είναι ο τρίτος μεγαλύτερος προμηθευτής της Ισπανίας 

παγκοσμίως, μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία, προμηθεύοντας το 8,7% του συνόλου των 

εισαγωγών της χώρας. Τον περασμένο Φεβρουάριο, οι κινεζικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 

3,3%, φθάνοντας τα 2,27 δις ευρώ. Πέραν αυτού, σημαντική επίπτωση στη μικρή άνοδο του 

συνόλου των εισαγωγών είχε και η μειωμένη αγορά αερίου από την Αλγερία, η οποία μείωσε τις 

εισαγωγές από την Αφρική κατά 11,9%, φθάνοντας τα 2 δις ευρώ. 

Η δυναμική ανάπτυξη των ισπανικών εξαγωγών αποτυπώνεται και στη σύγκριση, για τον ίδιο 

μήνα, στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο η Ιταλία, με άνοδο 7%, κατάφερε να ξεπεράσει 

την Ισπανία, ενώ στο σύνολό τους, τα 27 κ-μ της Ε.Ε. παρουσίασαν ετήσια άνοδο 1%. Σύμφωνα 

με την Ισπανίδα Γραμματέα Εμπορίου του Κράτους, από τον Μάρτιο θα αρχίσει να γίνεται αισθητή 

η μείωση των ισπανικών εξαγωγών, καθώς η παραγωγή της χώρας έχει επηρεαστεί σε μεγάλο 

βαθμό από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Παρόλα αυτά, οι εξαγωγές συνεχίζουν να 

πραγματοποιούνται ως ένα βαθμό ενώ με το πέρας της καραντίνας, αναμένεται να αναπτυχθούν 

περαιτέρω, συνεισφέροντας σημαντικά στην επανεκκίνηση της εθνικής οικονομίας.  

Συνολικά, τους δύο πρώτους μήνες του έτους, οι εξαγωγές έφθασαν τα 47,13 δις ευρώ, το οποίο 

αποτελεί και το μεγαλύτερο ποσό για την περίοδο αυτή που έχει καταγραφεί στη χώρα. 

Αντίστοιχα, οι εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν σταθερές σε σύγκριση με το 2019, φθάνοντας τα 

52,16 δις ευρώ.  
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