
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                                           Μαδρίτη, 7 Ιουλίου 2022 
                                                                                              

 

Πορεία της βιομηχανικής παραγωγής στην Ισπανία τον περασμένο Μάιο 

Σύμφωνα με τα τελευταία σχετικά στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ) στην 

Ισπανία, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής (IPI) αυξήθηκε, κατά 6,5%, τον 

περασμένο Μάιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021, σημειώνοντας, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούνιο του 2021. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο κατά 

7,1 μονάδες, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.  

Ο ετήσιος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε σε 16 αυτόνομες κοινότητες, ιδιαίτερα 

όμως, σε Βαλεαρίδες Νήσους, Αραγονία και Καστίλη – Λα Μάντσα, ενώ μόνο στην Μούρθια 

παρουσίασε πτώση. Μεγαλύτερη ετήσια άνοδο σημείωσε η παραγωγή της βιομηχανίας διαρκών 

καταναλωτικών αγαθών (11,3%). Ακολούθησαν τα μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, που 

αυξήθηκαν κατά 10,2%, τα κεφαλαιουχικά αγαθά με αύξηση, ύψους 7,4%, η ενέργεια (6,4%) και 

τα ενδιάμεσα αγαθά (3%).  

Αναφορικά με τον κλάδο δραστηριότητας, αυξήθηκε περισσότερο η παραγωγή, σε ετήσια 

βάση, στη βιομηχανία δέρματος και υποδημάτων (37,4%), στην κατασκευή ειδών ένδυσης 

(24,8%), στη βιομηχανία ξύλου και φελλού (18,1%) και στη βιομηχανία κοκκοποίησης και 

διύλισης προϊόντων πετρελαίου (15,8%). Επιπλέον, σημαντικές αυξήσεις παρουσιάστηκαν στην 

παραγωγή επίπλων (14,7%), σε άλλες μεταποιητικές βιομηχανίες (13%), σε αυτή των ποτών 

(11,4%) και των φαρμακευτικών προϊόντων (10,8%). Αντίθετα, η παραγωγή μειώθηκε, 

εντονότερα, στην κατασκευή προϊόντων πληροφορικής (-4%), στη μεταλλουργία (-3,6%) και στις 

εξορυκτικές βιομηχανίες (-1,4%).  

Ο διορθωμένος, από εποχικές και ημερολογιακές επιδράσεις, δείκτης εμφάνισε, τον Μάιο, 

αύξηση της τάξεως του 3,8%, σε ετήσια βάση, ενώ συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2022, ο δείκτης 

αυτός συρρικνώθηκε, μηνιαίως, κατά 0,2%. 

Τέλος, σύμφωνα με εδώ οικονομικούς αναλυτές, η αύξηση στα επίπεδα της βιομηχανικής 

παραγωγής θα μπορούσε να σχετίζεται με τα βελτιωμένα στοιχεία της αγοράς εργασίας, καθώς 

στους περισσότερους τομείς έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εργαζομένων.  
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