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Η ανάκαμψη της χημικής βιομηχανίας στην Ισπανία και το ρεκόρ εξαγωγών της 

Μετά από ένα χρόνο παρακμής λόγω της πανδημίας του Covid-19, η οποία λειτούργησε ως 

τροχοπέδη για τη θετική πορεία της χημικής βιομηχανίας στην Ισπανία, οι εταιρίες του κλάδου 

προβλέπουν ότι, το 2021, ο εν λόγω τομέας θα αναπτυχθεί ραγδαία, λόγω του υψηλού ρυθμού 

εξαγωγών του τελευταίου. Η Ομοσπονδία Επιχειρήσεων Χημικής Βιομηχανίας της χώρας, 

Feique, υπολογίζει ότι ο κύκλος εργασιών του κλάδου θα αυξηθεί κατά 7,1%, στα 69,1 εκ. ευρώ, 

σε σύγκριση με την περυσινή, κατά 2,9%, πτώση. 

Η ανωτέρω άνοδος θα οφείλεται κατά βάση στην ανάπτυξη του εξωτερικού εμπορίου, καθώς οι 

εταιρείες παραγωγής και εμπορίας χημικών προϊόντων, που εδρεύουν στην Ισπανία, έχουν 

σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα στην Ε.Ε. και στην Ασία. Συνεπώς, οι εργοδότες 

προβλέπουν ότι οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 10,2%, στα 40,3 εκ. ευρώ. Η χημική βιομηχανία 

κατατάσσεται πλέον, ως ο δεύτερος τομέας της Ισπανίας, με τη μεγαλύτερη εξαγωγική 

δραστηριότητα. Αποτελείται από περίπου 3.000 εταιρίες και σύμφωνα με την Feique, το 2020 

κατέγραψε πτώση της τάξεως 0,4% μόνον, στην παραγωγή, σε σύγκριση με τη γενική πτώση 

του 10,1% των εταιριών παραγωγής προϊόντων.  Συγκεκριμένα, ο φαρμακευτικός κλάδος 

σημείωσε αύξηση 2%. 

Η χημική βιομηχανία στην Ισπανία σημειώνει παραγωγική ανάπτυξη, ύψους 18%, από το 2007 

έως το 2020.  Αρκετοί υποτομείς, όπως τα φαρμακευτικά προϊόντα, τα προϊόντα καθαρισμού και 

υγιεινής ή τα αγροχημικά, αυξήθηκαν πέρυσι παρά την πανδημία. Στον τομέα απασχολήθηκαν 

210.000 εργαζόμενοι για το 2020, δηλαδή 2% περισσότεροι, χάρη στην ανάπτυξη του 

φαρμακευτικού κλάδου. 

Όσον αφορά τον κύκλο εργασιών, το ένα τρίτο αυτής της αύξησης εξηγείται από την αύξηση της 

παραγωγής και άλλα δύο τρίτα από την αύξηση των τιμών, λόγω του κλεισίματος εργοστασίων 

κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τη διακοπή του εφοδιασμού, λόγω των εμπορικών περιορισμών 

και του προσωρινού αποκλεισμού του καναλιού του Σουέζ.  

Τέλος, εκτιμάται ότι την περίοδο 2021 - 2026, το επίπεδο των επενδύσεων στην ισπανική χημική 

βιομηχανία θα αυξηθεί κατά 50% ετησίως, από το τρέχον ποσό των 2,2 δις ευρώ, χάρη στα 

ευρωπαϊκά κονδύλια που προορίζονται για την ανάκαμψη της οικονομίας. Σημαντικό παράγοντα 

στην ανάπτυξή της θα αποτελέσει και η εξέλιξη των μη ρυπογόνων πηγών ενέργειας, ιδίως αυτή 

που αφορά την παραγωγή πράσινου υδρογόνου. 
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