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Μείωση των ισπανικών εξαγωγών κατά 10% το 2020 

Η στασιμότητα της παγκόσμιας οικονομίας, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού, επηρέασε 

τις ισπανικές εξαγωγές, οι οποίες έβαιναν συνεχώς αυξανόμενες από το 2011. Μάλιστα, το 2019, 

οι εξαγωγές ισπανικών προϊόντων είχαν σημειώσει νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας σε αξία τα 

290,89 δις ευρώ. Αντίθετα, το προηγούμενο έτος, οι εξαγωγές μειώθηκαν σε 261,17 δις ευρώ, 

το οποίο αντιστοιχεί σε ετήσια πτώση της τάξεως του 10%. Όσον αφορά το εμπορικό ισοζύγιο 

της χώρας, συνέχισε να είναι αρνητικό, ωστόσο εμφανώς μειωμένο, αφού οι εισαγωγές 

παρουσίασαν πτώση 14,8%. Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, αυξήθηκε ο αριθμός των 

ισπανικών εξαγωγικών επιχειρήσεων, φθάνοντας τις 55.133 επιχειρήσεις, 4,1% περισσότερες 

από το 2019. 

Αναλυτικότερα, οι εξαγωγές μειώθηκαν στα επίπεδα του 2016, ενώ πτώση παρατηρήθηκε σε 

όλες τις κατηγορίες προϊόντων, εξαιρουμένων των διατροφικών, τα οποία σημείωσαν ετήσια 

αύξηση ποσοστού 5,5%. Η αύξηση οφείλεται, κυρίως, στις εξαγωγές κρέατος στην Κίνα και 

φρούτων, λαχανικών και οσπρίων στην προαναφερθείσα αλλά και στις Γαλλία και Γερμανία. 

Όπως ανακοίνωσε η Ισπανίδα Γενική Γραμματέας Εμπορίου κα. Xiana Méndez, τα διατροφικά 

προϊόντα αποτέλεσαν το 19,6% του συνόλου των εξαγωγών, ξεπερνώντας τα 51,3 δις ευρώ. Η 

σημαντικότερη κατηγορία εξαγωγών σε αξία, συνέχισε να είναι τα κεφαλαιουχικά προϊόντα, παρά 

την ετήσια πτώση 12,6%, με τις εξαγωγές να μειώνονται στα 51,64 δις ευρώ. Σημαντική συμβολή 

είχαν και τα χημικά προϊόντα καθώς και οι εξαγωγές οχημάτων, αφού οι εξαγωγές τους ήταν 

αξίας 40,59 δις ευρώ (-3,6%) και 38,52 δις ευρώ (-12,9%) αντίστοιχα.  Η μεγαλύτερη ποσοστιαία 

πτώση παρατηρήθηκε στα ενεργειακά προϊόντα, με την αξία τους να μειώνεται κατά 40,9%, στα 

12,5 δις ευρώ.  

Η Κίνα ήταν και η μόνη χώρα, από τις σημαντικότερες υποδοχής των ισπανικών εξαγωγών, από 

την οποία, οι εισαγωγές ισπανικών αγαθών αυξήθηκαν σε σύγκριση με το 2019. Αναλυτικότερα, 

έφθασαν τα 8,16 δις ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 20,1%. Το σημαντικότερο μερίδιο 

εξαγωγών συνέχισε να έχει η γείτονα Γαλλία, αφού εισήγαγε ισπανικά αγαθά συνολικής αξίας 

42,17 δις ευρώ ή 3,9% λιγότερα από ό,τι το 2019. Μεγάλη πτώση της τάξεως του 17,5% 

σημειώθηκε στις εξαγωγές προς το Ην. Βασίλειο, ενώ άνω του 10% πτώση παρατηρήθηκε και 

στις Η.Π.Α. (-11,2%), Ιταλία (-11,8%) και Μαρόκο (-13,3%). 

Η κα. Méndez δήλωσε αισιόδοξη για τη φετινή χρονιά, αφού η οικονομία, σε παγκόσμιο επίπεδο, 

έχει αρχίσει την επανεκκίνησή της, ενώ η συνέχιση της πορείας των εμβολιασμών παγκοσμίως, 

θα βοηθήσει στην ταχύτερη ανάρρωσή της. Για την ίδια, καθοριστικό ρόλο για την Ισπανία 

διαδραματίζουν και η συμφωνία της Ε.Ε. με το Ην. Βασίλειο καθώς και η αλλαγή διοίκησης των 

Η.Π.Α. Η συμφωνία με το Ην. Βασίλειο βοηθά τους Ισπανούς εξαγωγείς να συνεχίσουν τις 

εξαγωγές τους στο Βασίλειο, το οποίο αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους αποδέκτες 
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ισπανικών αγαθών. Επιπλέον, η νέα αμερικανική πολιτική, υπό την προεδρία του κ. Joe Biden, 

ενδέχεται να καταργήσει τους δασμούς σε ορισμένα διατροφικά προϊόντα της Ισπανίας, όπως 

το ελαιόλαδο.  

Ο κ. Antonio Bonet, Πρόεδρος της Ένωσης Ισπανών Εξαγωγέων και Επενδυτών (Club de 

Exportadores e Inversores Españoles), τόνισε τη σημασία πολιτικών που θα ενισχύσουν τη 

διεθνή παρουσία των ισπανικών επιχειρήσεων, αφού, δεδομένης της κατάστασης 

επανεκκίνησης του εμπορίου παγκοσμίως και του αυξημένου ανταγωνισμού, η καθυστέρηση 

μπορεί να προβεί καταστροφική για την ανταγωνιστικότητα των ισπανικών επιχειρήσεων. 

Τέλος, ο τομέας των εξαγωγών αναμένεται να ενισχυθεί κατά 200 εκ. ευρώ για το 2021 και 2022, 

μέσω των κονδυλίων, που θα λάβει η χώρα από το Next Generation της Ε.Ε. Από αυτά, τα 27,5 

εκ. ευρώ θα δοθούν στον κρατικό οργανισμό ενίσχυσης εμπορίου και επενδύσεων ICEX, 

προκειμένου να βελτιώσει τις υπηρεσίες του και να ενισχύσει το οικοσύστημα των επιχειρήσεων. 

Περί τα 105 εκ. ευρώ θα δοθούν για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, μέσω του 

προγράμματος Vives, του ανωτέρω οργανισμού και του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ισπανίας, 

ενώ 10 εκ. ευρώ προορίζονται για το πρόγραμμα OnnovaInvest του Icex και 1,7 εκ. ευρώ για 

ένα πρόγραμμα ενίσχυσης επενδύσεων της Ισπανικής Εταιρίας Χρηματοδότησης Ανάπτυξης 

(Confies). 
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