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                                                             Μαδρίτη, 17 Φεβρουαρίου 2023 
                                                                   
Θέμα: Ιστορική αύξηση των ισπανικών εξαγωγών και εισαγωγών για το 2022 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία εξωτερικού εμπορίου που δημοσιεύθηκαν σήμερα από το ισπανικό 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ), οι εξαγωγές Ισπανίας για το έτος 2022 ξεπερνούν για πρώτη 

φορά στα χρονικά τα 389 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, το 2022 οι εξαγωγές ισπανικών 

προϊόντων ανήλθαν σε 389,21 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 23% συγκριτικά με το 2021. 

Ισπανίδα Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, κα Reyes Maroto, δήλωσε πως «το 

εξωτερικό εμπόριο συνεχίζει να αποτελεί μοχλό/ μηχανισμό οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης 

για τη χώρα μας, ενώ το 2022, ο εξωτερικός τομέας απέφερε σχεδόν το ήμισυ της ανάπτυξης του 

ισπανικού ΑΕΠ, με μία συνεισφορά της τάξεως του 2,6% στον συνολικό ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ 

που ανήλθε σε 5,5%». Ισπανίδα Υπουργός συνέχισε ότι «οι ισπανικές εξαγωγές αυξήθηκαν γύρω 

στο 23% παρά την τρέχουσα αρνητική διεθνή συγκυρία εξαιτίας της επίδρασης του πολέμου στην 

Ουκρανία και των γεωπολιτικών εντάσεων, γεγονός που αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση, τα οποία έχουν προκαλέσει εμπιστοσύνη και 

ασφάλεια στις ισπανικές εξαγωγικές εταιρείες.» 

Επιπλέον, Ισπανίδα Υπουργός τόνισε ότι «οι ισπανικές εξαγωγές πλησιάζουν τον στόχο των 400 δισ. 

ευρώ, ο οποίος έχει οριστεί για το έτος 2027 με την “Στρατηγική Διεθνοποίησης της Ισπανικής 

Οικονομίας 2017-2027”, χάρη στα εγχώρια εργαλεία στήριξης της διεθνοποίησης των ισπανικών 

εταιρειών, ειδικά των μικρομεσαίων». «Όπως φανερώνουν τα δεδομένα του ΙΝΕ, αυξήθηκε η 

σημασία του ισπανικού εξωτερικού τομέα. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών 

αντιπροσώπευσαν το 41,7% του ισπανικού ΑΕΠ, ποσοστό το οποίο αποτελεί αύξηση 6,8 

ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2021», συμπλήρωσε η Ισπανίδα Υπουργός. 

Αναφορικά με εξαγωγική βάση Ισπανίας, τα στοιχεία του Υπουργείου κατέδειξαν ότι αυτή επέτυχε 

να υπερβεί τους 43.000 συστηματικούς εξαγωγείς, αύξηση 2,7% συγκριτικά με το 2021, ενώ 

ποσοστό 90% του εμπορίου πραγματοποιείται από τους εξαγωγείς σε συστηματική βάση.  Σύμφωνα 

με δηλώσεις Κας Maroto, «η Ισπανία βασίζεται σε μία εξαγωγική βάση σταθερή και επεκτεινόμενη, 

έτοιμη να συνεχίσει να επωφελείται από τη διεθνή ανάκαμψη, ενώ τα τελευταία 10 έτη ο αριθμός 

των συστηματικών εξαγωγέων έχει αυξηθεί κατά 30%». 

Επισημαίνεται ότι αύξηση ισπανικών εξαγωγών αφορά σε όλους τους κλάδους, με κατά μέσο όρο 

34% αύξηση σε σχέση με τα προ-πανδημίας στοιχεία του 2019. Επιπλέον, η πλειονότητα των 

εξαγωγών (62,8%) κατευθύνθηκε εντός Ε.Ε., με κύριους αποδέκτες τη Γαλλία, το Βέλγιο, την 

Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες επίσης αυξήθηκαν κατά 

19,7%.  
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Αναφορικά με ισπανικές εισαγωγές, αυτές επίσης άγγιξαν ιστορικά επίπεδα για το 2022, αριθμώντας 

περί τα 457,32 δισ. ευρώ, κατά 33,4% αυξημένες συγκριτικά με το 2021. Εν λόγω μεταβολή 

αποδίδεται στην αύξηση τιμών σε ενέργεια και πρώτες ύλες, καθώς και στην ανάκαμψη της εγχώριας 

ζήτησης. Σημειώνεται ότι η αύξηση των εισαγωγών εντείνεται μέχρι τον Αύγουστο του 2022, ενώ 

τον Δεκέμβρη σημειώνει το μικρότερο ποσοστό αύξησης του έτους (11,1%).  

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα 68,11 δισ. ευρώ , ενώ Ισπανίδα Υπουργός τονίζει πως «η αύξηση 

του κόστους των προϊόντων, υποκινούμενη κυρίως από την άνοδο των τιμών ενέργειας, συνεχίζει 

να αποτελεί την βασική αιτία του ελλείμματος. Στην πραγματικότητα, το ενεργειακό έλλειμμα 

αποτελεί το 77,3% του συνολικού ελλείμματος».  Επιπλέον, κα Maroto επισημαίνει ότι «η ενεργειακή 

κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο αποδεικνύει πως πρέπει να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην οικολογική 

μετάβαση και ότι είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, με στόχο να 

μετατραπούμε σε μία χώρα λιγότερο εξαρτώμενη ενεργειακά και μία πλατφόρμα για νέες και 

εναλλακτικές πηγές ενέργειας όπως το πράσινο υδρογόνο». 
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         Παντελής Γκάσιος 

                                                                                            Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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