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                                                                                                Μαδρίτη, 3 Νοεμβρίου 2022 
   

ΘΕΜΑ: Σημαντική πτώση του δείκτη βιομηχανικής δραστηριότητας στην Ισπανία τον Οκτώβριο 

 
Σύμφωνα με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών στον ισπανικό κλάδο βιομηχανίας (Purchasing Managers’ 

Index - PMI), που δημοσιεύει σε τακτική, μηνιαία βάση ο παγκόσμιας εμβέλειας Όμιλος S&P Global Market 

Intelligence (IHS Markit), το επίπεδο δραστηριότητας του ισπανικού μεταποιητικού τομέα επιτάχυνε την 

επιδείνωσή του τον Οκτώβριο τ.ε., με απότομη πτώση τόσο στην παραγωγή όσο και στις νέες 

παραγγελίες, γεγονός που οδήγησε στην ελάττωση των θέσεων εργασίας στην εγχώρια βιομηχανία. 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI για τον ισπανικό τομέα βιομηχανίας ανήλθε στις 44,7 μονάδες τον Οκτώβριο, 

έναντι 49 μονάδων τον Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας συρρίκνωση για τέταρτο συνεχόμενο μήνα και 

φθάνοντας στο χειρότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2020. Δεδομένου ότι το επίπεδο των 50 μονάδων 

διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση, έγκυροι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο ισπανικός μεταποιητικός 

κλάδος ευρίσκεται σε ύφεση.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη, τον Οκτώβριο η επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας του 

μεταποιητικού κλάδου συνδέθηκε στενά με την πτώση της παραγωγής και των νέων παραγγελιών λόγω 

των επιπτώσεων της αβεβαιότητας των πελατών των επιχειρήσεων και των «εξαιρετικά προκλητικών» 

συνθηκών της αγοράς, όχι μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, προκαλώντας για όγδοη 

συνεχόμενη φορά πτώση στις νέες παραγγελίες εξαγωγών. Οι εταιρείες που συμμετείχαν στην σχετική 

έρευνα ανέφεραν τον πληθωρισμό ως παράγοντα με ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην εγχώρια ζήτηση. 

Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι ισπανικές βιομηχανίες αύξησαν για ακόμη μία φορά τις τιμές πώλησης 

των προϊόντων τους με υψηλό ρυθμό, αν και κατά πολύ χαμηλότερο από ότι τον Σεπτέμβριο. 

Σύμφωνα με την S&P Global Market Intelligence, η βιομηχανία της Ισπανίας υπέστη διπλή μείωση τόσο 

στην παραγωγή όσο και στις νέες παραγγελίες τον Οκτώβριο τ.ε., καταγράφοντας μειώσεις που δεν είχαν 

παρατηρηθεί ούτε κατά την αρχική φάση της πανδημίας το 2020 αλλά και ούτε και κατά την κρίση χρέους 

της ευρωζώνης το 2012. Οι ισπανικές βιομηχανίες φαίνεται πως επέλεξαν να συνεχίσουν κατά τον 

Οκτώβριο να μειώνουν το εργατικό δυναμικό τους, καταγράφοντας τέσσερις μήνες διαρκούς πτώσης στο 

επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο μεταποίησης. Οι ανωτέρω αρνητικές τάσεις, όπως επισημαίνει η S&P 

Global Market Intelligence, ενδέχεται να συνεχιστούν, δεδομένης της έντονης αβεβαιότητας της τρέχουσας 

οικονομικής συγκυρίας. 
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