
                            

 

ΕΚΘΕΣΗ 2016 
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
 

ΕΠΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΣΧΕΣΕΩΝ 
ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

& 
ΠΡΙΓΚΙΠΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΝΔΟΡΑΣ 

 

  

 

 

 
 
 

Συντάκτης 
Αναστάσιος Μέμμος 
Σύμβουλος ΟΕΥ A΄ 

 
 

Μαδρίτη, Ιούνιος 2017 
 
 
 
 
 



 

2 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ                                                                                Σελίδα                                                   
                    

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 
ΙΣΠΑΝΙΑ - ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Γεωγραφία – Πληθυσμός – Πολίτευμα – Εξωτερικές Σχέσεις 

 
 
 

3 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

 
 

4 

1. Γενικά Στοιχεία 4 

  2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 4 

3. Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών  Μεγεθών – Προοπτικές  5 

4. Ανάλυση Βασικών Οικονομικών Μεγεθών 7 

5. Γεωργία 13 

6. Βιομηχανία 16 

7. Τουρισμός 19 

8. Τραπεζικός τομέας 20 

9. Αγορά Εργασίας 22 

  10. Εξωτερικό Εμπόριο 25 

11. Επενδύσεις 31 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

 
 

36 

1. Διμερές Εμπόριο 36 

2. Επενδύσεις 50 

3. Διεθνείς Εκθέσεις 54 

4. Επισημάνσεις – Συμπεράσματα  55 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΔΟΡΑΣ 

 
 

57 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Χρήσιμες Διευθύνσεις 

 
 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α – ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Γεωγραφία – Πληθυσμός – Πολίτευμα – Εξωτερικές Σχέσεις 
 
Το Βασίλειο της Ισπανίας, καταλαμβάνει έκταση 504.782 τετραγωνικών χιλιομέτρων στα 

νοτιοδυτικά της Ευρώπης, είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η πέμπτη 
στην Ευρώπη. Το έδαφος της Ισπανίας καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Ιβηρικής Χερσονήσου, 
περιλαμβάνει δε επίσης τις Βαλεαρίδες Νήσους στη Μεσόγειο Θάλασσα, τις Κανάριες Νήσους στον 
Ατλαντικό Ωκεανό, και τις πόλεις της Βόρειας Αφρικής Θέουτα και Μελίγια. 

 
Παρά τις διαφορές μεταξύ των διαφόρων περιφερειών της Ισπανίας, το κλίμα της χώρας 

θεωρείται γενικώς Μεσογειακό. Ο καιρός στη βόρεια παράκτια περιοχή είναι ήπιος και γενικά 
βροχερός όλο το χρόνο, δίχως ακραίες θερμοκρασίες το χειμώνα και το καλοκαίρι. Το κλίμα στην 
ακτογραμμή της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων των Βαλεαρίδων Νήσων, της Θέουτα και της 
Μελίγιας, είναι ήπιο το χειμώνα και ζεστό και ξηρό το καλοκαίρι. Πιο ακραίες διαφορές 
παρατηρούνται στο εσωτερικό της χερσονήσου, όπου το κλίμα είναι μάλλον ξηρό, με κρύους 
χειμώνες και ζεστά καλοκαίρια. Οι Κανάριοι Νήσοι έχουν ήπιο κλίμα, με θερμοκρασίες  περί τους 20 
βαθμούς και μικρές διακυμάνσεις. 

 
Η Ισπανία έχει εργατικό δυναμικό 22,82 εκ. ατόμων, με ποσοστό συμμετοχής επί του 

ενεργού πληθυσμού γύρω στο 60%. Σε σύγκριση με άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, ο πληθυσμός της 
Ισπανίας είναι σχετικά μικρής ηλικίας, το 17,1% είναι κάτω των 16 ετών, το 64,8% είναι μεταξύ 16 
και 64 ετών, και 18,1% είναι άνω των 65 ετών. Επιπλέον, η σημαντική εισροή μεταναστών τις 
τελευταίες δεκαετίες (η οποία, εντούτοις, αντιστράφηκε την περίοδο της κρίσης), αντιστάθμισε, ως 
ένα βαθμό, τις συνέπειες της γήρανσης του πληθυσμού.  

 

Το πολίτευμα της Ισπανίας είναι η κοινοβουλευτική μοναρχία. Το Σύνταγμα του 1978 
κατοχυρώνει τα θεμελιώδη πολιτικά δικαιώματα και τις δημόσιες ελευθερίες. Η νομοθετική εξουσία 
ασκείται από το Κοινοβούλιο που περιλαμβάνει την Κάτω Βουλή και τη Γερουσία, τα μέλη των 
οποίων εκλέγονται με καθολική ψηφοφορία κάθε τέσσερα χρόνια. Βάσει αποτελεσμάτων των 
τελευταίων γενικών εκλογών (Ιούνιος 2016), σχηματίστηκε κυβέρνηση μειοψηφίας του Λαϊκού 
Κόμματος. 

 
Διοικητικά, η Ισπανία είναι οργανωμένη σε 17 Αυτόνομες Κοινότητες (Αυτονομίες), η καθεμία 

από τις οποίες περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επαρχίες (συνολικά 50), καθώς και τις αυτόνομες 
πόλεις της Θέουτα και της Μελίγια στη Βόρεια Αφρική. Κάθε Αυτόνομη Κοινότητα ασκεί τις εξουσίες 
που της έχουν ανατεθεί από το Σύνταγμα, ως ορίζεται στο "καταστατικό αυτονομίας” της. Οι 
Αυτόνομες Κοινότητες διαθέτουν ένα βαθμό οικονομικής αυτονομίας, ενώ λαμβάνουν επίσης 
επιχορηγήσεις από το γενικό προϋπολογισμό του κράτους. 

 
Η Ισπανία μετέχει ως μέλος στους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα, όσον 

αφορά εκείνους με οικονομικό αντικείμενο, σημειώνονται ενδεικτικά: Asian Development Bank, 
African Development Bank, Banco Centroamericano de Integracion Economica, Bank of 
International Settlements, EBRD, EIB, European Space Agency, Food and Agriculture Organization, 
Inter-American Development Bank, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, International Energy Agency, IFAD, 
IFC, ILO, IMF, International Maritime Organization, International Mobile Satellite Organization, 
International Organization for Migration, International Telecommunication Union, MIGA, OECD, 
Paris Club, Permanent Court of Arbitration, UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, World Tourism 
Organization, World Customs Organization, World Intellectual Property Organization, World Trade 
Organization. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

 

1. Γενικά στοιχεία 

 

Η Ισπανία έχει την 13η σε μέγεθος οικονομία παγκοσμίως, είναι μέλος της ΕΕ (τότε ΕΟΚ) 
από το 1986 και της Ευρωζώνης από το 1999. Παρά την κρίση και την ύφεση που ακολούθησε, η 
ισπανική οικονομία παραμένει ανεπτυγμένη, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική. Κύρια 
χαρακτηριστικά που της προσδίδουν δυναμικότητα και την καθιστούν ενδιαφέρουσα αγορά στόχο 
είναι: το μέγεθος της αγοράς, ο υψηλός βαθμός οικονομικής ελευθερίας, η παρουσία 
ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, τα υψηλά καταναλωτικά πρότυπα, η προσέλκυση μεγάλου αριθμού 
τουριστών, η ιδιότητά της ως πύλης για την Λατινική Αμερική, η ποιότητα εξειδικευμένων 
προμηθευτών και το ανεπτυγμένο δίκτυο υποδομών. 

 
Οι ευρύτερες περιφέρειες της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης είναι τα δύο μεγαλύτερα 

επιχειρηματικά κέντρα, με πληθυσμό 6,4 εκ. και 5,3 εκ., αντιστοίχως. Βιομηχανικά κέντρα και κέντρα 
έρευνας και τεχνολογίας υπάρχουν και σε άλλες μεγάλες πόλεις, όπως η Σεβίλλη, το Μπιλμπάο, η 
Βαλένθια και η Σαραγόσα. Η Ισπανία διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο υποδομών στους τομείς των 
μεταφορών και των επικοινωνιών. Σημειώνεται, ενδεικτικά, ότι καταλαμβάνει την πρώτη θέση στην 
Ευρώπη και τη δεύτερη παγκοσμίως, μετά την Κίνα, βάσει του μήκους των σιδηροδρομικών 
γραμμών που καλύπτονται από υπερταχείες (AVE). 

 
2. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

ΑΕΠ τρέχουσες τιμές (€ δισ.) 1.095 1.054 1.063 1.046 1.029 1.023 1.058 1.085 1.113,9 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (€) 22.750 22.600 22.600 22.700 22.530
 21.948

 22.382 23.324 23.970 

Απασχόληση, μισθοί, τιμές 

Ανεργία (%) 11,3 18,1 20,1 21,6 25,0 26,4 24,4 22,1 19,6 

Μοναδιαίο κόστος εργασίας 4,6 1,4 -1,7 -1,1 -3,0 -0,2 -0,8 0,2 -0,4 

Πληθωρισμός (ετήσιος μ.ο.) 4,1 -0,3 2,0 3,1 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,2 

Συνολική ζήτηση-προσφορά (ετήσια μεταβολή %) 

Ιδιωτική κατανάλωση 0,1 -4,4 0,2 -2,7 -3,5 -3,1 1,6 2,9 3,2 

Δημόσια κατανάλωση 5,3 3,7 1,5 -0,3 -4,7 -2,1 -0,3 2,0 0,8 

ΑΕΠ 1,2 -3,7 -0,1 -1,0 -2,9 -1,7 1,4 3,2 3,2 

Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου -3,0 -17,2 -5,5 -7,2 -9,5 -4,6 5,4 6,5 3,8 

Εξαγωγές 2,0 -11,6 11,3 7,6 3,1 5,2 2,5 4,3 1,7 

Εισαγωγές 3,5 -17,8 9,2 -0,9 -5,0 -1,3 5,7 3,7 -0,4 

Εξωτερικό εμπόριο 

Εξαγωγές (€ δισ.) 188,2 158,2 185,8 214,5 222,6 234,2 240,0 250,2 254,5 

Εισαγωγές (€ δισ.) 282,3 208,4 238,0 260,8 253,4 250,2 264,5 274,4 273,3 

Όγκος εμπορίου (€ δισ.) 470,5 366,6 423,8 475,3 476,0 484,4 504,5 524,6 527,8 

Εμπορικό ισοζύγιο (€ δισ.) -94,0 -50,2 -52,2 -46,3 -30,8 -16,0 -24,5 -24,2 -18,8 

Εμπορικό έλλειμμα (% ΑΕΠ) 8,6 4,8 4,9 4,3 2,9 1,6 2,3 2,2 1,7 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

Απόλυτες τιμές (€ δισ.) -104,7 -53,3 -46,9 -38,9 -2,9 15,6 11,4 14,7 21,8 

Μερίδο επί ΑΕΠ (%) -9,6 -5,1 -4,5 -3,5 -0,3 1,5 0,8 1,4 1,9 

Χρηματιστήριο 

Δείκτης IBEX35 (τέλος έτους) 9.195 11.940 9.859 8.566 8.280 9.825 10.350 9.567 9.419 

Δημόσιο χρέος-έλλειμμα 

Δημόσιο χρέος (€ δισ.) 436,9 565,1 649,6 743,5 890,9 966,2 1.033,9 1.069,2 1.106,9 

Έλλειμμα (% ΑΕΠ) -3,8 -11,1 -9,2 -8,9 -10,6 -6,6 -5,7 -5,1 -4,5 

Xρέος (% ΑΕΠ) 39,5 53,2 60,1 69,5 85,4 93,7 99,3 99,2 99,4 
ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας 



 

5 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

 

3. Εξέλιξη βασικών οικονομικών μεγεθών 2016 – προοπτική 2017-2018 

 
Η ισπανική οικονομία διατήρησε, το 2016, την πορεία ανάκαμψης που ξεκίνησε στα μέσα 

του 2013. Ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν ίδιος με το προηγούμενο έτος, ανερχόμενος σε 3,2%. Η θετική  
επίδοση αποδίδεται στην ευνοϊκή εξέλιξη εξωγενών και ενδογενών παραγόντων. Στην πρώτη 
κατηγορία περιλαμβάνονται η βελτίωση των όρων χρηματοδότησης, η χαμηλή τιμή του πετρελαίου 
και τα μέτρα νομισματικής επέκτασης της ΕΚΤ. Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται η ανάκτηση 
της εμπιστοσύνης, ως αποτέλεσμα της εφαρμοσθείσας τα τελευταία έτη πολιτικής μεταρρυθμίσεων 
και δημοσιονομικής προσαρμογής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η βελτίωση της προοπτικής 
στην αγορά εργασίας και ο επεκτατικός χαρακτήρας της δημοσιονομικής πολιτικής. Εντούτοις, 
απότοκο της βαθιάς κρίσης που διήλθε η ισπανική οικονομία παραμένουν η υψηλή ανεργία και το 
δημόσιο χρέος, η αντιμετώπιση των οποίων θα απαιτήσει περισσότερο χρόνο και προσπάθεια. 

 
Η εσωτερική ζήτηση παρέμεινε η κινητήρια δύναμη ανάπτυξης, με θετική συμβολή στην 

αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 2,8%, από 3,3% το προηγούμενο έτος. Η κατανάλωση των 
νοικοκυριών, οι επενδύσεις και οι εξαγωγές ήταν οι συντελεστές με τη μεγαλύτερη συμβολή στην 
αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας. Η δημόσια κατανάλωση είχε θετική τιμή, αλλά χαμηλότερη 
του προηγούμενου έτους (0,8%, από 2%). Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε κατά 3,2% 
(2,9% το 2015), ως συνέπεια της βελτίωσης των βασικών προσδιοριστικών παραγόντων της 
(εισοδήματα, φορολογικές μειώσεις, τιμή ενέργειας, αξία κινητής και ακίνητης περιουσίας). Η αύξηση 
των επιχειρηματικών επενδύσεων διαμορφώθηκε σε υψηλό επίπεδο 6% (6,5% το 2015), αντανακλά 
δε σε μεγάλο βαθμό την γενικότερη βελτίωση των οικονομικών προσδοκιών και ειδικότερα των 
όρων χρηματοδότησης.  

 
Σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη είχε η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ισπανικής 

οικονομίας, ως συνέπεια της προσαρμογής των τιμών στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών και των 
καλύτερων όρων χρηματοδότησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Η υψηλότερη 
ανταγωνιστικότητα προσέδωσε δυναμική στις εξαγωγές, η οποία μεταφράστηκε σε αύξηση της 
εσωτερικής ζήτησης και της απασχόλησης. Η τελευταία, με τη σειρά της, επέφερε αύξηση του 
διαθέσιμου εισοδήματος και βελτίωση του κλίματος εμπιστοσύνης. 

 
Η αύξηση της απασχόλησης συνεχίστηκε με εντατικό ρυθμό (2,9%, από 3% το 2015). Η 

ανεργία μειώθηκε στο 19,6%, από 22,1% το 2015. Η μείωση του ενεργού πληθυσμού συνεχίστηκε, 
σημειώθηκε, εντούτοις, αύξηση του πληθυσμού με δικαίωμα εργασίας. Μολονότι το μέγεθος της 
ανεργίας παραμένει υψηλό, η προοπτική είναι θετική, στο μέτρο που διατηρηθεί η συγκράτηση 
μισθών, επιτρέποντας μικρές αυξήσεις του μοναδιαίου κόστους εργασίας. Το 2016 οι μισθολογικές 
αυξήσεις κυμάνθηκαν εντός του περιθωρίου που έχει ορισθεί στην εθνική συμφωνία εργοδοτικών 
και συνδικαλιστικών φορέων, ήτοι 1,2% (το 2015 ήταν 0,8%). 

 
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν σε πραγματικούς όρους κατά 4,4% (4,9% το 

2015), οι δε εισαγωγές κατά 3,3% (5,6% το 2015), τροφοδοτώντας τόσο την κατανάλωση όσο και 
τις επενδύσεις. Η συμβολή του εξωτερικού τομέα στην ανάπτυξη ανέκτησε θετική τιμή (0,5%), 
κλείνοντας την αρνητική παρένθεση της αμέσως προηγούμενης διετίας. Τα έσοδα από τον τουρισμό 
αυξήθηκαν κατά 6,8% στα €77,6 δισ., το δε ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν θετικό, για 
τέταρτη κατά σειρά χρονιά, ανερχόμενο σε €21,8 δισ., έναντι €14,7 δισ. το 2015. 

 
Επιχειρήσεις και νοικοκυριά διατήρησαν την πορεία ελάττωσης του χρέους τους, 

δημιουργώντας συνολικά χρηματοδοτική δυνατότητα ανώτερη των δημόσιων χρηματοδοτικών 
αναγκών, έτσι ώστε το εξωτερικό χρηματοδοτικό πλεόνασμα να διαμορφωθεί στο 2% του ΑΕΠ.  
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Οι όροι χρηματοδότησης επιχειρήσεων και νοικοκυριών συνέχισαν να βελτιώνονται, το 2016, 
επωφελούμενοι από τα μέτρα νομισματικής πολιτικής της ΕΚΤ, με γενικότερη πτώση των επιτοκίων 
νέων χορηγήσεων και ειδικότερα προς τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις. Συνολικά, την τριετία 2014-
2016, η πραγματική μείωση του κόστους δανεισμού υπολογίζεται σε 230 μονάδες βάσης. Παρά την 
αύξηση του αριθμού νέων χορηγήσεων, οι καθαρές ροές χρηματοδότησης εξακολούθησαν να έχουν 
αρνητική τιμή, με τάση όμως σαφώς μικρότερη έναντι του 2015 (-1,4%, από -2,1% για τα νοικοκυριά 
και -0,2%, από -0,4% για τις επιχειρήσεις). 

 
Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε σε αρνητικό επίπεδο (-0,2%, από -0,5% το 2015), 

επηρεαζόμενος σε μεγάλο βαθμό από το χαμηλό κόστος της ενέργειας. 
 
Η μείωση του δημόσιου ελλείμματος στο 4,5% του ΑΕΠ (από 5,1% το 2015) ήταν 

αποτέλεσμα αποκλειστικά της βελτίωσης της οικονομικής δραστηριότητας, καθώς το δομικό 
έλλειμμα αυξήθηκε κατά 1,3% (συνολικά ανήλθε σε 3,5% του ΑΕΠ τη διετία 2015-2016). Το 2016 η 
Ισπανία έλαβε νέα παράταση, προκειμένου να ολοκληρώσει τη διαδικασία διόρθωσης 
μακροοικονομικών ανισορροπιών και ειδικότερα μείωσης του δημόσιου ελλείμματος σε ποσοστό 
κάτω του 3% του ΑΕΠ, έως το 2018. Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, διατηρήθηκε 
σχεδόν σταθερό στο 99,4% (99,8% το 2015). 

 
Εκτιμάται ότι, στο μέτρο που η επίδραση συγκυριακών εξωγενών παραγόντων (τιμή 

πετρελαίου, πτώση κόστους χρηματοδότησης) οι οποίοι συνέβαλαν, από κοινού με την επεκτατική 
εγχώρια δημοσιονομική πολιτική, στην ανάπτυξη το 2016, θα ακολουθήσει φθίνουσα πορεία, ο 
ρυθμός ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας θα έχει μικρότερες τιμές τα αμέσως προσεχή χρόνια. 
Επιπρόσθετος παράγοντας προβληματισμού είναι, επίσης, η αρνητική επίδραση τυχόν πρακτικών 
προστατευτισμού σε διεθνές επίπεδο. 

 
Το παρόν στάδιο οικονομικής ανάκαμψης ευνοεί το εγχείρημα αποκατάστασης των κύριων 

μακροοικονομικών ανισορροπιών της ισπανικής οικονομίας, η οποία με τη σειρά της αντανακλά 
θετικά στην αναπτυξιακή της δυνατότητα. Η έως σήμερα πρόοδος είναι πλέον εμφανής στους τομείς 
της απασχόλησης, της ανταγωνιστικότητας, της μείωσης του χρέους του ιδιωτικού τομέα, στην 
ανάκαμψη του κατασκευαστικού τομέα, καθώς και στην εξυγίανση και αναδιάρθρωση του 
τραπεζικού τομέα. Ενδεικτική παρέμβαση με σκοπό την ενίσχυση της εσωτερικής ζήτησης και 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ήταν η φορολογική μεταρρύθμιση του 2014 (εφαρμογή εντός της 
διετίας 2015-2016), με κύριο διακύβευμα την αξιοποίηση της αναπτυξιακής πορείας (μέσω μείωσης 
συντελεστών φόρων εισοδήματος και εταιρειών) και εισόδου σε ενάρετο οικονομικό κύκλο (ζήτησης-
προσφοράς). 

 
Εντούτοις, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν, όπως η ανάγκη μείωσης του ποσοστού 

ανεργίας, η ολοκλήρωση της διαδικασίας απομόχλευσης του ιδιωτικού τομέα και η επιστροφή στην 
πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής, συνεπούς με τον στόχο μείωσης του δημόσιου χρέους. Το 
μέγεθος του τελευταίου, ως ποσοστού του ΑΕΠ, και οι συναφείς ανάγκες χρηματοδότησης 
συνιστούν στοιχείο αβεβαιότητας. Η βελτίωση της προοπτικής μεσοπρόθεσμα συνδέεται, επίσης, με 
την αύξηση της παραγωγικότητας και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πληθυσμιακής 
γήρανσης. 

 
Η προοπτική της ισπανικής οικονομίας για την περίοδο 2017-2019 είναι θετική, σύμφωνα με 

τις προβλέψεις της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας (ΚτΙ), αν και ο ρυθμός αύξησης των κύριων 
δεικτών θα βαίνει μειούμενος. Ειδικότερα, η ανάπτυξη το τρέχον έτος αναμένεται να είναι 3,1% 
(2,5% το 2018 και 2,2% το 2019) με κύριο συντελεστή την εσωτερική ζήτηση (συμβολή 2,5% το 
2017 και 2,2%, 1,9% τη διετία 2018-2019), ενώ και ο εξωτερικός τομέας θα διατηρήσει θετική 
συμβολή (0,6% το 2017 και 0,3% τα επόμενα δύο έτη). Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα 
αυξηθεί κατά 2,7% το 2017 (2% και 1,5% το 2018-2019) και η δημόσια κατά 0,8% και στα τρία έτη. 
Οι επενδύσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού προβλέπεται να σημειώσουν αύξηση 3,6% το 2017 



 

7 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

(5,1%, 4,8%, το 2018-2019) και στις κατασκευές 4% (4,9%, 4,6%). Ο ρυθμός αύξησης των 
εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται σε 6,9% (4,9% την επόμενη διετία) και των εισαγωγών 
σε 5,8% (4,5%, 4,4%). Η ανεργία αναμένεται να υποχωρήσει στο 17,3% το 2017 (15,4% και 13,8% 
το 2018-2019). 

 
 
4. Ανάλυση βασικών οικονομικών μεγεθών 
 
Το εθνικό προϊόν είχε ανοδική πορεία καθ' όλα τα τρίμηνα του 2016, με ισορροπημένο 

ρυθμό ανά περίοδο (με εξαίρεση το τέταρτο τρίμηνο), ενώ για το σύνολο του έτους διαμορφώθηκε 
στο 3,2% (Πίνακας 1). Ο ρυθμός ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας ήταν ανώτερος εκείνου της 
ευρωζώνης, με διαφορά της τάξης του 1,5%. Σύμφωνα με στοιχεία της ΚτΙ, η ανάκαμψη 
συνεχίστηκε το πρώτο τρίμηνο του 2017, με ρυθμό 0,8% σε τριμηνιαία και 3% σε ετήσια βάση. Για 
το 2017, συνολικά, προβλέπεται ανάπτυξη 3,1%, ενώ το 2018 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 
2,5%. Σημειώνεται ότι ο ρυθμός ανάπτυξης την περίοδο 2014-2016 ήταν συνολικά κατά 3,2% 
υψηλότερος από όσο είχε αρχικά εκτιμηθεί, αποτέλεσμα παραγόντων ως επί το πλείστον 
πρόσκαιρου χαρακτήρα (επεκτατική πολιτική ζήτησης, πτώση τιμών ενέργειας), η επίδραση των 
οποίων προστέθηκε σε εκείνη άλλων μονιμότερων (ανάκτηση ανταγωνιστικότητας). 

 
Η εσωτερική ζήτηση διατήρησε τη δυναμική του προηγούμενου έτους, αν και ο ρυθμός 

ανάπτυξης ήταν συγκρητικά υποδεέστερος (2,8%, έναντι 3,8%). Τα τελευταία τρία έτη η εσωτερική 
ζήτηση έχει υποκαταστήσει την εξωτερική (καθοριστικής σημασίας την αρχική περίοδο της 
ανάκαμψης) ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης (η συμβολή της στην αύξηση του ΑΕΠ 
υπολογίζεται σε 2,8% το 2016 και 3,3% το 2015, ενώ του εξωτερικού τομέα σε 0,5% και -0,1%, 
αντίστοιχα). Εκτιμάται ότι, την τριετία 2018-2020 η διαφορά του ρυθμού μεταβολής εξαγωγών-
εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών θα μειωθεί, με εκείνον που αφορά στις εξαγωγές να παραμένει, 
εντούτοις, υψηλότερος. Σε κάθε περίπτωση, η δυναμική των ισπανικών εξαγωγών συναρτάται, σε 
μεγάλο βαθμό, από την πορεία των οικονομιών της Ευρωζώνης (παρά την τάση διεύρυνσης των 
αγορών προορισμού των τελευταίων ετών) και συνεπώς παραμένει ευαίσθητη σε μεταβολές που 
τυχόν προκύψουν σε αυτές, ενώ επιπρόσθετος παράγοντας προβληματισμού είναι η προοπτική 
αύξησης του προστατευτισμού σε διεθνές επίπεδο. 
 

 
     ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΑΕΠ, ΖΗΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ, ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (ποσοστιαίες μεταβολές) 

Έτη 

ΑΕΠ 
Εσωτερική 

Ζήτηση 
Ιδιωτική 

κατανάλωση 
Δημόσια 

κατανάλωση 
Επενδύσεις 

Ισπανία 
Ζώνη 
Ευρώ 

Ισπανία 
Ζώνη  
Ευρώ 

Ισπανία 
Ζώνη 
Ευρώ 

Ισπανία 
Ζώνη 
Ευρώ 

Ισπανία 
Ζώνη  
Ευρώ 

2009 -3,7 -4.2 -6,2 -3,6 -4.3 -1.2 3.7 2.6 -16.6 -12.0 

2010 -0,2 1,9 -0,6 1,2 0,2 1,0 1,5 0,6 -5,5 -0,5 

2011 -0,6 1,7 -4,2 0,7 -2,0 0,2 -0,3 1,7 -6,3 1,7 

2012 -2,6 -0,8 -4,7 -2,4 -3,5 -1,3 -4,7 -0,2 -7,1 -3,2 

2013 -1,7 -0,3 -3,1 -0,7 -3,1 -0,6 -2,1 0,2 -2,5 -2,5 

2014 1,4 1,1 1,6 1,2 1,6 1,1 -0,3 1,0 3,5 1,6 

2015 3,2 1,9 3,8 2,1 2,9 2,1 2,0 1,6 6,4 2,9 

2016 3,2 1,7 2,8 2,0 3,2 1,8 0,8 2,0 3,1 2,8 

2016 Ι 3,4 1,7 3,6 2,1 3,6 2,0 1,7 2,0 4,3 2,5 

2016 ΙΙ 3,4 1,6 3,0 2,2 3,4 1,8 0,7 2,0 3,4 3,6 

2016 ΙΙΙ 3,4 1,8 2,6 1,7 3,0 1,7 0,8 2,0 2,6 2,3 

2016 ΙV 3,0 1,7 2,3 - 3,0 - 0,0 - 2,2 - 

      ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, Eurostat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 



 

8 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

 
Εκ των συνθετικών μερών της εσωτερικής ζήτησης, επισημαίνεται η διατήρηση για τρίτη 

χρονιά θετικού ρυθμού ανάπτυξης της ιδιωτικής κατανάλωσης και μάλιστα αυξημένου έναντι των 
προηγούμενων περιόδων (3,2%, έναντι 2,9%, το 2015 και 1,6% το 2014), αντικατοπτρίζοντας τη 
πρόοδο στον τομέα της απασχόλησης. Η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος ήταν αποτέλεσμα 
συνδυασμού της θετικής εξέλιξης στον τομέα της απασχόλησης και των φορολογικών 
ελαφρύνσεων, ενώ θετική ήταν επίσης η συμβολή της αντιστροφής της πτωτικής πορείας της αξίας 
κινητής και ακίνητης περιουσίας. 

 

Ο ρυθμός αύξησης της κατανάλωσης ήταν υψηλότερος εκείνου του διαθέσιμου εισοδήματος, 
στοιχείο το οποίο αντανακλάται στη συνεχιζόμενη πτώση του ποσοστού αποταμίευσης (κατά 0,5%, 
στο 7,7%). 

 
Επιπλέον, οι βελτιωμένοι όροι χρηματοδότησης (υποβοηθούμενοι από την πολιτική 

ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας) ευνόησαν την αύξηση των 
πιστώσεων για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις εξίσου. 

 
Οι επενδύσεις παρουσίασαν αύξηση μικρότερη, εντούτοις, από την προηγούμενη χρονιά 

(6%, έναντι 6,5%)1. Σημειώνεται ότι την περίοδο 2009-2013 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αποεπένδυσης 
ήταν της τάξης του -8,8% (Πίνακας 2). Το 2016 ο τομέας της βιομηχανίας είχε υψηλό ρυθμό 
αύξησης των επενδύσεων (5%), ενώ οι επενδύσεις στον τομέα των κατασκευών διατήρησαν για 
τρίτη συνεχόμενη περίοδο θετική τιμή (1,9%). Η αγορά κατοικιών τείνει να ολοκληρώσει το στάδιο 
προσαρμογής, εισερχόμενη σε τροχιά ομαλής λειτουργίας. 

    
Η δημόσια κατανάλωση παρουσίασε αύξηση (0,8%), μικρότερη όμως από ότι το 2015 (2%). 

Σημειώνεται ότι, την περίοδο 2011-2014, είχε υποστεί μέση ετήσια μείωση της τάξης του 1,9%. 
  
 

                            ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΑΓΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
                            (ετήσια ποσοστά μεταβολής) 

Έτη ΣΥΝΟΛΟ 
Βιομηχανικός 
εξοπλισμός 

Κατασκευές 

2009 -17,2 -22,3 -15.4 

2010 -5,5 4,3 -9,9 

2011 -7,2 0,8 -11,7 

2012 -9,5 -6,2 -12,3 

2013 -4,6 4,9 -8,6 

2014 5,4 8,1 1,2 

2015 6,5 8,8 4,9 

2016 3,8 5,0 1,9 

                                     ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 

Ο εξωτερικός τομέας της ισπανικής οικονομίας (Πίνακας 3) συνέχισε, το 2016, να 
παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών 
συναλλαγών αυξήθηκε σε €21,78 δισ., έναντι €14,72 το 2015. Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη αυτή 
είχε η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου αγαθών και υπηρεσιών (κατά €6,6 δισ.), καθώς η 
μεταβολή του ισοζυγίου εισοδημάτων ήταν μικρή. Το ισοζύγιο πληρωμών, τέλος, εμφάνισε 
πλεόνασμα της τάξης των €23,63 δισ., έναντι €21,73 το 2015, διαμορφούμενο σε 2,1% επί του 
ΑΕΠ. 

                                                           
1
 Ο υπολογισμός μη χρηματοδοτικών επιχειρήσεων σε πραγματικούς όρους διενεργείται από την ΚτΙ συνεκτιμώντας τα στοιχεία του 

ακαθάριστου σχηματισμού παγίου κεφαλαίου (Εθνικών Λογαριασμών), το αποτέλεσμα όμως δεν ταυτίζεται με αυτά (βλ. ΠΙΝΑΚΑ 2). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (€ δισ.) 

 Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  
 
 

Ισοζύγιο 
Κεφαλαίου 

10 

 
 
 

Ισοζύγιο 
Πληρωμών 
11=1+10 

 
 

Έτη 

 
Ισοζύγιο 
1=2+7 

Αγαθά και Υπηρεσίες Εισοδήματα 

Ισοζύγιο 
2=3-5 

Εισπράξεις Πληρωμές  
Ισοζύγιο 
7=8+9 

 
Εισπράξεις 

8 

 
Πληρωμές 

9 Σύνολο 
3 

Τουρισμός 
4 

Σύνολο 
5 

Τουρισμός 
6 

2012 -2,98 16,45 319,88 45,27 303,43 12,01 -19,43 61,30 80,74 5,24 2,26 

2013 15,56 33,45 329,87 47,16 296,42 12,36 -17,89 60,79 78,68 6,78 22,34 

2014 11,43 25,50 339,00 49,01 313,49 13,57 -14,26 66,12 80,39 5,04 16,29 

2015 14,72 26,22 356,87 50,89 330,64 15,65 -11,50 66,16 77,66 7,00 21,73 

2016 21,78 32,87 368,39 54,51 335,51 18,24 -11,09 66,86 79,95 1,85 23,63 

ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

 
Από την πλευρά της προσφοράς (Πίνακας 4), διαπιστώνεται, κατ’ αρχήν, θετικός ρυθμός 

ανάπτυξης σε όλους τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, εντονότερος, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο έτος, στις κατασκευές (2,5%), τις υπηρεσίες και τον αγροτικό τομέα (3,4%). Η 
βιομηχανική δραστηριότητα αναπτύχθηκε κατά 2,4% (έναντι 5,5% το 2015). 

 
 

                     ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ετήσια ποσοστά μεταβολής) 

Έτη Γεωργία
2
 Βιομηχανία Κατασκευές Υπηρεσίες 

2010 1,9 7,1 -16,5 1,2 

2011 4,2 0,1 -12,7 1,1 

2012 -11,0 -4,9 -14,3 -0,4 

2013 13,6 -3,9 -10,5 -0,6 

2014 -1,6 1,8 -1,2 1,4 

2015 -2,9 5,5 0,2 2,6 

2016 3,4 2,4 2,5 3,4 

2016 Ι 5,0 2,7 2,1 3,4 

2016 ΙΙ 2,7 2,8 2,0 3,6 

2016 ΙΙΙ 3,1 1,7 2,9 3,4 

2016 ΙV 2,9 2,2 3,0 3,1 

                            ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Όλοι οι επιμέρους κλάδοι της μεταποίησης (Πίνακας 5), είχαν θετικές επιδόσεις. Ξεχωρίζει η 

αύξηση στον κλάδο των καταναλωτικών αγαθών (1,7%, από 1,3% το 2015), ενώ στους κλάδους 
των κεφαλαιουχικών αγαθών και των ενδιάμεσων αγαθών ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν μικρότερος 
από την προηγούμενη χρονιά (3,1%, από 7,2% και 2% από 4%, αντίστοιχα). 

 
 
 
 
 

                                                           
2 

Συμπεριλαμβάνεται η αλιεία 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ετήσια ποσοστά μεταβολής) 

Έτη 

Ισπανία Ευρωζώνη 

 
Σύνολο 

Κατηγορίες αγαθών 
 

Σύνολο 

Κατηγορίες αγαθών 

Καταναλωτικά Κεφαλαιουχικά Ενδιάμεσα Καταναλωτικά Κεφαλαιουχικά Ενδιάμεσα 

2010 0,9 0,9 -3,3 2,7 7,2 2,9 8,9 9,8 

2011 -2,0 -2,0 0,1 -2,7 3,4 1,0 8,4 4,1 

2012 -6,4 -4,8 -11,0 -8,9 -2,5 -2,5 -1,1 -4,5 

2013 -1,7 -2,2 1,2 -2,6 -0,7 -0,3 -0,6 -1,0 

2014 1,5 2,0 1,4 3,2 0,9 2,6 1,8 1,3 

2015 3,3 1,3 7,2 4,0 2,1 2,5 3,6 1,0 

2016 1,6 1,7 3,1 2,0 1,4 1,2 1,7 1,8 

   ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Η διατήρηση της θετικής τάσης που ξεκίνησε το 2014 στις καινούργιες κατοικίες συνεχίστηκε 

και το 2016 με εντυπωσιακή αύξηση των αδειών για ανέγερση νέων κατοικιών (σε όρους 
οικοδομήσιμης επιφάνειας κατά 49%), αλλά και για τα επαγγελματικά κτίρια (αύξηση 12,7%, έναντι 
2,6% το 2015), συμβάλλοντας αποφασιστικά στον υψηλό ρυθμό ανάπτυξης που παρατηρήθηκε 
συνολικά για το εξεταζόμενο έτος στις κατασκευές (3%). 

 
Οι αγοραπωλησίες ακινήτων σημείωσαν, το 2016, αύξηση 14% (11,1% το 2015), οι δε τιμές 

άνοδο της τάξης του 3,3% (έχοντας συσσωρεύσει ονομαστικές απώλειες της τάξης του 35%, ή 44% 
σε πραγματικούς όρους, την περίοδο της κρίσης). Εντούτοις, άνω του 80% των πράξεων αφορούν 
σε παλαιά ακίνητα, καθώς η προσφορά νέων είναι ακόμη χαμηλή, ενώ και η ζήτηση παραμένει 
περιορισμένη. Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, με ετήσιες πωλήσεις νέων κατοικιών ύψους 40 χιλ. 
το απόθεμα αδιάθετων κατασκευών αναμένεται να απορροφηθεί εντός μίας δεκαετίας. Ο οίκος 
αξιολόγησης Moody’s, εξάλλου, προβλέπει αύξηση της αξίας των ακινήτων της τάξης του 5% 
ετησίως, την περίοδο 2017-2019. 

 
Το 2016 ο δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά -0,2% (Πίνακας 6), καταγράφοντας 

αρνητικές τιμές τη μεγαλύτερη περίοδο του έτους. Η τάση αύξησης του πληθωρισμού, που 
εμφανίστηκε τους τελευταίους μήνες του 2016, συνεχίζεται και στις αρχές του 2017 (2,1% τον 
Μάρτιο). 

 
 

        ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (ετήσιος μέσος όρος) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Ιαν. 2017 Φεβ. 2017 Μαρτ. 2017 

Ισπανία 2,0 3,1 2,4 1,5 -0,2 -0,5 -0,2 2,9 3,0 2,1 

Ευρωζώνη 1,6 2,7 2,5 1,4 0,4 0,0 0,2 1,8 2,0 1,5 

          ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, Eurostat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
  
 
Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών (Πίνακας 7) σημειώθηκε στα αγροτικά προϊόντα (2% στα μη 

μεταποιημένα και 0,7% στα μεταποιημένα) και συγκρητικά μικρότερη στα βιομηχανικά προϊόντα 
(0,3%). Οι τιμές των προϊόντων ενέργειας εμφάνισαν, εύλογα, σημαντική πτώση (-8,4%). Το 2016, η 
διαφορά μεταξύ του μέσου πληθωρισμού της Ισπανίας και των χωρών της ευρωζώνης 
μεταβλήθηκε, σε σχέση με το 2015, προς αντίστροφη κατεύθυνση στα αγροτικά (υψηλότερες τιμές 
στην Ισπανία κατά 0,4%, από 0,2%) και στα βιομηχανικά (χαμηλότερες τιμές στην Ισπανία κατά 
1,4%, από 1,1%) προϊόντα. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ (ετήσια ποσοστά μεταβολής) 

Έτη 

Γεωργικά προϊόντα Μεταποιητικά προϊόντα 
Σύνολο Μεταποιημένα Μη μεταποιημένα Σύνολο Βιομηχανικά Ενεργειακά 

Ισπ. Ε.Ε. Ισπ. Ε.Ε Ισπ. Ε.Ε Ισπ. Ε.Ε Ισπ. Ε.Ε Ισπ. Ε.Ε 

2010 1,1 1,1 1,4 0,9 0,7 1,3 3,5 2,2 0,3 0,5 12,5 7,4 

2011 2,8 2,7 4,2 3,3 1,3 1,8 4,7 3,7 0,5 0,8 15,7 11,9 

2012 2,6 3,1 3,5 3,1 1,6 3,0 3,4 3,0 1,0 1,2 8,8 7,6 

2013 3,2 2,7 3,1 2,2 3,4 3,5 0,8 0,6 1,1 0,6 0,0 0,6 

2014 -0,1 0,5 -0,1 1,2 -0,1 -0,9 -0,4 -0,5 -0,3 0,1 -0,8 -1,9 

2015 1,2 1,0 1,0 0,6 1,4 1,7 -2,9 -1,8 0,1 0,3 -9,0 -6,8 

2016 1,3 0,9 0,7 0,6 2,0 1,4 -2,5 -1,1 0,3 0,4 -8,4 -5,0 

Ιαν. 2017 1,1 1,8 0,0 0,7 2,2 3,5 5,8 2,5 0,7 0,5 17,4 8,1 

Φεβ. 2017 1,7 2,5 -0,2 0,8 3,8 5,3 5,5 2,6 0,6 0,2 16,8 9,3 

Μαρτ. 2017  1,4 1,8 -0,2 1,0 3,2 3,1 3,5 2,1 0,1 0,3 11,7 7,4 

ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, Eurostat, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Η δημοσιονομική πολιτική διατήρησε το 2016, όπως και την προηγούμενη περίοδο, 

επεκτατικό χαρακτήρα (αύξηση δημόσιας κατανάλωσης 0,8%). Το συνολικό δημόσιο έλλειμμα 
(Πίνακας 8) διαμορφώθηκε, το 2016, στο 4,5% του ΑΕΠ, έναντι 5,1% το 20153. Υποχώρηση, ως 
μερίδιο επί του ΑΕΠ, εμφάνισαν τόσο τα έσοδα (επίπτωση μεταρρύθμισης άμεσης φορολογίας), 
όσο και οι δαπάνες, ανερχόμενα σε 37,86% (από 38,63% το 2015) και σε 42,4% (από 43,76%), 
αντίστοιχα. Σε απόλυτες τιμές τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 1,5% (στα €421,67 δισ.) και οι δαπάνες 
κατά 0,3% (στα €472,25 δισ.). Σημαντική ήταν η βελτίωση στα έσοδα από τον φόρο εταιρειών, κατά 
5%, στα €21,67 δισ. και από τον ΦΠΑ, κατά 4,2%, στα €62,84 δισ., ενώ μικρή ήταν η μεταβολή στα 
έσοδα από το φόρο εισοδήματος (0,1%, στα €72,41 δισ.).  

Το έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκησης ήταν 2,52% (από 2,59% το 2015), της Κοινωνικής 
Ασφάλισης 1,62% (από 1,26%) και των Αυτονομιών 0,82% (από 1,66%). Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
είχε για μία ακόμη χρονιά πλεόνασμα της τάξης του 0,64% (0,47% το 2015).  

 
 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ - ΧΡΕΟΣ (μερίδιο επί του ΑΕΠ) 

Έτη 
Δημόσιο 

 Έλλειμμα 

Συνολικό 
Δημόσιο 
 Χρέος 

Χρέος 
Κεντρικής 

Κυβέρνησης 

Χρέος  
Αυτονομιών 

Χρέος 
Τοπικής 

Αυτοδιοίκηση
ς 

Χρέος 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

2008 -3.8 39,5 33,0 6,7 2,8 1,5 

2009 -11.2 52,8 45,2 8,6 3,2 1,6 

2010 -9.2 60,1 51,0 11,5 3,3 1,6 

2011 -8.9 69,5 58,3 13,6 3,4 1,6 

2012 -10,6 85,7 73,3 18,2 4,2 1,7 

2013 -6,6 95,5 82,9 20,5 4,1 1,7 

2014 -5,7 100,4 87,0 22,9 3,7 1,7 

2015 -5,13 99,8 87,4 24,5 3,3 1,6 

2016 -4,54 99,4 87,0 24,9 2,9 1,5 
    ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα Ισπανίας, Υπουργείο Οικονομικών, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 
 
Τον Ιούλιο του 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε εκ νέου παράταση του 

χρονοδιαγράμματος για τη μείωση του δημόσιου ελλείμματος, σε ποσοστό κάτω του 3% του ΑΕΠ. 
Συγκεκριμένα, η Ισπανία θα πρέπει να περιορίσει το δημόσιο έλλειμμα στο 3,1% το 2017 και 2,2% 
το 2018. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 αναμένεται να 
διαμορφωθεί στο 3,5% και το 2018 σε 2,9%. Ως συνέπεια των ανωτέρω αποκλίσεων εκτιμάται ότι 

                                                           
3
 Εξαιρουμένων  των ενισχύσεων προς το χρηματοπιστωτικό τομέα το έλλειμμα διαμορφώνεται σε 4,3%. 
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μπορεί να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η λήψη πρόσθετων μέτρων δημοσιονομικής 
προσαρμογής ύψους έως και €11δισ., για την περίοδο αναφοράς. 

 
Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, σημείωσε ελαφρά βελτίωση, ανερχόμενο στο 

99,4%, από 99,8% (Πίνακες 8 και 9). Το συνολικό ύψος του, εντούτοις, εξακολουθεί να αποτελεί 
παράγοντα έντονου προβληματισμού. Η συγκράτηση και μακροπρόθεσμα περιστολή του 
προϋποθέτει αφενός αντιμετώπιση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, αφετέρου την επίτευξη 
ικανών αναπτυξιακών ρυθμών επί σειρά ετών. 

 
 

      ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ (€ δισ.) 

Έτη 
Συνολικό 
Δημόσιο 
 Χρέος 

Χρέος 
Κεντρικής 

Κυβέρνησης 

Χρέος  
Αυτονομιών 

Χρέος 
Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης 

Χρέος 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

2007 384,7 301,7 61,1 29,4 -8,3 

2008 440,6 351,7 73,6 31,8 -17,3 

2009 569,5 470,5 92,4 34,7 -28,9 

2010 650,1 534,4 123,4 35,4 -44,0 

2011 744,3 607,1 145,1 36,8 -45,4 

2012 891,5 701,2 188,4 44,0 -42,6 

2013 979,0 748,5 209,7 42,1 -34,2 

2014 1.041,6 782,4 236,7 38,4 -23,7 

2015 1.073,9 790,3 261,5 35,2 -14,7 

2016 1.106,9 796,6 276,9 32,1 1,3 
        ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 
 
Προοπτική 2017-2020 
 
Βάσει των αναθεωρημένων (Μάιος τ.ε.) εκτιμήσεων του Υπουργείου Οικονομίας4 

(μακροοικονομικό πλαίσιο περιόδου 2017-2020), η ανάπτυξη το τ.ε. υπολογίζεται να διαμορφωθεί 
σε 2,7%, ενώ την ακόλουθη τριετία θα κυμανθεί σε χαμηλότερο επίπεδο (2,4-2,5%). Αναλυτικότερα, 
οι εκτιμήσεις μακροοικονομικών μεγεθών έχουν ως ακολούθως: 

 
 
       ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2017-2020 

 2016 2017 2018 2019 2019 

 ΑΕΠ 3,2% 2,7% 2,5% 2,4% 2,4%  

Ιδιωτική κατανάλωση 3,2% 2,6% 2,4% 2,3% 2,2%  

Δημόσια κατανάλωση 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,7%  

Επενδύσεις 3,1% 2,8% 2,6% 3,3% 3,5%  

Εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 4,4% 5,5% 4,9% 4,7% 4,5%  

Εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών 3,3% 4,3% 4,1% 4,2% 4,1%  

Εσωτερική ζήτηση (συμβολή στο ΑΕΠ) 2,6% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1%  

Εξωτερική ζήτηση (συμβολή στο ΑΕΠ) 0,5% 0,5% 0,4% 0,3% 0,3%  

Απασχόληση 2,7% 2,8% 2,6% 2,5% 2,5%  

Ανεργία 19,6% 17,5% 15,6% 13,7% 11,9%  

         ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας 

                                                           
4
  Σημ.: Οι εκτιμήσεις του Υπ. Οικονομίας δεν συμπίπτουν απόλυτα με τις προβλέψεις της ΚτΙ, όπως παρουσιάστηκαν στο εισαγωγικό 

σημείωμα. 
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5. Γεωργία 
 
Παραγωγή, τιμές και εισοδήματα   

 
Στην ισπανική γεωργία παραδοσιακά σπουδαιότερες κατηγορίες προϊόντων είναι τα 

λαχανικά, τα φρούτα, τα δημητριακά και το χοιρινό κρέας. Οι τέσσερις αυτές κατηγορίες κατείχαν το 
2016 το 57,8% της αξίας του συνόλου της αγροτικής παραγωγής (Πίνακες 11, 12).  

 
Η  σημασία των φρούτων και των λαχανικών, σε σχέση με το μέγεθος αλλά και την αξία της 

φυτικής παραγωγής, ήταν πάντοτε πολύ σημαντική. Σε επίπεδο αξίας, το ποσοστό τους κυμαίνονται 
μεταξύ 60% και 50%, το δε 2016 ήταν 56,6%, (μείωση της παραγωγής και στις δύο κατηγορίες). Το 
μερίδιό τους στις αγροτικές εξαγωγές ανέρχεται σε 30,3% (από 30,8%, το 2015). Η ελαιοπαραγωγή 
και η οινοπαραγωγή έχουν επίσης ειδική βαρύτητα στην αγροτική οικονομία, λόγω χρήσης μεγάλου 
μεγέθους καλλιεργήσιμης γης, υψηλού ποσοστού απασχολούμενου εργατικού δυναμικού και 
πραγματοποιούμενων εξαγωγών. Το ποσοστό που καταλαμβάνουν στο σύνολο της αξίας της 
φυτικής παραγωγής ανέρχεται, για το 2016, σε 6,2% για την ελαιοπαραγωγή (αύξηση, σε σύγκριση 
με το 2015 που ήταν 4,1%) και 2,3% για την οινοπαραγωγή (αύξηση έναντι του 2,1%, το 2015). 

 
 

     ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΕΘΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ (€ εκ., τρέχουσες τιμές) 

  Διαφορά (%) 2015/2016   

 2015 Ποσότητα Τιμή Αξία 2016
5
 μερίδιο  

Α. Παραγωγή αγροτικού 
τομέα 

45.490,8 6,7 -3,6 2,9 46.807,2 100% 

Φυτική παραγωγή 27.552,0 8,4 -3,7 4,4 28.752,3 61,4% 

Δημητριακά 3.606,7 19,3 -11,1 6,0 3.824,3 8,2% 

Λαχανικά 
6
 8.968,0 2,7 -11,4 -9,0 8.160,5 17,4% 

Φρούτα 
7
 8.841,3 -2,7 6,0 3,1 8.111,4 19,5% 

Ελαιόλαδο 1.777,1 69,9 -4,3 62,6 2.890,4 6,2% 

Οίνος και μούστος 1.002,0 1,3 8,0 9,4 1.096,1 2,3% 

Κτηνοτροφική παραγωγή 16.264,7 4,5 -3,6 0,7 16.377,1 35,0% 

Βοοειδή 2.717,6 1,6 1,1 2,8 2.793,0 6,0% 

Χοιρινό 5.639,0 6,1 -0,3 5,8 5.965,3 12,7% 

Γάλα 3.016,5 145 -6,3 -5,0 2.866,3 6,1% 

Υπηρεσίες 484,0 -2,1 1,2 -0,8 479,9 1,0% 

Παραγωγή υπολοίπων 
προϊόντων 

1.190,1 0,2 0,5 0,7 1.197,9 2,6% 

Β. Εισροές συντελεστών 
παραγωγής 

21.495,5 2,9 -3,7 -0,9 21.310,3 45,5% 

Γ. Ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία (=A-B) 

23.995,3 10,1 -3,5 6,3 25.496,9 54,5% 

Δ. Αποσβέσεις 5.281,4 -0,7 0,2 -0,6 5.251,5 11,2% 

Ε. Επιδοτήσεις
8
 5.673,2   2,3 5.804,7 12,4% 

Ζ. Φόροι 347,0   4,4 362,4 0,8% 

Η. Καθαρό αγροτικό 
εισόδημα (=Γ-Δ+E-Ζ) 

24.040,1   6,9 25.687,7 54,9% 

      ΠΗΓΗ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

                                                           
5
 Εκτιμήσεις σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα 

6
 Περιλαμβάνονται λουλούδια και φυτά καλλωπισμού 

7
 Εσπεριδοειδή, τροπικά φρούτα, σταφύλια και ελιές 

8
 Επιδοτήσεις άλλες εκείνων που αναφέρονται στο προϊόν 
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Το αγροτικό εισόδημα, σε τρέχουσες τιμές, έφθασε το 2016 τα €25,68 δισ., αυξημένο κατά 

6,8%, σε σχέση με το 2015 (Πίνακας 11). Εάν συνυπολογίσουμε την μικρότερη ποσοστιαία αύξηση 
του απασχολούμενου εργατικού δυναμικού, που ήταν της τάξης του 5,1%, τότε το κατά κεφαλή 
εισόδημα σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε, σε ετήσια βάση. Το 2016 σημειώθηκε αύξηση της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας κατά 6,4% (2,3%, το 2015), καθώς η αύξηση της αγροτικής 
παραγωγής, σε απόλυτους αριθμούς, ήταν ανώτερη εκείνης του κόστους των εισροών στην 
παραγωγή. Η αύξηση της αξίας του συνόλου της παραγωγής, κατά 2,9%, οφείλεται αποκλειστικά 
στην αύξηση του όγκου παραγωγής (6,7%), καθώς οι τιμές μειώθηκαν (-3,6%). 
 

Η μείωση των τιμών9 ήταν καθολική για όλες τις κατηγορίες προϊόντων φυτικής και ζωϊκής 
παραγωγής, με την εξαίρεση των φρούτων, του κρασιού και του βόειου κρέατος. Η μείωση του 
κόστους των εισροών αποδίδεται, αποκλειστικά στις χαμηλότερες τιμές (-3,7%). Εκ των επιμέρους 
κατηγοριών ενδιάμεσων εισροών σημαντικές μειώσεις είχαν οι τιμές των λιπασμάτων (-14,1%) και 
της ενέργειας (-6%). Η μεγαλύτερη αύξηση τιμών σημειώθηκε στις υπηρεσίες χρηματοδοτικής 
διαμεσολάβησης (9,4%) και στα φυτοϋγειονομικά προϊόντα (7,6%). 

 
 
          ΠΙΝΑΚΑΣ 12: ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (χιλιάδες τόνοι) 

Προϊόν 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

Σιτάρι μαλακό 5.956 4.650 6.812 5.699 5.437 6.914 

Σιτάρι σκληρό 944 443 933 789 925 1.030 

Σύνολο σιταριού  6.900 5.093 7.745 6.488 6.363 7.943 

Κριθάρι  8.328 5.977 10.005 6.934 6.705 9.290 

Βρώμη 1.079 678 958 671 781 1.116 

Δημητριακά  Φθινοπώρου-Χειμώνα 16.879 12.213 19.486 14.770 14.580 19.280 

Καλαμπόκι  4.150 4.110 4.889 4.749 4.565 3.920 

Ρύζι  920 881 877 864 847 822 

Όσπρια  500 356 475 360 486 637 

Πατάτες  2.361 2.205 2.171 2.468 2.284 2.244 

Τεύτλα  3.966 3.482 2.520 3.616 3.329 3.141 

Ηλιέλαιο 1.084 619 1.038 981 769 713 

Σύνολο προϊόντων για βιομηχανική χρήση 5.320 4.380 6.369 5.042 4.632 4.270 

Ζωοτροφές  16.896 15.455 16.874 16.071 15.605 17.345 

Ντομάτες  3.836 4.002 3.771 4.881 4.833 5.158 

Σύνολο λαχανικών 15.829 16.567 18.369 16.744 18.348 19.218 

Εσπεριδοειδή  7.643 7.331 8.791 8.594 7.920 8.588 

Μήλα 701 559 546 622 598 623 

Αχλάδια  522 401 426 410 355 339 

Ροδάκινα  853 747 810 1.061 964 940 

Σύνολο φρούτων  4.662 4.072 4.137 4.784 3.933 3.837 

Οίνος και μούστος 
(a)

 38.583 35.778 53.550 41.615 43.259 43.663 

Λάδι  1.599 612 1.781 779 1.395 1.322 
              ΠΗΓΗ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
                (a) εκατόλιτρα 

* Για ορισμένα προϊόντα οι εκτιμήσεις του Υπουργείου αναπροσαρμόζονται περισσότερο, κυρίως λόγω της χρονικής συγκυρίας 

που λαμβάνονται τα στοιχεία παραγωγής 
 
 
Όσον αφορά στις παραγόμενες ποσότητες προϊόντων φυτικής παραγωγής, αύξηση 

σημειώθηκε στο ελαιόλαδο (70%), τα δημητριακά (19,3%), τα λαχανικά (2,7%) και το κρασί (1,3%), 
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ενώ υποχώρηση στα φρούτα (-2,7%). Η παραγωγή κρέατος αυξήθηκε τόσο όσον αφορά στο 
χοιρινό (6,1%), όσον και στο βόειο (1,6%). Συνολικά, ο όγκος της αγροτικής παραγωγής αυξήθηκε 
κατά 6,7%, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 3,6% (ετήσιος μέσος όρος) και κατ’ επέκταση η 
αξία της παραγωγής αυξήθηκε κατά 2,9%. Ο όγκος της φυτικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 
8,4% και της κτηνοτροφικής 4,5% το 2016, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η αξία της φυτικής 
παραγωγής ήταν σημαντικά αυξημένη κατά 4,4%, ενώ της κτηνοτροφικής παραγωγής μόλις κατά 
0,7%. 

 

Αναλυτικότερα, για τις μεταβολές που σημειώθηκαν το 2016 (Πίνακας 12) στα μεγέθη του 
όγκου της παραγωγής μπορούμε να ξεχωρίσουμε τις αυξήσεις στα δημητριακά, το σιτάρι, τα όσπρια 
και τα λαχανικά και την μείωση στα προϊόντα βιομηχανικής χρήσης. 

 
 
Εξωτερικό εμπόριο 

 
Στο εξωτερικό εμπόριο γεωργικών προϊόντων το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις 

εξαγωγές ανήλθε στο 132,8% από 129,3% το 2015, ενώ στο συνολικό εξωτερικό εμπόριο της 
Ισπανίας αυξήθηκε στο 93,1%, από 90,9% το 2015 (Πίνακας 13). Σε απόλυτους αριθμούς οι 
εξαγωγές αγροτικών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων10 ανήλθαν το 2016 στα €46,78 δισ., 
που αντιπροσωπεύουν το 18,4% του συνόλου των ισπανικών εξαγωγών (από 17,6% το 2015). Η 
αξία των εισαγωγών ήταν €35,22 δισ., ήτοι το 12,9% του συνόλου (από 12,4% το 2015). 
 

 
  ΠΙΝΑΚΑΣ 13: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (€ εκ.) 

Προϊόντα 2014 2015 2016 

Κυριότερες κατηγορίες Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές Εξαγωγές Εισαγωγές 

Κρέατα 4.217 1.138 4.576 1.240 5.258 1.298 

Γαλακτοκομικά 930 1.750 939 1.551 958 1.466 

Θαλασσινά 2.256 4.449 2.534 4.992 2.782 5.639 

Δημητριακά 400 2.362 416 2.724 338 2.630 

Φρούτα & λαχανικά 11.748 2.943 13.657 3.566 14.164 3.854 

Ποτά 3.749 1.709 3.949 1.825 3.900 1.884 

Λίπη & Έλαια 3.677 1.717 3.632 2.229 4.219 2.299 

Σπόροι-ελαιώδεις καρποί 500 2.123 554 2.132 610 2.051 

Ζωοτροφές 864 1.677 944 1.824 962 1.730 

Σύνολο ανωτέρω 28.341 19.868 31.082 21.983 33.191 22.851 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
11

 40.829 31.087 44.192 34.185 46.781 35.225 

  ΠΗΓΗ: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 

Οι τομείς που παρουσιάζουν τις καλύτερες εξαγωγικές επιδόσεις και καταγράφουν εμπορικά 
πλεονάσματα είναι πρωτίστως των φρούτων και λαχανικών των οποίων οι εξαγωγές κατέχουν το 
30,3% των συνολικών εξαγωγών του αγροτικού τομέα (το 2015 ήταν 30,7%) και ευρίσκονται στην 7η 

και 10η θέση μεταξύ των κυριοτέρων εξαγώγιμων προϊόντων της Ισπανίας (βλ. Πίνακα 30). Για τα 
φρούτα-λαχανικά η αναλογία εξαγωγών/εισαγωγών ανέρχεται στο 3,7, καθιστώντας την εν λόγω 
κατηγόρια την πλέον πλεονασματική του αγροτικού τομέα, μαζί με τα κρέατα, οι εξαγωγές των 
οποίων καλύπτουν το 11,2% του συνόλου και είναι περίπου 4 φορές περισσότερες των εισαγωγών. 
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 Συμπεριλαμβάνονται και τα θαλασσινά 
11

 Επί του γενικού συνόλου των αγροτικών και μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων  
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Στην συνέχεια ακολουθούν, τα ποτά με μερίδιο 8,3% (αναλογία κάλυψης 2,1) και τα λίπη και έλαια 
με μερίδιο 9% (αναλογία κάλυψης 1,8). 
 

Οι κυριότερες εισαγωγές πραγματοποιούνται στα θαλασσινά με μερίδιο 16% επί των 
συνόλου των εισαγωγών του εξεταζόμενου τομέα, στα φρούτα και λαχανικά με 11% και στα 
δημητριακά με 7,5%. Τα μεγαλύτερα εμπορικά ελλείμματα παρατηρούνται στα δημητριακά με 
ποσοστό κάλυψης εισαγωγών 12,8%, στους σπόρους και ελαιώδεις καρπούς με 29,7%, στις 
ζωοτροφές με 55,6% και στα γαλακτοκομικά με 65,3%. 

 
     
6. Βιομηχανία 
 
Η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε την ανάκαμψη, που ξεκίνησε το 2014, με ρυθμό 

ανάπτυξης 1,6%, έναντι 3,3% την προηγούμενη χρονιά. Στους επιμέρους τομείς η μεταποιητική 
παραγωγή αυξήθηκε κατά 2,2%12 (4% το 2015), η εξορυκτική δραστηριότητα μειώθηκε κατά 11,1% 
(-8,4% το 2015) όπως και εκείνη της ενέργειας με -2,4%13 (0,2% το 2015). Εξετάζοντας 
αναλυτικότερα τις επιδόσεις της βιομηχανίας (Πίνακας 14), παρατηρούμε ότι την καλύτερη επίδοση 
σημείωσε ο κλάδος των κεφαλαιουχικών αγαθών (3,1%), ακολουθούμενος από εκείνους των 
ενδιάμεσων (2%) και των μη διαρκών καταναλωτικών (1,7%). Μικρότερης έκτασης ήταν η αύξηση 
της παραγωγής διαρκών καταναλωτικών αγαθών (0,9%). 

  
 

      ΠΙΝΑΚΑΣ 14: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (ετήσια ποσοστά μεταβολής)  

Έτη Σύνολο 
Καταναλωτικά προϊόντα 

Κεφαλαιουχικά Ενδιάμεσα Ενέργεια 
Σύνολο Διαρκή Λοιπά 

2008 -7,1 -4,7 -16,8 -2,3 -8,8 -11,2 1,6 

2009 -16,2 -8,2 -27,7 -5,0 -22,1 -21,0 -8,6 

2010 0,9 0,8 -7,5 1,9 -3,3 2,7 2,5 

2011 -1,8 -1,4 -10,9 -0,3 0,8 -2,6 -3,6 

2012 -6,4 -4,8 -13,6 -3,8 -11,0 -8,9 0,9 

2013 -1,7 -2,2 -12,2 -1,2 1,2 -2,6 -2,6 

2014 1,5 2,0 -1,6 2,2 1,4 3,2 -1,6 

2015 3,3 1,3 3,0 1,1 7,2 4,0 0,7 

2016 1,6 1,7 0,9 1,7 3,1 2,0 -0,7 

        ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας κσι Ανταγωνιστικοτητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Ένας άλλος δείκτης που δείχνει την ανάκαμψη της δραστηριότητας στη βιομηχανία, σε 

σχέση με προηγούμενες περιόδους, είναι ο βαθμός χρησιμοποίησης της παραγωγικής 
δυναμικότητας (Πίνακας 15). Στο σύνολο της μεταποίησης το μέσο ποσοστό χρησιμοποίησης για το 
2015 αυξήθηκε στο 78,5%, από 77,5% το 2015 (το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 80,1%). Στις 
επί μέρους κατηγορίες μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στα καταναλωτικά αγαθά στο 75,6% (από 
73,6%) και στα κεφαλαιουχικά αγαθά στο 81,7% (από 79,9%), ενώ στα ενδιάμεσα υπήρξε μικρή 
υποχώρηση στο 77,7% (από 77,8%). 
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 Δεν περιλαμβάνεται ο τομέας διυλίσεως πετρελαίου 
13

  Η συμμετοχή της βιομηχανίας στο σύνολο του μεταποιητικού προϊόντος ανέρχεται στο 90%, της ενέργειας στο 8% και της εξορυκτικής 

βιομηχανίας (χωρίς προϊόντα ενέργειας) στο 2% 
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            ΠΙΝΑΚΑΣ 15: ΒΑΘΜΟΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (%) 

 Σύνολο Καταναλωτικά 
Μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
Ενδιάμεσα 

2009 71,1 69,6 73,2 69,0 

2010 72,0 69,8 73,0 71,4 

2011 73,3 70,8 76,2 72,2 

2012 72,9 70,2 75,3 71,8 

2013 72,5 68,4 75,0 72,0 

2014 75,9 73,1 77,4 75,9 

2015 77,5 73,6 79,9 77,8 

2016 78,5 75,6 81,7 77,7 

                ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας κσι Ανταγωνιστικοτητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Η απασχόληση στο βιομηχανικό τομέα αυξήθηκε κατά 3% (2,8% το 2015). Ο συνολικός 

αριθμός εργαζόμενων στην μεταποίηση ευρίσκεται στα 2,14 εκ. (από 1,99 εκ. το 2013), 
παραμένοντας πάντως σε χαμηλό επίπεδο, σε σύγκριση με την προ κρίσης περίοδο. Οι κλάδοι που 
απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους είναι εκείνοι των τροφίμων και ποτών με 16,7% επί 
του συνόλου της βιομηχανίας, της μεταλλουργίας με 11,3%, των οχημάτων με 7,3%, του 
μηχανολογικού εξοπλισμού με 5,6%, των πλαστικών με 4,4% και των μη μεταλλικών ορυκτών με 
4,3%. 

 

Σπουδαιότεροι μεταποιητικοί κλάδοι είναι, βάσει κύκλου εργασιών, των τροφίμων, της 
ενέργειας, νερού και φυσικού αερίου, της αυτοκινητοβιομηχανίας, των χημικών, της διύλισης 
πετρελαίου και της μεταλλουργίας (Πίνακας 16).  

 

 

     ΠΙΝΑΚΑΣ 16: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (μερίδια συμμετοχής, βάσει κύκλου εργασιών
14

) 

Κλάδοι 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Τρόφιμα, ποτά, καπνός 16,1 18,6 18,2 17,7 18,0 18,5 18,5 

Ενέργεια ηλεκτρική, υγραέριο, νερό 12,5 13,8 12,4 16,6 18,3 17,7 17,7 

Οχήματα 9,2 9,3 9,8 9,3 8,5 9,3 10,1 

Χημική βιομηχανία 8,4 9,0 9,6 9,2 9,4 9,3 9,1 

Διύλιση πετρελαίου 7,0 5,5 6,7 8,5 10,2 9,4 8,5 

Βασικά μέταλλα 5,9 4,6 5,7 5,6 5,1 5,0 5,2 

Μεταλλικά προϊόντα 7,3 6,4 6,2 5,6 5,0 4,9 5,0 

Μηχανολογικός εξοπλισμός 3,9 3,5 3,2 3,1 3,1 3,1 3,2 

Καουτσούκ & πλαστικά 3,4 3,3 3,5 3,3 3,1 3,2 3,2 

Χαρτικά και εκδόσεις 3,5 3,8 3,8 3,5 3,2 3,3 3,1 

Μη μεταλλικά ορυκτά και προϊόντα 6,0 4,8 4,6 3,8 2,8 3,0 3,0 

Ηλεκτρικός, ηλεκτρονικός εξοπλισμός 5,1 3,3 4,5 2,8 2,6 2,4 2,4 

Προϊόντα ξυλείας και έπιπλα  3,0 2,8 2,5 2,1 1,8 1,7 1,8 

Κλωστοϋφαντουργικά/ενδύματα/υποδήματα 2,6 4,0 2,7 1,9 1,7 1,8 1,7 

        ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας κσι Ανταγωνιστικοτητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
  

 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2009-2015, η δομή του βιομηχανικού τομέα δεν εμφανίζει 

σημαντικές μεταβολές, παρά μόνον αυξομειώσεις συγκυριακού χαρακτήρα στους επιμέρους 
κλάδους. Η μόνη μεταβολή με σταθερή τάση είναι η φθίνουσα οικονομική σημασία των κλάδων των 
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 Ο κύκλος εργασιών αφορά το αμέσως προηγούμενο, κάθε φορά, έτος, τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έτους 2015 
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μεταλλικών προϊόντων, των μη μεταλλικών ορυκτών και των ηλεκτρικών μηχανημάτων και 
εξοπλισμού. Από την άλλη πλευρά, η χημική βιομηχανία αυξάνει σταδιακά τη συμμετοχή της στο 
σύνολο του παραγόμενου βιομηχανικού προϊόντος, όπως και η διύλιση πετρελαίου. 
 

Το μερίδιο της βιομηχανίας στις ισπανικές εξαγωγές φθάνει το 90,7% και εξ αυτού το 94,6% 
προέρχεται από την μεταποίηση15. Η αυτοκινητοβιομηχανία, που έχει κατ’ εξοχήν εξωστρεφή 
χαρακτήρα, είναι σταθερά στην πρώτη θέση με €51,8 δισ., η 22,5% επί του συνόλου των εξαγωγών 
της μεταποίησης. Ο συγκεκριμένος κλάδος έχει μεγάλη σπουδαιότητα για την ισπανική οικονομία 
καθώς κατέχει τη δεύτερη θέση σε επίπεδο παραγωγής μετά τα είδη διατροφής. Η Ισπανία, 
σύμφωνα με τα στοιχεία του Διεθνούς Οργανισμού Παραγωγών Οχημάτων, ευρίσκεται στην 
δεύτερη θέση στην Ευρώπη, μετά τη Γερμανία, και στην όγδοη παγκοσμίως, ως προς την 
παραγωγή αυτοκινήτων. 

 

Άλλοι κλάδοι που κατέχουν αξιόλογα μερίδια στις ισπανικές μεταποιητικές εξαγωγές είναι τα 
χημικά (14,2%), ο κλάδος τροφίμων, ποτών και καπνού (12,3%), τα έτοιμα ενδύματα και υποδήματα 
(6,5%), ο μηχανολογικός εξοπλισμός και μηχανήματα (6,3%), τα βασικά μέταλλα (5,9%), ο 
ηλεκτρικός εξοπλισμός (5,1%) και τα προϊόντα πετρελαίου (3,6%). 

 
Εκ των εξωστρεφών κλάδων, ο πλέον εξαγωγικός είναι αυτός των οχημάτων, άνω του 90% 

της παραγωγής του οποίου εξάγεται. Στη συνέχεια έπονται τα χημικά με 67,1%, ο ηλεκτρικός 
εξοπλισμός με 65,8% και τα βασικά μέταλλα με 49,3%. Για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες το 
ποσοστό της παραγωγής που κατευθύνθηκε στο εξωτερικό ήταν αυξημένο, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Αντίθετα, στον κλάδο των τροφίμων πραγματοποιούνται εξαγωγές που 
αντιστοιχούν μόνον στο 27,9% της παραγωγής του. Την μεγαλύτερη εισαγωγική διείσδυση 
παρουσιάζουν οι κλάδοι των μεταλλικών ορυκτών (140,2%), των ενδυμάτων (140,6%), των 
ηλεκτρονικών ειδών και προϊόντων πληροφορικής (112,9%), των ενεργειακών προϊόντων (98,9%), 
των οχημάτων (94,7%), των ηλεκτρικών μηχανημάτων (91,4%), του μηχανολογικού εξοπλισμού με 
(85%) και των χημικών (70,5%). 

 
Το μεγαλύτερο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο εντοπίζεται στα ενεργειακά προϊόντα με €23 

δισ. και ακολουθούν οι κλάδοι των ηλεκτρονικών με €12,7 δισ. (κυρίως εξοπλισμός επικοινωνιών 
και πληροφορικής), των εξαρτημάτων οχημάτων με €7,7 δισ., των χημικών με €5,6 δισ. (κυρίως 
προϊόντα βασικών χημικών και φαρμακευτικών), των κλωστοϋφαντουργικών με €4,6 δισ. (κυρίως 
ενδυμάτων) και των μεταλλικών ορυκτών με €2 δισ. Οι σημαντικότεροι πλεονασματικοί κλάδοι είναι 
των οχημάτων με €18,6 δισ., των τροφίμων, ποτών και καπνού με €6,3 δισ., των προϊόντων μη 
μεταλλικών ορυκτών με €3,9 δισ. και των βασικών μετάλλων με €3,2 δισ. 

 
Οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων, το 2016, είχαν φθίνουσα πορεία και σε ετήσια βάση η 

συνολική τους μείωση διαμορφώθηκε σε -3,1%. Η μείωση αποδίδεται κυρίως στην επίδραση των 
πολύ χαμηλών ενεργειακών τιμών (-10,8%). Θετικές τιμές σημειώθηκαν στα καταναλωτικά (1,2% τα 
διαρκή και 0,2% τα υπόλοιπα) και τα κεφαλαιουχικά αγαθά (0,6%), ενώ αρνητικό πρόσημο είχε η 
μεταβολή των τιμών των ενδιάμεσων αγαθών (-1,5%). 
 
 Το εργατικό κόστος στη βιομηχανία παρουσίασε αύξηση (0,4%, έναντι -0,4% το 2015), σε 
σύγκριση με την υποχώρηση που καταγράφηκε στον εν λόγω δείκτη στο σύνολο της ισπανικής 
οικονομίας (-0,4%). Το μέσο επίπεδο αύξησης του μισθού ήταν, επίσης, υψηλότερο (0,4%), σε 
σχέση με σύνολο της οικονομίας (-0,3%), και ίδιο με το περασμένο έτος. Γενικότερα, οι ρυθμοί 
αύξησης παραμένουν συγκρατημένοι, γεγονός που αντανακλά τις αλλαγές στην αγορά εργασίας. 
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 Τελευταία διαθέσιμα στοιχεία Υπουργείου Οικονομίας αφορούν στο 2015. 
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7. Τουρισμός 
 
Η Ισπανία κατά το 2016 δέχθηκε 75,6 εκ. τουρίστες, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 

10,3%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (το 2015 η αύξηση ήταν 4,9%). Ο εν λόγω κλάδος 
αντιπροσωπεύει περίπου το 12% του ΑΕΠ, ενώ απασχολεί 2,8 εκ. εργαζομένους, ήτοι το 13% του 
συνόλου των εργαζομένων στη χώρα. Εξ αυτών, το 50% απασχολείται σε χώρους εστίασης και το 
15% σε χώρους διαμονής και διασκέδασης. 

 

Οι ανεπτυγμένες τουριστικές υποδομές της χώρας που έχουν δημιουργηθεί τα τελευταία 30 
χρόνια (μεταφορές, καταλύματα), η λογική σχέση κόστους-ποιότητας υπηρεσιών, καθώς και η 
γεωγραφική εγγύτητα με τις κύριες χώρες προέλευσης των τουριστών, καθιστούν την Ισπανία έναν 
από τους δημοφιλέστερους προορισμούς διακοπών παγκοσμίως. Ενδεικτικά, σημειώνεται ότι, 
σύμφωνα με το δείκτη ανταγωνιστικότητας ταξιδίων και τουρισμού για το 2016, η Ισπανία 
κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως16. Η κατ' έτος τουριστική κίνηση, τα τελευταία δώδεκα χρόνια έχει 
ως ακολούθως: 

 

 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 17: ΕΙΣΡΟΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ (εκ.) 

Έτη 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Τουρίστες 55,9 58,1 59,1 57,4 52,2 52,6 56,7 57,7 60,6 65,0 68,1 75,6 

Μεταβολή 6,6% 4,1% 1,7% -3,1% -8,7% 1,0% 7,6% 2,7% 5,6% 7,1% 4,9% 10,3% 

   ΠΗΓΗ: Υπουργείο Ενέργειας, Τουρισμού και Ψηφιακής Τεχνολογίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Οι κυριότερες χώρες προέλευσης τουριστών είναι παραδοσιακά το Ην. Βασίλειο, η Γαλλία 

και η Γερμανία. Tο 2016 σημείωσαν αύξηση οι αφίξεις και από τις τρεις χώρες, κατά 12,4%, 7,1% 
και 6,4%, αντίστοιχα (Πίνακας 18). Σημαντική ήταν, επίσης, η αύξηση που σημείωσε ο αριθμός 
τουριστών από τις Σκανδιναβικές χώρες (10,9%) και τις ΗΠΑ (7,2%). 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 18: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ 

Χώρα 
προέλευσης 

2012 2013 2014 2015 2016 μερίδιο 
ετήσια 

μεταβολή 

Ηνωμένο Βασίλειο 13.653.864 14.327.277 15.006.744 15.675.247 17.840.292 23,7% 12,4% 

Γαλλία 8.969.009 9.525.432 10.615.746 11.548.078 11.371.209 15,2% 7,1% 

Γερμανία 9.335.870 9.854.760 10.422.055 10.294.083 11.188.523 14,9% 6,4% 

Σκανδιναβικές χώρες 4.165.142 4.874.749 5.044.539 4.992.515 5.169.195 6,9% 10,9% 

Ιταλία 3.571.660 3.251.019 3.697.702 3.902.271 3.993.289 5,3% 5,8% 

Ολλανδία 2.548.656 2.617.460 2.767.130 2.945.167 3.371.811 4,5% 9,2% 

Βέλγιο  1.706.354 1.873.221 2.180.457 2.274.971 2.309.535 3,1% 2,5% 

ΗΠΑ 1.240.819 1.194.948 1.218.617 1.504.248 2.001.214 2,7% 7,2% 

Πορτογαλία 1.861.092 1.670.545 1.876.524 1.892.824 1.994.266 2,6% 15,1% 

Ιρλανδία  1.189.523 1.270.038 1.291.435 1.377.720 1.820.699 2,4% 23,0% 

Ελβετία  1.448.941 1.487.256 1.632.011 1.779.366 1.728.569 2,3% 8,5% 

Ρωσία 1.206.227 1.581.785 1.420.647 955.976 1.007.709 1,3% 2,2% 

ΣΥΝΟΛΟ 57.700.714 60.661.073 64.995.275 68.137.625 75.563.198 100,0% 10,3% 

   ΠΗΓΗ: Υπουργείο Ενέργειας, Τουρισμού και Ψηφιακής Τεχνολογίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
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Η περιοχή με την μεγαλύτερη τουριστική κίνηση, και το 2016, ήταν η Καταλονία με 17,9 εκ. 

τουρίστες (ετήσια αύξηση 4%) και με συμμετοχή 23,8% στο σύνολο. Στη συνέχεια ακολουθούν οι 
Βαλεαρίδες νήσοι με 13 εκ. τουρίστες (αύξηση 11,9%) και μερίδιο 17,2%, οι Κανάριοι νήσοι με 13,3 
εκ. τουρίστες (αύξηση 13,2%) και μερίδιο 17,6%, η Ανδαλουσία με 10,6 εκ. (αύξηση 12,8%) και 
συμμετοχή στο 14,1%, η περιοχή της Βαλένθιας με 7,8 εκ. (αύξηση 16,6%) και συμμετοχή στο 
10,3% και η περιοχή της Μαδρίτης με 5,7 εκ. τουρίστες (αύξηση 13,5%) και μερίδιο 7,6%. 

 
Το 63,1% των τουριστών διαμένει σε ξενοδοχεία (ετήσια αύξηση 11,2%), το 12,6% σε 

κατάλυμα συγγενών ή φίλων (αύξηση 9,4%), το 10,9% σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή κατοικίες 
(αύξηση 8%) και το 6,7% σε ιδιόκτητη κατοικία (αύξηση 15,7%). Το υψηλό ποσοστό των ιδιόκτητων 
καταλυμάτων αποδίδεται στην επί δεκαετίες αγορά παραθεριστικών κατοικιών από αλλοδαπούς, 
κυρίως Βρετανούς και Γερμανούς. Το 70% των επισκεπτών επιλέγουν να οργανώσουν το ταξίδι 
τους αυτόνομα και το υπόλοιπο μέσω τουριστικών πακέτων. Άνω του 85% των τουριστών 
επισκέπτεται τη χώρα για διακοπές. Όσον αφορά στον τρόπο πραγματοποίησης των επισκέψεων, 
το 80% ταξιδεύουν με αεροπλάνο (αύξηση 11,7%) και το 17,2% οδικώς (αύξηση 4,4%). 
 

Τα έσοδα από τον τουρισμό το 2016 έφτασαν τα €77,6 δισ., αυξημένα κατά 6,8%, έναντι του 
προηγούμενου έτους (το 2015 η αύξηση ήταν 6,8%). Η μέση δαπάνη ανά τουρίστα ήταν €1.027, 
εμφανίζοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 3,7%. Η μέση δαπάνη ανά τουρίστα και χώρα 
προέλευσης έχει ως εξής: Σκανδιναβοί €1.169, Γερμανοί €990, Βρετανοί €911, Ιταλοί €763, Γάλλοι 
€602. 

 
 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 19: ΜΕΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΤΟΥΡΙΣΤΑ (€) 

Έτος 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Δαπάνη 854 857 870 926 906 932 938 965 977 971 990 1.027 

   ΠΗΓΗ: Υπουργείο Ενέργειας, Τουρισμού και Ψηφιακής Τεχνολογίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

 
Από τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας παρατηρείται αύξηση της κατά κεφαλή δαπάνης 

ανά τουρίστα, που μπορεί να αποδοθεί στην βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του 
ισπανικού τουρισμού. Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται τα τελευταία έτη, όπου παρά την οικονομική 
κρίση, η κατά κεφαλή κατανάλωση των επισκεπτών αυξήθηκε. Η κατά κεφαλή τουριστική δαπάνη 
ανά περιοχή έχει ως ακολούθως: Μαδρίτη €1.323, Κανάριοι Νήσοι €1.138, Ανδαλουσία €1.070, 
Βαλεαρίδες Νήσοι €1.000, Καταλονία €963, Βαλένθια €957. 

 
 
8. Τραπεζικός τομέας 
 
Τα τελευταία έτη ο ισπανικός τραπεζικός τομέας διήλθε περίοδο μεγάλων αλλαγών, 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που προέκυψαν από την κτηματομεσιτική κρίση. 
Σημαντική ήταν, στην κατεύθυνση αυτή, η βοήθεια που χορηγήθηκε από την ΕΕ μέσω του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (βάσει Μνημονίου, Ιούλιος 2012). Η ΕΕ χορήγησε στην 
Ισπανία €38,9 δισ. για την αναδιάρθρωση των κρατικοποιημένων τραπεζών και €2,5 δισ. για τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Τραπεζών (SAREB). 

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτικής βοήθειας (2012-2014), η Ισπανία ανέλαβε 

την υποχρέωση υλοποίησης μεταρρυθμίσεων με σκοπό τη σταθεροποίηση και αποκατάσταση της 
σωστής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος, σε τρία επίπεδα: ενδυνάμωση κεφαλαιακής 
επάρκειας, μείωση αβεβαιότητας ως προς την ευρωστία των περιουσιακών στοιχείων των 
τραπεζών και μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου. 
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Κατόπιν ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, εντοπίστηκαν κεφαλαιακές 
ανεπάρκειες σε δέκα τράπεζες, εκ των οποίων οι τέσσερις με τις χειρότερες επιδόσεις 
κρατικοποιήθηκαν (BFA-Bankia, Catalunya Banc, Nova Caixa Galicia, Banco de Valencia), άλλες 
τέσσερις έλαβαν κρατική βοήθεια ως μη έχουσες δυνατότητα αυτόνομης ανακεφαλαιοποίησης 
(Banco Mare Nostrum, Liberbank, CEISS, Caja3), ενώ δύο ανέλαβαν την ανακεφαλαιοποίηση με 
ίδια μέσα (Banco Popular, Ibercaja). Συνολικά η κεφαλαιακή ανεπάρκεια ανήλθε σε €56 δισ., εκ των 
οποίων το 70% καλύφθηκε με κρατική χρηματοδότηση, το 23% με τη συμμετοχή ομολογιούχων και 
μεγαλοκαταθετών και το υπόλοιπο 6% με ιδιωτική χρηματοδότηση. 

 
Οι κρατικοποιηθείσες τράπεζες περιήλθαν στο Ταμείο Αναδιάρθρωσης Τραπεζών (FROB), 

προκειμένου να εξυγιανθούν και μετέπειτα να πωληθούν. Το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης των εν 
λόγω ιδρυμάτων προβλέπει την ιδιωτικοποίησή τους το αργότερο έως το 2017. Το 2013 πωλήθηκε 
η Nova Caixa Galicia στον Όμιλο Banesco (Βενεζουέλα), έναντι €1 δισ. και τον Ιούλιο του 2014 η 
Catalunya Banc στην BBVA έναντι €1,19 δισ. 

 
Στον κρατικό SAREB (το 45% του μετοχικού του κεφαλαίου ανήκει στο FROB) 

μεταφέρθηκαν τα περιουσιακά στοιχεία του κτηματομεσιτικού τομέα των προαναφερθέντων 
τραπεζών, έναντι ομολόγων κρατικής εγγύησης. Επρόκειτο για 200.000 περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία αποτιμήθηκαν σε €51 δισ., ήτοι το 47% της ονομαστικής τους αξίας. Το 2013 ο SAREB 
ολοκλήρωσε τη μεταφορά των στοιχείων αυτών και πραγματοποίησε οικονομικό και νομικό έλεγχο 
(η αγοραστική αξία διαπιστώθηκε ότι ήταν περίπου αντίστοιχη εκείνης της τιμής μεταφοράς). Σε 
θεσμικό επίπεδο, οι υλοποιηθείσες μεταρρυθμίσεις αφορούν στην αύξηση του κατώτερου ορίου 
κεφαλαιακής επάρκειας, στο ρυθμιστικό πλαίσιο διάλυσης τραπεζών, την μετατροπή των 
ταμιευτηρίων σε ιδρύματα και την ενίσχυση της εποπτείας. 

 
Σύμφωνα με τα πορίσματα της έβδομης, μετά τη λήξη του προγράμματος, αξιολόγησης ΕΕ-

ΕΚΤ (Απρίλιος 2017), η σταθεροποίηση του τραπεζικού τομέα συνεχίζεται με επιτυχία, με κύρια 
χαρακτηριστικά τη βελτίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων (δείκτης επισφαλειών 
8,83% Μάιος 2017, από 14,5% το 2013)17, την ενίσχυση της φερεγγυότητας και της ρευστότητας, 
ενώ μεσοπρόθεσμη πρόκληση είναι η βελτίωση της κερδοφορίας. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι παρά 
τη μείωση του συνολικού όγκου των δανείων (διαδικασία απομόχλευσης επιχειρήσεων και 
νοικοκυριών), η τάση χορήγησης νέων πιστώσεων είναι ανοδική. Η αναδιάρθρωση των ιδρυμάτων 
που παραμένουν σε κρατικό έλεγχο κρίνεται ότι έχει σχεδόν περατωθεί, με μόνη εκκρεμότητα την 
ιδιωτικοποίησή τους (BANKIA και BMN). Πρόοδος, τέλος, διαπιστώνεται στην διαδικασία 
αποδέσμευσης του χαρτοφυλακίου που έχει στην κατοχή του ο SAREB, δίχως όμως εμφανή 
βελτίωση της κερδοφορίας του (αποτέλεσμα ανομοιομορφίας στην ανάκαμψη των τιμών ακινήτων). 

 
Τον Ιούνιο του 2017 η Banco Santander εξαγόρασε την Banco Popular, έκτη σε μέγεθος 

τράπεζα της Ισπανίας έναντι συμβολικού τιμήματος ενός ευρώ, προκειμένου, έπειτα από σχετική 
παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και συντονισμένες ενέργειες του Ενιαίου 
Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB) και του ισπανικού FROB, να αποτραπεί η κατάρρευσή της. Η Banco 
Popular αντιμετώπιζε τα τελευταία έτη σημαντικές δυσκολίες διασφάλισης ρευστότητας, καθώς ήταν 
επιβαρυμένη με μη εξυπηρετούμενα δάνεια (€35 δισ.). Βάσει της απόφασης του SRB, απώλειες 
από την διαδικασία εξαγοράς της Banco Popular θα έχουν οι μέτοχοι (€1,34 δισ.) και οι κάτοχοι 
μετατρέψιμων ομολόγων (€684 εκ.), ενώ δεν θα απαιτηθεί κρατική χρηματοδότηση, οι δε καταθέσεις 
δεν θα επηρεαστούν. Η χρηματοδότηση της εξαγοράς θα συντελεστεί με αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου της Banco Santander ύψους €7 δισ. Εκτιμάται ότι, η ταχύτητα επίλυσης του ζητήματος 
της προβληματικής ισπανικής τράπεζας (πρώτη φορά ενεργοποίησης του ευρωπαϊκού φορέα SRB) 
και το γεγονός ότι δεν θα επηρεαστούν οι πιστωτές πρώτης εξασφάλισης (€2,3 δισ.), παρέχουν 
ικανή προφύλαξη για την αποφυγή συστημικής επέκτασής του. 
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 Οι επισφαλείς στεγαστικές δανειοδοτήσεις υπολογίζονται σε 4,7% (από 6,3% το 2014), σύμφωνα με στοιχεία ΚτΙ 
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9. Αγορά εργασίας 
 
Οι έχοντες δυνατότητα παροχής εργασίας (>16 ετών) ανήλθαν, το τέταρτο τρίμηνο του 2016, 

στα 38,53 εκ., εκ των οποίων οι οικονομικά ενεργοί αντιπροσώπευαν το 59,3%, ήτοι, περίπου 22,82 
εκ. (Πίνακας 20). Το 2016 αντιστράφηκε ελαφρώς η τάση μείωσης του πληθυσμού με δικαίωμα 
εργασίας που σημειώθηκε τα τρία προηγούμενα έτη, συνθήκη η οποία όμως εξακολουθεί να ισχύει 
όσον αφορά στον ενεργό πληθυσμό. Η προηγούμενη εξέλιξη, αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, 
αποδίδεται αφενός στον επαναπατρισμό μεταναστών, αφετέρου στην παύση αναζήτησης 
απασχόλησης από μερίδα ανέργων, οι οποίοι εξέρχονται της αγοράς εργασίας. 

 

 
     ΠΙΝΑΚΑΣ 20: ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ 

Έτη 

Πληθυσμός άνω των 16 ετών Ενεργός πληθυσμός 

άτομα 
(χιλ.) 

ετήσια 
μεταβολή (χιλ.) 

ετήσια 
μεταβολή (%) 

% ενεργού 
πληθυσμού 

άτομα 
(χιλ.) 

ετήσια 
μεταβολή 

2012 38.815 -27 -0,1% 60,40 23.444 -0,2% 

2013 38.639 -176 -0,5% 60,02 23.190 -1,1% 

2014 38.515 -124 -0,3% 59,60 22.955 -1,0% 

2015 38.498 -17 -0,0% 59,54 22.922 -0,1% 

2016 38.532 34 0,1 59,23 22.823 -0,4% 

       ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν, το 2016, για τρίτη συνεχόμενη περίοδο, κατά 2,7% (έναντι 

3% το 2015), φθάνοντας τα 18,34 εκ., εκ των οποίων τα 15,22 εκ. ήταν μισθωτοί εξαρτημένης 
εργασίας (82,9% του συνόλου, από 82,7% το 2015) και τα 3,11 εκ. αυτοαπασχολούμενοι/ελεύθεροι 
επαγγελματίες (Πίνακας 21). Η αύξηση του αριθμού των μισθωτών ανήλθε σε 3,1%, ενώ οι λοιπές 
κατηγορίες σημείωσαν μικρότερη αύξηση της τάξης του 0,7%. Το ποσοστό αύξησης της 
απασχόλησης ήταν υψηλότερο το πρώτο και το τρίτο τρίμηνο του έτους. Η μεγαλύτερη αύξηση 
καταγράφηκε στον αγροτικό τομέα (5,1%) και τις υπηρεσίες18 (2,9%), δευτερευόντως στη 
μεταποίηση (1,6%), ενώ στασιμότητα σημειώθηκε στις κατασκευές (Πίνακας 22). 
 
 
     ΠΙΝΑΚΑΣ 21: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Έτη 

Απασχολούμενοι 

Σύνολο Μισθωτοί Λοιποί 

άτομα (χιλ.) μεταβολή άτομα (χιλ.) μεταβολή άτομα (χιλ.) μεταβολή 

2009 18.888 -6,8% 15.681 -6,0% 3.207 -10,3% 

2010 18.457 -2,3% 15.347 -2,1% 3.110 -3,0% 

2011 18.105 -1,9% 15.105 -1,6% 2.999 -3,6% 

2012 17.633 -4,3% 14.573 -5,3% 3.059 1,1% 

2013 17.139 -2,8% 14.069 -3,5% 3.070 0,3% 

2014 17.344 1,2% 14.286 1,5% 3.058 -0,4% 

2015 17.866 3,0% 14.773 3,4% 3.093 1,1% 

2016 18.342 2,7% 15.228 3,1% 3.113 0,7% 

       ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
                                                           
18

  Ο τομέας των υπηρεσιών απασχολεί άνω του 60% του συνόλου των εργαζομένων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 22: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (ετήσια μεταβολή, μερίδιο μερικής εργασίας) 

Έτη 

Γεωργία Μεταποίηση Κατασκευές Υπηρεσίες 

μεταβολή 
μερική 

εργασία
19

 
μεταβολή 

μερική 
εργασία 

μεταβολή 
μερική 

εργασία 
μεταβολή 

μερική 
εργασία 

2008 -5,1% 58,0% -1,3% 20,7% -10,4% 48,9% 2,0% 26,9% 

2009 -4,0% 59,0% -13,3% 15,8% -23,0% 42,6% -2,5% 24,0% 

2010 0,9% 59,1% -5,9% 16,2% -12,6% 41,6% -0,3% 23,5% 

2011 -4,1% 57,3% -2,1% 16,8% -15,6% 40,4% 0,0% 24,4% 

2012 -1,6% 59,4% -4,6% 16,3% -17,3% 35,8% -3,0% 22,6% 

2013 -0,9% 59,5% -5,2% 16,6% -11,4% 34,0% -1,7% 22,3% 

2014 -0,1% 62,0% 1,0% 18,0% -3,5% 36,2% 1,7% 22,9% 

2015 0,1% 61,1% 4,3% 19,7% 8,1% 41,3% 2,6% 23,7% 

2016 5,1% 61,6% 1,6% 20,9% 0,0% 42,8% 2,9% 24,5% 

ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Η ανεργία διατήρησε πορεία αποκλιμάκωσης στο 19,6% (από 22,1% το 2015). Η μείωση 

ήταν προοδευτική, καθ' όλα τα τρίμηνα του έτους (Πίνακας 23). Παρά τις θετικές εξελίξεις που 
σημειώθηκαν για δεύτερη χρονιά, η ανεργία εξακολουθεί να αποτελεί την κυριότερη 
μακροοικονομική αδυναμία της χώρας και συγχρόνως το σοβαρότερο κοινωνικό πρόβλημα. 
Σημειώνεται ότι, η Ισπανία παρουσιάζει, μαζί με την Ελλάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας στην 
ευρωζώνη. Το 2016 το ποσοστό των μακροχρόνιων ανέργων (πλέον του ενός έτους) μειώθηκε σε 
μεγαλύτερη έκταση (11,24% από 13,42%, το 2015) από εκείνο των βραχυχρόνιων (7,16% από 
7,49%), το δε ποσοστό ανεργίας στις νέες ηλικίες (κάτω των 25 ετών) μειώθηκε κατά 3,3%, 
παραμένοντας εντούτοις υψηλό (42,9%). 

 
 

                    ΠΙΝΑΚΑΣ 23: ΑΝΕΡΓΙΑ 

Έτη 

Ισπανία Ευρωζώνη 

άτομα 
(χιλ.) 

ετήσια μεταβολή 
(χιλ. άτομα) 

% ανεργίας % ανεργίας 

2008 2.591 757 11,3 7,7 

2009 4.150 1.559 18,0 9,6 

2010 4.632 483 20,1 10,1 

2011 4.999 367 21,6 10,2 

2012 5.811 798 24,8 11,3 

2013 6.061 240 26,1 12,0 

2014 5.610 -441 24,4 11,6 

2015 5.056 -554 22,1 10,9 

2016 4.481 -575 19,6 10,0 

                           ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 

 
Η μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε το 2012 στην αγορά εργασίας (αποκέντρωση 

συλλογικών συμβάσεων, αύξηση της ευελιξίας στις προσλήψεις και τις απολύσεις) διευκολύνει την 
προσαρμογή της στα νέα οικονομικά δεδομένα και τις κυκλικές διακυμάνσεις. Αν και οι 
μεταρρυθμίσεις αυτού του τύπου χρειάζονται ικανό χρόνο προκειμένου να αξιολογηθούν συνολικά 
τα αποτελέσματά τους, εκτιμάται ότι έχει συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης. Ενδεικτικά, 
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  Επί του συνόλου της απασχόλησης για κάθε εξεταζόμενο κλάδο 
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σημειώνεται η σταδιακή μετρίαση της απώλειας θέσεων απασχόλησης, κυρίως μονίμων, και η 
αύξηση των επανεντασσόμενων στην αγορά εργασίας ανέργων (ειδικότερα των βραχυπρόθεσμων 
και ανώτερου επιπέδου κατάρτισης). Συνολικά, την τριετία 2014-2016, δημιουργήθηκαν 1,4 εκ. νέες 
θέσεις εργασίας, ήτοι το ήμισυ όσων χάθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. 

 
 

          ΠΙΝΑΚΑΣ 24: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ & ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ΑΝΕΡΓΙΑ (ετήσια μεταβολή) 

 Απασχολούμενοι Άνεργοι 

Έτη 

Βάση συμβολαίου Βάση ωραρίου < 1 έτος > 1 έτος 

Μόνιμοι 
(χιλιάδες) 

Προσωρινοί 
(χιλιάδες) 

Πλήρες 
(χιλιάδες) 

Μερικό 
(χιλιάδες) 

% ανεργίας % ανεργίας 

2010 -175 -159 -384 50 10,40 8,53 

2011 -244 3 -304 63 10,07 10,42 

2012 -363 -458 -855 34 10,69 12,98 

2013 -348 -156 -661 157 9,72 15,24 

2014 43 173 158 58 8,22 15,10 

2015 202 285 436 52 7,49 13,42 

2016 201 254 443 11 7,16 11,24 

             ΠΗΓΗ: Στατιστική Υπηρεσία της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης είναι ιδιαιτέρως υψηλό στον γεωργικό τομέα (59-
62%) λόγω εποχικότητας των εργασιών και δευτερευόντως στις κατασκευές (35-43%), ενώ είναι 
χαμηλότερο στον τομέα των υπηρεσιών (22-24%), παρά την εποχικότητα του τουρισμού. Η 
μεταποίηση εμφανίζει παραδοσιακά το χαμηλότερο ποσοστό μερικής απασχόλησης (16-20%) 
(Πίνακας 22). To 2016 παρατηρήθηκε εντονότερη αύξηση της μερικής απασχόλησης στις 
κατασκευές (1,5%) και τη μεταποίηση (κατά 1,2%). 

 
Η αύξηση του αριθμού των εργαζομένων με καθεστώς προσωρινής απασχόλησης ήταν, το 

2016, μεγαλύτερη (254 χιλ., έναντι 285 χιλ. το 2015) από ότι των μονίμων (201 χιλ., έναντι 202 χιλ. 
το 2015), το δε μερίδιο των εργαζομένων της πρώτης κατηγορίας επί του συνόλου αυξήθηκε σε 
26,05%, από 25,13%, το 2015 (Πίνακας 24). Παράλληλα, η αύξηση των απασχολουμένων πλήρους 
ωραρίου ήταν μεγαλύτερη από το προηγούμενο έτος (443 χιλ., από 436 χιλ.), ενώ στους 
απασχολούμενους μερικού ωραρίου ήταν μικρότερη (11 χιλ. από 52 χιλ. το 2015)` το δε μερίδιο των 
εργαζομένων της δεύτερης κατηγορίας επί του συνόλου των μισθωτών υποχώρησε ελαφρώς 
(16,51%, από 16,94%). 

 

Το μοναδιαίο κόστος εργασίας μειώθηκε κατά 0,3% (συρρίκνωση του κόστους παρατηρείται 
από το 2010 και έπειτα, με εξαίρεση το 2015), ενώ στον οικονομικό χώρο της Ευρωζώνης αυξήθηκε 
κατά 0,9% (Πίνακας 25). Η παραγωγικότητα στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 0,4%, μηδενίζοντας την 
αρνητική διαφορά των δύο πρηγούμενων περιόδων σε σύγκριση με τη μέση επίδοση των χωρών 
της ευρωζώνης. 

 
Το εργατικό κόστος (ανά εργάτη και ώρα) εμφάνισε πτωτική τάση (-0,4%), ενώ αντίστοιχη 

εξέλιξη είχε και το μισθολογικό κόστος (-0,3%). Αύξηση είχε το εργατικό κόστος στον τομέα της 
μεταποίησης, ενώ υποχώρησε στις κατασκευές και τις υπηρεσίες, αντίστοιχη ήταν δε η τάση και ως 
προς το μισθολογικό κόστος (Πίνακας 26). 
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                 ΠΙΝΑΚΑΣ 25: ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ (ετήσια ποσοστά μεταβολής) 

Έτη 

Μοναδιαίο κόστος εργασίας Παραγωγικότητα 

Ισπανία Ευρωζώνη Ισπανία Ευρωζώνη 

2010 -1,7% 0,8% 2,3% 2,5% 

2011 -1,1% 0,6% 2,0% 1,5% 

2012 -3,0% 1,8% 2,4% -0,2% 

2013 -0,4% 1,1% 1,8% 0,4% 

2014 -0,3% 0,7% 0,3% 0,6% 

2015 0,2% 0,3% 0,2% 0,9% 

2016 -0,4% 0,9% 0,4% 0,4% 
                       ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 26: ΚΟΣΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (ετήσια ποσοστά μεταβολής) 

Έτη 

Εργατικό κόστος Μισθολογικό κόστος 

Ανά εργάτη και μήνα Ανά εργάτη και μήνα 

Σύνολο Μεταποίηση Κατασκευές Υπηρεσίες Σύνολο Μεταποίηση Κατασκευές Υπηρεσίες 

2009 3,5% 3,1% 5,4% 3,5% 3,2% 2,1% 5,2% 3,2% 

2010 0,4% 2,3% 0,1% 0,2% 0,9% 2,9% 0,8% 0,5% 

2011 1,2% 1,7% 2,8% 1,0% 1,0% 2,8% 2,5% 0,5% 

2012 -0,6% 1,9% 1,5% -1,3% -0,6% 1,2% 1,3% -1,1% 

2013 0,2% 1,8% 0,5% -0,1% 0,0% 1,9% 0,5% -0,4% 

2014 -0,3% 1,3% -0,2% -0,6% -0,1% 1,5% 0,7% -0,5% 

2015 0,6% -0,4% -1,1% 1,0% 1,1% 0,4% -0,7% 1,4% 

2016 -0,4% 0,4% -1,7% -0,4% -0,3% 0,4% -1,5% -0,3% 

ΠΗΓΗ: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Βάσει συμφωνίας μεταξύ εργοδοτικών και συνδικαλιστικών φορέων σε εθνικό επίπεδο 

(έτους 2015), το ανώτατο όριο μισθολογικών αυξήσεων, για την περίοδο 2016-2017, είχε ορισθεί σε 
1,5% για το 2016, ενώ το ποσοστό για το 2017 θα προσδιοριζόταν σε συνάρτηση με τον ρυθμό 
ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας (η συμφωνία περιλαμβάνει ρήτρα εγγύησης των μισθολογικών 
αυξήσεων, σε περίπτωση που την περίοδο αναφοράς ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξηθεί άνω του 
2,5%). Οι πραγματικές μισθολογικές αυξήσεις, το 2016, κυμάνθηκαν στο 1,2% (το 2015 ήταν 0,8%). 
Σε εξέλιξη βρίσκονται (πρώτο εξάμηνο 2017) διαπραγματεύσεις για το νέο πλαίσιο συλλογικών 
μισθολογικών συμβάσεων, με τον ισπανικό ΣΕΒ να προτείνει αύξηση 1,5-2%, ενώ οι 
συνδικαλιστικές οργανώσεις διεκδικούν αυξήσεις της τάξης του 3%. Ο επίσημος κατώτατος μισθός 
καθορίστηκε, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, σε €707,6 από €655 (αύξηση 8%) για το 
2017. 

 
 
10. Εξωτερικό Εμπόριο 

 
Οι εξωτερικές εμπορικές συναλλαγές της Ισπανίας διατήρησαν το 2016, για έβδομη 

συνεχόμενη χρονιά, αυξητική τάση με τον όγκο εξωτερικού εμπορίου να ανέρχεται σε €527,8 δισ., 
σημειώνοντας ετήσια αύξηση 0,6%. 

 
Οι  εξαγωγές αυξήθηκαν, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, κατά 1,7% (από 3,8%, το 

2015), φθάνοντας τα €254,5 δισ., ενώ σε πραγματικούς όρους (λαμβάνοντας υπόψη τη μεταβολή 
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των τιμών) η αύξηση ήταν της τάξης του 3,5%. Σημειώνεται ότι, την υπό εξέταση περίοδο, ο μέσος 
όρος μεταβολής των εξαγωγών των οικονομιών της Ευρωζώνης ήταν 0,7%, της δε ΕΕ -0,1%. Οι 
εισαγωγές εμφάνισαν κάμψη ως προς τη ονομαστική αξία της τάξης του -0,4% (αύξηση 2,8% σε 
πραγματικούς όρους), ανερχόμενες σε €273,3 δισ. Το εμπορικό έλλειμμα σημείωσε σημαντική 
υποχώρηση της τάξης του 22,4%, ως ποσοστό δε επί του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,7% (από 2,2% 
το 2015). Εντούτοις, το εμπορικό ισοζύγιο εξαιρουμένων των προϊόντων ενέργειας παρουσίασε 
έλλειμμα €2,5 δισ., έναντι πλεονάσματος €1,9 δισ. το 2015. 

 

Ο δείκτης εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε στο 47,4%, από 46,3% το 2015 (το 2010 ήταν 
39,9%). Το ποσοστό κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε σε 93,1% (την τελευταία 
τριετία καταγράφεται τιμή σταθερά ανώτερη του 90%). 

 

 
      ΠΙΝΑΚΑΣ 27Α: ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ (€ δισ.) 

Έτη 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 μεταβολή 2016 μεταβολή 

Εξαγωγές 189,2 159,9 186,8 215,2 226,1 235,8 240,6 249,8 3,8% 254,5 1,7% 

Εισαγωγές 283,4 206,1 240,1 263,1 257,9 252,3 265,6 274,8 3,5% 273,3 -0,4% 

Όγκος 
εμπορίου 

472,6 366,0 426,9 478,3 484,0 488,1 506,2 524,6 4,0% 527,8 0,6% 

% κάλυψης 
εισαγωγών 

66,8 77,6 77,8 81,8 87,7 93,4 90,6 90,9 - 93,1 - 

Ισοζύγιο -94,2 -46,2 -53,3 -47,9 -31,8 -16,5 -24,9 -24,9 0% -18,8 (-) 22,4% 

        ΠΗΓΗ: Τελωνεία Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
  
 

 

       ΠΙΝΑΚΑΣ 27Β: ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ (€ δισ.) 

Έτη 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ΑΕΠ
 
(ονομαστικό) 1.095 1.054 1.063 1.046 1.029 1.023 1.058 1.085 1.113 

Εμπορικό έλλειμμα 94,1 50,2 52,2 46,3 31,8 16,6 24,5 24,2 18,8 

Εμπορικό έλλειμμα ως ποσοστό ΑΕΠ 8,6% 4,8% 4,9% 4,3% 3,1% 1,6% 2,3% 2,2% 1,7% 

          ΠΗΓΗ: Τελωνεία Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Γεωγραφική κατανομή των ισπανικών εξαγωγών 
 
Το μερίδιο των ισπανικών εξαγωγών που κατευθύνθηκαν στον οικονομικό χώρο της ΕΕ(28), 

διαμορφώθηκε στο 66,3%, από 64,8% το 2015. Προορισμό τις χώρες της Ευρωζώνης είχε το 51,8% 
των εξαγωγών (50,4% το 2015). 

 
Άνω του ήμισυ των εξαγωγών πραγματοποιήθηκε στις παραδοσιακές για τα ισπανικά 

προϊόντα αγορές, ήτοι Γαλλία (μερίδιο 15,1%), Γερμανία (11,3%), Ιταλία (7,9%), Ην. Βασίλειο (7,5%), 
Πορτογαλία (7,2%), ΗΠΑ (4,5%). Δεν υπήρξαν αξιοσημείωτες μεταβολές στην κατάταξη των δέκα 
πρώτων χωρών (το συνολικό ποσοστό τους αυξήθηκε σε 64,6%, από 63,1% το 2015), έξι εκ των 
οποίων είναι μέλη της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα, στην οποία αντιστοιχεί το 0,7% των ισπανικών 
εξαγωγών, ευρίσκεται στην 29η θέση της γενικής κατάταξης (το 2015 ήταν 24η). 

 
Από τους υπόλοιπους γεωγραφικούς χώρους, η Αμερική έχει μερίδιο 10,4% (ΗΠΑ 4,5%, 

Λατινική Αμερική 5,3%), η Ασία 9,4% (Κίνα 2%, Ιαπωνία 0,9%), η Αφρική 6,4% (Μαρόκο 2,7%), η 
Μ. Ανατολή 3,3% (Σ. Αραβία 0,9%) και η Αυστραλία 0,5%. 

 
 
 
 
 



 

27 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

       ΠΙΝΑΚΑΣ 28: ΑΓΟΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Α/Α Χώρες 2013 2014 2015 2016 

  € δισ. μερίδιο € δισ. μερίδιο € δισ. μερίδιο € δισ. μερίδιο 

1 Γαλλία 37,9 16,0% 37,6 15,7% 38,7 15,5% 38,5 15,1% 

2 Γερμανία 23,9 10,1% 24,9 10,4% 27,1 10,8% 28,7 11,3% 

3 Ιταλία 16,5 7,0% 17,2 7,2% 18,7 7,5% 20,3 7,9% 

4 Ην. Βασίλειο 16,1 6,8% 16,5 6,9% 18,2 7,3% 19,2 7,5% 

5 Πορτογαλία 17,2 7,3% 18,0 7,5% 17,9 7,2% 18,2 7,2% 

6 Η.Π.Α 8,7 3,7% 10,6 4,4% 11,4 4,6% 11,3 4,5% 

7 Ολλανδία 6,9 2,9% 7,4 3,1% 7,9 3,2% 8,2 3,2% 

8 Βέλγιο 6,1 2,6% 6,1 2,5% 6,6 2,7% 8,0 3,2% 

9 Μαρόκο 5,5 2,3% 5,8 2,4% 6,1 2,5% 6,9 2,7% 

10 Τουρκία 4,8 2,1% 5,0 0,9% 5,1 2,0% 5,2 2,0% 

 ΣΥΝΟΛΟ 
(10 πρώτων) 

143,6 60,8% 149,1 56,6% 157,8 63,1% 164,5 64,6% 

29 Ελλάδα 1,3 0,6% 1,9 0,8 % 1,9 0,8% 1,7 0,7% 
          ΠΗΓΗ: Τελωνεία Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 
 
Εκ των κύριων εμπορικών εταίρων, οι σημαντικότερες αυξήσεις των ισπανικών εξαγωγών20, 

το 2016, σημειώθηκαν στη Γερμανία (αύξηση 6,1%, συμβολή 0,7%), στην Ιταλία (9,2% και 0,7%), 
στο Βέλγιο (21,7% και 0,5%), στο Ην. Βασίλειο (5,1% και 0,4%), στο Μαρόκο (13,1% και 0,3%), 
στην Κίνα (14,8% και 0,2%) και στην Ιρλανδία (30,6% και 0,2%). Αντίθετα, οι αγορές στις οποίες οι 
ισπανικές εξαγωγές είχαν την μεγαλύτερη αρνητική εξέλιξη ήταν η Σ. Αραβία (μείωση -23,7%, 
συμβολή -0,3%), η Βραζιλία (-17,7%, -0,2%), η Αργεντινή (-35,3%, -0,2%), η Αυστραλία (-9,4%, -
0,1%), η Αλγερία (-8%, -0,1%) και η Ελλάδα (-10,2%, -0,1%). 

 
 
Γεωγραφική κατανομή των ισπανικών εισαγωγών 
 
Το ποσοστό των ισπανικών εισαγωγών από τον οικονομικό χώρο της ΕΕ(28) αυξήθηκε σε 

57%, από 56% το 2015, ενώ το αντίστοιχο από την Ευρωζώνη σε 45,7%, από 44,5%. Εκ των δέκα 
σημαντικότερων χωρών προέλευσης των ισπανικών εισαγωγών, τις πρώτες θέσεις κατέχουν η 
Γερμανία με 13,5% και η Γαλλία με 11,1%. Η Ελλάδα καταλαμβάνει την 23η θέση, με μερίδιο 0,2% 
(56η το 2015, ίδιο μερίδιο). Μεγαλύτερη συμβολή στην αύξηση των ισπανικών εισαγωγών είχαν οι 
εμπορικές ροές από τη Γερμανία (αύξηση 2,2%, συμβολή 0,3%), το Μαρόκο (17,4%, 0,3%), την 
Ιταλία (4,9%, 0,3%), το Ιράν (413,2%, 0,3%), τη Γαλλία (1%, 0,2%), την Πολωνία (12,2%, 0,2%) την 
Ελβετία (12,1%, 0,2%) και την Ιαπωνία (13%, 0,2%). Αντίθετα, αρνητική συμβολή είχαν εκείνες από 
την Αλγερία (μείωση -30,5%, συμβολή -0,7%), την Νιγηρία (-31,9%, -0,5%) και το Ην. Βασίλειο (-
11,9%, -0,5%). 

 
Από τους υπόλοιπους γεωγραφικούς χώρους, η Ασία ευρίσκεται στην πρώτη θέση με 

μερίδιο 19,5%. Η Κίνα με 8,7% προηγείται των υπολοίπων ασιατικών χωρών, αντιπροσωπεύοντας 
άνω του μισού των ισπανικών εισαγωγών από την συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή. Η Αμερική 
έχει μερίδιο 10,4% (ΗΠΑ 4,8%, Μεξικό 1,2%, Βραζιλία 1,1%), η Αφρική 7,3% (Μαρόκο 2,1%) και η 
Μ. Ανατολή 2,5% (Σ. Αραβία με 1,1%). 

 
Η γεωγραφική κατανομή των ισπανικών εισαγωγών εμφανίζει συγκριτικά υψηλότερο βαθμό 

διασποράς από την αντίστοιχη των εξαγωγών, ο δε ρόλος των τρίτων χωρών είναι σημαντικότερος. 
Οι δέκα πρώτες χώρες καταλαμβάνουν το 61,6% του συνόλου. 

 
 

                                                           
20

 Συνδυασμός ρυθμού μεταβολής και συμβολής στην συνολική αύξηση των ισπανικών εξαγωγών 
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       ΠΙΝΑΚΑΣ 29: ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ 

Α/Α Χώρες 2013 2014 2015 2016 

  € δισ. μερίδιο € δισ. μερίδιο € δισ. μερίδιο € δισ. μερίδιο 

1 Γερμανία 28,3 11,2% 31,9 12,1% 35,9 13,1% 36,8 13,5 

2 Γαλλία 27,3 10,8% 29,0 10,9% 29,8 10,8% 30,4 11,1 

3 Κίνα 17,7 6,9% 19,7 7,4% 23,6 8,6% 23,9 8,7 

4 Ιταλία 14,9 7,0% 15,5 5,9% 17,3 6,3% 18,1 6,6 

5 ΗΠΑ 10,3 4,1% 10,3 3,9% 12,8 4,7% 13,0 4,7 

6 Ολλανδία 10,0 3,9% 10,6 4,0% 11,5 4,2% 11,7 4,3 

7 Ην. Βασίλειο 10,0 3,9% 11,1 4,2% 12,6 4,6% 11,2 4,1 

8 Πορτογαλία 9,9 3,9% 10,0 3,8% 10,7 3,9% 10,6 3,9 

9 Βέλγιο 6,5 2,6% 6,6 2,5% 7,1 2,6% 6,9 2,6 

10 Μαρόκο 1,6 0,6% 1,8 0,7% 2,2 0,8% 5,7 2,1 

 ΣΥΝΟΛΟ 
(10 πρώτων) 

144,2 57,3% 153,8 58,1% 167,7 61,1% 168,3 61,6% 

23 Ελλάδα 0,8 0,3% 0,5 0,2% 0,6 0,2% 0,5 0,2% 
          ΠΗΓΗ: Τελωνεία Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 
 
Εκ των σημαντικότερων εμπορικών εταίρων, μεγάλες αυξήσεις των εξαγωγών προς την 

Ισπανία σημείωσαν η Ιταλία (4,9%), το Μαρόκο (17,4%), η Τουρκία (7,5%), η Πολωνία (12,2%) και 
η Τσεχία (7,6%) και πιο περιορισμένες οι ΗΠΑ (1,5%), η Γαλλία (1%), η Κίνα (0,8%) και η Ολλανδία 
(0,9%).Τις μεγαλύτερες μειώσεις υπέστησαν οι εισαγωγές από την Αλγερία (-30,5%), το Ην. 
Βασίλειο (-11,9%) και την Πορτογαλία (-2,5%). 

 
 
Κυριότερες κατηγορίες προϊόντων στο εξωτερικό εμπόριο της Ισπανίας 

 
Εξαγωγές 

 
Η δυναμική των ισπανικών εξαγωγών προήλθε το 2016, για μία ακόμη χρονιά, κατά κύριο 

λόγο από τις κατηγορίες των οχημάτων (αύξηση 5,9%, μερίδιο 17,7% επί του συνόλου των 
εξαγωγών), των τροφίμων-ποτών (αύξηση 6,2%, μερίδιο 16,9%). Αυξήσεις σημειώθηκαν, επίσης, 
στις εξαγωγές των μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών (5,9%, μερίδιο 10,1%), των κεφαλαιουχικών 
αγαθών (αύξηση 2,5%, μερίδιο 20,3%), των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (μεταβολή 8,8%, 
μερίδιο 1,7%). Στασιμότητα παρουσίασαν οι εξαγωγές των χημικών προϊόντων (μεταβολή 0,1%, 
μερίδιο 14,1%), ενώ υποχώρησαν εκείνες των ημικατεργασμένων μεταποιητικών προϊόντων (-2,5%, 
μερίδιο 10%) και των πρώτων υλών (-0,6%, μερίδιο 2,2%). Οι εξαγωγές προϊόντων ενέργειας 
σημείωσαν αύξηση (6,4%, μερίδιο 5,2%). 

 
Οι εξαγωγές κλωστοϋφαντουργικών είχαν αύξηση 8,6%, των δε ενδυμάτων ειδικότερα (το 

βασικό εξαγώγιμο καταναλωτικό προϊόν) αυξήθηκαν κατά 9,2%. Εκ των διαρκών καταναλωτικών 
αγαθών, αύξηση σημειώθηκε στα ηλεκτρονικά είδη (24,7%), και τα έπιπλα (11,1%) και μείωση στις 
οικιακές ηλεκτρικές συσκεύες (-0,3%). Όσον αφορά στα κεφαλαιουχικά αγαθά, αύξηση είχαν οι 
εξαγωγές εξοπλισμού μεταφορών (13,2%) και εξοπλισμού γραφείου και τηλεπικοινωνιών (1,4%) και 
μείωση εκείνες των βιομηχανικών μηχανημάτων (-1,5%). Εκ των προϊόντων διατροφής, άνοδος 
σημειώθηκε στις εξαγωγές προϊόντων κρέατος (12,1%), ελαίων (17,3%), ιχθυηρών (9,5%), ζάχαρης, 
καφέ, κακάο (6,2%), φρούτων και λαχανικών (3,6%) και ποτών (0,7%), ενώ υποχώρησαν οι 
εξαγωγές γαλακτοκομικών (-1,3%). Τέλος, εκ των ημικατεργασμένων μεταποιητικών προϊόντων, 
αύξηση παρουσίασαν οι εξαγωγές κεραμικών (5,4%), ενώ μειώθηκαν οι εξαγωγές σιδήρου και 
χάλυβα (-11,3%) και των μη σιδηρούχων μετάλλων (-0,1%) 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ 30: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (€ δισ.) 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ (€ δισ.) 

 Προϊόντα 2012 2013 2014 2015 2016 μεταβολή μερίδιο 

1 [87] Αυτοκίνητα, οχήματα 32,8 36,5 38,9 44,8 48,7 8,3% 19,1% 

2 [84] Μηχανήματα 
 

17,6 19,5 18,3 20,0 19,7 -1,1% 7,8% 

3 [85] Μηχανές, συσκευές και υλικά 
ηλεκτρικά 

12,6 12,4 12,9 14,2 14,2 0,3% 5,6% 

4 [27] Ορυκτά καύσιμα 
 

16,4 16,2 17,3 12,5 9,9 -21,2% 3,9% 

5 [39] Πλαστικές ύλες 8,2 8,6 9,4 9,8 9,8 -0,2% 3,8% 

6 [30] Φαρμακευτικά προϊόντα 9,3 9,8 9,6 10,2 9,6 -4,8% 3,8% 

7 [08] Καρποί και φρούτα 
 

6,2 7,0 7,0 8,1 8,2 -0,5% 3,1% 

8 [62] Ενδύματα πλην πλεκτών 4,2 5,0 5,6 6,2 6,7 9,0% 2,6% 

9 [73] Τεχνουργήματα  από χυτοσίδηρο 5,5 6,0 6,1 6,4 6,3 -5,9% 2,4% 

10 [07] Λαχανικά 4,3 4,8 4,8 5,4 6,0 8,4% 2,3% 

11 [72]Σίδηρος και χάλυβας 
 

7,3 6,7 6,8 6,3 5,9 -12,3% 2,2% 

12 [02] Κρέατα 3,8 3,9 4,2 4,6 5,5 14,9% 2,1% 

13 [88] Αεροπλοΐα, διαστημοπλοία 3,4 5,2 4,0 4,2 4,6 14,6% 1,8% 

14 [61] Ενδύματα πλεκτά 3,1 3,4 3,5 4,0 4,4 10,1% 1,7% 

15 [15] Έλαια 3,2 3,2 3,7 3,6 4,2 16,2% 1,7% 

   ΠΗΓΗ: Τελωνεία Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
 
 
Η σύνθεση των κυριότερων εξαγόμενων ισπανικών προϊόντων (ανάλυση διψήφιων 

δασμολογικών κλάσεων), δεν μεταβλήθηκε ουσιαστικά, σε σύγκριση με τα προηγούμενα έτη. Στις 
δεκαπέντε πρώτες θέσεις περιλαμβάνονται κυρίως καταναλωτικά και ενδιάμεσα αγαθά. Σημαντική 
ήταν η προαναφερθείσα αύξηση των εξαγωγών οχημάτων, ενώ άνοδο σημείωσαν, επίσης, οι 
εξαγωγές ενδυμάτων (10,1% των πλεκτών, 9% των άλλων), κρεάτων (8,4%), λαχανικών (14,9%), 
ελαίων (16,2%) και ειδών αεροπλοίας/διαστημοπλοίας (14,6%). Μείωση παρουσίασαν οι εξαγωγές 
στις κατηγορίες ορυκτών καυσίμων (-21,2%), μηχανημάτων (-1,1%), πλαστικών (-0,2%), 
φαρμακευτικών (-4,8%), καρπών και φρούτων (-0,5%), τεχνουργημάτων χυτοσιδήρου (-5,9%) και 
σιδήρου και χάλυβα (-12,3%). 

 
Ο βαθμός συγκέντρωσης ήταν μικρότερος, σε σχέση με το προηγούμενο έτος (40,2% από 

42% και 54,5% από 57%, για τις πέντε και δέκα πρώτες κατηγορίες, αντιστοίχως). Η πλειοψηφία 
των προϊόντων που εμφανίζεται στις πρώτες δεκαπέντε θέσεις ανήκει σε βιομηχανικά προϊόντα, 
προϊόντα πρώτων υλών και χημικά, που θεωρούνται μέσης προστιθέμενης αξίας. 
Συμπεριλαμβάνονται, εντούτοις, κατηγορίες των οποίων σημαντικός αριθμός προϊόντων είναι 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Συγκριτικά, το ειδικό βάρος των παραδοσιακών αγροτικών και 
μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων, καίτοι αυξημένο έναντι του 2015, παραμένει μικρό (9,2% 
από 7,5%). 
 

Εισαγωγές 
 
Η δομή των ισπανικών εισαγωγών παρέμεινε ίδια με την αντίστοιχη της προηγούμενης 

περιόδου, με εξαίρεση την μείωση της συμμετοχής των προϊόντων ενέργειας (-23,4%). Οι 
μεταβολές στις λοιπές κατηγορίες συνδέονται ευθέως ανάλογα με την ανάκαμψη της εγχώριας 
οικονομίας, είτε πρόκειται για το σκέλος της προσφοράς (αύξηση της μεταποιητικής 
δραστηριότητας), είτε γι' αυτό της ζήτησης (κατανάλωση επιχειρήσεων και νοικοκυριών). Κατ' 
αντιστοιχία, οι εισαγωγές κεφαλαιουχικού εξοπλισμού αυξήθηκαν κατά 7,6% (17,7% το 2015), των 
διαρκών καταναλωτικών κατά 7,6% (13,7%) και των μη διαρκών κατά 6,5% (12%), των τροφίμων-
ποτών κατά 4,2% (7,8%). Οι εισαγωγές στον κλάδο των οχημάτων (αύξηση 3,9%, από 16,4% το 
2015), αφορούν τόσο σε τελικά προϊόντα, όσο και σε εξαρτήματα που προορίζονται για την εγχώρια 
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παραγωγή. Υποχώρηση σημειώθηκε στις εισαγωγές πρώτων υλών (-7,3%), ημικατεργασμένων 
μεταποιητικών προϊόντων (-0,5%) και χημικών (-2,8%). 

 
Αναλυτικότερα, στα κεφαλαιουχικά αγαθά η μεγαλύτερη αύξηση εισαγωγών σημειώθηκε 

στην κατηγορία του εξοπλισμού μεταφορών (27,2%) και δευτερευόντως στον βιομηχανικό 
εξοπλισμό (20,4%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον εξοπλισμό γραφείου και τηλεπικοινωνιών (-
0,8%). Στα ημικατεργασμένα μεταποιητικά προϊόντα μείωση σημειώθηκε στα προϊόντα σιδήρου και 
χάλυβα (-6,5%) και χαρτιού (-0,6%) και αύξηση στα κεραμικά (22,1%) και τα μη σιδηρούχα μέταλλα 
(3,1%). Στα χημικά, άνοδος υπήρξε στις εισαγωγές χρωμάτων (6,1%) και αρωμάτων-καλλυντικών 
(5,4%), στασιμότητα στα πλαστικά (0%) και μείωση στα λιπάσματα (-28,5%), τα φαρμακευτικά (-
5,1%), τα ανόργανα (-13,8%) και τα οργανικά (-4,2%). Στα διαρκή καταναλωτικά αγαθά, η αύξηση 
ήταν αξιόλογη και στις τρεις κατηγορίες, ήτοι ηλεκτρονικά είδη (8,6%), οικιακά ηλεκτρικά είδη (8,3%) 
και έπιπλα (7,7%), παρατήρηση η οποία ισχύει και για τα μη διαρκή (ενδύματα 8,4%, υποδήματα 
6,9%). Εκ των τροφίμων-ποτών, ξεχωρίζει η αύξηση των εισαγωγών ιχθυηρών (13%) και φρούτων 
και λαχανικών (9,7%) και ακολουθούν οι κατηγορίες κρέατος (2,5%), ελαίων (2,7%), ζάχαρης, καφέ, 
κακάο (3,4%) και ποτών (3%). Μείωση παρουσίασαν οι εισαγωγές γαλακτοκομικών (-4,7%) και 
λοιπών συσκευασμένων τροφίμων (-1,9%). 

 
Το μεγαλύτερο μέρος των ισπανικών εισαγωγών αποτελείται από ενδιάμεσα βιομηχανικά 

προϊόντα. Παρά την ύπαρξη αρκετών κατηγοριών παραδοσιακών βιομηχανικών ειδών και πρώτων 
υλών, η παρουσία αγαθών υψηλής προστιθέμενης αξίας είναι πιο έντονη από ότι στις εξαγωγές. Η 
σύνθεση των 15 κυριότερων διψήφιων δασμολογικών κατηγοριών προϊόντων που εισήγαγε η 
Ισπανία το 2016, ήταν ίδια με την αντίστοιχη του 2015, με μικρές ανακατατάξεις. Στην πλειονότητα 
αυτών σημειώθηκε αύξηση, η οποία ήταν εντονότερη στα ιχθυηρά (13%) οχήματα (5,3%), στα 
ενδύματα (8,2% και 7,9% οι δύο κύριες κατηγορίες), στα μηχανήματα (4,4%), στις ηλεκτρικές 
συσκευές (2,2%), στα όργανα μέτρησης (8,6%). Μείωση σημειώθηκε στα ορυκτά καύσιμα (-23,1%) 
στα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (-11,3%) και στα φαρμακευτικά (-5%). 

 
 

 ΠΙΝΑΚΑΣ 31: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (€ δισ.) 

Εισαγωγές (€ δισ.)  

 Προϊόντα 2012 2013 2014 2015 2016 μεταβολή μερίδιο 

1 [87] Αυτοκίνητα, οχήματα 22,5 24,4 29,6 34,9 37,0 5,3% 13,5% 

2 [27] Ορυκτά καύσιμα 62,2 57,2 55,4 38,6 29,6 -23,1% 10,8% 

3 [85] Μηχανές, συσκευές και υλικά 
ηλεκτρικά 

17,2 16,9 18,4 26,3 27,6 2,2% 10,1% 

4 [84] Μηχανήματα 20,4 20,3 22,4 21,7 22,2 4,4% 8,1% 

5 [30] Φαρμακευτικά προϊόντα 11,3 10,9 11,4 13,3 12,6 -5,0% 4,6% 

6 [39] Πλαστικές ύλες 7,6 7,9 8,6 9,6 9,6 0,3% 3,5% 

7 [62] Ενδύματα πλην πλεκτών 5,9 5,8 6,7 7,7 8,4 8,2% 3,1% 

8 [29] Οργανικά χημικά 7,8 8,0 8,2 8,4 8,1 -4,0% 2,9% 

9 [90] Όργανα και συσκευές οπτικής 4,9 5,1 5,8 6,8 7,5 8,6% 2,7% 

10 [61] Ενδύματα, πλεκτά 5,0 4,9 5,6 6,3 6,8 7,9% 2,5% 

11 [72] Σίδηρος και χάλυβας 
 

7,7 7,3 7,6 7,4 6,6 -11,3% 2,4% 

12 [03] Ψάρια και μαλακόστρακα 4,1 4,0 4,4 5,0 5,6 13,0% 2,1% 

13 [88] Αεροπλοία, διαστημοπλοία 1,7 2,2 2,0 2,9 3,8 31,2% 1,4% 

14 [94] Έπιπλα 2,5 2,5 3,0 3,7 3,8 7,6% 1,4% 

15 [73] Τεχνουργήματα χυτοσίδηρου 3,1 2,9 3,2 3,6 3,7 2,9% 1,4% 

ΠΗΓΗ: Τελωνεία Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 
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11. Επενδύσεις 
 

Ξένες επενδύσεις στην Ισπανία 

 

Η έλευση της διεθνούς οικονομικής κρίσης στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας, είχε ως 
αποτέλεσμα να μειωθούν οι εισροές των ξένων επενδύσεων από τη μέγιστη τιμή των €30,4 δισ. το 
2008, σε €12,29 δισ. το 2010. Η αύξηση που σημειώθηκε το 2011 (€28,94 δισ.) ενδεχομένως να 
συνδέεται με το μακρύ βαθμό ωρίμανσης επενδυτικών προγραμμάτων παλαιότερων ετών, καθώς 
το επόμενο έτος μειώθηκαν εκ νέου στα €14,8 δισ. 

Το διάστημα 2013-2016, παρατηρείται σταδιακή ανάκαμψη, λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διεθνές περιβάλλον κατά την περίοδο αναφοράς εξακολουθεί να μην είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για την 
ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι, επίσης, ότι ο λόγος 
επενδύσεων/αποεπενδύσεων την περίοδο προ της κρίσης (2000-2007) είναι σαφώς υψηλότερος 
(48%) από ότι το χρονικό διάστημα που ακολούθησε (25% το 2007-2016) (Πίνακες 32 και 33). 

 
 

         ΠΙΝΑΚΑΣ 32: ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€ εκ.) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

 Μεικτές Καθαρές Μεικτές Καθαρές Μεικτές Καθαρές Μεικτές Καθαρές Μεικτές Μεταβολή Καθαρές Μεταβολή 

Σύνολο 20.086 -2.765 23.925 18.667 21.180 11.745 25.300 19.274 33.096 30,8% 25.739 33,5% 

Παραγωγικές 14.686 8.838 17.282 12.485 20.162 12.421 23.766 17.904 23.476 -1,2% 17.535 -2,1% 

-Μη εισηγμένες 14.281 9.382 17.139 12.820 19.278 11.891 20.309 14.819 18.161 -10,6% 12.245 -17,4% 

-Εισηγμένες 405 -544 143 -335 884 -530 3.457 3.085 5.315 53,7% 5.290 71,5% 

ETVE (1) 5.400 -11.603 6.643 6.182 1.018 -676 1.534 1.370 9.620 527,1% 8.204 257,3% 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

           (1) Εταιρείες με κύριο, αλλά όχι απαραίτητα αποκλειστικό, σκοπό τη διαχείριση συμμετοχών σε εταιρείες μη εγκατεστημένες στην 
Ισπανία 

 
 
Το 2015 καταγράφηκε μείωση των παραγωγικών επενδύσεων (Πίνακας 33), τόσο των 

μεικτών όσο και των καθαρών (-1,2% και -2,1%, αντιστοίχως). Οι αποεπενδύσεις παραγωγικών 
επενδύσεων διατηρήθηκαν στο επίπεδο του 2015, παραμένοντας πάντως μακρά από τη μέγιστη 
τιμή που εμφάνισαν το 2012. Το μερίδιο των παραγωγικών επενδύσεων, επί του συνόλου, 
μειώθηκε σε 71%, από 93,9% το 2015. 

 
Εξίσου σημαντική είναι η διαπίστωση ότι σημείωσε μεγάλη αύξηση το ποσοστό των 

παραγωγικών επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε εισηγμένες εταιρείες (μερίδιο 22,6%, από 
14,5% το 2015 για τις μεικτές και 30,2%, από 17,2% το 2015 για τις καθαρές). Το μερίδιο των 
επενδύσεων που κατευθύνθηκε στη δημιουργία νέων ή αναβάθμιση υφιστάμενων παραγωγικών 
εγκαταστάσεων ανήλθε στο 23,3% του συνόλου, έναντι 28,6% το 2015, ενώ το 25,6% αφορούσε 
αυξήσεις συμμετοχών που δεν συνδέονται με αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας (το 
υπόλοιπο 51,2% αντιστοιχεί σε εξαγορές υφιστάμενων επιχειρήσεων). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33: ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€ εκ.) 

 Μεικτές επενδύσεις Καθαρές επενδύσεις 

Έτη Σύνολο Παραγωγικές Αποεπενδύσεις 
(παραγωγικών) 

ETVE Σύνολο Παραγωγικές  ETVE 

2005 17.697 14.183 45% 3.514 10.906 7.805 3.101 

2006 13.956 9.817 102% 4.139 3.729 -179 3.908 

2007 37.877 30.041 34% 7.836 27.364 19.699 7.665 

2008 38.847 29.517 13% 9.329 34.624 25.693 8.932 

2009 16.833 12.418 19% 4.415 13.346 10.002 3.344 

2010 24.327 12.292 26% 12.035 20.840 9.153 11.687 

2011 34.982 28.940 15% 6.041 30.549 24.641 5.908 

2012 20.086 14.686 40% 5.400 -2.765 8.838 -11.603 

2013 23.925 17.282 26% 6.643 18.667 12.485 6.182 

2014 21.180 20.162 23% 1.018 11.745 12.421 -676 

2015 25.300 23.766 26% 1.534 19.274 17.904 1.370 

2016 33.096 23.476 25% 9.620 25.739 17.535 8.204 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 
 

  Εκ των κύριων τομέων που κατευθύνθηκαν οι ξένες επενδύσεις (Πίνακας 34), αύξηση 
παρουσίασαν εκείνοι των κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων (11,2%), των χρηματοδοτικών 
δραστηριοτήτων (-11,3%) και του εμπορίου (-33,1%). 

 
 

   ΠΙΝΑΚΑΣ 34: ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (€ εκ.) 

Τομέας επένδυσης (1) 2012 2013 2014 2015 2016 μερίδιο 
ετήσια 

μεταβολή 

Κατασκευές 1.123 1.456 1.400 4.796 3.093 13,2% -35,5% 

Μεταποίηση 4.384 2.706 2.055 3.272 2.903 12,4% -11,3% 

Κτηματομεσιτικές δραστηριότητες 1.088 1.876 3.085 2.899 3.223 13,7% 11,2% 

Εμπόριο 1.126 905 3.212 2.492 1.668 7,1% -33,1% 

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες 2.253 3.224 2.609 2.311 3.575 15,2% 54,7% 

Ενέργεια 1.202 703 1.012 3.696 4.071 17,3% 10,1% 

Σύνολο 14.686 17.282 20.162 23.766 23.476 100,0% 9,8% 

ΠΗΓΗ:Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητος, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

          (1) Εξαιρουμένων των ETVE 
 
 
Όσον αφορά στις χώρες προέλευσης, κατά το 2016, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις των ροών από 

το Λουξεμβούργο (41,9%), τη Γερμανία (151,4%), το Μεξικό (46,5%), το Ην. Βασίλειο (33,4%), το 
Χονγκ Κονγκ (210%) και την Ιαπωνία (29,8%), ενώ μειώσεις σημείωσαν εκείνες από την Ολλανδία 
(-50,9%), τη Γαλλία (-14,6%) και τις ΗΠΑ (-38%). Ανά γεωγραφικές περιοχές, οι επενδύσεις από 
χώρες του ΟΟΣΑ διατηρήθηκαν σε υψηλό επίπεδο (89,8% του συνόλου), ενώ οι αντίστοιχες από 
χώρες της ΕΕ (15) αυξήθηκαν στο 76,2%, από 81,1%, το 2015. Το μερίδιο της Λ. Αμερικής 
μειώθηκε στο 9,1%, από 7,8%. 
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           ΠΙΝΑΚΑΣ 35: ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ (€ εκ.) 

 2015 2016  
Μεταβολή 

Χώρα Αξία (1) Μερίδιο Αξία (1) Μερίδιο 

Λουξεμβούργο 5.569 23,4% 7.903 33,7% 41,9% 

Ολλανδία 7.283 30,6% 3.579 15,2% -50,9% 

Γερμανία 876 3,7% 2.202 9,4% 151,4% 

Γαλλία 2.069 8,7% 1.766 7,5% -14,6% 

Μεξικό 944 4,0% 1.383 5,9% 46,5% 

Ην. Βασίλειο 919 3,9% 1.226 5,2% 33,4% 

Χονγκ Κονγκ 279 1,2% 863 3,7% 209,9% 

Ιαπωνία 388 1,6% 504 2,1% 29,8% 

Πορτογαλία 1.954 8,2% 483 2,1% -75,3% 

Ελβετία 403 1,7% 417 1,8% 3,5% 

Σιγκαπούρη 198 0,8% 329 1,4% 65,7% 

ΗΠΑ 437 1,8% 271 1,2% -38,0% 

Βέλγιο 97 0,4% 208 0,9% 114,2% 

Καναδάς 60 0,3% 200 0,9% 234,6%
 

Ιταλία 143 0,6% 169 0,7% 18,3% 

Κίνα 14 0,1% 137 0,6% 897,8% 

Αυστρία 56 0,2% 113 0,5% 100,3% 

ΣΥΝΟΛΟ 23.766 100,0% 23.476 100,0% 10,95% 

ΟΟΣΑ 21.687 91,3% 21.092 89,8% -2,7% 

ΕΕ28 19.471 81,9% 18.095 77,1% -7,1% 

ΕΕ15 19.279 81,1% 17.884 76,2% -7,2% 

Λ. Αμερική 1.853 7,8% 2.145 9,1% 15,8% 

Φορολογικοί παράδεισοι 180 0,8% 124 0,5% -31,3% 

              ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

                         (1) Εξαιρουμένων των ETVE, (2) Μέγεθος μεταβολής εξαιρετικά μεγάλο 

 
 
Ισπανικές επενδύσεις στο εξωτερικό 

 

Την τελευταία δεκαετία (2007-2016) οι συνολικές ισπανικές επενδύσεις 
(συμπεριλαμβανομένων και των επενδύσεων στις αγορές χρήματος) έφθασαν τα €430,4 δισ. Η 
χώρα μας προσήλκυσε, για το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα, ποσό €2,245 δισ., ήτοι το 0,52%. Το 
2007, που ήταν και το τελευταίο έτος προ της διεθνούς κρίσης, το συνολικό ύψος των ισπανικών 
επενδύσεων ανήλθε σε παγκόσμια κλίμακα στα €112,44 δισ. (Πίνακας 36). Στη συνέχεια, λόγω της 
παγκόσμιας ύφεσης, υπήρξε κατακόρυφη πτώση αυτών με το ναδίρ να σημειώνεται το 2009, κατά 
την διάρκεια του οποίου η ισπανική οικονομία γνώρισε και την μεγαλύτερη ύφεση. Την διετία 2010-
2011 σημειώθηκε διστακτική ανάκαμψη, ενώ το 2012 το ύψος των ισπανικών επενδύσεων στο 
εξωτερικό γνώρισε νέα συρρίκνωση. Έκτοτε οι ροές διαμορφώνονται σε υψηλότερα επίπεδα. 

 
  Η σημαντική μείωση των επενδύσεων αποδίδεται αρχικά στην έλλειψη ρευστότητας που 

διήλθε η ισπανική οικονομία, στην αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων των μεγάλων ισπανικών 
ομίλων στο εξωτερικό (στο πλαίσιο απομόχλευσης), αλλά και στην υποχώρηση  της οικονομικής 
δραστηριότητος των ανεπτυγμένων οικονομιών (κυρίως στο χώρο της ΕΕ), όπου κατευθύνονταν 
περίπου το 70% των ισπανικών επενδύσεων. 
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           ΠΙΝΑΚΑΣ 36: ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (€ εκ.) 

 Μεικτές επενδύσεις Καθαρές επενδύσεις 

Έτη Σύνολο Παραγωγικές 
Αποεπενδύσεις 
(παραγωγικών) 

ETVE Σύνολο Παραγωγικές ETVE 

2000 60.493 49.709 18,34% 10.784 48.705 40.594 8.111 

2001 47.904 27.023 13,85% 20.881 43.082 23.281 19.801 

2002 47.004 26.012 44,52% 20.992 31.421 14.433 16.988 

2003 31.842 19.775 21,53% 12.067 25.856 15.518 10.338 

2004 49.465 37.677 12,41% 11.788 43.757 33.002 10.755 

2005 34.735 30.986 21,46% 3.749 26.934 24.337 2.597 

2006 66.672 60.954 11,18% 5.718 56.201 54.138 2.063 

2007 112.438 98.306 16,29% 14.132 93.325 82.290 11.035 

2008 48.154 37.627 23,81% 10.528 37.137 28.668 8.469 

2009 25.380 20.023 81,91% 5.357 -228 3.623 -3.850 

2010 42.310 30.810 44,77% 11.500 26.011 17.016 8.995 

2011 37.402 30.482 59,48% 6.920 13.318 12.352 965 

2012 21.346 16.787 107,70% 4.560 -11.535 -320 -11.215 

2013 31.577 24.208 60,19% 7.169 17.860 12.524 5.336 

2014 34.230 30.438 71,44% 3.793 9.360 8.691 669 

2015 43.793 41.315 32,58% 2.477 29.058 27.855 1.203 

2016 33.767 23.448 15,84% 10.319 28.707 19.733 8.975 

              ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 
 

Το 2016 καταγράφηκε μείωση των συνολικών μεικτών ισπανικών επενδύσεων της τάξης του 
22,9%, η οποία όμως ήταν αρκετά μεγαλύτερη όσον αφορά στις παραγωγικές επενδύσεις (-43,2%), 
ενώ και το ποσοστό των αποεπενδύσεων υποχώρησε σημαντικά (15,84%, από 32,58% το 2015). 
Οι καθαρές επενδύσεις σημείωσαν μείωση τόσο ως σύνολο (-1,2%), όσο και ειδικότερα οι 
παραγωγικές (-29,2%). 
 
 
     ΠΙΝΑΚΑΣ 37: ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ (€ εκ.) 

 2013 2014 2015 2016 

 Μεικτές Καθαρές Μεικτές Καθαρές Μεικτές Καθαρές Μεικτές Μεταβολή Καθαρές Μεταβολή 

Σύνολο 31.377 17.860 34.230 9.360 43.793 29.058 33.767 -22,9% 28.707 -1,2% 

Παραγωγικές 24.208 12.524 30.438 8.691 41.315 27.855 23.448 -43,2% 19.733 -29,2% 

-Μη εισηγμένες 18.457 8.210 26.967 14.084 30.408 16.958 20.250 -33,4% 16.535 -2,5% 

-Εισηγμένες 5.751 4.315 3.471 -5.393 10.907 10.897 3.198 -70,7% 3.198 -70,7% 

ETVE (1) 7.169 5.336 3.793 669 2.477 1.203 10.319 316,5% 8.975 646,0% 

ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

(1) Εταιρείες με κύριο, αλλά όχι απαραίτητα αποκλειστικό, σκοπό τη διαχείριση συμμετοχών σε εταιρείες μη εγκατεστημένες στην Ισπανία 

 
 
Την τελευταία τετραετία παρατηρείται συγκέντρωση των ισπανικών επενδύσεων, στο 

εξωτερικό, στον τομέα των χρηματοδοτικών δραστηριοτήτων, ενώ η μεταποίηση διατηρεί σαφώς 
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μικρότερο μερίδιο. Το 2016 σημαντική αύξηση σημειώθηκε, έναντι της προηγούμενης χρονιάς, 
στους τομείς του εμπορίου, της μεταποίησης, των κτηματομεσιτικών δραστηριοτήτων και των 
μεταφορών, ενώ υποχώρηση παρουσίασαν οι επενδύσεις στον κλάδο των χρηματοπιστωτικών 
δραστηριοτήτων, των κατασκευών, των τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής και της βιομηχανίας 
εξόρυξης (Πίνακας 38). 

 
Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων, που πραγματοποιήθηκαν το 2016, αφορούσε σε 

νέες παραγωγικές μονάδες ή αύξηση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενων (66,4%) και 
μικρότερο σε αύξηση συμμετοχών σε υφιστάμενες επιχειρήσεις (33,6%). Εντούτοις, και στις δύο 
περιπτώσεις παρατηρείται μείωση (-29,5% και -59%, αντίστοιχα). 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 38: ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ (€ εκ.) 

Τομέας επένδυσης (1) 2012 2013 2014 2015 2016 μερίδιο 
ετήσια 

μεταβολή 

Εμπόριο 2.609 613 3.859 620 7.847 33,5% ΜΥ
(2) 

Μεταποίηση 2.391 3.281 2.036 2.342 3.106 13,2% 32,6% 

Χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες 3.965 8.644 13.319 6.009 2.741 11,7% -54,4% 

Κατασκευές 1.256 1.207 2.216 2.451 2.388 10,2% -2,6% 

Τηλεπικοινωνίες και πληροφορική 1.910 529 778 5.747 1.718 7,3% -70,1% 

Κτηματομεσιτικές δραστηριότητες 412 967 479 1.086 1.313 5,6% 20,9% 

Μεταφορές 223 1.211 528 637 1.103 4,7% 73,3% 

Εξορυκτική Βιομηχανία 1.002 421 2.521 9.673 1.050 4,5% -89,1% 

Σύνολο 16.787 24.208 30.438 41.315 23.448 100,0% -7,7% 

  ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

            (1) Εξαιρουμένων των ETVE, (2) Μέγεθος μεταβολής εξαιρετικά μεγάλο 
 
 

Ο βαθμός συγκέντρωσης των ισπανικών επενδύσεων στο εξωτερικό διαμορφώθηκε το 2016 
σε χαμηλότερο επίπεδο, έναντι του 2014, καθώς οι τέσσερεις πρώτες χώρες υποδοχής 
αντιπροσωπεύουν το 64% του συνόλου των επενδυθέντων κεφαλαίων, έναντι μόλις 73% το 
προηγούμενο έτος (Πίνακας 39). Οι τέσσερεις πρώτοι προορισμοί ήταν το Ην. Βασίλειο (36,7%), οι 
ΗΠΑ (9,9%), η Ολλανδία (8,8%) και η Αργεντινή (8,7%). Ανά γεωγραφική περιοχή, ξεχωρίζει η 
εντυπωσιακή αύξηση του μεριδίου των χωρών της ΕΕ και αντιστρόφως η υποχώρηση στις χώρες 
του ΟΟΣΑ και της Λ. Αμερικής. 

Συνολικά, την περίοδο 2007-2016, το 56,6% του συνόλου των ισπανικών επενδύσεων στο 
εξωτερικό κατευθύνθηκε στην Ευρώπη (48,1% EE15 και 52,7% ΕΕ28), το 21,9% στη Λ. Αμερική και 
το 16,8% στη Β. Αμερική. Η τάση των επενδυτικών ροών προς την Ευρώπη είναι φθίνουσα, ενώ 
αυξάνεται το μερίδιο εκείνων που κατευθύνονται στη Β. Αμερική (κυρίως ΗΠΑ) και τις χώρες της Λ. 
Αμερικής. Εκ των ευρωπαϊκών χωρών, από την έλευση της κρίσης το 2008 έως σήμερα, τις 
περισσότερες ισπανικές επενδύσεις (σωρευτικά ανά χώρα) προσέλκυσαν: Ην. Βασίλειο (€36,1 δισ.), 
Ολλανδία (€19,9 δισ.), Γερμανία (€8,2 δισ.), Ιρλανδία (€8,2 δισ.), Τουρκία (€7,1 δισ.), Ιταλία (€6,9 
δισ.), Πολωνία (€6 δισ.), Γαλλία (€5,9 δισ.) και Πορτογαλία (€5,5 δισ.).  

 
 
 
 
 
 
 

 



 

36 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

           ΠΙΝΑΚΑΣ 39: ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (€ εκ.) 

 2015 2016  
Μεταβολή Χώρα Αξία (1) Μερίδιο Αξία (1) Μερίδιο 

Ην. Βασίλειο 3.809 9,2% 8.601 36,7% 125,8% 

ΗΠΑ 11.682 28,3% 2.315 9,9% -80,2% 

Ολλανδία 696 1,7% 2.058 8,8% 195,7% 

Αργεντινή 140 0,3% 2.036 8,7% MY 

Λουξεμβούργο 209 0,5% 1.976 8,4% 845% 

Γερμανία 833 2,0% 951 4,1% 14,2% 

Ιταλία 1.147 2,8% 831 3,5% -27,6% 

Βραζιλία 5.576 13,5% 625 2,7% -88,8% 

Καναδάς 9.110 22,1% 466 2,0% -94,9% 

Μεξικό 2.067 5,0% 453 1,9% -78,1% 

Βενεζουέλα 93 0,2% 453 1,9% 388,8% 

Γαλλία 989 2,4% 362 1,5% -63,4% 

Περού 220 0,5% 259 1,1% 17,4% 

Χιλή 872 2,1% 234 1,0% -73,1% 

Κολομβία 456 1,1% 232 1,0% -49,0% 

Ν. Κορέα 10 0,0% 209 0,9% MY 

Πορτογαλία 376 0,9% 191 0,8% -49,2% 

Κίνα 245 0,6% 123 0,5% -49,9% 

ΣΥΝΟΛΟ 41.315 100,0% 23.448 100,0% -43,2% 

ΟΟΣΑ 33.028 79,9% 18.956 80,8% -42,6% 

ΕΕ28 9.032 21,9% 15.171 64,7% 68,0% 

ΕΕ15 8.855 21,4% 15.098 64,4% 70,5% 

Λ. Αμερική 10.105 24,5% 4.463 19,0% -55,8% 

Φορολογικοί παράδεισοι 73 0,2% 89 0,4% 21,1% 

               ΠΗΓΗ: Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

                          (1) Εξαιρουμένων των ETVE 
 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ 
 
1. Διμερές Εμπόριο 
 
Γενικά 
   
Οι ελληνικές εξαγωγές προς την Ισπανία διατήρησαν το 2016 την ανοδική τάση των 

τελευταίων έξι ετών, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,6%, ανερχόμενες σε €703,35 εκ. Ο 
όγκος των διμερών εμπορικών συναλλαγών παρουσίασε ποσοστιαία αύξηση 1,3%, στα €2,32 δισ., 
καθώς και οι ισπανικές εξαγωγές παρουσίασαν αύξηση 1,7%. Το έλλειμμα του εμπορικού 
ισοζυγίου, εις βάρος της Ελλάδας, αυξήθηκε κατά 2,5%, σε ετήσια βάση. Εάν δε ληφθεί υπόψη το 
εμπόριο καυσίμων, εντούτοις, η εξέλιξη των μεγεθών είναι λιγότερο ικανοποιητική για την Ελλάδα, 
καθώς καταγράφεται μικρότερη αύξηση των εξαγωγών (0,24%) και διεύρυνση του εμπορικού 
ελλείμματος κατά 10,7% (αύξηση ισπανικών εξαγωγών κατά 6,3%). Ως ποσοστό του διμερούς 
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εμπορίου το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε ελαφρά στο 39,6%, από 39,2% το 2015. Το ποσοστό 
κάλυψης των εισαγωγών από τις εξαγωγές υποχώρησε σε 43,2%, από 43,6%. 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40A: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΙΣΠΑΝΙΑΣ (€ εκ.) 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 μεταβολή 2016 μεταβολή 

Ελληνικές Εξαγωγές 414,39 481,50 543,69 580,79 674,07 698,82 3,7% 703,35 0,6% 

Ισπανικές Εξαγωγές 1.606,88 1.436,96 1.348,15 1.398,26 1.643,22 1.599,50 2,7% 1.626,52 1,7% 

Ισοζύγιο -1.192,49 -955,46 -804,46 -817,47 -969,15 -900,68 (-) 7,1% -923,17 2,5% 

Όγκος Εμπορίου 2.021,27 1.918,46 1.891,84 1.979,05 2.317,29 2.298,32 -0,8% 2.329,87 1,3% 

Κάλυψη εισαγ./εξαγ. 25,7% 33,4% 40,2% 42,0% 41,0% 43,6%  43,2%  

Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 40B: ΔΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΛΗΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (€ εκ.) 
 2015 2016 μεταβολή 

Ελληνικές Εξαγωγές 616,25 617,78 0,24% 

Ισπανικές Εξαγωγές 1.463,95 1.556,73 6,33% 

Ισοζύγιο -847,70 -938,95 10,76% 

                                         Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
 
 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., η Ισπανία κατατάσσεται στην 12η θέση των χωρών-
εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων, με μερίδιο 2,8% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών (το 
2015 ήταν 10η με μερίδιο 2,7%). Αντιστρόφως, η Ισπανία ήταν, το 2016, στην 9η θέση, μεταξύ των 
χωρών-προμηθευτών της Ελλάδας με μερίδιο 3,6% επί του συνόλου των ελληνικών εισαγωγών (το 
2015 8η με ίδιο μερίδιο). 

 
Α/ Ανάλυση ελληνικών εξαγωγών 

 
Οι είκοσι πρώτες κατηγορίες (διψήφια και οκταψήφια ανάλυση κεφαλαίων Συνδυασμένης 

Ονοματολογίας) ελληνικών προϊόντων που εξήχθησαν στην Ισπανία το 2016 είναι οι ακόλουθες:21
 

 

1) Μηχανήματα [84]: €106,96 εκ. (μερίδιο 14,41% επί του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγών), ετήσια μείωση 5,2%. Η άνοδος των εξαγωγών στο εν λόγω κεφάλαιο, την τελευταία 
τριετία, αφορά σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (κωδικός ΣΟ 84713000, αξίας €71,81 εκ. το 
201622). Λοιπές κύριες υποκατηγορίες: συσκευές ποτίσματος (€5,85 εκ., όσο και το 2015), 
εκτυπωτές (αύξηση σε €5,45 εκ., από €2,35 εκ.), κλιματιστικά μηχανήματα (€2,04 εκ., από €271 
χιλ.23), μέρη θερμαντήρων νερού (αύξηση σε €1,27 εκ., από €1,17 εκ.), μηχανές πριονίσματος 
(μείωση σε €1,02 εκ., από €1,45 εκ.) και θερμαντήρες νερού (μείωση σε €488,4 χιλ., από €823,2 
χιλ.). Η μέση σταθμική μεταβολή, την περίοδο 2011-2016 ήταν 3,84%. Οι συνολικές ισπανικές 
εισαγωγές μηχανημάτων παρουσίασαν, το 2016, αύξηση 4,4%, το δε μερίδιο των ελληνικών 

                                                           
21

  Σημειώνεται ότι, για ορισμένες κατηγορίες (φαρμακευτικά, ηλεκτρικά μηχανήματα, μηχανές, αλουμίνιο), τα στοιχεία της EUROSTAT 
(στα οποία βασίζεται η παρούσα ανάλυση, πλην ρητής μνείας σε άλλη πηγή) αποκλίνουν από εκείνα των ισπανικών Τελωνείων. 
Ειδικότερα, για την περίπτωση των μηχανημάτων (κεφάλαιο 84) και των διαφόρων αταξινόμητων προϊόντων (κεφάλαιο 99) βλ. σχετική 
παρατήρηση σε οικείες παραγράφους. 
22

 Σύμφωνα με στοιχεία των ισπανικών Τελωνείων, οι ελληνικές εξαγωγές υπολογίζονται μόλις σε €375,6 χιλ. Η σημαντική απόκλιση, που 
απαντάται στις εισαγωγές και από άλλες κοινοτικές χώρες (Ιταλία, Γερμανία), για τα συγκεκριμένα προϊόντα, αποδίδεται από το ισπανικό 
Υφυπουργείο Εμπορίου στο γεγονός ότι η κοινοτική μεθοδολογία καταχωρεί ως χώρα προέλευσης (procedencia) το τελευταίο σημείο 
αποστολής (Ελλάδα), ενώ η ισπανική το σημείο της αρχικής αποστολής (origen, εν προκειμένω Κίνα). 
23

 Έτος σύγκρισης, πλην ειδικής αναφοράς, το 2015. 
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εξαγωγών είναι 0,03% (0,09% το 2015 και 0,04%, το 2014).24 Κυριότεροι προμηθευτές της 
Ισπανίας: Γερμανία 22,5%, Κίνα 12,2%, Ιταλία 10,1%. 

 
2) Ιχθυηρά [03]: €89,64 εκ. (μερίδιο 12,75%), ετήσια αύξηση 16,8%. Κύριες υποκατηγορίες 

προϊόντων: σπαρίδες (μερίδιο 30,8%, €27,8 εκ., από €32,1 εκ.), τσιπούρες (24,1%, αύξηση σε 
€21,5 εκ., από €9,8 εκ.), λαβράκι (16,9%, αύξηση σε €15,1 εκ., από €9,1 εκ.), γαρίδες (11,6%, 
αύξηση σε €10,3 εκ., από €10,1 εκ.) και αντσούγιες (1,3%, €1,1 εκ., από €1,4 εκ.). Την τελευταία 
πενταετία σημειώθηκε σταθμισμένη ετήσια αύξηση 0,11%. Οι ισπανικές εισαγωγές ιχθυηρών 
αυξήθηκαν κατά 13%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών εισαγωγών 
είναι 1,52% (από 1,51%, το 2015 και 1,68% το 2014). Κυριότεροι προμηθευτές: Μαρόκο 9,5%, 
Αργεντινή 7,4%, Γαλλία 6,6%.  

 
3) Καύσιμα [27]: €85,57 εκ. (μερίδιο 12,17%), ετήσια αύξηση 3,6%. Κύριες υποκατηγορίες: 

πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (46% της εν λόγω κατηγορίας) και καύσιμα αεριωθουμένων (39,2%). 
Την τελευταία πενταετία, η σταθμισμένη ετήσια αύξηση ήταν της τάξης του 2,14%. Οι ισπανικές 
εισαγωγές καυσίμων υποχώρησαν κατά 23,1%, ενώ το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών 
διαμορφώθηκε σε 0,3% (0,2% πέρυσι). Κυριότεροι προμηθευτές: Αλγερία 14,6%, Νιγηρία 10,5%, 
Ρωσία 8,3%. 

 

4) Φαρμακευτικά [30]: €51,33 εκ. (μερίδιο 7,3%), ετήσια αύξηση 20,2%. Κύριες 
υποκατηγορίες: φάρμακα που περιέχουν αλκαλοειδή (μερίδιο 90%, €45,9 εκ., από €37,4 εκ.) και 
παρασκευάσματα με βιταμίνες (€3,02 εκ., από €1,5 εκ.). Η σταθμισμένη ετήσια αύξηση, την περίοδο 
2011-2016, ήταν 2,22%. Οι ισπανικές εισαγωγές φαρμακευτικών μειώθηκαν κατά 5%, το 2016, ενώ 
το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών ήταν 0,29%  (0,17% το 2015 και 0,16% το 2014). Κυριότεροι 
προμηθευτές: ΗΠΑ 23,1%, Γερμανία 15,9%, Ελβετία 9,7%.  

 
5) Πλαστικά [39]: €34,8 εκ. (μερίδιο 4,95%), ετήσια αύξηση 10,5%. Κύριες υποκατηγορίες: 

πολυπροπυλαίνιο (36%, αύξηση σε €12,5 εκ., από €11,6 εκ.), πλάκες, φύλλα, μεμβράνες από 
πλαστικές ύλες (μερίδιο 12%, μείωση σε €4,18 εκ., από €5,12 εκ.), πλαστικά είδη νοικοκυριού (14%, 
αύξηση σε €4,86 εκ., από €4,47 εκ.), πολυστυρόλαιο διογκωμένο (αύξηση σε €2,39 εκ., από €1,84 
εκ.) και πολυουρεθάνιο (αύξηση σε €3,28 εκ., από €1,04 εκ.). Την τελευταία πενταετία, οι εξαγωγές 
πλαστκών ήταν σταθερά άνω των €30 εκ., με σταθμικό μέσο όρο αύξησης 0,7%. Το μερίδιο των 
ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών εισαγωγών παρέμεινε σταθερό (0,35%). 
Κυριότεροι προμηθευτές: Γερμανία 18,8%, Γαλλία 13,4%, Ιταλία 10,9%. Οι ισπανικές εισαγωγές 
πλαστικών αυξήθηκαν 0,26%. 

 
6) Αλουμίνιο [76]: €25,96 εκ. (μερίδιο 3,69%), ετήσια μείωση 0,05%. Κύριες υποκατηγορίες: 

λεπτά φύλλα και ταινίες αλουμινίου (μερίδιο 47,9%, μείωση σε €12,45 εκ., από €14,02 εκ.) και 
πλάκες και φύλλα κραμάτων αλουμινίου (47,9%, αύξηση σε €12,46 εκ., από €9,34 εκ.). Οι ελληνικές 
εξαγωγές εμφανίζουν ανοδική τάση, μετά την υποχώρηση το 2012, με μέση σταθμική αύξηση 
0,48% την τελευταία πενταετία. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών 
εισαγωγών είναι 0,95% (όσο και τη διετία 2014-2015). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 
3,3%, με κυριότερους προμηθευτές: Γαλλία 15%, Γερμανία 11,4%, Νορβηγία 11,3%. 

 
7) Χαλκός [74]: €25,75 εκ. (μερίδιο 3,66%), ετήσια μείωση 15,9%. Κύριες υποκατηγορίες 

είναι οι σωλήνες χαλκού σε σπείρες (52,6%, €13,56 εκ., από €13,8 εκ.) και ευθείς (46,5%, μείωση 
σε €12 εκ., από €16,1 εκ.). Την περίοδο 2011-2016, σημειώθηκε σταθμική μείωση 0,78%. Το 
μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών χαλκού εμφανίζει σταθερά καλές επιδόσεις (1,8%-2,4% την 
τελευταία πενταετία). Κυριότεροι προμηθευτές: Γερμανία 16,3%, Γαλλία 13,1%, Ιταλία 12,1%. 

 

                                                           
24

 Τα στοιχεία για τον προσδιορισμό του μεριδίου επί των ισπανικών εισαγωγών προέρχονται από τα ισπανικά Τελωνεία. 



 

39 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

8) Καρποί και φρούτα [08]: €24,49 εκ. (μερίδιο 3,48%), ετήσια αύξηση 48,8%. Κύριες 
υποκατηγορίες: ακτινίδια (€8,47 εκ., από €7,85 εκ. το 2015), πορτοκάλια (εντυπωσιακή αύξηση σε 
€5,37 εκ., από €578 χιλ. για τα φρέσκα γλυκά και σε €2,18 εκ., από €840 χιλ. για τα λοιπά), 
καρπούζια (αύξηση σε €1,18 εκ., από €733 χιλ.), νωπά ή αποξηραμένα φυστίκια (μείωση σε €1,71 
εκ., από €2,21 εκ.) και σταφύλια (μείωση σε €964 χιλ., από €1,85 εκ.). Η μέση ετήσια αύξηση, το 
2011-2016, ήταν 4,34%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών 
εισαγωγών έχει ανέλθει σε 0,8% (από 0,4% το 2012). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν το 2016 
κατά 6,8%. Κυριότεροι προμηθευτές: ΗΠΑ 26,3%, Μαρόκο 7,1%, Γαλλία 5,4%. 

 

9) Ζωϊκά και φυτικά έλαια [15]: €23,44 εκ. (μερίδιο 3,33%), μείωση 35,9%. Η μείωση 
εντοπίζεται στα παρθένα ελαιόλαδα μη χημικώς μετασχηματισμένα (€4,17 εκ., από €12,3 εκ.) και τα 
άλλα έλαια (€1,71 εκ., από €8,22 εκ.), ενώ μικρή αύξηση σημειώθηκε στις άλλες δύο εξαγώγιμες 
υποκατηγορίες, των ακατέργαστων λαδιών (€9,47 εκ., από €8,47 εκ.) και παρθένου ελαιόλαδου 
μειονεκτικού (€3,86 εκ., €3,64 εκ.). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών 
εισαγωγών ελαίων ανήλθε σε 1,27% (από 1,84%). Κυριότεροι προμηθευτές (ως προς το 
ελαιόλαδο): Πορτογαλία (€122,7 εκ.), Τυνησία (€72,3 εκ.), Ιταλία (€40 εκ.). Σημειώνεται ότι, οι 
συνολικές ισπανικές εισαγωγές ελαιολάδου μειώθηκαν, το 2016, σε €297,4 εκ. (από €559,3 εκ.), 
ενώ οι εισαγωγές ελαίων εν γένει είχαν άνοδο 3,2%. 

 
10) Διάφορα προϊόντα αταξινόμητα [99]: €20,84 εκ. (μερίδιο 2,96%), ετήσια μείωση 26,6%. 

Σημειώνεται ότι, στo συγκεκριμένο κεφάλαιο, εμφανίζονται εξαγωγές μόνον τα τρία τελευταία έτη 
(2014-2016), δίχως να υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ανάλυσης και κατά συνέπεια 
προσδιορισμού των κατηγοριών προϊόντων (το 98,6% εμπίπτει στην δασμολογική κλάση 
εμπιστευτικού εμπορίου). Οι ισπανικές εισαγωγές στην εν λόγω κατηγορία καταγράφουν αύξηση 
10,3%. 

 
11) Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός [85]: €16,64 εκ. (μερίδιο 2,37%), ετήσια μείωση 

37,9%. Κύριες υποκατηγορίες είναι αυτές των ηλεκτρικών συσσωρευτών (μερίδιο 41,1%, €6,82 εκ., 
από €7,66 εκ. το 2015) και των συσκευών λήψης-μετάδοσης δεδομένων (μερίδιο 42,3%) στην 
οποία παρουσιάζεται σημαντική μείωση (€7,03 εκ., από €15,1 εκ.). Η εξέλιξη των εξαγωγών στη 
συγκεκριμένη κατηγορία εμφανίζει διακυμάνσεις, την περίοδο 2011-2016, με μέση σταθμική 
μεταβολή 0,45%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών εισαγωγών είναι 
0,06% (0,18% το 2015 και 0,06%, το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,16%, με 
κυριότερους προμηθευτές τις Κίνα 20,7%, Γερμανία 12,3%, Γαλλία 8,7%. 

 
12) Δημητριακά [10]: €11,97 εκ. (μερίδιο 1,7%), αύξηση 908%. Κύριες υποκατηγορίες είναι 

το σκληρό σιτάρι (αύξηση σε €6,86 εκ., από €1,15 εκ.) και το ρύζι (€2,2 εκ., από €13,2 χιλ. το 2015 
και €2,06 εκ. το 2014). Οι εξαγωγές δημητριακών παρουσιάζουν έντονη διακύμανση, με μέση 
πάντως σταθμική μεταβολή 4,53%, την περίοδο 2011-2016. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ισπανικές 
εισαγωγές δημητριακών μειώθηκαν, το 2016, κατά 3,5%. Κύριοι προμηθευτές είναι η Γαλλία 25,7%, 
η Ουκρανία 18,8% και το Ην. Βασίλειο 9,3%. 

 
13) Καλλυντικά [33]: €11,03 εκ. (μερίδιο 1,57%), αύξηση 22%. Κύριες υποκατηγορίες είναι τα 

προϊόντα περιποίησης δέρματος (73%, αύξηση σε €8,03 εκ., από €6,62 εκ.) και τα σαμπουάν 
(12,5%, αύξηση σε €1,37 εκ., από €1,11 εκ.). Η μέση σταθμική μεταβολή την πενταετία 2011-2016 
ήταν 2,43% (με σταθερά ανοδική τάση, από το 2012 και έπειτα). Το μερίδιο των ελληνικών 
εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών ήταν 0,36% (0,27% το 2015 και 0,32% το 2014). Οι ισπανικές 
εισαγωγές αυξήθηκαν 5,4%. Κυριότεροι προμηθευτές: Γαλλία 32,2%, Γερμανία 14%, Ιρλανδία 
11,7%. 

 
14) Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών [38]: €8,98 εκ. (μερίδιο 1,28%), αύξηση 38,7%. 

Κύρια υποκατηγορία είναι παραδοσιακά οι ενεργοποιημένοι άνθρακες (€2,34 εκ., από €2,32 εκ. το 
2015). Αξιοσημείωτη ήταν, το 2016, η αύξηση στην υποκατηγορία των επιθεμάτων νικοτίνης (στα 
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€2,45 εκ., από €485 χιλ.). Μικρές μειώσεις σημειώθηκαν στις λοιπές υποκατηγορίες, όπως 
εντομοκτόνα (στα €838,7 χιλ., από €898,7 χιλ.) και τα ποντικοφάρμακα (€301,5 χιλ., από €443,82 
χιλ.). Οι εξαγωγές στην εν λόγω κατηγορία εμφανίζουν σταθερή άνοδο όλη την περίοδο 2011-2016, 
με μέση σταθμική αύξηση 2,82%. Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών ήταν 0,11% το 2016 (0,07% 
το 2015 και 0,06% το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν 3%. Κυριότεροι προμηθευτές: 
Γερμανία 22,2%, Γαλλία 11,6%, ΗΠΑ 8,4%. 

 
15) Κρέατα [02]: €8,28 εκ. (μερίδιο 1,18%), ετήσια αύξηση 5,5%. Κύρια υποκατηγορία είναι 

τα πρόβεια νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη (αύξηση σε €6,03 εκ., από €4,88 εκ.) και 
κατεψυγμένα (μείωση σε €577,1 χιλ., από €1,58 εκ.) και τα νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη 
κρέατα αιγοειδών (αύξηση σε €1,66 εκ., από €1,15 εκ.). Την περίοδο 2011-2016 σημειώνεται 
συνεχής ανοδική πορεία (μέση σταθμική αύξηση 3,19%). Το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών 
ανήλθε σε 0,6% (0,62% το 2015 και 0,4% το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές κρέατος αυξήθηκαν 
4,7%, με κυριότερους προμηθευτές τις Ολλανδία 20,2%, Πολωνία 13,1%, Γερμανία 13%. 

 
16) Ενδύματα, πλην πλεκτών [62]: €8,09 εκ. (μερίδιο 1,15%), αύξηση 53,3%. Κύριες 

υποκατηγορίες είναι τα γυναικεία βαμβακερά και συνθετικά ταγιέρ, ζακέτες φορέματα (€2,74 εκ., 
από €1,83 εκ.) και οι γυναικίες μπλούζες-πουκάμισα (€1,51 εκ., από €880 χιλ.). Η σταθμισμένη 
μεταβολή την περίοδο 2011-2016 ήταν 0,38%, το μερίδιο των ελληνικών εξαγωγών παραμένει, 
εντούτοις, περιορισμένο στο 0,007% (0,008% το 2015 και 0,007% το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές 
αυξήθηκαν 8,2%. Κύριοι προμηθευτές: Κίνα 21,4%, Μαρόκο 14,2%, Τουρκία 11,8%. 

 
17) Πλεκτά ενδύματα [61]: €7,78 (μερίδιο 1,11%), ετήσια μείωση 23%. Κύριες 

υποκατηγορίες: γυναικεία φορέματα, πουκάμισα και μπλούζες βαμβακερά (€927,7 χιλ., από €1,15 
εκ.) και συνθετικά (€698,3 χιλ., από €2,68 εκ.), βαμβακερά φανελάκια και t-shirt (€1,45 εκ., από 
€1,68 εκ.), γυναικεία ταγιέρ, ζακέτες και φορέματα από συνθετικές ίνες (€670,2 χιλ., από €1,34 εκ.). 
Την περίοδο 2011-2016, η σταθμική ετήσια μεταβολή ήταν -2,36%, ενώ και το μερίδιο των 
ελληνικών εξαγωγών στο σύνολο των ισπανικών εισαγωγών βαίνει μειούμενο (0,03% το 2016, 
0,07% το 2015 και 0,19%, το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν 7,9%, με κυριότερους 
προμηθευτές τις Κίνα 21,5%, Μπαγκλαντές 16,8%, Τουρκία 11,2%. 

 
18) Ποτά [22]: €7,59 εκ. (μερίδιο 1,08%), μείωση 8,68%. Κύρια υποκατηγορία είναι το ουίσκι 

(83,8%). Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών κρασιού ανήλθε μόλις σε €34 χιλ. (€183 χιλ. το 
2015 και €124 χιλ. το 2014). Η σταθμική ετήσια μεταβολή, το 2011-2016, ήταν -3,38%. Το μερίδιο 
των ελληνικών εξαγωγών ποτών στο σύνολο των ισπανικών εισαγωγών είναι 0,22% (0,33% το 
2015 και 0,6%, το 2014). Οι ισπανικές εισαγωγές αυξήθηκαν 3,2%. Κυριότεροι προμηθευτές: Γαλλία 
18,6%, Ην. Βασίλειο 16,5%, Ολλανδία 15,4%. 

 
19) Γαλακτοκομικά [04]: €6,95 εκ. (μερίδιο 0,99%), αύξηση 33%. Κύριες υποκατηγορίες είναι 

η φέτα (€2,27 εκ., από €1,81 εκ.), ο ορός γάλακτος σε σκόνη (€2,17 εκ., από €1,29 εκ.) και το 
γιαούρτι (€1,24 εκ., από €1,16 εκ.). Οι ελληνικές εξαγωγές γαλακτοκομικών εμφανίζουν σταθερά 
ανοδική τάση την τελευταία πενταετία (2,92%). Οι ισπανικές εισαγωγές μειώθηκαν κατά 4,8% το 
2016. Κύριοι προμηθευτές είναι: Γαλλία 31%, Γερμανία 18,6%, Ολλανδία 12,7%. 

 
20) Καπνός [24]: €6,46 εκ. (μερίδιο 0,92%), αύξηση 28,3%. Οι εξαγωγές αφορούν σχεδόν 

αποκλειστικά στα τσιγάρα (96%), αυξήθηκαν δε, το 2016, σε €6,34 εκ. (από €4,87 εκ.). Την 
πενταετία 2011-2016 σημειώθηκε μέση σταθμική αύξηση 1,84%. Το μερίδιο των ελληνικών 
εξαγωγών ήταν το 2016 0,42% (όσο και το 2015). Κύριοι προμηθευτές: Γερμανία 45%, Πορτογαλία 
21,8%, Πολωνία 11,5%. 

 
Εκ των υπολοίπων κεφαλαίων της ΣΟ, άξιες λόγου εξαγωγικές επιδόσεις σημειώθηκαν στις 

ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων: 
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 Όργανα και συσκευές οπτικής, μέτρησης και ελέγχου [90]: €6,34 εκ. (μερίδιο 0,9%), ετήσια 
μείωση 50,2%. Κύρια υποκατηγορία είναι τα εξαρτήματα για μετρητές ηλεκτρισμού (70% του 
συνόλου της εν λόγω κατηγορίας, μείωση σε €4,4 εκ., από €11,5 εκ.25). 

Σίδηρος και χάλυβας [72]: €5,9 εκ. (μερίδιο 0,84%), ετήσια αύξηση 1,5%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι τα πλατέα προϊόντα έλασης (αύξηση σε €2,92 εκ., από €2,69 εκ.) και ο 
λευκοσίδηρος (μείωση σε €2,73 εκ., από €2,96 εκ.).  

Δέρματα πλην γουνοδερμάτων [41]: €5,76 εκ. (μερίδιο 0,82%), αύξηση 24%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι τα ακατέργαστα δέρματα προβατοειδών (56%). 

Σπέρματα και καρποί [12]: €5,17 εκ. (μερίδιο 0,74%), αύξηση 75,4%. Κύρια υποκατηγορία 
είναι οι βαμβακόσποροι (90%). 

Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής [21]: €4,91 εκ. (μερίδιο 0,69%), αύξηση 24,4%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι τα συμπυκνώματα πρωτεϊνών (€2,73 εκ., από €1,67 εκ.). 

Προϊόντα κοσμηματοποιίας [71]: €4,84 εκ. (μερίδιο 0,69%), μείωση 4,6%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι τα κοσμήματα και μέρη αυτών από πολύτιμα μέταλλα, άργυρο ή επιστρωμένα 
(€3,29 εκ., από €3,61 εκ.) και οι απομιμήσεις κοσμημάτων (€1,03 εκ., από €1,06 εκ.). Οι εξαγωγές 
κοσμημάτων παρουσιάζουν ανοδική πορεία από το 2012 και έπειτα. 

Χημικά προϊόντα [34]: €4,8 εκ. (μερίδιο 0,68%), αύξηση 55,1%. Κύριες υποκατηγορίες είναι 
τα παρασκευάσματα για πλύσιμο και καθαρισμό (€2,24 εκ., από €1,07 εκ.) και τα σαπούνια σε υγρή 
μορφή (€1,38 εκ., από €910,6 χιλ.). 

Μεταλλεύματα, σκουριές και τέφρες [26]: €4,42 εκ. (μερίδιο 0,63%), αύξηση 343%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι τα κράματα ψευδαργύρου (€2,86 εκ., από μηδενικές) και αλουμινίου (€1,12 εκ., 
από €418 χιλ.). 

Τεχνουργήματα κοινών μετάλλων [83]: €4,39 εκ. (μερίδιο 0,63%), μείωση 15,8%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι τα πώματα (μείωση σε €3,5 εκ., από €4,6 εκ.). 

Βαμβάκι [52]: €4,17 εκ. (μερίδιο 0,59%), μείωση 9%. Κύρια υποκατηγορία είναι τα νήματα 
από βαμβάκι (88%). 

Παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων [20]: €4,02 εκ. (μερίδιο 0,57%), μείωση 8,9%. 
Κύριες υποκατηγορίες είναι οι ελιές (€1,45 εκ., από €2,93 εκ.) και τα ροδάκινα (€310 χιλ., από 
€848,7 χιλ.). 

Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, τσιμέντο [68]: €3,91 εκ. (μερίδιο 0,56%), μείωση 2,2%. 
Κύρια υποκατηγορία είναι τα μάρμαρα-τραβερτίνη (€2,23 εκ., από €2,43 εκ.) και τα διάφορα 
τεχνουργήματα τσιμέντου (€1 εκ., από €1,01 εκ.). 

Βαφές και χρωστικές ύλες [32]: €3,31 εκ. (μερίδιο 0,47%), αύξηση 27,6%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι τα χρώματα και βερνίκια (63%). 

Υποδήματα [64]: €3,21 εκ. (μερίδιο 0,46%), μείωση 15,5%. Κύριες υποκατηγορίες είναι τα 
αθλητικά υποδήματα (€642,5 χιλ., από €761,14 χιλ.) και άλλα ανδρικά και γυναικεία υποδήματα 
(€457,3 χιλ., από €430 χιλ.). 

Τεχνουργήματα από χυτοσίδηρο [73]: €3,21 εκ. (μερίδιο 0,46%), αύξηση 42,4%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι οι ανοξείδωτοι νεροχύτες (€1,49 εκ., από €731,8 χιλ.) και οι σωλήνες (€635,7 
χιλ., από €717,6 χιλ.). 

Διάφορα βιομηχανικά είδη [96]: €3 εκ. (μερίδιο 0,43%), αύξηση 163,8%. Κύριες 
υποκατηγορίες οι πάνες για ενήλικες (€1,99 εκ., από μηδενικές) και οι βρεφικές πάνες (€449 χιλ., 
από €365 χιλ.). 

Ανόργανα χημικά [28]: €2,93 εκ. (μερίδιο 0,42%), αύξηση 34,3%. Κύριες υποκατηγορίες είναι 
το οξείδιο του ψευδαργύρου (€1,51 εκ., από €1,44 εκ.) και το υδροξείδιο του αργιλίου (€1,39 εκ., 
από €715,6 χιλ.). 

Παιχνίδια [95]: €2,89 εκ. (μερίδιο 0,41%), αύξηση 105,4%. Κύριες υποκατηγορίες είναι τα 
είδη γυμναστικής/αθλητισμού (€1,56 εκ., από μηδενικές), άλλα είδη για γιορτές-φεστιβάλ (€427,4 
χιλ., από €527,2 χιλ.) και παιγνίδια-αινίγματα (€444 χιλ., από €219 χιλ.). 
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 Έτος σύγκρισης το 2015. 
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Ορυκτά [25]: €2,58 εκ. (μερίδιο 0,37%), αύξηση 39,8%. Κύριες υποκατηγορίες είναι τα 
μάρμαρα-τραβερτίνη (€1,06 εκ., από €303 χιλ.) και βερμικουλίτης, περλίτης και χλωρίτης (€1 εκ., 
από €579,2 χιλ.). 

Καουτσούκ [40]: €2,4 εκ. (μερίδιο 0,34%), μείωση 8%. Κύρια υποκατηγορία είναι τα 
τεχνουργήματα από βουλκανισμένο καουτσούκ (€2,34 εκ., από €2,5 εκ.). 

Λιπάσματα [31]: €2,36 εκ. (μερίδιο 0,34%), μείωση 74,2%. Κύρια υποκατηγορία είναι τα 
μείγματα νιτρικού αμμωνίου (66%). 

Υφάσματα μη υφασμένα [56]: €2,29 εκ. (μερίδιο 0,33%), αύξηση 5,2%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι τα υφάσματα από τεχνητές ίνες (€1,18 εκ., από €1 εκ.) και τα δίχτυα (€614,8 
χιλ., από €567,3 χιλ.). 

Οργανικά χημικά προϊόντα [29]: €2,27 εκ. (μερίδιο 0,32%), αύξηση 186,2%. Κύριες 
υποκατηγορίες τα πολυκαρβοξυλικά οξέα (€955,5 χιλ., από €474,8 χιλ.) και οι ετεροκυκλικές 
ενώσεις (€807,5 χιλ., από μηδενικές). 

Δερμάτινα είδη [42]: €2,2 εκ. (μερίδιο 0,31%), μείωση 5,4%. Κύρια υποκατηγορία είναι οι 
τσάντες χειρός (€1,62 εκ., από €1,76 εκ.). 

Υφαντουργικά είδη [63]: €2,2 εκ. (μερίδιο 0,31%), μείωση 39%. Το ήμισυ των εξαγωγών 
αφορά σε πανιά καθαριότητας/κουζίνας (€1,22 εκ., από €1,78 εκ.). 

Συνθετικές ίνες συνεχείς [54]: €2,08 εκ. (μερίδιο 0,3%), αύξηση 4,6%. Κύριες υποκατηγορίες 
είναι τα υφάσματα από νάιλον ή πολυεστέρες (€735,8 χιλ., από €690,2 χιλ.), τα υφάσματα από 
νήματα συνθετικών ινών (€645,9 χιλ, από €637,3 χιλ.) και τα νήματα πολυπροπυλενίου (€425,9 χιλ., 
από €561,5 χιλ.). 

Συνθετικές ίνες μη συνεχείς [55]: €2,03 εκ. (μερίδιο 0,29%), αύξηση 1,7%. Κύρια 
υποκατηγορία είναι τα νήματα από τεχνητές ίνες (83%). 

Έπιπλα [94]: €2 εκ. (μερίδιο 0,29%), αύξηση 37,9%. Κύριες υποκατηγορίες τα ξύλινα έπιπλα 
υπνοδωματίων, καθιστικών και καταστημάτων (€844 χιλ., από €211,4 χιλ.) και τα στρώματα (€553,9 
χιλ., από €196,1 χιλ.). 

Χαρτί [48]: €1,86 εκ. (μερίδιο 0,27%), μείωση 39,2%. Κύριες υποκατηγορίες είναι το 
αυτοκόλλητο χαρτί/χαρτόνι (€328,4 χιλ., από €436,2 χιλ.), οι δίσκοι/πιάτα (€586,5 χιλ., από €557,3 
χιλ.) και οι χαρτοπετσέτες (€303,7 χιλ., από €323,8 χιλ.). 

Οχήματα [87]: €1,75 εκ. (μερίδιο 0,25%), μείωση 37,6%. Πρόκειται, ως επί το πλείστον, για 
μέρη και εξαρτήματα επιβατικών οχημάτων (70%). 

Υπολείμματα βιομηχανιών διατροφής [23]: €1,61 εκ. (μερίδιο 0,23%), μείωση 56,8%. Στην 
πλειοψηφία (70%) πρόκειται για πίτες και άλλα στερεά υπολείμματα από την εξαγωγή φυτικών 
λιπών ή λαδιών (€1,43 εκ., από €3,07 εκ.). 

Προϊόντα εκδοτικών οίκων [49]: €1,58 εκ. (μερίδιο 0,23%), μείωση 40,7%. Αφορούν σε 
βιβλία και φυλλάδια (89%). 

Παρασκευάσματα δημητριακών [19]: €1,46 εκ. (μερίδιο 0,21%), αύξηση 20,4%. Κύριες 
υποκατηγορίες είναι τα μπισκότα (€381,5 χιλ., από €596,7 χιλ.) και τα μείγματα-ζυμάρια για 
παρασκευή προϊόντων αρτοποιίας (€277 χιλ., από €201,7 χιλ.). 

Γουνοδέρματα [43]: €1,03 εκ. (μερίδιο 0,15%), μείωση 24%. Κύρια υποκατηγορία είναι τα 
εξαρτήματα ενδυμάτων από γουνοδέρματα (€240,3 χιλ., από €491,9 χιλ.). 
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             ΠΙΝΑΚΑΣ 41: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2016 

Κατηγορία προϊόντος Αξία (€) Μερίδιο  Μεταβολή 

Μηχανήματα [84] 101.377.888 14,41% -5,22% 

Ιχθυηρά [03] 89.645.490 12,75% 16,80% 

Ορυκτά καύσιμα [27] 85.578.787 12,17% 3,64% 

Φαρμακευτικά προϊόντα [30] 51.330.976 7,30% 20,24% 

Πλαστικά προϊόντα [39] 34.823.920 4,95% 10,45% 

Αλουμίνιο και προϊόντα [76] 25.968.945 3,69% -0,05% 

Χαλκός και προϊόντα χαλκού [74] 25.757.377 3,66% -15,93% 

Καρποί και φρούτα [08] 24.495.050 3,48% 48,76% 

Ζωικά και φυτικά έλαια [15] 23.447.215 3,33% -35,85% 

Διάφορα προϊόντα αταξινόμητα [99] 20.840.733 2,96% -26,64% 

Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός [85] 16.648.924 2,37% -37,91% 

Δμητριακά [10] 11.971.668 1,70% 908,61% 

Καλλυντικά [33] 11.032.222 1,57% 22,01% 

Διάφορα χημικά προϊόντα [38] 8.987.632 1,28% 38,72% 

Κρέατα [02] 8.280.837 1,18% 5,45% 

Σύνολο 15 πρώτων κατηγοριών 540.187.664 63,54%  

Γενικό σύνολο ελληνικών εξαγωγών 703.351.655 100,00% 0,6% 

                 Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
 
 
Παρατηρήσεις 
 
Τα αγροτικά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα αποτελούν, παραδοσιακά, την κατηγορία 

προϊόντων με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία (βλ. 
αναφορά σε πλαίσιο κατωτέρω26). Το 2016 το μερίδιό τους αυξήθηκε σε 26,8%, έναντι 23,8% το 
προηγούμενο έτος, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πρωτογενών προϊόντων, κυρίως εκείνων που 
προορίζονται απ' ευθείας για κατανάλωση (€113,6 εκ., από €91,6 εκ.), αλλά και όσων 
κατευθύνονται στη μεταποίηση (σε €14 εκ., από €4,2 εκ.). Αντίθετα, υποχώρηση σημείωσαν οι 
εξαγωγές των επεξεργασμένων τροφίμων-ποτών, τόσο εκείνων με προορισμό την ισπανική 
μεταποιητική βιομηχανία (€15,9 εκ., από €19,7 εκ.), όσο και τα νοικοκυριά (€45,4 εκ., από €51,2 
εκ.). Τα ιχθυηρά παραμένουν τα προϊόντα με την καλύτερη επίδοση, σε όρους μεριδίου αγοράς, επί 
των ισπανικών εισαγωγών (σημειώνοντας αξιόλογη αύξηση). Οι εξαγωγές ελαιολάδου ήταν 
σημαντικά μειωμένες, σε ευθεία αντιστοιχία με την υψηλή ισπανική παραγωγή της προηγούμενης 
περιόδου. Αξιόλογη ήταν η αύξηση των εξαγωγών καρπών και φρούτων (48,8%), των δημητριακών 
(908,6%) και των γαλακτοκομικών (33%) και σε μικρότερη έκταση των κρεάτων (5,5%) και των 
διαφόρων παρασκευασμάτων διατροφής (24,4%). Οι εξαγωγές αλκοολούχων ποτών παραμένουν, 
σε απόλυτους όρους, σε πολύ χαμηλό επίπεδο. 

 
Οι πρώτες ύλες (πλην καυσίμων) αποτελούν το 21,3% του συνόλου των εξαγωγών της 

Ελλάδας, εκ των οποίων η πλειοψηφία (90%) έχει υποστεί κάποιας μορφής αρχική επεξεργασία. Το 
2016 υπήρξε αύξηση των κατ' εξοχήν πρώτων υλών (€14,3 εκ., από €9,6 εκ.) και μείωση των 
εξαγωγών επεξεργασμένων (€135,3 εκ., από €143,3 εκ.). 

 

                                                           
26

 Στοιχεία EUROSTAT, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 
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Τα καταναλωτικά αγαθά κατέχουν μερίδιο 17,4%, με σημαντικότερη υποκατηγορία τα μη 
διαρκή (70,6%), ενώ ακολουθούν τα ημιδιαρκή (25,3%) και τα διαρκή (4,3%). Το 2016 παρουσίασαν 
σημαντική αύξηση οι εξαγωγές των μη διαρκών (24,4%), ενώ υποχώρησαν εκείνες των διαρκών (-
17,9%) και των ημιδιαρκών (-0,6%). Εκ των σημαντικότερων, σε όρους απόλυτων μεγεθών, 
κατηγοριών προϊόντων, οι εξαγωγές φαρμακευτικών, μη πλεκτών ενδυμάτων και καλλυντικών 
εμφάνισαν άνοδο, ενώ των λοιπών ενδυμάτων και των ειδών κοσμηματοποιίας υποχώρηση. 

  
Τα κεφαλαιουχικά αγαθά εμφανίζουν υψηλές επιδόσεις την τελευταία τριετία, ως μερίδιο επί 

του συνόλου, με το ποσοστό συμμετοχής τους να ανέρχεται σε 17,5% το 2016 (από μόλις 3,9% το 
2013), κυρίως ως αποτέλεσμα της εμφάνισης υψηλών εξαγωγών σε μία κατηγορία προϊόντων (βλ. 
ανωτ. φορητές ηλεκτρονικές συσκευές). Το μερίδιο των εξαγωγών καυσίμων, επί  του συνόλου των 
ελληνικών εξαγωγών, ανήλθε σε 12,2%, από 11,8% το 2015. Τέλος, ο εξοπλισμός μεταφορών 
αποτελεί το 1,5% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. 

 
Η εξέλιξη των εξαγωγών στις κατηγορίες πρώτων υλών (επεξεργασμένων και μη) και 

ενδιάμεσων βιομηχανικών αγαθών αντανακλά, ως ένα βαθμό, τη δραστηριότητα σε κλάδους της 
ισπανικής οικονομίας, για τους οποίους προορίζονται (μεταποίηση, κατασκευές). Κατ' αντιστοιχία, 
δύναται να ερμηνευθεί η αύξηση σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων και η μείωση σε άλλες. Θετικό 
στοιχείο αποτελεί η αύξηση των εξαγωγών το 2016 μηχανημάτων, πλαστικών και χημικών 
προϊόντων, στο μέτρο που τα εν λόγω προϊόντα ενσωματώνουν, σε ποικίλο βαθμό, μέση και υψηλή 
προστιθέμενη αξία. Οι μεταβολές στις εξαγωγές βιομηχανικών και ενδιάμεσων προϊόντων (εκτός 15 
πρώτων) εντοπίζονται σε κατηγορίες με μικρή συμμετοχή στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών. 

Διαχρονική εξέλιξη ελληνικών εξαγωγών κατά κατηγορίες ανάλογα με προορισμό χρήσης (1995-2016) 
 
Τρόφιμα-ποτά: Το μερίδιό επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών έχει περιοριστεί από το επίπεδο του 50-
55%, περίπου κατά το ήμισυ. Η πορεία των εξαγωγών διακρίνεται από έντονες διακυμάνσεις, ενίοτε ικανού 
εύρους, είτε θετικές (από 19% το 2007 σε 28,6% το 2009), είτε αρνητικές (από 31,9% το 2013 σε 19,7% το 
2014). Τα προϊόντα που προορίζονται για άμεση κατανάλωση αποτελούν την πλειοψηφία, σχεδόν καθ’ όλη τη 
διάρκεια της υπό εξέταση χρονολογικής σειράς, με αναλογία μεταποιημένων και μη της τάξης του 1:2 με 1:3. 
Το μερίδιο των προϊόντων που προορίζονται για την μεταποίηση, υπό μορφή εισροών, είναι περιορισμένο 
(δεν υπερβαίνει το 2% για τα μεταποιημένα και 1,5% για τα μη μεταποιημένα, ως μέσος όρος την τελευταία 
δεκαετία). 
 
Πρώτες ύλες: Το ειδικό βάρος των εξαγωγών πρώτων υλών έχει υποχωρήσει από το 40% κατά μέσο όρο το 
πρώτο ήμισυ της εξεταζόμενης περιόδου, στο 30% το δεύτερο. Η πτωτική τάση διατηρείται, καίτοι λιγότερο 
έντονη και την περίοδο 2006-2016, είναι δε εμφανέστερη στις πρώτες ύλες που έχουν υποστεί επεξεργασία, οι 
οποίες αποτελούν άνω του 90% του συνόλου των εξαγωγών στη συγκεκριμένη κατηγορία. 
 
Κεφαλαιουχικά αγαθά: Οι επιδόσεις των εξαγωγών κεφαλαιουχικών αγαθών παρουσιάζουν θετική πορεία, 
ειδικότερα το διάστημα 2006-2016 και δει τα τελευταία τρία έτη (μέσος όρος μεριδίου 9,3% και 17,8%, 
αντίστοιχα, έναντι 4% το 1995-2005). 
 
Καταναλωτικά αγαθά: Η συμμετοχή των καταναλωτικών αγαθών στο σύνολο των ελληνικών εξαγωγών 
σημείωσε σημαντική αύξηση, την εξεταζόμενη περίοδο (από 5,4% στο 17,4%). Ό κύριος όγκος των εξαγωγών 
αφορά σε μη διαρκή καταναλωτικά αγαθά, τα οποία παρουσιάζουν σταθερή αύξηση του μεριδίου τους (4,1%, 
8,9% και 10,7% κατά σειρά τις τελευταίες τρεις πενταετίες). Τα ημιδιαρκή αγαθά εμφανίζουν πολύ μικρή 
διακύμανση από την μέση τιμή του μεριδίου 5% της τελευταίας δεκαετίας. Όσον αφορά στα διαρκή 
καταναλωτικά, είχαν αξιόλογες επιδόσεις την περίοδο 2001-2010 (μερίδιο 6,1%), οι οποίες έκτοτε έχουν 
ελαχιστοποιηθεί (μερίδιο μικρότερο του 1% το 2012-2016). 
 
Καύσιμα: Οι εξαγωγές καυσίμων χαρακτηρίζονται από περιοδικότητα με έντονες διακυμάνσεις και αυξημένη 
συμμετοχή στο σύνολο των εξαγωγών την τελευταία πενταετία (μερίδιο 17%, έναντι μέσου όρου 9% την 
εξεταζόμενη περίοδο). 
 
Εξοπλισμός μεταφορών: Έχει εν γένει πολύ περιορισμένη και δη φθίνουσα συμμετοχή (μόλις 1,5%, ως μέσο 
όρο, την περίοδο 2010-2016). 
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Παραθέτουμε, ακολούθως, τις είκοσι κατηγορίες προϊόντων (διψήφιες κατηγορίες ΣΟ) οι 

εξαγωγές των οποίων παρουσιάζουν αξιόλογη θετική τάση την περίοδο 2011-201627. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατηγορίες προϊόντων με συγκριτικά ικανοποιητικά μερίδια αγοράς (ποσοστό ελληνικών 

εξαγωγών επί ισπανικών εισαγωγών, βλ. σχετικό Παράρτημα Δ), κατά την περίοδο 2010-2016, είναι 
οι ακόλουθες: χαλκός (2%), ιχθυηρά (1,52%), γουνοδέρματα (1,31%), έλαια (1,22%), βαμβάκι 
(1,1%), αλουμίνιο (0,95%), ορυκτά (0,8%), δέρματα (0,67%), λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης 
(0,64%), λιπάσματα (0,62%), υφάσματα μη υφασμένα (0,62%). 

 
Επίσης, τάση διεύρυνσης των μεριδίων, ομολογουμένως ακόμη περιορισμένων, 

παρατηρείται στις εξής κατηγορίες: κρεάτων, φρούτων και καρπών, καπνού, λοιπών χημικών 
προϊόντων, τεχνουργημάτων από πέτρα/γύψο/τσιμέντο, κοσμημάτων. 

 
Αξίζει να σημειωθεί ότι, σχεδόν για την πλειοψηφία των υπό εξέταση δασμολογικών 

κεφαλαίων, διαπιστώνεται, επί σειρά ετών, υψηλή συγκέντρωση σε περιορισμένο αριθμό 
κατηγοριών προϊόντων (χαμηλός βαθμός διαφοροποίησης του εξαγωγικού μείγματος). Το γεγονός 
αυτό καθιστά την πορεία των ελληνικών εξαγωγών ευάλωτη σε μεταβολές που συναρτώνται, είτε με 
απρόβλεπτες εξελίξεις σε συγκεκριμένους κλάδους της ισπανικής οικονομίας  (λχ. παραγωγής 
ελαιολάδου, προϊόντος έντονα εποχιακού χαρακτήρα και ευθέως ανταγωνιστικού του ελληνικού), 
είτε διεθνούς συγκυρίας (τιμές εμπορευμάτων-πρώτων υλών/καυσίμων). Το 2016, τα πέντε πρώτα 

                                                           
27

 Στοιχεία EUROSTAT, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

Κατηγορίες προϊόντων με αξιόλογη ανοδική τάση (βάσει μέσης σταθμισμένης 
μεταβολής) την περίοδο 2011-2016 

 
 
 Ανόργανα χημικά (4,5%) 
 Δημητριακά (4,5%) 
 Καρποί και φρούτα (4,3%) 
 Διάφορα βιομηχανικά είδη (3,9%) 
 Μηχανήματα (3,8%) 
 Έλαια (3,6%) 
 Όργανα/συσκευές μέτρησης/ελέγχου (3,5%) 
 Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής (3,3%) 
 Κρέατα (3,2%) 
 Γαλακτοκομικά (2,9%) 
 Διάφορα χημικά προϊόντα (2,8%) 
 Δέρματα (2,8%) 
 Τεχνουργήματα κοινών μετάλλων (2,5%) 
 Καλλυντικά (2,4%) 
 Βαφές και χρώματα (2,3%) 
 Φαρμακευτικά (2,2%) 
 Καπνός (1,8) 
 Πλαστικά (0,7%) 
 Αλουμίνιο (0,5%) 
 Ηλεκτρικά μηχανήματα, εξοπλισμός (0,5%) 
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κεφάλαια αντιπροσωπεύουν το 51,6% της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών, ενώ τα 
δεκαπέντε πρώτα το 63,5% (σαφώς μειωμένο, εντούτοις, έναντι του 80% το 2015). 

 
Συμπεράσματα 
 
Η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία συναρτάται σε σημαντικό βαθμό με την 

πορεία ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας. Το 2016 παγιώθηκε η ανάκαμψη, που ξεκίνησε το 
2013, με ετήσιο ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 3,2% (όσο και το 2015). Σύμφωνα με προβλέψεις της 
Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας, η θετική πορεία θα συνεχιστεί την περίοδο 2017-2018, με ετήσιες 
μεταβολές της τάξης του 2,8% και 2,3%, αντιστοίχως. Η κύρια δυναμική της ισπανικής οικονομίας, 
την περίοδο αυτή, εκτιμάται ότι θα εξακολουθήσει να προέρχεται από την εσωτερική ζήτηση, η 
συμβολή της οποίας στην ανάπτυξη υπολογίζεται σε 2,3% και 2%, τα έτη 2017 και 2018, με θετική 
συμβολή όμως και του εξαγωγικού τομέα (0,5%, και 0,3%). 

 
Αναλυτικότερα, η αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 2,4% 

το 2017 και 1,6% το 2018 (από 3,2%, το 2016). Οι επενδύσεις κεφαλαιουχικών αγαθών 
προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,1% το 2017 και 5,1% το 2018 (από 5% το 2016), ενώ εκείνες του 
κλάδου των κατασκευών θα αυξήσουν τον θετικό ρυθμό μεταβολής, που σημειώθηκε για πρώτη 
φορά μετά την κρίση το 2015, σε 3,7% το 2017 και 4,4% το 2018 (1,9% το 2016). Οι δημόσιες 
δαπάνες θα διατηρήσουν πορεία συγκράτησης (0,8% τη διετία 2017-2018, όσο και το 2016). Οι 
εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 5,2% το 2017 και 4,4% το 2018 
(από 3,3% το 2016), θα εξακολουθήσουν δε να ενσωματώνουν ενδιάμεσες εισροές των ισπανικών 
εξαγωγικών κλάδων και κεφαλαιουχικά αγαθά. Οι εξαγωγές θα αυξηθούν κατά 6,1% το 2017 και 
4,8% το επόμενο έτος (έναντι 4,4% το 2016). 

 

 Σε ευρύτερο πεδίο, ο διεθνής καταμερισμός της παραγωγής, επί τη βάσει συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων και ως αποτέλεσμα της αξιοποίησης της τεχνολογίας, συντελεί στην αύξηση του 
μεριδίου των ενδιάμεσων αγαθών, που ενσωματώνουν αυξημένη προστιθέμενη αξία, έναντι των 
τελικών προϊόντων, επί του συνόλου των εμπορικών συναλλαγών. Κατά συνέπεια, 
μακροπρόθεσμα, η προοπτική αύξησης της αξίας των ελληνικών εξαγωγών προϋποθέτει 
διαφοροποίηση του εξαγωγικού μείγματος, προσαρμοζόμενη σε προαναφερθείσα τάση, με έμφαση 
κυρίως σε ενδιάμεσα κεφαλαιουχικά αγαθά που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του ισπανικού 
μεταποιητικού τομέα (βλ. ενδεικτική αναφορά σε πλαίσιο ακολούθως28). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
28

 Στοιχεία Υπουργείου Οικονομίας Ισπανίας, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

Κλάδοι ισπανικής μεταποίησης με υψηλό βαθμό εισαγωγικής διείσδυσης 
 

 Ορυκτά μέταλλα (1,37) 

 Χημικά (0,72)  Φαρμακευτικά (0,89) 
 Συνθετικές ίνες (0,84) 
 Αγροχημικά (1,36) 

 Μεταλλουργία (0,45) 

 Μηχανήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός (0,85) 

 Ηλεκτρονικά μηχανήματα (1,10)  Τεχνολογίες πληροφορικής (1,16) 
 Συστήματα τηλεπικοινωνιών (1,07) 
 Καταναλωτικά ηλεκτρονικά είδη (1,30) 
 Επαγγελματικά ηλεκτρονικά είδη (1,26) 
 Ιατρικός εξοπλισμός (0,62) 

 Ενδύματα (1,77) 

 Δέρματα (1,08) 

 Υποδήματα (0,98) 

 Κοσμήματα (0,67) 
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Η αύξηση της δραστηριότητας στον κλάδο των κατασκευών, στην Ισπανία, αναμένεται να 

δημιουργήσει προϋποθέσεις για αύξηση των εξαγωγών δομικών υλικών. Επίσης, από την 
ανάκαμψη στον τομέα της τεχνολογίας επικοινωνιών και πληροφορικής, εκτιμάται ότι προκύπτουν 
ευκαιρίες για εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις του κλάδου (προϊόντα-υπηρεσίες). 

 
Ως ενδεικτική της τάσης προσέγγισης ένος τέτοιου προτύπου, μπορεί να ερμηνευθεί η 

ανοδική πορεία των ελληνικών εξαγωγών σε κατηγορίες προϊόντων που αναφέρθηκαν 
προηγουμένως, όπως μηχανήματα, όργανα/συσκευές μέτρησης/ελέγχου, χημικά, πλαστικά, 
αλουμίνιο, ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμό. 

 
Οι δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων είναι περιορισμένες, καθώς στις κατηγορίες που η 

Ελλάδα εμφανίζει παραδοσιακά καλές εξαγωγικές επιδόσεις, όπως αγροτικά προϊόντα, τρόφιμα και 
καταναλωτικά βιομηχανικά είδη, η διείσδυση στην ισπανική αγορά είναι δύσκολη, λόγω της μεγάλης 
ανταγωνιστικότητας των ομοειδών ισπανικών προϊόντων. 

 
Όσον αφορά στα αγροτικά προϊόντα, ειδικότερα, εξακολουθούν να ισχύουν ιδιαίτερα 

περιοριστικές συνθήκες, λόγω τοπικής παραγωγής. Τούτου λεχθέντος, υπάρχουν δυνατότητες 
αξιοποίησης τυχόν συγκριτικών πλεονεκτημάτων, όπως παρατηρείται κατά κύριο λόγο για τα 
ιχθυηρά (παράλληλα με την εξαγωγική υπάρχει και παραγωγική δραστηριότητα στην Ισπανία) και 
σε μικρότερη κλίμακα για ορισμένες κατηγορίες φρούτων (ακτινίδια, σταφύλια, φράουλες), αλλά και 
περαιτέρω αξιοποίησης της θετικής πορείας που καταγράφεται στα κρέατα, τα γαλακτοκομικά και 
τον καπνό, τα τελευταία έτη. Η ομολογουμένως μικρή παρουσία της φέτας και του γιαουρτιού θα 
μπορούσε, ενδεχομένως, να λειτουργήσει ως πρόκληση στην κατεύθυνση αυτή. Το ίδιο ισχύει και 
για το κρασί, όπου η εδώ διατροφική κουλτούρα προσφέρει περιθώριο ανάπτυξης των εξαγωγών. 

 
Προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί η εφαρμογή αποτελεσματικού marketing, που 

θα προβάλει επώνυμα προϊόντα, αντιμετωπίζοντας την περιορισμένη αναγνωρισιμότητα των 
ελληνικών προϊόντων στην ισπανική αγορά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα τυποποιημένα 
προϊόντα (υψηλότερης προστιθέμενης αξίας), δεδομένων των πλεονεκτημάτων που απολαμβάνουν 
ήδη κατεστημένες εταιρείες (εγχωρίως παραγόμενων ή εισαγόμενων προϊόντων), με κύρια εξ αυτών 
τις οικονομίες κλίμακας και το φαινόμενο δικτύωσης, καθώς και την πιστότητα καταναλωτή έναντι 
κατεστημένων προϊόντων. 

 

Στις προαναφερθείσες και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις, η ύπαρξη έντονου ανταγωνισμού 
και η μεταβολή που επέφερε η ύφεση της περιόδου 2009-2013 στις συνήθειες του μέσου 
καταναλωτή (κριτήρια αγοράς), θέτει ως προτεραιότητα τη διασφάλιση ικανού συνδυασμού 
ποιότητας-τιμής. Ως προς το ελαιόλαδο, όρος για την ουσιαστική βελτίωση των εξαγωγικών 
επιδόσεων είναι η προώθησή του ως τελικού προϊόντος, σε αντίθεση με την έως σήμερα λειτουργία 
του ως ενδιάμεσης εισροής της ισπανικής παραγωγής (αιτία περιοδικών διακυμάνσεων των 
ελληνικών εξαγωγών). Θα ήταν χρήσιμο, τέλος, να αξιοποιηθεί η σταδιακή υϊοθέτηση από το 
ισπανικό κοινό νέων καταναλωτικών προτύπων (βιολογικά προϊόντα, υγιεινή διατροφή), όπως 
επίσης και η δυνατότητα προσέγγισης ευρύτερης δεξαμενής καταναλωτών (την Ισπανία 
επισκέπτονται, ετησίως, άνω των 65 εκ. αλλοδαπών τουριστών). 

 
Στα λοιπά τελικά καταναλωτικά προϊόντα, η ικανοποιητική παρουσία στους κλάδους 

φαρμακευτικών, καλλυντικών και κοσμημάτων υπογραμμίζει την ανάγκη αφενός αποτελεσματικής 
διάγνωσης περιθωρίων της εγχώριας αγοράς, αφετέρου δε εφαρμογής ικανού marketing. 

 
Συμπληρωματικά των ανωτέρω παρατηρήσεων, και προκειμένου να διερευνηθούν οι 

δυνατότητες διεύρυνσης των εξαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων, εκπονήθηκε μελέτη των 
κυριότερων ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία σε διψήφια (σύνολο κεφαλαίων) και τετραψήφια 
ανάλυση της ΣΟ (40 πρώτες, κατά αξία, κατηγορίες, εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών και των 
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εμπιστευτικών) της περιόδου 2014-2016, βάσει του δείκτη Αποκαλυπτόμενου Συγκριτικού 
Πλεονεκτήματος (ΑΣΠ)29. 

 
Από την έρευνα προκύπτουν τα ακόλουθα στοιχεία/συμπεράσματα: 
 
Σε διψήφιο επίπεδο ανάλυσης οι κατηγορίες προϊόντων που εμφανίζουν την υψηλότερη τιμή 

του δείκτη ΑΣΠ (άνω του 2) είναι οι εξής: γουνοδέρματα (23,9), καπνός (16,5), μόλυβδος και 
τεχνουργήματα (7,2), βαμβάκι (5,2), γαλακτοκομικά (4,8), αλουμίνιο (4,2), δημητριακά (4), ορυκτά 
(3,7), παρασκευάσματα λαχανικών και φρούτων (3,2), πλεκτά υφάσματα (2,8), μετάξι (2,8), 
υφάσματα μη υφασμένα (2,5), ιχθυηρά (2,2). 

 
Παρατηρείται ότι, εκ των ανωτέρω κατηγοριών, λιγότερες από τις μισές περιλαμβάνονται 

μεταξύ αυτών που όντως πραγματοποιούνται υψηλής αξίας εξαγωγές (υπογραμμισμένες). 
 
Από την ανάλυση σε τετραψήφιο επίπεδο προκύπτουν σαφέστερα είδη προϊόντων με θετική 

δυνητική προοπτική (τιμή ΑΣΠ επίσης άνω του 2), η οποία μάλιστα, για την πλειοψηφία αυτών, είναι 
σε μεγαλύτερη αντιστοιχία με τις εξαγωγικές επιδόσεις των τελευταίων ετών. Σημειώνεται, 
ενδεικτικά, ότι η αξία των εξαγωγών των κατωτέρω 23 κατηγοριών αντιπροσωπεύει το 65% του 
συνόλου, για το 2016. 

 
[7411] Σωλήνες από χαλκό (12,3) 
[7606] Ελάσματα και ταινίες από αργίλιο (10,5) 
[2402] Τσιγάρα (8,9) 
[0302] Ψάρια (8,3) 
[1001] Σιτάρι και σμιγάδι (7,3) 
[7607] Φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο (7,2) 
[8471] Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (7,2) 
[0204] Κρέατα προβατοειδών ή αιγοειδών (5,9) 
[8518] Μικρόφωνα, ακουστικά (5,9) 
[1510] Λάδια και κλάσματα (5,6) 
[3902] Πολυμερή του προπυλενίου (5,4) 
[8443] Μηχανές και συσκευές εκτύπωσης (4,6) 
[0306] Μαλακόστρακα (4,5) 
[8507] Ηλεκτρικοί συσσωρευτές (4,2) 
[3304] Προϊόντα ομορφιάς, φροντίδας του δέρματος (4) 
[2208] Οινοπνευματώδη ποτά (4) 
[1207] Σπέρματα και ελαιώδεις καρποί (3,5) 
[3924] Είδη νοικοκυριού από πλαστικές ύλες (2,8) 
[0810] Φράουλες, βατόμουρα και άλλα φρούτα (2,7) 
[5205] Νήματα από βαμβάκι (2,5) 
[1509] Ελαιόλαδο και τα κλάσματά του (2,4) 
[1006] Ρύζι (2,4) 
[2106] Διάφορα παρασκευάσματα διατροφής (2,2) 
 
Εκ των ανωτέρω συνάγεται ότι, στη δεδομένη χρονική συγκυρία, η διάρθρωση των 

κυριότερων ελληνικών εξαγωγών αντικατοπτρίζει σε ικανό βαθμό εκτιμώμενα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των συνθετικών μερών της. Αναδεικνύονται, παράλληλα, ορισμένες επιπρόσθετες 
κατηγορίες όπως τα σπέρματα και ελαιώδεις καρποί, πλαστικά είδη νοικοκυριού, βαμβακερά 
νήματα, ρύζι, που εμφανίζουν επίσης θετική δυνητική προοπτική. Μικρότερος βαθμός ΑΣΠ, αλλά 

                                                           
29

 Revealed Competitiveness Advantage (χρησιμοποιήθηκε ο βασικός τύπος Balassa, ο οποίος προσμετρά το ποσοστό των ελληνικών 
εξαγωγών ανά προϊόν επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών παγκοσμίως, προς τον αντίστοιχο λόγο για την Ισπανία). 
Χρησιμοποιήθηκε η κατάταξη ΣΟ, προκειμένου να υπάρχει συνέχεια με λοιπά δεδομένα παρούσης μελέτης).  Στοιχεία EUROSTAT, 
επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης. 
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πάντως θετικός, αντιστοιχεί σε φαρμακευτικά προϊόντα, μετρητές αερίων, μηχανικές συσκευές 
ψεκασμού, ακατέργαστα δέρματα, πλατέα προϊόντα σιδήρου, πλάκες/φύλλα από πλαστικό, χημικά 
προϊόντα για χυτήρια. 

 
Οφείλουμε να τονίσουμε, σε κάθε περίπτωση, ότι στόχος της συγκεκριμένης ανάλυσης είναι 

να εμπλουτισθούν τα εργαλεία ανάγνωσης δυνατοτήτων αξιοποίησης της ισπανικής αγοράς με, 
κατά το δυνατόν, αντικειμενικά κριτήρια αναγνωρίζοντας τους περιορισμούς που ενέχει αυτή.30 
Συνολική αξιολόγηση είναι ασφαλέστερο να λαμβάνει συνδυαστικά υπόψη, μεταξύ άλλων, λοιπές 
συνθήκες/δεδομένα όπως περιγράφηκαν αλλού στην παρούσα μελέτη, επιτρέποντας επίσης 
περιθώριο για περιπτώσεις καινοτόμων προϊόντων/νέων ευκαιριών (στο μέτρο της δυναμικής της 
ελληνικής παραγωγικής/εξαγωγικής βάσης) οι οποίες εκ των πραγμάτων διαλάθουν της εξέτασης 
υφιστάμενων στατιστικών στοιχείων. 

 
 
Β/ Ανάλυση ισπανικών εξαγωγών 
 
Οι ισπανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, στις κύριες κατηγορίες εξαγόμενων προϊόντων, 

παρουσίασαν το 2016 μεικτές επιδόσεις, με ορισμένες κατηγορίες να εμφανίζουν αύξηση και άλλες 
υποχώρηση. Μεγαλύτερη αύξηση31 παρουσίασαν οι εξαγωγές ενδυμάτων πλην πλεκτών, 
οχημάτων, ηλεκτρικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, πλαστικών και κρεάτων, ενώ μικρότερης 
τάξης ήταν η αύξηση στα προϊόντα χαλκού και ιχθυηρών. Υποχώρηση σημειώθηκε στις εξαγωγές 
καυσίμων, πλεκτών ενδυμάτων, φαρμακευτικών, μηχανημάτων και οργανικών χημικών. 

 
Γενικότερα, οι ισπανικές εξαγωγές αφορούν κυρίως σε καταναλωτικά αγαθά (30,4%), 

πρώτες ύλες (28,3%) και αγροτικά και μεταποιημένα αγροτικά προϊόντα (14,9%) και σε μικρότερο 
βαθμό εξοπλισμό μεταφορών (10,9%), καύσιμα (7,4%) και κεφαλαιουχικά αγαθά (6,5%). Εκ των 
καταναλωτικών, αύξηση είχαν οι εξαγωγές ημιδιαρκών (7,9%) και μη διαρκών (6,7%) και μείωση 
των διαρκών (-17,2%). 

 
Οι εξαγωγές πρώτων υλών παρουσίασαν υποχώρηση (-12,6% οι κατ’ εξοχή πρώτες ύλες 

και -6,2% εκείνες που έχουν υποστεί κάποιας μορφής επεξεργασία, που αποτελούν και την 
πλειοψηφία στην εν λόγω κατηγορία). Οι εξαγωγές κεφαλαιουχικών αγαθών μειώθηκαν κατά 27,3%. 
Στα προϊόντα διατροφής μειώθηκαν οι εξαγωγές των πρωτογενών που προορίζονται για τα 
νοικοκυριά (-16%) και αυξήθηκαν των μεταποιημένων (15,7% για όσα κατευθύνονται στα 
νοικοκυριά και 17,6% για τη μεταποίηση) και εκείνες των πρωτογενών που προορίζονται για την 
μεταποίηση (41,1%). Οι εξαγωγές προϊόντων ενέργειας μειώθηκαν κατά 55,8% και του εξοπλισμού 
μεταφορών κατά 3,6%. 

 
Η διασπορά των ισπανικών εξαγωγών μειώθηκε, καθώς οι δέκα πρώτες κατηγορίες 

αντιστοιχούν στο 58,6% του συνόλου (έναντι 56,3% το 2015) και οι δεκαπέντε πρώτες στο 71,6% 
του συνόλου (από 69,9%, το 2015). 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30

 Για παράδειγμα, η χρήση εναλλακτικών τύπων του δείκτη Balassa, με ενσωμάτωση δεδομένων για τις ελληνικές εξαγωγές σε διμερές 

επίπεδο και τις συνολικές ισπανικές εισαγωγές, αποδίδει διαφορετική εικόνα, σαφώς πιο συσταλτική των προοπτικών των ελληνικών 
εξαγωγών . 
31

 Συνδυασμός ποσοστιαίας μεταβολής και απόλυτης αξίας 
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             ΠΙΝΑΚΑΣ 42: ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 2016 

Κατηγορία προϊόντος Αξία (€) Μερίδιο Μεταβολή 

Ενδύματα, πλην πλεκτών [62] 149.986.859 9,22% 38,15 

Οχήματα [87] 124.074.296 7,63% 32,24 

Ενδύματα πλεκτά [61] 117.286.692 7,21% -11,29 

Ηλεκτρικά μηχανήματα και εξοπλισμός [85] 102.040.750 6,27% 85,50 

Πλαστικά προϊόντα [39] 101.600.935 6,24% 20,34 

Κρέατα [02] 83.186.262 5,11% 30,97 

Φαρμακευτικά προϊόντα [30] 78.594.414 4,83% -13,43 

Ορυκτά καύσιμα [27] 70.432.984 4,33% -48,04 

Χαλκός και προϊόντα χαλκού [74] 65.279.663 4,01% 10,17 

Μηχανήματα [84] 60.477.297 3,72% -20,27 

Ιχθυηρά [03] 53.356.505 3,28% 8,71 

Υποδήματα [64] 45.174.882 2,78% 0,92 

Χαρτί [48] 39.710.151 2,44% 7,87 

Οργανικά χημικά [29] 37.852.261 2,33% -30,22 

Διάφορα προϊόντα χημικών βιομηχανιών [38] 35.165.006 2,16% 2,68 

Σύνολο 15 πρώτων κατηγοριών 77.614.597 71,56%  

Γενικό σύνολο ισπανικών εξαγωγών 1.626.526.841 100,00% 1,74% 

                 Πηγή: EUROSTAT, Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης 

 
 

 
2. Επενδύσεις 
 
Ισπανικές επενδύσεις στην Ελλάδα  
 
Το σύνολο των εισροών ισπανικών επενδύσεων στην Ελλάδα, την περίοδο 1993-2016, 

ανέρχεται σε €2,98 δισ. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών, €1,89 δισ. ή το 63,4% του συνόλου για την 
περίοδο αναφοράς, πραγματοποιήθηκε τα έτη 2007 και 2008. Στη συνέχεια, σημειώθηκε απότομη 
μείωση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των Ισπανών, οφειλόμενη σε μεγάλο βαθμό στην 
αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει στους υποψήφιους επενδυτές η κρίση χρέους της Ελλάδας. 
Επίσης, η βαθιά και παρατεταμένη οικονομική ύφεση της ελληνικής οικονομίας δημιούργησε έναν 
επιπλέον ανασταλτικό παράγοντα. 

 

Τη διετία 2011-2012, το σύνολο σχεδόν των ισπανικών κεφαλαίων που εισέρευσαν στην 
χώρα μας (€128,1 εκ.) κατευθύνθηκε στο χρηματοοικονομικό τομέα (80-96%), ενώ έκτοτε οι 
πραγματοποιηθείσες επενδύσεις ήταν πολύ περιορισμένου μεγέθους (γεωργία €14 εκ., ενέργεια 
€11,2 εκ., εμπόριο €7,5 εκ., κτηματομεσιτικός τομέας €4 εκ., ξενοδοχεία €2,5 εκ.). Το 2016 ανήλθαν 
μόλις σε €50 χιλ. 

 

Οι κύριοι τομείς που έχουν, έως σήμερα, επενδύσει ισπανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα 
είναι αυτοί της τσιμεντοβιομηχανίας (€1,3 δισ.), της ενέργειας (€389,3 εκ.) και του λιανικού εμπορίου 
(€102,2 εκ.), σύμφωνα με στοιχεία του Ισπανικού Υπουργείου Οικονομίας και Ανταγωνισμού. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 43: ΙΣΠΑΝΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (αξία σε € εκ.) 

Έτος 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 1993-2016 

Αξία (€ εκ.) 769,41 1.122,27 100,83 85,07 39,21 88,89 35,20 2,50 1,8 0,05 2.982,74 

     ΠΗΓΗ:  Ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας και Ανταγωνισμού, επεξεργασία Γραφείο ΟΕΥ 

 
 

Κυριότερες ισπανικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες: 
 

Το 2001 η γαλλική Lafarge εξαγόρασε την ΑΓΕΤ Ηρακλής, ενώ το 2007 ενίσχυσε τη 
συμμετοχή της με την εξαγορά του μεριδίου της ΕΤΕ σε αυτήν. Η ισπανική Lafarge συμμετέχει με 
ποσοστό 78,7% στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΓΕΤ Ηρακλής. 

 

Το 2004 η Iberdrola (δεύτερη μεγαλύτερη ισπανική εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας) 
εξαγόρασε το 49,9% της Rokas A.Β.Ε.E. Η εταιρεία Rokas έχει εγκατεστημένα 17 αιολικά πάρκα, σε 
περιοχές της Κρήτης, της Εύβοιας, της Θράκης και των νήσων Κω και Λέρου, συνολικής ισχύος 217 
MW.  

 
Η Endesa (ιδιοκτησίας, από το 2007, της ιταλικής Enel) είχε ιδρύσει κοινοπραξία με τον 

Όμιλο Μυτιληναίου (Endesa Hellas), της οποίας το 50,01% πώλησε στην ελληνική εταιρεία, το 2011. 
 
Το 2004, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα η Cesa Hellas, θυγατρική της ισπανικής Cesa, το δε 

επόμενο έτος η μητρική εξαγοράστηκε από την Acciona, με αποτέλεσμα να μετονομαστεί σε 
Acciona Ενεργειακή. Το πρώτο έργο ξεκίνησε το 2005 στο Παναχαϊκό Όρος με την εταιρεία Αιολική 
Παναχαϊκού (θυγατρική της Acciona), σε συνεργασία με την εταιρεία ΕΝΤΕΚΑ, ισχύος 34,85 MW. 
Το 2009 προστέθηκαν εγκαταστάσεις ισχύος 13,6 MW. 

 
Η Gamesa, δραστηριοποιούμενη στην Ελλάδα από το 2006, με αιολικά πάρκα στην 

ηπειρωτική χώρα και σε ορισμένα νησιά, πώλησε τον Δεκέμβριο του 2013 στην εταιρεία EMV 
(θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Eren) μερίδο 86% του αιολικού πάρκου ισχύος 25,5 MW στον 
Κιθαιρώνα. Σύμφωνα με στοιχεία της ισπανικής εταιρείας, δε φέρεται να έχει πλέον άλλη παρουσία 
στη χώρα μας. 

 
Η εταιρεία OPDE, που κατασκευάζει φωτοβολταικά πάρκα, δραστηριοποιείται, μέσω της 

θυγατρικής της στην Ελλάδα Mecasolar, στην κατασκευή ανιχνευτών ηλιακής ενέργειας. 
 

Η ισπανική εταιρεία φυσικού αερίου Enagas απέκτησε, το Σεπτέμβριο του 2014, μερίδιο 16% 
στην Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), η οποία έχει αναλάβει το έργο κατασκευής του Διαδριατικού 
αγωγού φυσικού αερίου (ευρωπαϊκό σκέλος του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, συστήματος 
μεταφοράς αερίου από κοιτάσματα της Κασπίας). Η Enagas εξαγόρασε το μεγαλύτερο μέρος του 
μετοχικού κεφαλαίου που κατείχαν οι Ε.ΟΝ (9%) και Total (10%), το δε υπόλοιπο αυτού περιήλθε 
στο ήδη μέλος της κοινοπραξίας Fluxys (έως πρότινος μερίδιο 16%). Στον ΤΑΡ συμμετέχουν, 
επίσης, οι εταιρείες BP (20%), SOCAR (20%), Statoil (20%) και Axpo (5%). 

 
Τον Μάιο του 2017 υπογράφηκε σύμβαση για έρευνα υδρογονανθράκων, μεταξύ της 

εταιρείας Energean Oil και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην περιοχή της 
Αιτωλοακαρνανίας. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, η ισπανική Repsol απέκτησε το 60% των 
δικαιωμάτων που έχει η Energean Oil στις χερσαίες περιοχές Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας. Η 
Repsol σχεδιάζει τη διενέργεια γεωφυσικής σεισμικής έρευνας στο οικόπεδο των Ιωαννίνων την 
περίοδο 2017-2018 και στην Αιτωλοακαρνανία την περίοδο 2018-2019. Τα εν λόγω οικόπεδα έχουν 
συνολική έκταση 8.547 τ. χλμ. 

 

Μεγάλες ισπανικές αλυσίδες λιανικού εμπορίου, με παρουσία στην ελληνική αγορά, είναι οι 
ακόλουθες: ο Όμιλος Inditex έχει συνολικά 154 καταστήματα ετοίμων ενδυμάτων (από 164 το 2012) 
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με διαφορετικές επωνυμίες (Zara 46, Zara Kids 6, Pull & Bear 23, Massimo Tutti 13, Bershka 28, 
Stradivarius 16, Oysho 18, Zara Home 10), η εταιρεία Mango δραστηριοποιείται, στον ίδιο κλάδο, με 
10 καταστήματα, η αλυσίδα πολυκαταστημάτων El Corte Ingles λειτουργεί 3 καταστήματα μόδας με 
την επωνυμία Sfera, η εταιρεία ειδών μόδας Tous δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με 3 
καταστήματα. 

 
Η εταιρεία ειδών υγιεινής και πλακιδίων Porcelanosa, εμφανίζεται να έχει 19 σημεία 

πώλησης, μέσω αντιπροσώπων. 
 
Στον τομέα των πολυκαταστημάτων τροφίμων και ποτών δραστηριοποιούνταν η Herba 

Hellas, θυγατρική του ισπανικού Ομίλου τροφίμων Erva Puleva, η οποία πλέον ανήκει στον γαλλικό 
Όμιλο Lactalis.  

 
Το 2004 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα η εταιρεία UCI (Unidad de Credito Immobiliario) η 

οποία ελέγχεται από κοινού από την ισπανική Banco Santander και την γαλλική BNP. H τράπεζα 
δραστηριοποιείται στον τομέα της κτηματομεσιτικής πίστης, μέσω περιορισμένου δικτύου 
καταστημάτων. 

 

Τον Δεκέμβριο του 2014, συμφωνήθηκε η σύσταση κοινοπραξίας, μεταξύ της Alpha Bank και 
της ισπανικής Aktua Soluciones Financieras, με την επωνυμία  Aktua Hellas (Alpha Bank 45% και 
Aktua 55%). Η Aktua Soluciones Financieras ανήκει στον Όμιλο Santander και παρέχει υπηρεσίες 
στους τομείς διαχείρισης δανείων, ακινήτων και πιστώσεων, καθώς και της εμπορικής αξιοποίησης 
και πώλησης ενσώματων στοιχείων ενεργητικού στην Ισπανία. 

 

Ισπανικές εταιρείες με παρουσία σε άλλους κλάδους είναι: η Teka (Teka Hellas) στον 
εξοπλισμό κουζίνας, η Macpuar (Macpuar Hellas) στον μηχανολογικό εξοπλισμό (ανυψωτικά 
μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες), η FOOD MACHINERY ESPANIOLA S.A (FOMESA HELLAS) με 
μηχανολογικό εξοπλισμό και υπηρεσίες για προστασία, διαλογή και συσκευασία φρούτων-
λαχανικών, η TECNIDEX S.A.U. με υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου φρούτων και λαχανικών, η 
αντιπροσωπεία της αυτοκινητοβιομηχανίας SEAT (Seat Technocar) και ο Όμιλος Maxam (Maxam 
Hellas) με προϊόντα εκρηκτικών υλών ειρηνικής χρήσης. Η ασφαλιστική εταιρεία Mapfre διαθέτει 
υποκατάστημα στην Ελλάδα (οδική βοήθεια, ασφάλιση, ασφάλειες και ταξιδιωτική ασφάλεια). 

 

Εταιρείες που, κατά το πρόσφατο παρελθόν, διέθεταν παρουσία στην Ελλάδα είναι η 
Urbaser στον τομέα επεξεργασίας αστικών-βιομηχανικών λυμάτων, η Aister στον εξοπλισμό 
ναυπηγείων, η Colomar Munmany (Hellenic Tanneries) με μονάδα βιολογικού καθαρισμού 
δερμάτων και η εταιρεία μόδας Loewe. 

 
Στον τομέα των κατασκευών, οι ισπανικοί Όμιλοι Ferrovial και ACS (μέσω των θυγατρικών 

τους Cintra και Dragados, αντίστοιχα) είχαν αναλάβει, σε συνεργασία με τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, την 
κατασκευή τμημάτων των αυτοκινητοδρόμων Ιόνιας Οδού–Αντίρριου-Ιωάννινα και ΠΑΘΕ στην 
περιοχή Μαλλιακού. 

 

Η εταιρεία ΤHALES (τομέας σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης σιδηροδρομικών έργων) 
συμμετέχει σε κοινοπραξία με τις ΜΕΤΚΑ και Ξανθάκης Α.Τ.Ε. στην υλοποίηση του έργου 
κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο-Ροδοδάφνη, συνολικού προϋπολογισμού 
ύψους 273 εκ. Η σύμβαση έργου υπεγράφη το Σεπτέμβριο του 2014. 

 

Στον κλάδο του τουρισμού, οι ισπανικές αλυσίδες Iberostar και Accor λειτουργούν 
ξενοδοχεία στην Κρήτη και Κω, η πρώτη, και στην Αθήνα, η δεύτερη. Το 2013 η  Barcelo ανέλαβε τη 
διαχείριση του ξενοδοχείου Hydra Beach Resort. 
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Το 2015 η εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων Goldcar ξεκίνησε τη δραστηριοποίησή της στην 
ελληνική αγορά, με τη δημιουργία του πρώτου γραφείου της στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ενώ 
σήμερα λειτουργούν άλλα έξι γραφεία (Χανιά, Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κως). 

 
Στις αρχές του 2017, η ισπανική εταιρεία καλλυντικών Puig εξαγόρασε την εταιρεία 

καλλυντικών Apivita. Η ελληνική εταιρεία έχει πολυετή παρουσία στην Ισπανία στα 
πολυκαταστήματα El Corte Inglés, καθώς και σε σημαντικό αριθμό φαρμακείων. 

 
 
Ελληνικές επενδύσεις στην Ισπανία 
 
Οι συνολικές ελληνικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία την περίοδο 

1993-2016 ανέρχονται σε €135,84 εκ. Ειδικότερα, την τελευταία επταετία (2010-2015) το ύψος τους 
ήταν μόλις €15 εκ. Το 2016 καταγράφεται ελληνική επένδυση ύψους €55,08 εκ. στον κλάδο της 
βιομηχανίας τροφίμων (κονσέρβες ψαριών) στην Χώρα των Βάσκων. Τα τελευταία έτη παρατηρείται 
αύξηση της παρουσίας των ελληνικών εταιρειών, κυρίως στους τομείς του κοσμήματος, των 
καλλυντικών και των τροφίμων.  

 
Αναλυτικά, ελληνικές εταιρείες με δραστηριότητα στην Ισπανία έχουν ως ακολούθως. 
 
Το 1998 η Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης εξαγόρασε το 20% της Laviosa Promasa 

(μπετονίτης) και το 100% της Otavi Iberica (περλίτης). 
 
Η εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι (Grecian Magnesite), από κοινού με τη γαλλική Roullier 

Group, εξαγόρασαν, το 2000, την ισπανική Magnesitas Navarras. Το μερίδιο της ελληνικής εταιρείας 
είναι 40%. 

 
Στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών, ο Νηρέας εξαγόρασε, το 2007, την εταιρεία Predomar 

που διαθέτει εγκαταστάσεις στην Αλμερία. Την ίδια χρονιά, απέκτησε το 33,34% της Νορβηγικής 
MARINE FARMS ASA, που παράγει τσιπούρα-λαβράκι στην Ισπανία. Το 2008  η Ανδρομέδα 
Ιχθυοκαλλιέργειες εξαγόρασε την Grupo Acuimar Alimentación, η οποία στη συνέχεια 
μετονομάστηκε σε Αndromeda Iberica. Το 2009 απέκτησε την εταιρεία Niordseas, με έδρα στη 
Βαρκελώνη. Το 2010 η ελληνική εταιρεία εξαγόρασε την Piscimar, η οποία κατέχει το μεγαλύτερο 
ιχθυογεννητικό σταθμό και εκκολαπτήριο της χώρας, καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις εκτροφής 
μεσογειακών ειδών (κυρίως τσιπούρα και λαβράκι). 

 

Στον τομέα της συσκευασίας, η Crown Hellas εξαγόρασε το 2002 τις εταιρείες Crown Cork 
Sevilla (εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικών δοχείων μπύρας και αναψυκτικών στην Σεβίλλη) και 
Crown Cork de España, μαζί με την θυγατρική της Crown Cork Bebidas (εργοστάσιο στο Agoncillo 
στη Β. Ισπανία). Επίσης, ο Όμιλος Μαίλλη διατηρεί θυγατρική εταιρεία με έδρα στη Βαρκελώνη. 

 
Στον τομέα των κεραμικών, ο Όμιλος Χατζηγεωργίου δραστηριοποιείται, μέσω της 

θυγατρικής εταιρείας Hatz Spain S.A., στην περιοχή της Βαλένθια.  
 
Στα φαρμακευτικά, ο Όμιλος Μαρινόπουλου δραστηριοποιείται μέσω της 

φαρμακοβιομηχανίας Famar. Το 2016 συμφωνήθηκε η εξαγορά από την ελληνική εταιρεία του 
εργοστασίου της Roche στο Λεγκανές της Μαδρίτης. Βάσει της συμφωνίας η Famar θα αναλάβει 
την τροφοδοσία της γαλλικής εταιρείας με τα προϊόντα που παράγονται ήδη από την 
νεοαποκτηθείσα μονάδα. Η Famar έχει παρουσία στην Ισπανία από το 2011, όταν είχε εξαγοράσει 
εργοστάσιο της Sanofi στο Αλκορκόν (επίσης στη Μαδρίτη). 

 
Η εταιρεία Frigoglass έχει θυγατρική εταιρεία στην περιοχή της Βαλένθια, με την επωνυμία 

Frigoglass Iberica, η οποία κατασκευάζει επαγγελματικά ψυγεία. 
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Το 2006 η εταιρεία αρδευτικών συστημάτων Eurodrip ίδρυσε τη θυγατρική εταιρεία (100%) 

Eurodrip Irrigation Holding Systems S.L. Σήμερα συνεργάζεται με την εταιρεία συμβούλων TMF 
Spain. 

 
Στον τομέα του λιανικού εμπορίου κοσμημάτων, η Folli-Follie διακινεί τα προϊόντα της μέσω 

των δικών της ανεξαρτήτων καταστημάτων (Μαδρίτη και Βαρκελώνη), μέσω των αεροδρομίων 
(χώροι πωλήσεως στα αεροδρόμια Μαδρίτης, Βαρκελώνης και Μπιλμπάο) και μέσω της παρουσίας 
της στην μεγαλύτερη αλυσίδα πολυκαταστημάτων στην Ισπανία, El Corte Inglés.  

 
Η  Korres, στα καλλυντικά, έχει ένα δικό της κατάστημα. Επίσης τα προϊόντα της πωλούνται 

μέσω των πολυκαταστημάτων El Corte Ingles και σε ευρύ δίκτυο φαρμακείων. 
 
Η Maxi προωθεί είδη κρεβατοκάμαρας της Coco-Mat, μέσω της εταιρείας Coco-Mat Spain, 

με την μέθοδο της δικαιόχρησης. 
 
Στο τομέα των τροφίμων, η Creta Farm και ο ισπανικός όμιλος τροφίμων Argal 

δημιούργησαν την εταιρεία Creta Farm España S.L., η οποία με την εμπορική επωνυμία Creta 
Granjas προωθεί μέσω του εμπορικού δικτύου του ισπανού εταίρου  προϊόντα αλλαντικών. 

 

Η Καράτζης Α.Ε. έχει μερίδιο (45%) στην εταιρεία Croppy Solutions S.L, που 
δραστηριοποιείται στην εμπορία υλικών συσκευασίας, στην πόλη Valladolid. 

 
Η ΔΗΜΑΣ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των συστημάτων ηλιακής ενέργειας μέσω 

της εταιρείας Sistemas Ecologicos Solares S.L., στη Βαλένθια. 
 
Η MEGAPLAST Α.Ε. δραστηριοποιείται εμπορικά μέσω της θυγατρικής της MEGΑPLAST 

SPAIN S.L. (Βαρκελώνη) στον τομέα των εύκαμπτων πλαστικών συσκευασίας. 
 
Από τον Ιούνιο του 2016, η Attica Group και η τράπεζα BMCE Bank of Africa Group (BMCE) 

του Μαρόκου, συνεργάζονται στην εκμετάλλευση θαλάσσιων γραμμών μεταξύ Μαρόκου και 
ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της εταιρείας AFRICA MOROCCO LINKS (AML). Η AML 
δραστηριοποιείται στη γραμμή Ταγγέρη (Μαρόκο)- Αλγεθίρας (Ισπανία) προσφέροντας μεταφορικές 
(επιβατικές, εμπορευματικές) υπηρεσίες. 

 
 
3. Διεθνείς Εκθέσεις 
 
Οι σπουδαιότερες διεθνείς κλαδικές εμπορικές εκθέσεις διοργανώνονται στην Μαδρίτη και 

στη Βαρκελώνη. Η συμμετοχή σε αυτές επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται για την αγορά της χώρας 
θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική. Περισσότερες πληροφορίες ανευρίσκονται στις ιστοσελίδες των 
διοργανωτών: www.ifema.es και www.firabarcelona.com. Οι σημαντικότερες εκθέσεις με δυνητικό 
ενδιαφέρον για ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι ακόλουθες: 
 

FITUR, Τουρισμός (Μαδρίτη, www.ifema.es) 
INTERGIFT–BIJUTEX–MADRIDJOYA, Δώρο Κοσμήματα (Μαδρίτη, www.ifema.es) 
MOMAD, Ενδύματα (Μαδρίτη, www.ifema.es) 
MOBILE WORLD CONGRESS, Τεχνολογία επικοινωνιών (Βαρκελώνη, 

www.mobileworldcongress.com) 
ALIMENTARIA, Τρόφιμα (Βαρκελώνη, www.alimentaria.com ) 
CONSTRUMAT, Δομικά υλικά (Βαρκελώνη, www.construmat.com) 
SALON INTERNATIONAL DE CLUB DE GOURMETS, Τρόφιμα (Μαδρίτη, 

www.gourmets.net) 

http://www.ifema.es/
http://www.firabarcelona.com/
http://www.ifema.es/
http://www.ifema.es/
http://www.ifema.es/
http://www.mobileworldcongress.com/
http://www.alimentaria.com/
http://www.construmat.com/
http://www.gourmets.net/
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EXPOFRANQUICIA, Franchise (Μαδρίτη, www.ifema.es) 
GENERA, Ενέργεια & Περιβάλλον (Μαδρίτη, www.ifema.es) 
MATELEC, Ηλεκτρική ενέργεια, τεχνολογία (Μαδρίτη, www.ifema.es) 
HOSTELCO, Ξενοδοχειακός εξοπλισμός (Βαρκελώνη, www.hostelco.com) 
EQUIPLAST, Πλαστικά (Βαρκελώνη, www.equiplast.com) 
EXPOQUIMIA, Χημικά (Βαρκελώνη, www.expoquimia.com) 
FIMA, Γεωργικά μηχανήματα (Σαραγόσα, www.feriazaragoza.com/fima) 
HABITAT-VALENCIA, Έπιπλα (Βαλένθια, www.feriahabitatvalencia.com) 
FRUIT ATTRACTION, Φρούτα και λαχανικά (Μαδρίτη, www.ifema.es) 
EMPACK, Συσκευασία (Μαδρίτη, www.ifema.es) 
HOREQ, Εξοπλισμός ξενοδοχείων-εστιατορίων (Μαδρίτη, www.ifema.es) 

 
 
4. Επισημάνσεις - Συμπεράσματα 
 
Το 2016 εδραιώθηκε περαιτέρω η ανάκαμψη της ισπανικής οικονομίας, έχοντας ξεπεράσει 

τον δεύτερο υφεσιακό κύκλο της περιόδου 2009-2013. Η εσωτερική ζήτηση διατηρήθηκε ως 
βασικός μοχλός ανάπτυξης. Το σύνολο των δεικτών που αφορούν στην εσωτερική ζήτηση 
επέδειξαν θετική εξέλιξη (κατανάλωση, επενδύσεις), το ίδιο δε ισχύει και για το σκέλος της 
προσφοράς (βιομηχανία, υπηρεσίες, αγορά εργασίας). Ο κατασκευαστικός τομέας, που αποτέλεσε 
το επίκεντρο της κρίσης για την οικονομία της χώρας, έχει εισέλθει, επίσης, σε στάδιο ανάκαμψης. 
Όσον αφορά στο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, δόθηκε παράταση του 
χρονοδιαγράμματος μείωσης του ελλείμματος, γεγονός που παραπέμπει σε εντατικοποίηση της 
απαιτούμενης προσπάθειας. Σημαντικές προκλήσεις παραμένουν η συγκράτηση και περιστολή του 
δημοσίου χρέους και η περαιτέρω μείωση της ανεργίας. Ειδικότερα, η αύξηση της δαπάνης των 
νοικοκυριών θα συνεχίσει να εξαρτάται κατά κύριο λόγο από τη βελτίωση των επιδόσεων στον 
τομέα της απασχόλησης, καθώς και από την περαιτέρω χαλάρωση ορισμένων εκ των έως πρότινος 
περιοριστικών συνθηκών (τραπεζικές πιστώσεις). Σημειώνεται, ότι η διαδικασία απομόχλευσης του 
ιδιωτικού τομέα (νοικοκυριά και επιχειρήσεις) εξακολουθεί να είναι σε ισχύ, ενώ η δημόσια 
κατανάλωση δεν αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά, μεσοπρόθεσμα. 

 
Ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών των δύο χωρών αυξήθηκε κατά 1,3%. Το εμπορικό 

ισοζύγιο παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος εις βάρος της Ελλάδας κατά 2,5%, καθώς η άνοδος 
των ελληνικών εξαγωγών ήταν μικρότερη από εκείνη των ισπανικών. 

 
Οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν, το 2016, κατά 0,6% φθάνοντας τα €703,35 εκ. Οι 

ελληνικές εξαγωγές παρουσιάζουν, ομολογουμένως, μικρή διασπορά, καθώς οι πρώτες πέντε 
κατηγορίες που αποτελούνται από τα μηχανήματα, τα προϊόντα ιχθυοκαλλιέργειας, τα ορυκτά 
καύσιμα, τα φαρμακευτικά προϊόντα και τα πλαστικά, κατέχουν το 51,6% του συνόλου των 
εξαγωγών (ο αντίστοιχος δείκτης για τις ισπανικές εξαγωγές είναι 36,6%). Εντούτοις, τα τελευταία 
πέντε έτη ο εν λόγω δείκτης παρουσιάζει τάση αποκλιμάκωσης (57% το 2012). Η εξέλιξη αυτή 
κρίνεται ως θετική, στο μέτρο που διατηρηθεί και κυρίως εφόσον συνιστά ουσιαστική 
διαφοροποίηση της σύνθεσης των ελληνικών εξαγωγών. Η Ισπανία ήταν το 2016 ο 5ος 
σημαντικότερος αποδέκτης ελληνικών προϊόντων από τις χώρες της ευρωζώνης (8ος στην ΕΕ-28) 
και 11ος επί του συνόλου με μερίδιο 2,8% επί των συνολικών ελληνικών εξαγωγών (το 2015 ήταν 
2,7%). 

 
Η άνοδος των ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία συναρτάται άμεσα με την πορεία 

ανάκαμψης της ισπανικής οικονομίας. Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, η ανάπτυξη το 
τρέχον έτος αναμένεται να είναι 3,1% (2,5% το 2018 και 2,2% το 2019) με κύριο συντελεστή την 
εσωτερική ζήτηση (συμβολή 2,5% το 2017 και 2,2%, 1,9% τη διετία 2018-2019), ενώ και ο 
εξωτερικός τομέας θα διατηρήσει θετική συμβολή (0,6% το 2017 και 0,3% τα επόμενα δύο έτη). Η 
ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί κατά 2,7% το 2017 (2% και 1,5% το 2018-2019) και η 

http://www.ifema.es/
http://www.ifema.es/
http://www.ifema.es/
http://www.firabarcelona.com/
http://www.equiplast.com/
http://www.expoquimia.com/
http://www.ifema.es/
http://www.ifema.es/
http://www.ifema.es/
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δημόσια κατά 0,8% και στα τρία έτη. Οι επενδύσεις κεφαλαιουχικού εξοπλισμού προβλέπεται να 
σημειώσουν αύξηση 3,6% το 2017 (5,1%, 4,8%, το 2018-2019) και στις κατασκευές 4% (4,9%, 
4,6%). Ο ρυθμός αύξησης των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών εκτιμάται σε 6,9% (4,9% την 
επόμενη διετία) και των εισαγωγών σε 5,8% (4,5%, 4,4%). Οι θετικές εκτιμήσεις όσον αφορά στην 
εσωτερική ζήτηση, παράλληλα με την διατήρηση της ανοδικής τάσης των ισπανικών εξαγωγών και 
την παρεπόμενη ανάγκη αύξησης της παραγωγικής δυναμικότητας και συνεπώς και των 
ενδιάμεσων εισροών, δημιουργούν, κατ' αρχήν, ευνοϊκές συνθήκες για τις ελληνικές εξαγωγές. 

 

Μακροπρόθεσμα, η προοπτική αύξησης των ελληνικών εξαγωγών προϋποθέτει  
διαφοροποίηση του εξαγωγικού μείγματος, με έμφαση σε ενδιάμεσα και κεφαλαιουχικά αγαθά, κατά 
προτίμηση εκείνα που ενσωματώνουν υψηλή τεχνολογία, που απευθύνονται σε  
συμπληρωματικούς τομείς της ισπανικής οικονομίας, όπου η εσωτερική ζήτηση επιδεικνύει ανοδικές 
τάσεις. Παράλληλα, η αποκατάσταση της ισορροπίας προσφοράς και ζήτησης στον κλάδο των 
κατασκευών δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αύξηση των εξαγωγών δομικών υλικών.  

 

Ως προς τα καταναλωτικά προϊόντα, οι δυνατότητες εναλλακτικών λύσεων είναι γενικότερα 
περιορισμένες, καθώς στις κατηγορίες που η Ελλάδα εμφανίζει παραδοσιακά καλές εξαγωγικές 
επιδόσεις, όπως τρόφιμα, αγροτικά προϊόντα και καταναλωτικά βιομηχανικά είδη (ενδύματα), η 
διείσδυση στην ισπανική αγορά είναι δύσκολη, λόγω της μεγάλης ανταγωνιστικότητας των ομοειδών 
τοπικών προϊόντων και του υψηλού βαθμού πιστότητας πελάτη που αυτά απολαμβάνουν από τους 
ισπανούς καταναλωτές. 

 

Το γεγονός, ωστόσο, ότι πρόκειται για ώριμη αγορά, δεκτική στην καινοτομία και με ολοένα 
μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να υιοθετεί υψηλού επιπέδου καταναλωτικά πρότυπα, συνιστά 
ταυτόχρονα πρόκληση για αναζήτηση και αξιοποίηση εξειδικευμένων τμημάτων (niche markets), 
μέσω ικανού και πρωτοποριακού marketing, προκειμένου να ξεπερασθεί η μικρή αναγνωρισιμότητα 
των ελληνικών εμπορικών σημάτων και να αξιοποιηθεί ενδεχόμενο συγκριτικό πλεονέκτημα. 
Πρόσφατα παραδείγματα παρόμοιων περιπτώσεων απαντώνται στις κατηγορίες των φυτικών 
καλλυντικών, του κοσμήματος και επιλεγμένων ειδών διατροφής. Ως προς τα προϊόντα 
ιχθυοκαλλιέργειας σημειώνεται η διττή παρουσία τόσο σε επίπεδο εξαγωγών, όσο και παραγωγικής 
δραστηριότητας στην Ισπανία. 

 
 Στον τομέα του τουρισμού, ο αριθμός των ισπανών επισκεπτών στην Ελλάδα αυξήθηκε το 

2016 (1ο εξάμηνο) κατά 23,1%, σε 32,9 χιλ. (το 2015 ήταν συνολικά 93,6 χιλ.), με μερίδιο 0,4% επί 
του συνόλου των ξένων τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα (όσο και την αντίστοιχη περίοδο του 
2015). Το περιθώριο για περαιτέρω αύξηση των τουριστικών εισροών από την Ισπανία είναι, 
εύλογα, σημαντικό. Δυνατότητες προς την κατεύθυνση αυτή προσφέρονται μέσω της προβολής και 
αξιοποίησης εξειδικευμένων θεματικών κατηγοριών του τουριστικού προϊόντος. Η Ισπανία είναι, 
εξάλλου, η πέμπτη ευρωπαϊκή χώρα προέλευσης επιβατών κρουαζιερόπλοιων (ένατη παγκοσμίως) 
Οι Ισπανοί που ταξίδεψαν με κρουαζιερόπλοια το 2016, σημείωσαν αύξηση 4,2% φθάνοντας τους 
486 χιλ..32 Στον τομέα αυτό η προοπτική περαιτέρω αύξησης του αριθμού των επισκεπτών και 
κυρίως των εσόδων είναι μεγάλες, στο βαθμό που καταστεί η διοργάνωση κρουαζιέρων με λιμένα 
εκκίνησης και τερματισμού στην Ελλάδα αποδοτική και ανταγωνιστική, σε σύγκριση με εκείνες με 
λιμένα εκκίνησης στο εξωτερικό. 

 
Όσον αφορά στις επενδύσεις, τα τελευταία οκτώ χρόνια σημειώνεται κατακόρυφη μείωση 

των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών των Ισπανών, η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
αβεβαιότητα που έχει δημιουργήσει στους υποψήφιους επενδυτές η κρίση χρέους της Ελλάδας. 
Παράλληλα, θα πρέπει να συνυπολογίζεται η επικρατούσα, τα τελευταία έτη, πολιτική των μεγάλων 

ισπανικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό
33

, η οποία προβλέπει την αποδέσμευση 

                                                           
32

  Στοιχεία Cruise Lines International Association 
33

 Επεξεργασία τροφίμων-ποτών, κλωστοϋφαντουργία, ενδύματα, μεταλλουργία, τεχνολογία, ενέργεια, μηχανήματα, ηλεκτρισμός, 

υποδομές, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, ασφάλειες, ξενοδοχεία. 
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από περιφερειακού ενδιαφέροντος αγορές, προκρίνοντας την ενίσχυση της παρουσίας τους σε 
επιλεγμένο αριθμό αγορών-χωρών, με προϋποθέσεις μεγιστοποίησης αποδόσεων. Παρά όλα αυτά, 
οι τομείς με δυνατότητα προσέλκυσης ισπανικών επενδύσεων στην Ελλάδα εξακολουθούν να είναι 
τα τεχνικά έργα υποδομών (μεταφορές, περιβάλλον), η ενέργεια και οι υπηρεσίες (τουρισμός). 
Παράλληλα, θα ήταν σκόπιμη η διερεύνηση προοπτικής συνεργασιών σε κλάδους της μεταποίησης 
(ενδεικτικά, βιομηχανία τροφίμων-ποτών, φαρμακευτικά) και της καινοτομίας (λ.χ. τεχνολογίες 
επικοινωνιών και πληροφορικής, βιοτεχνολογία), που προσφέρονται για την αξιοποίηση 
υφιστάμενης τεχνογνωσίας επιχειρήσεων των δύο χωρών και από τις οποίες δύναται να 
προκύψουν συνέργειες μακροπρόθεσμου χαρακτήρα. 

    
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΝΔΟΡΑΣ 
 
Το Πριγκιπάτο της Ανδόρας ευρίσκεται στην περιοχή των Πυρηναίων, έχει έκταση 468 τετρ. 

χλμ. και πληθυσμό 71.732 (2015). Το συνολικό μήκος της χώρας είναι 40 χλμ. Πρωτεύουσα είναι η 
Andorra la Vellα. H χώρα συνορεύει βορειανατολικά με την περιοχή Foix της Γαλλίας και νοτιοδυτικά 
με την Ισπανία. Επίσημη γλώσσα της χώρας είναι η Καταλανική. Άλλες γλώσσες σε κοινή χρήση 
είναι η Ισπανική και η Γαλλική. Το 24,5% του πληθυσμού είναι ισπανικής καταγωγής, το 13,7% 
πορτογαλικής και το 3,8% γαλλικής. 

 

Το Πριγκιπάτο της Ανδόρας είναι αυτοτελές μεν, αλλά υπό την προστασία του εκάστοτε 
Προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας. Αρχηγός Κράτους είναι, από κοινού, ο εκάστοτε Πρόεδρος 
της Γαλλίας και ο επίσκοπος του Urgel. Το πολίτευμα της Ανδόρας είναι κοινοβουλευτική 
δημοκρατία. Το τελευταίο Σύνταγμα της χώρας εγκρίθηκε με δημοψήφισμα, το 1993. Το 
Κοινοβούλιο (Γενικό Συμβούλιο) αποτελείται από 28 μέλη, των οποίων η θητεία διαρκεί 4 έτη.  

 
Η Ανδόρα είναι μέλος του Ο.Η.Ε από το 1993 και του Συμβουλίου της Ευρώπης από το 

1994. Επίσης είναι μέλος του O.S.C.E και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. Οι 
προτεραιότητες της κυβέρνησης είναι η οικονομία και οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
τελευταίες έχουν να κάνουν με την νομοθεσία που αφορά τις τραπεζικές καταθέσεις, αλλά και τις 
δασμολογικές ρυθμίσεις του διμερούς εμπορίου. 

 
Οικονομία 
 
Η οικονομία της Ανδόρας βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, από τις οποίες προέρχεται το 

70% του Α.Ε.Π. (διακρίνονται ιδιαίτερα το εμπόριο, ο τουρισμός και ο χρηματοπιστωτικός τομέας).34 
Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία (2015), το ΑΕΠ της χώρας ανήλθε στα €2,53 δισ., 
αυξημένο έναντι του προηγουμένου έτους κατά 0,8%. Το κατά κεφαλή εισόδημα διαμορφώθηκε σε 
€35.342, από €35.786. Η αύξηση του Α.Ε.Π., προήλθε από την αύξηση της δραστηριότητας στον 
τομέα της μεταποίησης (2%) και των υπηρεσιών (1,7%), ενώ οι κατασκευές είχαν πιο περιορισμένη 
συμβολή (0,9%). Στις υπηρεσίες, η απόδοση του τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
σημειώθηκε υποχώρηση (-3,5%), ενώ στον τουρισμό ήταν βελτιωμένη (0,9%). Ο πρωτογενής 
τομέας είχε μείωση 4,9%. Το νόμισμα της χώρας είναι το ευρώ. Ο πληθωρισμός κινείται σε πολύ 
χαμηλά επίπεδα, το δε 2015 ήταν αρνητικός (-1%). Η ανεργία κινείται επίσης σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα και σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που καλύπτουν το 2015 ήταν 1,5%. 

 
Υπολογίζεται ότι το 2015 επισκέφθηκαν τη χώρα 7,9 εκ. τουρίστες (7,8 εκ. το 2014), 

ελκυόμενοι από το ειδικό χαμηλό φορολογικό καθεστώς στα καταναλωτικά αγαθά και τις 
ανεπτυγμένες χειμερινές τουριστικές υποδομές. Περίπου το 70% των τουριστών είναι ημερήσιοι 
επισκέπτες, χωρίς διανυκτερεύσεις, προερχόμενοι από την Γαλλία και την Ισπανία. Από τους 

                                                           
34

 ΠΗΓΗ: Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών της Ανδόρας 
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τουρίστες που πραγματοποίησαν διανυκτερεύσεις, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών προέρχεται 
επίσης από την Ισπανία και την Γαλλία. 

 
Ο τραπεζικός τομέας, λόγω των χαμηλών φορολογικών συντελεστών και του απορρήτου 

των συναλλαγών, προσέλκυε παραδοσιακά κεφάλαια και κατ’ επέκταση συνεισφέρει σημαντικά στο 
Α.Ε.Π. Βάσει της Συμφωνίας Συνεργασίας με την Ε.Ε. (2004), προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η 
φορολόγηση των κεφαλαιακών προσόδων για τους αλλοδαπούς καταθέτες. Έκτοτε, υπήρξε 
σημαντική πίεση, από την διεθνή κοινότητα, προς την Ανδόρα για να άρει τους κανονισμούς ως 
προς το τραπεζικό απόρρητο, που ευθύνονται για το χαρακτηρισμό της χώρας ως "φορολογικού 
παραδείσου". Το 2016 υπογράφηκε συμφωνία με την ΕΕ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά 
με τραπεζικά ιδρύματα και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, η οποία αναμένεται να τεθεί σε 
εφαρμογή το 2018. Το 2012 εφαρμόστηκε για πρώτη φορά φόρος εταιρειών (10%), ενώ από τον 
Ιανουάριο του 2015 εφαρμόζεται φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων (10%). 

 
Η γεωργική παραγωγή είναι μικρή, καθώς μόνο το 2% της συνολικής επιφάνειας είναι 

καλλιεργήσιμο και οι ανάγκες σε τρόφιμα καλύπτονται κυρίως από εισαγωγές. Η κτηνοτροφία λόγω 
των αμνοεριφίων έχει σημαντικότερη οικονομική σημασία. Η βιομηχανική παραγωγή επικεντρώνεται 
στην παραγωγή προϊόντων καπνού και επίπλων. 

 
Εξωτερικό εμπόριο 
 
Από το 1991 ισχύει τελωνειακή ένωση μεταξύ Ανδόρας και ΕΕ, μόνο για τα βιομηχανικά 

προϊόντα (μηδενικοί δασμοί), όχι όμως για τα αγροτικά προϊόντα, όπου για ορισμένα εξ αυτών 
(γαλακτοκομικά, καπνό και αλκοόλ) εξακολουθούν να υπάρχουν δασμολογικοί περιορισμοί. Το 90% 
των εμπορικών συναλλαγών της Ανδόρας πραγματοποιείται με την ΕΕ. Το Μάρτιο του 2014, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την έναρξη διαπραγματεύσεων για συμμετοχή της Ανδόρας στην 
ενιαία αγορά (μαζί με το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο). Οι συνολικές εξαγωγές της χώρας το 2015 
ανήλθαν σε €80,6 εκ. (€73,7 εκ. το 2014), ενώ οι εισαγωγές έφτασαν στα €1,16 δισ. (€1,17 δισ. το 
2014) Οι κυριότερες εισαγωγές προέρχονται, παραδοσιακά, κατά κύριο λόγο από την Ισπανία και 
δευτερευόντως από την Γαλλία. Το 2014, οι Ισπανικές εξαγωγές ανήλθαν στα €742,7 εκ. (€722,8 εκ. 
το 2014) και οι γαλλικές στα €184,8 εκ. (€181,8 εκ. το 2014). Οι ελληνικές εξαγωγές έφθασαν το 
2015 στα €335,7 χιλ. (€269,32 χιλ. το 2014), ενώ οι εισαγωγές ήταν €47,99 (€12,18 χιλ. το 2014). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 
(A) ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
Avenida Doctor Arce, 24 Madrid 28002 
Tel.: 00 34 (91) 564 46 53, Fax: 00 34 (91) 564 46 68  
e-mail: gremb.mad@mfa.gr 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
Avenida Doctor Arce, 24 Madrid 28002 
Tel.: 00 34 (91) 564 45 92, Fax: 00 34 (91) 564 59 32  
e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr,  www.agora.mfa.gr/es73 
 
(Β) ΔΙΜΕΡΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ 
 
CAMARA DE COMERCIO HISPANO-GRIEGA 
Calle Santa Cruz de Marcenado 31, 1ª planta, 28015 - Madrid 
Tel.: 0034 915490309 
e-mail: secretaria@camarahispanogriega.com, www.camarahispanogriega.com  
 
HELLENIC-SPANISH CHAMBER OF COMMERCE 
Πούλιου 8, Αμπελόκηποι, 11523, Αθήνα 
Tel.: 0030 210 6801074 
e-mail: info@hellenicspanishchamber.gr, www.hellenicspanishchamber.gr  
 
(Γ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD  
Pº. de la Castellana, 162. 28046-Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 583 74 00 
www.mineco.gob.es  
 
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS  
C/. Alcalá, 9 Pº Castellana, 162, Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 595 80 00 
www.minhap.gob.es  
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO 
Pº de la Castellana 160. 28046 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 349 46 40 / 902 44 60 06  
 www.minetur.gob.es  

mailto:gremb.mad@mfa.gr
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:secretaria@camarahispanogriega.com
http://www.camarahispanogriega.com/
mailto:info@hellenicspanishchamber.gr
http://www.hellenicspanishchamber.gr/
http://www.mineco.gob.es/
http://www.minhap.gob.es/
http://www.minetur.gob.es/
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL 
Calle Agustín de Betancourt, 4, 28071, Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 363 00 00  
www.empleo.gob.es  
 
 
(Δ) ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 
INVEST IN SPAIN 
C/Orense, 58. 3ª planta, 28020 Madrid 
Tel.: 00 (34) 91 503 58 00 
www.investinspain.org  
 
SECRETARÍA DE ESTADO DE COMERCIO 
Paseo de la Castellana,160-162, 28046 Madrid 
Tel.: 00 34 (902) 44 60 06 / 00 34 (91) 349 46 40 
www.comercio.mityc.es  
 
INSTITUTO ESPAÑOL DE COMERCIO EXTERIOR (ICEX) 
Paseo de la Castellana,14-16, 28046 Madrid 
Tel.: 00 34 (902) 34 90 00 
www.icex.es  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO E INVERSIONES 
Paseo de la Castellana,162, 28046 Madrid 
Tel.: 00 34 (902) 44 60 06 
www.mityc.es  
 
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INCENTIVOS REGIONALES 
Paseo de la Castellana,162. Planta 21, 28046 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 583 49 65 
www.pap.meh.es  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS 
C/ Alcalá, 5, 28014 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 595 80 00 
www.meh.es  
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO 
Paseo del Prado, 6, 28014 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 209 95 00 
www.tesoro.es  
 
CENTRO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO INDUSTRIAL (CDTI) 
C/ Cid, 4, 28001 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 581 55 00 / 209 55 00 
www.cdti.es  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
Paseo de la Castellana,160. Planta 11-12, 28046 Madrid 
Tel.: 00 34 (900) 19 00 92 
www.ipyme.org  

http://www.empleo.gob.es/
http://www.investinspain.org/
http://www.comercio.mityc.es/
http://www.icex.es/
http://www.mityc.es/
http://www.pap.meh.es/
http://www.meh.es/
http://www.tesoro.es/
http://www.cdti.es/
http://www.ipyme.org/
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DIRECCIÓN GENERAL DE (TRABAJO) EMPLEO 
C/ Pío Baroja, 6Μ 28009 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 363 18 01 / 02, Fax: 00 34 (91) 363 20 38 
www.mtas.es  
 
SECRETARÍA DE ESTADO DE INMIGRACIÓN Y EMIGRACIÓN 
C/ José Abascal, 39.1ª planta, 28003 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 363 70 00 
www.mtas.es  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS Y ASISTENCIA CONSULARES 
C/ Juan deMena, 4, 28014 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 379 17 00 
www.mae.es  
 
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (AEAT): 
DPTO. DE ADUANAS E IMPUESTOS ESPECIALES 
Avda.Llano Castellano,17, 28071 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 728 94 50 
www.aeat.es  
 
MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y MEDIO RURAL Y MARINO 
Paseo de la Infanta Isabel,1, 28071 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 347 53 68 / 347 57 24 
www.marm.es  
 
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (SEPE/SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

ESTATAL) 
C/ Condesa de Venadito, 9, 28027 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 585 98 88 
www.inem.es  
 
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE FINANCIACIÓN DEL DESARROLLO (COFIDES) 
C/ Príncipe de Vergara,132. 9ª planta, 28002 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 745 44 80 / 562 60 08, Fax.: 00 34 (91) 561 00 15 
www.cofides.es  
 
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (CSIC) 
C/ Serrano,117, 28006 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 568 14 00, Fax.: 00 34 (91) 411 30 77 
www.csic.es 
 
INSTITUTO NACIONAL DE ESTATISTICA 
www.ine.es  
 
 
(Ε) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ 
 
CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE 

ESPAÑA (CSC) 
C/ Ribera del Loira,12, 28042 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 590 69 00 

http://www.mtas.es/
http://www.mtas.es/
http://www.mae.es/
http://www.aeat.es/
http://www.marm.es/
http://www.inem.es/
http://www.cofides.es/
http://www.csic.es/
http://www.ine.es/
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e-mail: info@cscamaras.es, www.camaras.org  
 
CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES (CEOE) 
C/ Diego de León, 50, 28006 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 566 34 00 
e-mail: ceoe@ceoe.es, www.ceoe.es  
 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (CEPYME) 
C/ Diego de León, 50, 28006 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 411 61 61 
e-mail: cepyme@cepyme.es, www.cepyme.es  
 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECI) 
Avda. Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 583 81 00 
www.aeci.es  
 
INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍADE CUENTAS 
C/Huertas, 26, 28014 Madrid 
Tel: 00 34 (91) 389 56 00 
www.icac.meh.es  
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
C/ Rafael Bergamin,16 B, 28043 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 547 37 56 / (91) 547 44 65, Fax.: 00 34 (91) 541 34 84 
e-mail: info@aeca.es, www.aeca.es 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA  
C/ Monte Esquinza, 34 - 2º B, 28010 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 308 01 61, Fax: 00 34 (91) 391 35 93 
e-mail: consultoras@consultoras.org, www.consultoras.org  
 
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I SERVEIS D’ANDORRA 
Prat de la Creu 8, AD 500, Andorra de la Vella, Principat d´ Andorra 
Tel.: 00376 809292, Fax: 00376 809293 
e-mail: ccis@andorra.ad, www.ccis.ad  
 
(ΣΤ) ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 
(SECCIÓN DE ENTIDADES SUPERVISADAS Y PROFESIONALES) 
C/Miguel Ángel,11, 28010 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 585 15 00 / (902) 14 92 00, Fax: 00 34 (91) 585 17 01 
www.cnmv.es  
 
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES (BME) 
Plaza de la Lealtad,1, 28014 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 709 50 00 / 589 11 84 (Protector del Inversor), Fax: 00 34 (91) 589 12 52 
e-mail: infobolsamadrid@grupobme.es, www.bolsamadrid.es  
 
BOLSA DE BARCELONA 
Paseo de Gracia,19, 08007 Barcelona 
Tel.: 00 34 (93) 401 35 55, Fax: 00 34 (93) 401 36 50 

mailto:info@cscamaras.es
http://www.camaras.org/
mailto:ceoe@ceoe.es
http://www.ceoe.es/
mailto:cepyme@cepyme.es
http://www.cepyme.es/
http://www.aeci.es/
http://www.icac.meh.es/
mailto:info@aeca.es
http://www.aeca.es/
mailto:consultoras@consultoras.org
http://www.consultoras.org/
mailto:ccis@andorra.ad
http://www.ccis.ad/
http://www.cnmv.es/
mailto:infobolsamadrid@grupobme.es
http://www.bolsamadrid.es/


 

63 
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ – ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Madrid 

Tel: 0034915644592, Fax: 0034915645932, e-mail: ecocom-madrid@mfa.gr 

e-mail: informacion@borsabcn.es, www.borsabcn.es  
 
BOLSA DE BILBAO 
C/ José María Olábarri,1, 48001 Bilbao 
Tel.: 00 34 (94) 403 44 00, Fax: 00 34 (94) 403 44 30 
e-mail: bolsabilbao@bolsabilbao.es, www.bolsabilbao.es  
 
BOLSA DE VALENCIA 
C/ Libreros, 2-4, 46002 Valencia 
Tel.: 00 34 (96) 387 01 00, Fax: 00 34 (96) 387 01 33 / 60 
e-mail: webmaster@bolsavalencia.es, www.bolsavalencia.es 
 
 
(Ζ) ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
 
BANCO DE ESPAÑA (OFICINAS CENTRALES) 
C/ Alcalá, 48, 28014 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 338 50 00, Fax: 00 34 (91) 338 54 87 
e-mail: infoweb@bde.es, www.bde.es  
 
INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) 
Paseo del Prado, 4, 28014 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 592 16 00 / (900)12 11 21, Fax: 00 34 (91) 592 17 00 
e-mail: ico@ico.es, www.ico.es 
 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA 
C/Velázquez 64-66, 28001 Madrid 
e-mail: aeb@aebanca.es, www.aebanca.es, Tel.: 00 34 (91) 789 13 11 
 
 
(Η) ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 
 
Γενικού περιεχομένου 
 
EFE Agency: www.efe.com 
El País: www.elpais.es 
El Mundo: www.elmundo.es  
ABC: www.abc.es 
La Vanguardia: www.lavanguardia.com 
El Periódico de Catalunya: www.elperiodico.com 
La Razón: www.larazon.es 
El Correo: www.elcorreo.com 
La Voz de Galicia: www.lavozdegalicia.com 
El Diario Vasco: www.diariovasco.com 
La Nueva España: www.lanuevaespana.es 
 
Οικονομικού περιεχομένου 
 
Cinco Dias: www.cincodias.com 
El Economista: www.eleconomista.es  
Expansion: www.expansion.com  
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http://www.lavozdegalicia.com/
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(Θ) ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 
 
INTERNATIONAL OLIVE OIL COUNCIL 
Principe de Vergara, 154, 28002 Madrid 
Tel.: 00 34 (91) 590 36 38, Fax: 00 34 (91) 563 12 63 
e-mail: iooc@internationaloliveoil.org, www.internationaloliveoil.org  
 
WORLD TOURISM ORGANIZATION 
Capitán Haya 42, 28020 Madrid 
Tel .: 00 34 (91) 567 81 00, Fax: 00 34 (91) 571 37 33 
e-mail: omt@unwto.org, www.unwto.org 
 
 

mailto:iooc@internationaloliveoil.org
http://www.internationaloliveoil.org/
mailto:omt@unwto.org
http://www.unwto.org/

