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                                                                                                              Μαδρίτη, 15 Μαΐου 2020  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – Η.Π.Α. 

 

Διμερές Εμπόριο Αγαθών 

  2017 2018 2019 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ Η.Π.Α. (σε 
ευρώ) 

12.468.065.710 12.786.753.176 13.739.766.361 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΑΠΟ Η.Π.Α. (σε 
ευρώ) 

13.565.495.895 13.173.708.991 15.533.633.989 

Πηγή: DataComex,  

 

Επενδύσεις 
  

2015 2016 2017 2018 2019 

Άμεσες Επενδύσεις από την Ισπανία 
προς τις Η.Π.Α. (σε εκ. ευρώ) 

Ροές 1.310,48 5.131,05 3.409,21 9.227,98 3.998,95 

Απόθεμα 70.743,06 77.892,64 72.675,57 Μ/Δ Μ/Δ 

Αμερικάνικες άμεσες επενδύσεις στην 
Ισπανία (σε εκ. ευρώ) 

Ροές 3.002,70 5.141,29 5.114,09 8.717,51 3.715,33 

Απόθεμα 60.097,05 64.834,06 70.569,17 Μ/Δ Μ/Δ 

Πηγή: DataInvex 

 

Τουριστικές Ροές 

 
 

2016 2017 2018 2019 

Αφίξεις Αμερικανών στην 
Ισπανία 2.001.813 2.637.484 2.959.487 3.332.654 

Ετήσια Μεταβολή 7,9% 31,8% 12,2% 12,6% 

Αφίξεις Ισπανών στις 
Η.Π.Α. 

807.447 826.818 876.248 943.248 

Ετήσια Μεταβολή 6.2% 2.4% 6.0% 7.6% 

     

Πηγές: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Ισπανίας, Εθνικό Γραφείο Ταξιδιών και Τουρισμού Η.Π.Α. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΏΝ ΣΧΕΣΕΩΝ  

ΙΣΠΑΝΙΑΣ – Η.Π.Α. 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Ισπανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής διατηρούν ιδιαίτερα στενές οικονομικές σχέσεις σε 

όλα τα επίπεδα, ήτοι στην ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών καθώς και στις επενδύσεις, 

απορροφώντας αξιοσημείωτο ποσοστό επί του συνόλου. Ιδιαίτερα για την Ισπανία, οι Η.Π.Α. 

αποτελεί τον μεγαλύτερο οικονομικό εταίρο εκτός Ε.Ε.. 

Οι ισπανικές ετιαιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα υποδομών, τα τελευταία πέντε έτη 

έχουν αναλάβει μεγάλα έργα στις Η.Π.Α., τα οποία ξεπερνούν σε σύνολο τα 34 δις ευρώ. 

Επιπλέον, το 80% του ελαιόλαδου που κυκλοφορεί στην εν λόγω αγορά, προέρχεται από την 

Ισπανία. Παρόλα αυτά, το 2019, η αμερικανική Κυβέρνηση υιοθέτησε δασμούς σε ορισμένα 

αγροτικά προϊόντα της Ισπανίας, συμπεριλαμβανομένου και του ελαιόλαδου, ως αντίποινα για 

τον αθέμιτο ανταγωνισμό της Airbus.  

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΑΘΩΝ 
 

Η αξία των εισαγωγών από τις Η.Π.Α. ξεπερνά την αξία των εξαγωγών στη συγκεκριμένη χώρα, 

δημιουργώντας εμπορικό έλλειμμα για την Ισπανία. Το ελλειμματικό ισοζύγιο παρατηρείται καθ’ 

όλη τη διάρκεια των ετών, πέραν του 2014, οπότε οι εξαγωγές προς τις Η.Π.Α. είχαν σημειώσει 

υψηλή αύξηση.  

(ποσά σε εκ. ευρώ) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΠΡΟΣ Η.Π.Α. 
10.657,47 11.504,15 11.371,26 12.468,07 12.786,75 13.739,77 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΑΠΌ Η.Π.Α. 
10.384,39 12.827,5 12.949,03 13.565,5 13.173,71 15.533,63 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 273,08 -1.323,35 -1.577,77 -1.097,43 -386,95 -1.793,87 

Πηγή: DataComex,  

Το εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών αυξάνεται ανά έτος, το 2019 οι εισαγωγές από τις Η.Π.Α. 

φθάνουν νέο υψηλό, ξεπερνώντας τα 15,5 δις ευρώ. Αντίστοιχα αυξάνονται και οι εξαγωγές της 

Ισπανίας στη χώρα της Βόρειας Αμερικής, καθώς το 2019 παρατηρήθηκε μία αύξηση της τάξης 

του 7,5% σε αυτές. Οι εισαγωγές, για το ίδιο έτος αυξήθηκαν κατά 17,9%. Σημειώνεται ότι, τα 

στατιστικά στοιχεία των αρχών Η.Π.Α. είναι αυξημένα σε σύγκριση με τα αντίστοιχα των 

ισπανικών αρχών και συγκεκριμένα, για το 2019, παρουσιάζουν ότι οι εξαγωγές Ισπανίας 

υπολογίζονται στα 15,1 δις ευρώ ενώ οι εισαγωγές στα 16,79 δις ευρώ. 
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Αναφορικά με τα προϊόντα, για το 2019, τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα Ισπανίας προς Η.Π.Α. 

ήταν: Μηχανές και Συσκευές και Υλικά Ηλεκτρικά [84 και 85] που αποτέλεσαν το 23,6% του 

συνόλου, Ορυκτά Καύσιμα και Λάδια [27] 11% του συνόλου, Αυτοκίνητα [87] και 

Φαρμακευτικά Προϊόντα [30] με 6,7% και 4,2% αντίστοιχα.  

Για τις εισαγωγές Ισπανίας από Η.Π.Α. σημαντικότερα αγαθά για το 2019 αποτέλεσαν: Ορυκτά 

Καύσιμα και Λάδια [27] αντιπροσωπεύοντας το 20% του συνόλου, Φαρμακευτικά Προϊόντα 

[30] με 18,3%, Μηχανές και Συσκευές [84] με 9,25% καθώς και Αερόπλοια [88] με 8,1%. 

Για να γίνει όμως κατανοητή η σπουδαιότητα που έχει το διμερές εμπόριο αγαθών για κάθε μία 

χώρα, είναι χρήσιμη η σύγκριση του εμπορίου με το σύνολο της κάθε μίας ξεχωριστά. 

Συγκεκριμένα, οι Η.Π.Α. αποτελούν για την Ισπανία τον έκτο μεγαλύτερο αποδέκτη των 

προϊόντων τους και τον δεύτερο εκτός Ε.Ε., μετά το Ην. Βασίλειο, με το ποσοστό επί του συνόλου 

να φθάνει το 4,7%. Αντίστοιχα, οι Η.Π.Α. αποτελούν τον πέμπτο μεγαλύτερο προμηθευτή της 

Ισπανίας, καθώς από την εν λόγω χώρα εισάγεται το 4,8% του συνόλου. Αποδεικνύεται ότι οι 

Η.Π.Α. αποτελούν στενό και σημαντικό εμπορικό εταίρο για την Ισπανία.  

Η σπουδαιότητα της Ισπανίας στο διεθνές εμπόριο αγαθών είναι αρκετά διαφορετική για τις 

Η.Π.Α.. Αναλυτικότερα, η Ισπανία είναι ο 24ος προμηθευτής της, λαμβάνοντας συνολικό ποσοστό 

επί του συνόλου περί το 0,67%. Η Ισπανία βρίσκεται στην έβδομη θέση προμηθευτών από την 

Ε.Ε., μετά τις Γερμανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Βέλγιο. Πιο μεγάλο είναι το 

ποσοστό στο σύνολο των εξαγωγών των Η.Π.Α., ήτοι 0,9%, που σημαίνει ότι η Ισπανία είναι ο 

20ος αποδέκτης των αμερικανικών προϊόντων και τον έκτο σε Ε.Ε. μετά από Γερμανία, Ολλανδία, 

Γαλλία, Βέλγιο και Ιταλία.  

Από τα ανωτέρω, συμπεραίνεται ότι η Ισπανία εξαρτάται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις Η.Π.Α. σε 

ό,τι αφορά τις ανταλλαγές αγαθών. .  

ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

(σε εκ. ευρώ) 2014 2015 2016 2017 2018 

ΕΞΑΓΩΓΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4.052,5 4.538,3 4.778,6 5.654,2 5.868,4 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3.548,1 4.083,5 4.085,4 4.078,2 3.925,7 

ΙΣΟΖΥΓΙΟ 504,4 454,8 693,2 1.576 1.942,7 

Πηγή: Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο (INE) 

 

Εν αντιθέσει με το εμπόριο προϊόντων, στο εμπόριο υπηρεσιών η Ισπανία παρουσιάζει θετικό 

εμπορικό ισοζύγιο, ήτοι προσφέρει υψηλότερης αξίας υπηρεσίες στις Η.Π.Α. από ό,τι οι τελευταίες 

στη χώρα της Ιβηρικής.  Αξιοσημείωτη είναι η συνεχής αύξηση των εξαγωγών από την Ισπανία, 
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καθώς εντός πενταετίας έφθασε το 44,8% ή 1,8 δις ευρώ. Σε εισαγωγές υπηρεσιών από Η.Π.Α., 

παρατηρείται μικρή διακύμανση. Τα στατιστικά στοιχεία των αρχών Η.Π.Α. διαφέρουν από τα 

αντίστοιχα του Εθνικού Στατιστικού Ινστιτούτου της Ισπανίας, παρουσιάζοντας μεγαλύτερα ποσά 

τόσο στις εισαγωγές όσο και στις εξαγωγές υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, για το 2018 οι εξαγωγές 

υπηρεσιών της Ισπανίας στην Αμερική υπολογίζονται στα 7,9 δις δολάρια Η.Π.Α. και οι εισαγωγές 

της στα 6,9 δολάρια Η.Π.Α..  

Όσον αφορά τη σημασία της αγοράς για κάθε χώρα, παρατηρείται ότι το ποσοστό των ισπανικών 

εξαγωγικών υπηρεσιών στις Η.Π.Α. στο σύνολο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο, με το 2018 να 

φθάνει το 8,8%. Οι Η.Π.Α. αποτελούν το τέταρτο προορισμό μετά από Ην. Βασίλειο, Γαλλία και 

Γερμανία. Οι Η.Π.Α. βρίσκονται υψηλότερα στους αποδέκτες ισπανικών υπηρεσιών από το 

σύνολο των χωρών της Νοτίου Αμερικής. Αποτελούν επιπλέον τέταρτο προμηθευτή υπηρεσιών 

της Ισπανίας,  μετά από Γερμανία, Γαλλία και Ην. Βασίλειο με ποσοστό επί του συνόλου 8,3%, το 

οποίο όμως βαίνει μειούμενο τα τελευταία έτη.  

Η Ισπανία καταλαμβάνει εμφανώς μικρότερο ποσοστό για το συνολικό εμπόριο υπηρεσιών των 

Η.Π.Α.. Συγκεκριμένα, οι ισπανικές υπηρεσίες αποτελούν το 1,4% του συνόλου των εισαγωγών, 

ενώ αποτελεί τον 20ο προμηθευτή της  και τον έκτο από Ε.Ε.. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται ανά 

έτος, καθώς το 2016 αποτελούσε το 1,2%. Η Ισπανία, καταλαμβάνει το 0,8% του συνόλου 

αμερικάνικων εξαγωγών και τον 25ο αποδέκτη της και τον έβδομο από την Ε.Ε.. 

ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
 

Οι διμερείς οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών είναι αρκετά ανεπτυγμένες στον τομέα των 

επενδύσεων. Οι δύο χώρες έχουν μεγάλα αποθέματα επενδύσεων, τα οποία τα τελευταία έτη 

έχουν αυξηθεί σημαντικά.  

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Ξένες Επενδύσεις Η.Π.Α. σε Ισπανία 
(απόθεμα) εκ. ευρώ 

50.630,84 52.701,71 60.097,05 64.834,06 70.569,17 

Ξένες Επενδύσεις Ισπανίας σε Η.Π.Α. 
(απόθεμα) εκ. ευρώ 

48.224,96 65.259,42 70.743,06 77.892,64 72.675,57 

Πηγή: DataInvex  

Ειδικότερα, οι αμερικανικές επενδύσεις στην Ισπανία, έχουν σημειώσει σημαντική άνοδο τα 

τελευταία έτη. Μεταξύ 2013 και 2017 αυτές, αυξήθηκαν κατά 19 δις ευρώ ή 39%. Το 2017, το 

απόθεμα των άμεσων ξένων επενδύσεων ξεπερνάει τα 70,5 δις ευρώ. Υπολογίζεται ότι στη χώρα 

δραστηριοποιούνται περί τις 760 αμερικανικές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν περισσότερα 

από 180.000 εργαζόμενους. Οι κυριότεροι τομείς επενδύσεων, τα τελευταία τέσσερα έτη, είναι η 

ενέργεια, το χονδρικό εμπόριο, η βιομηχανία χημικών και η κατασκευή αυτοκινήτων. Για το 

2019, οι ροές επενδύσεων από τις Η.Π.Α. στην Ισπανία μειώθηκαν από 8,7 δις το 2018 σε 3,7 δις 

ευρώ. 
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Αντίστοιχα, οι ισπανικές επενδύσεις στις Η.Π.Α. φθάνουν τα 72,6 δις ευρώ ενώ τα τελευταία έτη 

έχουν σημειώσει δραματική αύξηση. Εντός τεσσάρων ετών, αυξήθηκαν κατά 29,6 δις ευρώ ή 

61,5%. Το 2017 το απόθεμα μειώθηκε αλλά παρέμεινε μεγαλύτερο των 72,6 δις ευρώ. Το 2019 

οι ροές επενδύσεων μειώθηκαν κατά 56% σε σύγκριση με το 2018, πέφτοντας λίγο πιο κάτω από 

τα 4 δις ευρώ. Στις Η.Π.Α. δραστηριοποιούνται 640 ισπανικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται, 

κυρίως, στη Φλόριντα και, γενικότερα, στις νότιες πόλεις των Η.Π.Α., καθώς στις εν λόγω περιοχές 

χρησιμοποιείται ευρέως η ισπανική. Τα τελευταία τέσσερα έτη, οι κυριότεροι τομείς επενδύσεων 

είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, ηλεκτρική ενέργεια (συμβατική και ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας), το εμπόριο χονδρικής, η εξόρυξη πετρελαίου και αερίου και τα ακίνητα. 

Η ισχυρή οικονομική σχέση των δύο χωρών αντικατοπτρίζεται στις επενδύσεις, τόσο για την 

Ισπανία όσο και για τις Η.Π.Α., αν και για την Ισπανία η εξάρτηση είναι μεγαλύτερη. Συγκεκριμένα, 

το απόθεμα των αμερικανικών επενδύσεων είναι το μεγαλύτερο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 

χώρες, καταλαμβάνοντας το 16,4% του συνόλου. Επομένως, οι επενδύσεις από τις Η.Π.Α. είναι 

υψηλότερες από άλλες χώρες-εταίρους όπως το Ην. Βασίλειο, τη Γαλλία και την Ιταλία. 

Αντίστοιχα, επί σειρά ετών, η Αμερική αποτελούσε το μεγαλύτερο αποδέκτη των ισπανικών 

επενδύσεων, κατάσταση που άλλαξε το 2017 καθώς πέρασε στη δεύτερη θέση μετά το Ην. 

Βασίλειο.  

Μολονότι η συμβολή της Ισπανίας είναι αρκετά πιο μειωμένη για τις Η.Π.Α., είναι αξιοσημείωτη, 

καθώς καταλαμβάνει τη δέκατη θέση των χωρών επενδυτών στη χώρα, αποτελώντας το 1,8% 

του συνόλου.   

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από τα ανωτέρω στοιχεία, παρουσιάζεται η οικονομική σημασία των Η.Π.Α. για την Ισπανία, 

καθώς για την τελευταία αποτελεί μεγάλο προμηθευτή και αποδέκτη ισπανικών αγαθών, 

υπηρεσιών αλλά και επενδύσεων. Σε πολλές κατηγορίες, οι Η.Π.Α. ξεπερνούν σημαντικές 

ευρωπαϊκές χώρες στο εμπόριο ενώ στις επενδύσεις κατέχει πρωταρχική θέση.  

Αντίστοιχα, η χώρα της Ιβηρικής αποτελεί σημαντικό επενδυτή για τις Η.Π.Α. καθώς 

καταλαμβάνουν τη δέκατη θέση, ξεπερνώντας χώρες, όπως Αυστραλία και Κίνα (η Κίνα 

αναμένεται να αυξήσει την επενδυτική της θέση ταχέως). Σε εμπόριο όμως αγαθών και 

υπηρεσιών, η Ισπανία κατέχει μικρότερο ρόλο σε σύγκριση με άλλα κράτη τόσο της Ευρώπης 

όσο και του υπόλοιπου κόσμου. Οίκοθεν νοείται ότι πέραν των ανωτέρω συμπερασμάτων, η 

Ισπανία λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν από τις Η.Π.Α., δεδομένου του ρόλου της στην ευρωπαϊκή 

οικονομία αλλά και τη μεγάλη επιρροή της στη Λατινική Αμερική.  
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Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 
 

 

ΠΗΓΕΣ – ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού Ισπανίας: 
http://datainvex.comercio.es/ 
http://datacomex.comercio.es/  
www.icex.es 
 
Ισπανική Στατιστική Αρχή, www.ine.es 

Άλλες πηγές 

https://www.bea.gov/   

https://travel.trade.gov/research/monthly/arrivals/index.asp   

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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