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Παρουσίαση εμπορικού ισοζυγίου Ισπανίας α΄ τριμήνου 2022 

Kατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, οι ισπανικές εξαγωγές αυξήθηκαν, κατά 23,9%, σε 

ετήσια βάση, φθάνοντας τα 89,611 δις ευρώ, ωστόσο και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 39%, 

αγγίζοντας τα 105,028 δις ευρώ. Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω μεγέθη, διαπιστώνεται ότι το 

εμπορικό έλλειμμα πενταπλασιάστηκε, σε σύγκριση με το 2021, φτάνοντας τα 15,416 δις ευρώ. 

Επίσης, παρατηρείται ότι οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 85,3% των εισαγωγών, με τον μη 

ενεργειακό τομέα να σημειώνει έλλειμμα, ύψους 4,364 δις ευρώ, ενώ το ενεργειακό έλλειμμα 

άγγιξε τα 11,052 δις ευρώ. 

Η άνοδος των τιμών της ενέργειας και των πρώτων υλών συντέλεσε σημαντικά στην αύξηση των 

εισαγωγών της χώρας. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι ενεργειακές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,805 

δις ευρώ, καθώς το α’ τρίμηνο του 2021 ήταν ίσες με 8,393 δις ευρώ, ενώ την ίδια περίοδο της 

φετινής χρονιάς σημείωσαν 19,197 δις ευρώ.  

 Επιπλέον, η ετήσια αύξηση των εξαγωγών, τους πρώτους τρεις μήνες του 2022, προήλθε από 

τον κλάδο των χημικών προϊόντων, των ποτών, του καπνού, των ενεργειακών προϊόντων, της 

διατροφής και των μη χημικών ημιτελών προϊόντων. Εντός Ευρώπης, οι εξαγωγές της Ισπανίας, 

που απευθύνονταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (63,4% του συνόλου), αυξήθηκαν κατά 28,4%. 

Συγκεκριμένα, στην Ευρωζώνη (που  αντιπροσωπεύει το 55,9% του συνόλου) σημείωσαν άνοδο 

ύψους 28,8%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. (7,6% του συνόλου) αυξήθηκαν, κατά 25,2%, 

ετησίως, τους πρώτους μήνες του έτους. Αναφορικά με τις εξαγωγές σε τρίτους προορισμούς, 

παρατηρήθηκαν, επίσης, αυξήσεις σε Λατινική Αμερική (+22%), Βόρεια Αμερική (+19,5%), Μέση 

Ανατολή (+19,2%) και Αφρική (+16,5%). Εντός της Ισπανίας, οι αυτόνομες κοινότητες με τις 

μεγαλύτερες αυξήσεις στις εξαγωγές τους ήταν τα Κανάρια Νησιά, η Κοινότητα της 

Μαδρίτης και η Ανδαλουσία. 

Όσον αφορά συγκεκριμένα τον μήνα Μάρτιο, οι εξαγωγές της Ισπανίας αυξήθηκαν, κατά 17,1%, 

σε ετήσια βάση, αγγίζοντας τον ιστορικά υψηλό αριθμό των 33,090 δις ευρώ. Οι εισαγωγές, 

επίσης, σημείωσαν άνοδο ύψους 31,6%, φτάνοντας τα 37,732 δις ευρώ. Οι εξαγωγές, για αυτό 

τον μήνα, αποτέλεσαν το 87,7% των εισαγωγών, με τον μη ενεργειακό τομέα να σημειώνει 

έλλειμμα ύψους 574 εκατ. ευρώ, ενώ το ενεργειακό έλλειμμα έφτασε τα 4,068 δις ευρώ. Αξίζει 

να αναφερθεί ότι η αύξηση στις εξαγωγές προήλθε από τον  τομέα των χημικών προϊόντων, των 

μη χημικών ημιτελών προϊόντων, των προϊόντων ενέργειας και άλλων εμπορευμάτων.  

Τέλος, τον Μάρτιο, οι πωλήσεις της Ισπανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποτέλεσαν το 64,2% 

του συνόλου, σημειώνοντας αύξηση, σε ετήσια βάση, ύψους 23,3%, εκ των οποίων οι εξαγωγές 

σε χώρες της Ευρωζώνης αυξήθηκαν κατά 23,5%, ενώ στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. 

μεγεθύνθηκαν  κατά 21,9%. Τέλος, οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες αντιπροσώπευσαν το 35,8% 

του συνόλου, σημειώνοντας άνοδο της τάξης 7,4% ετησίως.  
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