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Στοιχεία για τα επίπεδα βιομηχανικής παραγωγής για τον Μάρτιο 2022 στην Ισπανία 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ), τα οποία αφορούν 

τον Μάρτιο του 2022, φαίνεται ότι συνεχίζεται να αυξάνεται η βιομηχανική παραγωγή, έπειτα 

από τη πτώση που καταγράφηκε τον Οκτώβριο του 2021, καθώς τους μήνες Νοέμβριο, 

Δεκέμβριο, Ιανουάριο και Φεβρουάριο σημειώθηκαν αυξήσεις ύψους 5,5, 3, 4 και 4,1% 

αντίστοιχα, με τον Μάρτιο όμως, να εμφανίζει την χαμηλότερη άνοδο (+1,1%). Αξίζει να 

σημειωθεί ότι, οι επιβραδυμένοι ρυθμοί της βιομηχανικής παραγωγής του Μαρτίου 2022, 

οφείλονται κατά βάση στις απεργίες των μεταφορέων εμπορευμάτων, σε προβλήματα 

προμηθειών και στον πόλεμο της Ουκρανίας. 

Η αύξηση του περασμένου Μαρτίου υποστηρίχθηκε από την άνοδο της παραγωγής των 

καταναλωτικών προϊόντων (+6%), σε μεγαλύτερο όμως βαθμό, των μη διαρκή αγαθών (+6,2%) 

σε σχέση με τα διαρκή αγαθά (+3,5%), όπως και από την αύξηση παραγωγής ενέργειας (+2,8%). 

Σημείωσε άνοδο, επίσης, ο τομέας των κεφαλαιουχικών αγαθών (+0,4%), ενώ πτώση 

παρατηρήθηκε στην παραγωγή των ενδιάμεσων προϊόντων (-3,2%).  

Αναφορικά με τις περιοχές, ο δείκτης ετήσιας βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε συγκριτικά με 

τον Μάρτιο του 2021 σε 13 κοινότητες, ενώ μειώθηκε στις υπόλοιπες 4 κοινότητες. Συγκεκριμένα, 

διαπιστώθηκαν οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις Βαλεαρίδες Νήσους (+15,9%), στην 

Εστρεμαδούρα (+9,1%) και στην Αυτόνομη Κοινότητα της Ναβάρας (+8,1%), ενώ οι πιο ισχυρές 

μειώσεις  πραγματοποιήθηκαν στη Γαλικία (-10%), στη Καστίλη και Λεόν (-7,3%) και Κανταβρία 

(-5,6%).  

Συνολικά, στο πρώτο τρίμηνο του 2022, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, 

κατά μέσο όρο, κατά 3,1%. Οι τομείς με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην παραγωγή τους για αυτό 

το διάστημα ήταν η βιομηχανία του ξύλου, του φελλού και η παραγωγή ρούχων, ενώ κατά κύριο 

λόγο, διαπιστώθηκαν μειώσεις στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων, στην προμήθεια 

νερού και στη διαχείριση αποβλήτων. Σε μηνιαία σύγκριση, με διορθωμένα δεδομένα, τον Μάρτιο 

όλοι σχεδόν οι τομείς παρουσίασαν αρνητικά ποσοστά, εκτός από τον κλάδο των μη διαρκή 

καταναλωτικών αγαθών. 
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