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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

 

 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 

 

 Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ισπανίας το τρίτο τρίμηνο του 2017 αυξήθηκε κατά 

0,8% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό αυτό είναι ένα δέκατο λιγότερο 

από το δεύτερο τρίμηνο του 2017, οπότε ήταν 0,9%. 

 Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,1%, δηλαδή στα 

205.560 εκατ. ευρώ, νέο υψηλό ιστορικό, όπως ανέφερε πρόσφατα το Υπουργείο 

Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας.  Ωστόσο, αυτή η αύξηση των εξαγωγών, 

η οποία κατέγραψε καλύτερη εξέλιξη από εκείνες της ευρωζώνης και της ΕΕ, δεν 

αντιστάθμισε τη σημαντική επίσης αύξηση των εισαγωγών, η οποία ανέκαμψε την ίδια 

περίοδο κατά 11,1% , δηλαδή στα 224.121 εκατ. ευρώ. 

 Η Ισπανία είναι μια χώρα που εξάγει όλο και περισσότερο, σύμφωνα με τις μηνιαίες 

στατιστικές. Συγκρίνοντας την περίοδο πριν από την κρίση με την περίοδο μετά κρίσης, 

σήμερα διαπιστώνονται ήδη 150.000 εταιρείες που εξάγουν, ενώ πριν υπήρχαν μόνο 

50.0000-αριθμός που έχει τριπλασιαστεί. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό αυξάνονται με ρυθμό 

9,1%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο 

Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας. 

 Tο δημόσιο χρέος στην Ισπανία ανήλθε σε 1.136.171 εκατομμύρια ευρώ το τρίτο τρίμηνο 

του έτους, το οποίο αντιπροσωπεύει το 98,7% του ΑΕΠ. 

 Ο Βάσκος Πρόεδρος Íñigo Urkullu  υπερασπίζεται τον βασκικό τρόπο υπολογισμού της 

χρηματοδότησης του προϋπολογισμού, εκτιμώντας  ότι αυτός μπορεί να αποτελέσει  το 

μοντέλο για την προσέγγιση της συζήτησης για την συνολική μεταρρύθμιση του συστήματος 

χρηματοδότησης  των Αυτονομιών.  Το σύστημα αυτό που βασίζεται στην αρχή της 

δημοσιονομικής και φορολογικής ευθύνης, θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως μοντέλο για την 

δημιουργία ενός αποκεντρωμένου συστήματος χρηματοδότησης που θα ήταν πιο 

αποτελεσματικό, δίκαιο και αλληλέγγυο. Το βασκικό μοντέλο, κατά αυτόν,  αποτελεί  ένα 

διαφανές καθεστώς φορολογικής μεταχείρισης κατά τρόπον ώστε εάν  η Χώρα των Βάσκων  

θέλει να ξοδέψει περισσότερα σε υπηρεσίες  θα πρέπει να προβεί σε αύξηση των φόρων ή 

σε μείωση  άλλων δαπανών και διαβεβαιώνει  ότι δεν ευνοεί την μείωση των φόρων ούτε 

δίνει το δικαίωμα στην Χώρα των Βάσκων να μετατραπεί σε φορολογικό παράδεισο. 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
 



2 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr,  

 

  
 

Η τελευταία εβδομάδα του έτους αποτέλεσε την πιο περίπλοκη για το ισπανικό 

χρηματηστήριο, με όλα τα βλέμματα στραμμένα στις περιφερειακές εκλογές που 

διεξήχθησαν στις 21 Δεκεμβρίου στη Καταλονία, μετά την εφαρμογή του άρθρου 155 

από την κυβέρνηση. Η πόλωση μεταξύ εκείνων που υποστηρίζουν την παραμονή και 

αυτών που επιθυμούν την απόσχιση της Καταλονίας άσκησε ισχυρές πιέσεις στην 

αγορά, σύμφωνα με τις επενδυτικές τράπεζες.  

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 

 Η ισπανική τράπεζα Kutxabank χορηγεί στους πελάτες της καταναλωτικά δάνεια 

συνολικού ποσού 40 εκατ. ευρώ, για την περίοδο των Χριστουγέννων, για αιτήματα 

κλίμακας μεταξύ 300 ευρώ μίνιμουμ εώς 3000 ευρώ μάξιμουμ. 

 Η CaixaBank υπέγραψε αυτό το μήνα συμφωνία με την Ένωση Εμπόρων της Ναβάρας, 

με σκοπό την υποστήριξη των εκστρατειών που ξεκινούν διάφορες τοπικές ενώσεις για 

την ενίσχυση των πωλήσεων τοπικών εμπορικών καταστημάτων, πριν από τις εορτές 

των Χριστουγέννων. 

 Η ισπανική Ibercaja Banco, αυτή τη στιγμή επεξεργάζεται ένα νέο στρατηγικό σχέδιο με 

χρονικό ορίζοντα το έτος 2020, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη, καινοτομία και 

ψηφιοποίηση της τράπεζας. 

  

 

 

 Η Gas Natural έθεσε σε λειτουργία τα πρώτα δύο φωτοβολταϊκά εργοστάσιά της στον 

κόσμο. Η εταιρεία φυσικού αερίου έχει θέσει σε λειτουργία δύο εργοστάσια στη Βραζιλία 

με ισχύ 68 MW που αγόρασε από τη Gransolar μέσω της θυγατρικής της Global Power 

Generation (GPG). Η Gas Natural Fenosa ανέφερε ότι θα επενδύσει περίπου 85 

εκατομμύρια ευρώ (περίπου 94 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ) για την ανάπτυξη αυτού του 

έργου. 

 H Neoenergía, θυγατρική της Iberdrola στη Βραζιλία ανέλαβε την κατασκευή 9 αιολικών 

πάρκων, μια επένδυση που υπολογίζεται στα 330 εκατ. ευρώ. Τα αιολικά αυτά πάρκα θα 

τεθούν σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2022. 

 Η ισπανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στο κλάδο της ενέργειας Endesa θα 

επενδύσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ για τον εκσυγχρονισμό, την ψηφιοποίηση και την 

αυτοματοποίηση του δικτύου της. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Ενέργεια 
  

Τράπεζες 
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 Eπιτεύχθηκε συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και κοινωνικών εταίρων για αύξηση του 

κατώτατου μισθού στην Ισπανία κατά 4% τον Ιανουάριο και ακόμη ένα 15%  μέχρι το 

2020. Θα αυξηθεί από 707 ευρώ που είναι σήμερα στα 736 ευρώ και θα αγγίξει τα 850 

ευρώ μετά από δύο χρόνια. 

 Το τελευταίο έτος, παρόλο που ο αριθμός των απασχολουμένων στην Ισπανία 

αυξήθηκε κατά 521.700 άτομα, δηλαδή κατά 2,8% περισσότερο από ό, τι το 2016, οι 

αυτοαπασχολούμενοι μειώθηκαν κατά 30.700 άτομα, σύμφωνα με το Ετήσιο Συνέδριο 

Απασχόλησης. 

 Ο ιδιωτικός τομέας κάλυψε σχεδόν όλες τις θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, 

καθώς οι προσλήψεις αυξήθηκαν κατά 443.900 άτομα, ενώ ο δημόσιος τομέας 

αυξήθηκε κατά 58.200 άτομα. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της απασχόλησης που δημιουργήθηκε σε ολόκληρη την Ισπανία (2 

στις 3 θέσεις εργασίας) επικεντρώνεται στο εμπόριο και στη φιλοξενία (30,1%), στον 

κλάδο της δημόσιας διοικήσης και στις κοινωνικές υπηρεσίες (21,5%) και τέλος στη 

μεταποίηση (12,7%). 

 
 

 Ο ισπανικός τομέας γεωργικών προϊόντων καταγράφει νέες επιτυχίες στο εξωτερικό. Αυτό 

το έτος αναμένεται να σημειώσει νέο ρεκόρ πωλήσεων αγγίζοντας τα 50.000 εκατομμύρια 

ευρώ, σχεδόν διπλάσια από ό, τι πριν από μια δεκαετία- αποτελώντας τον όγδοο συνεχή 

χρόνο αυξήσεων. 

 Τα στοιχεία μέχρι το Σεπτέμβριο τ.έ. δείχνουν αύξηση των πωλήσεων στο εξωτερικό, 

φτάνοντας τα 37,131 εκατομμύρια ευρώ, δηλ. 7,62% περισσότερα από τα 34,500 

εκατομμύρια που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι, σύμφωνα με τα στοιχεία από το 

Υπουργείο Γεωργίας και Αλιείας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος (Mapama). 

 Η βρετανική αλυσίδα Marks and Spencer ξεκίνησε να πωλεί μία καινούρια ποικιλία 

αβοκάντο χωρίς κουκούτσι με βρώσιμο φλοιό, για να διευκολύνει την κατανάλωσή του. 

Αυτή η ποικιλία, καλλιεργείται στην Ισπανία, έχει μήκος μεταξύ πέντε και οκτώ εκατοστών 

και θα πωληθεί μόνο κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, σύμφωνα με το BBC. 

 

 
 
 

 Η αμερικανική φαρμακευτική πολυεθνική Lilly λάνσαρε πρόσφατα στην αγορά ένα πολλά 

υποσχόμενο φάρμακο για τον καρκίνο του μαστού που ανακαλύφθηκε στις εγκαταστάσεις 

του εργαστηρίου στην Ισπανία, στη περιοχή Alcobendas της Μαδρίτης το έτος 2006. 

Πρόκειται για το φάρμακο Verzenio, το οποίο έχει ήδη λάβει την έγκριση των 

υγειονομικών αρχών των ΗΠΑ και το οποίο αναμένεται να εγκριθεί για διάθεση στην 

Ευρωπαϊκή ‘Ενωση. 

Εργασία 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

Αγροτικός τομέας  
 
 



4 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr,  

 

 

 Η ισπανική Santander αγόρασε τη θυγατρική της Deutsche στην Πολωνία για 305 εκατ. 

ευρώ και μετατρέπεται στη τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Πολωνία. 

 Η ισπανική Alga Energy,αναγνωρίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως μία από τις 

ΜΜΕ με μεγαλύτερη προοπτική ανάπτυξης στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια εταιρεία που 

ασχολείται με τη μελέτη της βιοτεχνολογίας των μικροαλγών, με σκοπό τη χρήση τους στη 

διατροφή, την αισθητική, την υδατοκαλλιέργεια και μελλοντικά στον ενεργειακό τομέα. 

 
 

Η Ισπανία πρωταγωνιστεί στην ανάκαμψη της αγοράς εμπορικών ακινήτων στη Νότια 

Ευρώπη μετά την παγκόσμια κρίση στον κλάδο, χάρη στο συνεχές ενδιαφέρον των ξένων 

επενδυτών, οι οποίοι ήδη συγκεντρώνουν το 62% της επενδυτικής δραστηριότητας για 

ακίνητα φέτος. Συγκεκριμένα ο συνολικός όγκος των επενδύσεων υπολογίζεται ότι θα 

αγγίξει τα 8,9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2017, κάτι το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση 5% 

συγκριτικά με το περασμένο έτος και αποτελεί ποσοστό ρεκόρ για την μετά την κρίση 

περίοδο. 

 
 
 

 
Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 

FITUR (διεθνής έκθεση τουρισμού) Μαδρίτη, 17-21 Ιανουαρίου 2018 
http://www.ifema.es/fitur_01  

PROMOGIFT (διεθνής έκθεση για είδη δώρου) Μαδρίτη, 23-25 Ιανουαρίου 2018 
http://www.ifema.es/promogift_01  

BISUTEX (διεθνής έκθεση κοσμημάτων και αξεσουάρ) http://www.ifema.es/bisutex_01  
MADRIDJOYA (διεθνής έκθεση μοντέρνου κοσμήματος και ωρολογοποϊίας) 
http://www.ifema.es/madridjoya_01  
Μαδρίτη, 31 Ιανουαρίου-4 Φεβρουαρίου 2018 

INTERGIFT (διεθνής έκθεση ειδών δώρου και διακόσμησης) Μαδρίτη, 31 Ιανουαρίου-4 
Φεβρουαρίου 2018  
http://www.ifema.es/intergift_01 
  

 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 
 
 
Άλια Ν. Παπαναστασίου 
Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α΄ 
Προϊσταμένη Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

Ακίνητα 

http://www.ifema.es/fitur_01
http://www.ifema.es/promogift_01
http://www.ifema.es/bisutex_01
http://www.ifema.es/madridjoya_01
http://www.ifema.es/intergift_01
https://contrataciondelestado.es/

