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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2017 

 

 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 

 
0,9 ήταν το ποσοστό αύξησης της ισπανικής 
οικονομίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους 
σε σύγκριση με το προηγούμενο, σύμφωνα με 

στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE). Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ 
μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου ήταν 3,1%. H δημιουργία θέσεων εργασίας αυξήθηκε κατά 0,9% 
σε σύγκριση με 0,7% το προηγούμενο τρίμηνο.  
 
Οι επενδύσεις σε κεφαλαιουχικά αγαθά αυξήθηκαν κατά 1,5%, μετά από μια ισχυρή αύξηση 
της τάξεως του 3% το προηγούμενο τρίμηνο, η οποία συνδέεται με την υλοποίηση των 
αποφάσεων στα τέλη του έτους 2016. Παρατηρείται ελαφρά επιβράδυνση των 
εμπορευματικών ροών αλλά η συμβολή του ξένου τομέα στην οικονομία παραμένει θετική.  
 
Από την έναρξη ανάκαμψης της ισπανικής οικονομίας (2013) έχουν δημιουργηθεί 1.900.000 
θέσεις εργασίας και ο στόχος για το έτος 2020 είναι 20.000 θέσεις εργασίας. Λόγω της 
προβλεπόμενης συνέχισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης το ποσοστό ανεργίας 
αναμένεται να μειωθεί στο 13% στο τέλος του 2019. 
 
Ο υπουργός Οικονομικών Cristóbal Montoro απέκλεισε τη γενική μείωση του φόρου 
εισοδήματος για το 2018 και συμφώνησε στην μείωση φόρου εισοδήματος για ορισμένες 
κοινωνικές ομάδες και στην απαλλαγή κάποιων άλλων με εισόδημα κάτω των 14.000.  
 

 
Ο δείκτης Ibex του χρηματιστηρίου της Μαδρίτης 
σημείωσε ελαφριά άνοδο κατά 0,55% τον μήνα 

Ιούλιο, παραμένοντας το πιο κερδοφόρο στην Ευρώπη. 
 
 
 
 

Μακροοικονομικά μεγέθη 2ου τριμήνου 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 



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

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

 

 
Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 

 
Παρατηρούνται συνεχώς περισσότερες συγχωνεύσεις στην 
ισπανική τράπεζα και εκτιμάται ότι η LiberBank θα είναι η 

επόμενη. Η ισπανική τράπεζα Santander, ύστερα από την εξαγορά της Banco Popular που 
πραγματοποίησε τον Ιούνιο του 2017, συνέχισε με την πώληση του 51% των ακινήτων της 
Popular στην Blackstone για € 5 δις και δημιούργησε έτσι τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία 
ακινήτων στην Ισπανία. 
 

Την Ισπανία επισκέφτηκαν 36 εκατομμύρια τουρίστες μέχρι τον 
Ιούνιο, 15% περισσότερο από πέρυσι. Η ενοικίαση καταλυμάτων 
αγγίζει τα ανώτατα όρια στην Μαδρίτη και την Βαρκελώνη. Η 

Ομοσπονδία μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Ισπανίας εκφράζει ανησυχία για τις αρνητικές 
επιπτώσεις στην απασχόληση και την οικονομία που μπορούν να προκαλέσουν πλατφόρμες 
όπως η Airbnb και Uber.  
 

 
Εννέα από τα δεκατρία εργοστάσια αυτοκινήτων στην 
Ισπανία μείωσαν την παραγωγή τους κατά το πρώτο 

εξάμηνο του έτους 2017, όπως Seat Martorell, Renault Palencia, Ford Almussafes, Opel 
Figueruelas, PSA και τα εργοστάσια Vigo και Madrid, Volkswagen Navarra και Nissan 
Barcelona και Ávila. Η παραγωγή οχημάτων έκλεισε το πρώτο εξάμηνο με μείωση κατά 3,5% 
και οι πωλήσεις σε ιδιώτες μειώθηκαν κατά 4% τον μήνα Ιούλιο. Η εξαγωγική δραστηριότητα 
παρέμεινε σταθερή την ίδια περίοδο. 
 

 
Η Amazon ανακοίνωσε την επένδυση 60 εκ. στην ίδρυση ενός μεγάλου 
λογιστικού κέντρου 200.000 τ.μ. στον δήμο Illescas της πόλης του 

Τολέδο κατά το έτος 2018, όπου θα μπορούσαν να απασχοληθούν 1.100 υπάλληλοι. 
Επίσης, σκοπεύει να ιδρύσει ένα ακόμη 58.000 τ.μ. στο Getafe τον Οκτώβριο. Η εταιρεία 
εξετάζει την δημιουργία ενός δικτύου μέχρι και 25 αποθηκών. Δημιούργησε επίσης μία 
μικρότερη αποθήκη στην πόλη Alcobendas.  
 

 
H καταλανική φαρμακευτική εταιρεία Grifols ανακοίνωσε την 
επένδυση € 400 εκ. σε εταιρείες καινοτομίας. Επίσης, η 

καταλανική επιχείρηση ανακοίνωσε την αγορά μεριδίου 44% της καλιφορνέζικης 
φαρμακευτικής εταιρείας Giga Gen για $35 εκ, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, που ειδικεύεται 
στην έρευνα και ανάπτυξη προκλινικών βιοθεραπευτικών φαρμάκων.  
 
 
 

 

Τράπεζες - Santander 

Κλάδος ακινήτων  

Αυτοκινητοβιομηχανία 
 

Επενδύσεις  

Επενδύσεις - Εξαγορές 
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Η Gas Natural Fenosa συμφώνησε στην πώληση του  20% του 
μεριδίου της στην εταιρεία που κατέχει τα στοιχεία διανομής 
φυσικού αερίου στην Ισπανία (GNDB) σε μια κοινοπραξία 

επενδυτών που συγκροτείται από την Allianz Capital Partners και τον Καναδά Investment 
Plan Board Investment Board (CPPIB) για €1,5 δισ., σύμφωνα με τις εκθέσεις της εταιρείας 
προς την CNMV.  
 

 
Διμερείς Σχέσεις 

 
Η Enagás,  η κύρια εταιρεία διανομής φυσικού αερίου στην 
Ισπανία, εκφράζει το ενδιαφέρον της για τον φορέα διανομής 

φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, είναι ένας από τους έξι υποψηφίους που 
φιλοδοξούν να αναλάβουν το 66% της δημόσιας εταιρείας διανομής φυσικού αερίου της 
Ελλάδας, σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του ελληνικού ταμείου ιδιωτικοποιήσεων. 

Πηγές: Οικονομικός περιοδικός τύπος, Κεντρική Τράπεζα Ισπανίας, Στατιστική Υπηρεσία Ισπανίας 

 

 

 
Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 

MOMAD (ενδύματα), Μαδρίτη 1-3/9/2017, www.ifema.es 

HABITAT-VALENCIA (έπιπλα), Βαλένθια 19-22/9/2017, www.feriahabitatvalencia.com 

INTERGIFT – BIJUTEX- MADRIDJOYA (δώρα, κοσμήματα), Μαδρίτη 20-24/9/2017, 
www.ifema.es 

EQUIPLAST (πλαστικά), Βαρκελώνη 2-6/10/2017, www.equiplast.com 

EXPOQUIMIA (χημικά), Βαρκελώνη 2-6/10/2017, www.expoquimia.com  

FRUIT ATTRACTION (φρούτα, λαχανικά), Μαδρίτη 18-20/10/2017, www.ifema.es 

 
 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 
 

 
 

 

 

Αγοραπωλησίες 

Διμερείς Επενδύσεις 
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