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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 

 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 

 

 Ο κ. Πέδρο Σάντσεθ, σε συνάντηση με τον Γ.Γ. του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg, απέφυγε να 

συμφωνήσει για την αύξηση των αμυντικών δαπανών στο 2% του ΑΕΠ. Η Ισπανίδα 

Υπουργός Αμύνης Margarita Robles δήλωσε ότι αυτό δεν είναι εφικτό, προς το παρόν. 

Σημείωσε πάντως ότι θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνονται στις αμυντικές δαπάνες, τα 

χρήματα που ξοδεύει η χώρα στις αποστολές της στο εξωτερικό, πολλές από τις οποίες 

είναι του ΝΑΤΟ και σήμερα δεν συνυπολογίζονται.  

 Στην Ισπανία, επήλθε μείωση στο ΦΠΑ στον τομέα των οπτικοακουστικών παραγωγών, 

όπως και στην τιμή εισόδου στις κινηματογραφικές αίθουσες (από το 21% που ήταν για 6 

χρόνια έπεσε στο 10%). 

 Ο στόχος της ισπανικής κυβέρνησης για το τρέχον έτος σχετικά με το δημόσιο έλλειμμα, 

υπολογίζεται στο 2,7% του ΑΕΠ αντί για το 2,2% που είχε θέσει ως στόχο η προηγούμενη 

κυβέρνηση, ενώ για το 2019 1,8% του ΑΕΠ αντί για 1,3%, καθώς δεν θεωρείται ρεαλιστικός 

στόχος και θα έχει επίπτωση τόσο στους ρυθμούς ανάπτυξης όσο και στη δημιουργία 

θέσεων απασχόλησης. 

 Σύμφωνα με το ισπανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), το πετρέλαιο εσωτερικής 

καύσης και η βενζίνη συνεχίζουν την κλιμάκωση των τιμών τους, καθώς αυξήθηκαν κατά 

14,5% τον Ιούνιο, γεγονός που οδήγησε το Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) στο 2,3%. 

Επίσης, τα τρόφιμα, ιδιαίτερα τα φρέσκα φρούτα, συνέβαλαν στην άνοδο του δείκτη 

πληθωρισμού, ο οποίος βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, σε διάστημα μεγαλύτερο του 

ενός έτους.  

  
 

 
 Ο ισπανικός δείκτης του χρηματιστηρίου Ibex 35 σημείωσε άνοδο της τάξεως του 0,5% και 

υπερέβη τις 9.800 μονάδες σε μία από τις τελευταίες συνεδριάσεις του μήνα, με το ευρώ να 

παραμένει κάτω από την τιμή των 1,17 δολ. ΗΠΑ.  

 
 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 

 Η ισπανική τράπεζα BBVA επιδιώκει την καλύτερη λύση χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. 

Το Open Talent είναι ένας διαγωνισμός που διοργανώνεται από την τράπεζα, με στόχο την 

εξεύρεση των καλύτερων λύσεων χρηματοοικονομικής τεχνολογίας στον κόσμο, η οποία 

επιδιώκει να βοηθήσει τις νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, μέσω συμφωνιών 

συνεργασίας.  

  Η ισπανική τράπεζα Santander, το πρώτο εξάμηνο του 2018, σημείωσε κέρδη ύψους 3.752 

εκ. ευρώ, αύξηση κατά 4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

έτους, αφού κατέγραψε απώλειες ύψους 300 εκ. ευρώ για το κόστος ενσωμάτωσης της 

τράπεζας Banco Popular.  

 Σύμφωνα με την Banco de España, τα ισπανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν 

ελαφρώς χαλαρώσει τα κριτήρια έγκρισης και τους γενικούς όρους που εφαρμόζονται στα 

δάνειά τους κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους και σχεδιάζουν να συνεχίσουν να το κάνουν 

και κατά το τρέχον τρίμηνο. 

 Η Ισπανία είναι η δεύτερη ευρωπαϊκή χώρα με την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής στις 

τραπεζικές υπηρεσίες. Η μέση τιμή υπολογίζεται στα 38 ευρώ ετησίως, 58% λιγότερο από 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που κυμαίνεται στα 91 ευρώ ετησίως. Αυτές οι τραπεζικές 

υπηρεσίες περιλαμβάνουν: αναλήψεις μετρητών, μεταφορές, χρήση και συντήρηση 

πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Ηνωμένο Βασίλειο, με 

κόστος μόλις 20 ευρώ ετησίως, ενώ στην τρίτη θέση  βρίσκονται οι Κάτω Χώρες με 67 ευρώ 

ετησίως.  

 Η τράπεζα BBVA σημείωσε κέρδη 2,649 εκ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 2018, 

παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 14,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

2017. Όσον αφορά τα κέρδη που σημειώθηκαν ανά χώρα στην οποία δραστηριοποιείται, το 

Μεξικό αντιπροσωπεύει το 37,3% των συνολικών  κερδών, η Ισπανία το 23% με 793 εκ. 

ευρώ και οι χώρες της Νότιας Αμερικής το 30%. Αντίθετα, τα κέρδη της θυγατρικής της στην 

Τουρκία σημείωσαν πτώση της τάξεως του 0,2%, αντιπροσωπεύοντας συνολικά το 11,5%.  

 Η  Caixabank σημείωσε κέρδη 1,298 εκ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2018, αύξηση κατά 

54,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Το αποτέλεσμα 

οφείλεται στην αύξηση των βασικών δραστηριοτήτων του ομίλου, οι οποίες ανήλθαν σε 

4.091 εκ. ευρώ, αύξηση κατά 4,5%, αλλά και στη μείωση του κόστους και των 

επιχορηγήσεων, οι οποίες μειώθηκαν στα 283 εκ. ευρώ, δηλαδή 62,9% λιγότερο. Επίσης, η 

τράπεζα επωφελήθηκε από την αγορά του 100% της πορτογαλικής τράπεζας BPI, η οποία 

έχει συνεισφέρει στα συνολικά κέρδη, 76 εκ. ευρώ.  

Τράπεζες 
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 Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της πετρελαϊκής εταιρείας BP, στην Ισπανία, το 2017, η 

υδροηλεκτρική ενέργεια σημείωσε κατάρρευση της τάξεως του 49%, ως αποτέλεσμα της 

ιστορικής ξηρασίας που παρατηρήθηκε στη χώρα, ενώ η κατανάλωση άνθρακα αυξήθηκε 

κατά 28,5%. Από την άλλη πλευρά, οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα το 2017 αυξήθηκαν 

κατά 1,6%.  

 H υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, κα Teresa Ribera, τόνισε την πρόθεση της 

κυβέρνησης να ασκήσει βέτο σε όλες τις θαλάσσιες έρευνες για την εύρεση φυσικού αερίου 

και πετρελαίου. Ακόμη, η κα Ριβέρα ετοιμάζει νέο νόμο σχετικά με την κλιματική αλλαγή 

καθώς και τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται για τις εκπομπές αερίων από τα ορυκτά 

καύσιμα. Τέλος, η κυβέρνηση επιθυμεί να προβεί στο κλείσιμο πυρηνικών σταθμών και 

σταθμών παραγωγής ενέργειας από άνθρακα.  

 Η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC) ξεκίνησε έρευνα σχετικά με τη 

λειτουργία του συστήματος προσαρμογής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, μετά την 

ξαφνική και απότομη άνοδο των τιμών που σημειώθηκαν εντός του μήνα. Στη συγκεκριμένη 

έρευνα συμμετέχει και το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης. Οι τιμές που παρατηρήθηκαν 

είναι υψηλότερες από αυτές του Ιανουαρίου τ.έ., μήνα κατά τον οποίο σημειώθηκαν πολύ 

χαμηλές θερμοκρασίες. Στόχος της έρευνας είναι να διασφαλιστεί ότι η αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας λειτουργεί σωστά και να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για μία συγκυριακή άνοδο ή 

εάν συμβαίνει κάτι άλλο. 

 
 

 Μετά από διαβουλεύσεις με τριάντα οινοποιεία, η ισπανική ομοσπονδία κρασιών (FEV) 

ήταν η πρώτη που υιοθέτησε ένα σχέδιο δράσης για την προώθηση της καταπολέμησης 

της κλιματικής αλλαγής, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο που καταρτίστηκε διεθνώς 

από τον Διεθνή Οργανισμό Αμπέλου και Οίνου (OIV). Στα μέτρα που πρόκειται να 

ληφθούν, συμπεριλαμβάνονται η αποδοτικότερη χρήση του νερού, η αλλαγή στη 

διαχείριση του εδάφους, τα νέα συστήματα κλάδευσης, η αλλαγή της πυκνότητας των 

φυτειών και οι αλλαγές στη θέση των αμπελώνων. Ακόμη, θα ληφθούν μέτρα για την 

ενίσχυση του τομέα στην προσπάθειά του να μειώσει τις εκπομπές ρύπων και να 

επιτύχει μεγαλύτερη δέσμευση άνθρακα. 

 
 
 

 Η ισπανική κατασκευαστική Roadis θέλει να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στην 

Ευρώπη και τώρα επιδιώκει να εισέλθει στην Ελλάδα μετά την Πορτογαλία. Η ισπανική 

εταιρεία που ελέγχεται από την καναδική PSP κατέθεσε προσφορά μεταξύ 100-150 εκ. 

Αγροτικός τομέας  
 
 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

Ενέργεια 
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ευρώ για τα διόδια της Εγνατίας Οδού μήκους 648 χλμ. Η εταιρία με επικεφαλής τον κ.José 

Antonio Labarra συγκαταλέγεται μεταξύ των εταιρειών που έχουν προκριθεί και η 

προθεσμία υποβολής της τελικής προσφοράς έληξε στις 16 Ιουλίου.  

 Η Fira Barcelona υπέγραψε συμφωνία με την εταιρία που διοργανώνει την έκθεση 

Integrated Systems Europe (ISE),παγκόσμια έκθεση οπτικοακουστικών, για τη διεξαγωγή 

της από το 2020 στη Βαρκελώνη. Η έκθεση θα εγκαταλείψει την παραδοσιακή της έδρα στο 

Άμστερνταμ. Στην τελευταία διοργάνωσή της εκεί την επισκέφθηκαν πάνω από 80.000 

επαγγελματίες από όλο τον κόσμο. 

 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Naturgy αύξησε στα 1.600 εκ. δολάρια (περίπου 1.370 εκ. 

ευρώ) την αποζημίωση που ζήτησε από την Κολομβία ενώπιον των διεθνών διαιτητικών 

δικαστηρίων για την απόφαση που έλαβε πριν από ένα χρόνο η χώρα της Νότιας Αμερικής 

να παρέμβει και να ρευστοποιήσει τη θυγατρική της, Electricaribe. Η ισπανική εταιρεία είχε 

ποσοστό συμμετοχής της τάξεως του 85% στην Electricaribe.  

 Η Renfe, η ισπανική εταιρεία ισπανικών σιδηροδρόμων, σε συνεργασία με την ισπανική 

εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefonica πρόκειται να συνεργαστούν για την προώθηση της 

τεχνολογικής ανάπτυξης. Στις επιδιώξεις τους είναι η αναζήτηση νέων τεχνολογιών, με την 

παρουσίαση μιας θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και έναν επιταχυντή εκκίνησης.  

 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας, Iberdrola κατέγραψε κέρδη της τάξεως 1.410,5 εκ. ευρώ το 

πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, γεγονός που αντιπροσωπεύει πτώση της τάξεως του 

7,1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μείωση αυτή 

των κερδών οφείλεται στην απουσία «εκτάκτων περιστάσεων», καθώς κατά το 

προηγούμενο έτος, η εταιρεία υπό την προεδρία του κ. José Ignacio Sánchez-Galan 

κατέγραψε 442 εκ. ευρώ για τη συγχώνευση της Siemens Gamesa και για την 

αναθεώρηση των τιμών των χαρτοφυλακίου συμβάσεων φυσικού αερίου στην Ισπανία. Η 

εξέλιξη των συναλλαγματικών ισοτιμιών είχε επίσης αρνητική επίδραση, ύψους 69 εκ. 

ευρώ.  

 Η αυτοκινητοβιομηχανία Lexus θα πουλήσει 7.000 αυτοκίνητα στην Ισπανία το 2018, 

επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο τον έκτο συνεχόμενο χρόνο ανάπτυξης. 

 
 

 H τιμή των ενοικιαζόμενων κατοικιών αρχίζει να μειώνεται σε ορισμένες από τις ισπανικές 

πόλεις, όπου τα τελευταία χρόνια είχε αυξηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ενώ πρόκειται για μία 

εποχή που οι τιμές των ενοικίων ανεβαίνουν, χωρίς να υπάρχει κάποιος έλεγχος, οι 

μισθωτές φαίνεται να αρχίζουν να θέτουν κάποια όρια. Στη Βαρκελώνη, το 13,2% των 

ενοικιαζόμενων κατοικιών που βρίσκονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα αναζήτησης 

αγοράς και ενοικίασης ακινήτων, Idealista, μείωσε τις τιμές του κατά το μήνα Ιούνιο του 

τρέχοντος έτους, λόγω της έλλειψης ζήτησης. Στην Πάλμα ντε Μαγιόρκα, το ποσοστό αυτό 

έφτασε το 10,4%, στη Μαδρίτη το 9,8% και στο Σαν Σεμπαστιάν το 9%. 

Ακίνητα 
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 Η κυβέρνηση της Ισπανίας πρόκειται να αυξήσει την υποχρεωτική παράταση των 

συμβάσεων μίσθωσης από τρία σε πέντε χρόνια, να περιορίσει τις πρόσθετες εγγυήσεις 

που πρέπει να δοθούν σε μία μίσθωση και να αποκλείσει τις τουριστικές κατοικίες από τον 

νόμο Αστικών Μισθώσεων. Την σχετική ανακοίνωση έκανε ο Π/Θ, κ. Πέδρο Σάντσεθ στην 

ομιλία του στο ισπανικό Κοινοβούλιο στις 24/7. 

 Σύμφωνα με το ισπανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ), 

η  Ισπανία κατά τους 5 πρώτους μήνες του τρέχοντος έτους, υποδέχθηκε 

28,6 εκ. διεθνείς τουρίστες, γεγονός που αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 2%, σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου χρόνου. Επίσης, το ποσό που 

αυτοί δαπάνησαν έφθασε τα 29,550 εκ. ευρώ, 4,1% περισσότερο από την ίδια 

περίοδο του 2017.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης διέταξε την παύση λειτουργίας 147 τουριστικών 

διαμερισμάτων στην πόλη. Άλλα 362 παραμένουν ανοιχτά, αν και επρόκειτο να διεξαχθεί 

έρευνα για να διαπιστωθεί αν λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς. Τα περισσότερα 

από τα διαμερίσματα που εξετάζονται, βρίσκονται στις περιοχές Centro, Salamanca, 

Moncloa και Chamberí. 

 Το ισπανικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα CaixaBank και η ισπανική εταιρεία 

ESADECREAPOLIS υπέγραψαν συμφωνία για τη δημιουργία ενός Παρατηρητηρίου 

Τουριστικής Καινοτομίας. Στη συμφωνία προβλέπεται η προώθηση και διάδοση νέων 

γνώσεων σχετικά με την καινοτομία στον τομέα του τουρισμού, τόσο σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο όσο και την εφαρμογή τους στη διαχείριση των εταιρειών του κλάδου.  

 
 
 
 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 
 

Τουρισμός 

https://contrataciondelestado.es/

