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       Μαδρίτη, 29 Ιουνίου 2018 

   

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 

 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 

 Βασικοί οικονομικοί στόχοι της νέας κυβέρνησης του κ. Πέδρο Σάντσεθ είναι η 

χρηματοδότηση των Αυτονομιών, το θέμα των συντάξεων και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας, 

σε πολιτικό συγκείμενο όπου η κληρονομιά της απερχόμενης κυβέρνησης αφορά μία 

οικονομία περισσότερο ανταγωνιστική, αλλά με μεγαλύτερες ανισότητες και πολύ μικρό 

περιθώριο δημοσιονομικών αλλαγών, ενώ υπάρχει και το θέμα του υψηλού δημόσιου 

χρέους.  

 Η αλλαγή της κυβέρνησης φαίνεται ότι έχει μειωμένο αντίκτυπο στο ΑΕΠ της χώρας γιατί 

έχει ήδη ψηφιστεί ο προϋπολογισμός και τόσο οι αναλυτές όσο και οι επιχειρηματίες δεν 

θεωρούν ότι  θα υπάρξει οποιαδήποτε μεγάλη αλλαγή στην οικονομική ατζέντα της χώρας.  

 Το ποσοστό του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) ανήλθε το μήνα Μάιο στο 2%, δηλαδή 

εννέα δέκατα υψηλότερα από το ποσοστό που σημειώθηκε τον Απρίλιο (1,1%), λόγω της 

αύξησης των τιμών των καυσίμων (ντίζελ και βενζίνη) και  της ανάκαμψης των τιμών  του 

πετρελαίου.  

 Οι προοπτικές της ισπανικής οικονομίας βελτιώνονται για το 2018, αν και διατηρείται το 

αβέβαιο περιβάλλον. Οι καλές επιδόσεις που καταγράφει η ισπανική οικονομία στους 

ρυθμούς ανάπτυξής της, έχουν ως αποτέλεσμα θεσμικά όργανα, όπως η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, να κάνουν θετικές προβλέψεις για την πορεία της για το τρέχον έτος.   

  
 

 Ο δείκτης του ισπανικού χρηματιστηρίου Ibex σημείωσε σημαντική άνοδο της τάξεως του 

1,35% και υπερέβη τις 9.700 μονάδες στην τελευταία συνεδρίαση του μήνα, του τριμήνου και 

του εξαμήνου, χάρη στα σημαντικά κέρδη της τράπεζας CaixaBank, η οποία μετέφερε το 

80% της δραστηριότητάς της στην εταιρεία Lone Star.  

 
 
 
 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 Η ισπανική τράπεζα BBVA φθάνει στο 39% το ποσοστό συμμετοχής της στην αποκλειστικά 

ψηφιακή βρετανική τράπεζα Atom. Τον περασμένο Μάρτιο, είχε ανακοινώσει ότι θα 

επενδύσει σε αυτή περί τα 97 εκ. ευρώ, ενώ σε δελτίο τύπου που δημοσίευσε τον Ιούνιο, 

ενημέρωσε για την αύξηση του κεφαλαίου της στην Atom, καθώς επίσης ότι το συνολικό 

ποσό επενδύσεων που καταβλήθηκε στην τράπεζα μαζί με τους άλλους μετόχους, είναι 

περί τα 170 εκ. ευρώ.  

 Σύμφωνα με έκθεση του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, στην οποία αξιολογήθηκαν 166.798 

ιδρύματα από 19 χώρες, η κοινωνική δράση της ισπανικής τράπεζας Caixa βρίσκεται στην 

τρίτη θέση παγκοσμίως, την ίδια θέση κατέχει και η Ισπανία στον τομέα της φιλανθρωπίας 

χάρη στην προώθηση του Ιδρύματος Banca La Caixa, το οποίο είναι το τρίτο μεγαλύτερο 

στον κόσμο όσον αφορά τον όγκο των περιουσιακών του στοιχείων (26.000 εκ. δολάρια).  

 Η νέα Ισπανίδα υπουργός Οικονομίας και Επιχειρήσεων, κα Nadia Calviño συναντήθηκε με 

τον Πρόεδρο της τράπεζας Bankia, κ. José Ignacio Goirigolzarri, για να εξετάσουν το 

μέλλον του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. Η Bankia είναι η τέταρτη μεγαλύτερη ισπανική 

τράπεζα και η μόνη στην οποία το κράτος μέσω του Ταμείου FROB, κατέχει πλειοψηφικό 

ποσοστό 61% του κεφαλαίου της. Η κα Calviño επισήμανε ότι δεν είναι μεταξύ των σχεδίων 

της να μετατραπεί η Bankia σε κρατική τράπεζα και ότι υπάρχει χρόνος για να αποφασιστεί 

πότε θα προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση του δημόσιου ποσοστού.  

 Η τράπεζα CaixaBank κατέληξε σε συμφωνία με την εταιρεία Lone Star για την πώληση του  

80% της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της στον τομέα των ακινήτων. Η συμφωνία 

προβλέπει ότι η CaixaBank και η  Lone Star δημιουργούν μια κοινοπραξία, στην οποία η 

ισπανική τράπεζα θα κατέχει το 20% του κεφαλαίου. 

 

 

 Η Gas Natural Fenosa, εταιρεία παραγωγής, εμπορίου και διανομής φυσικού αερίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας, εγκαινίασε πιλοτικό έργο για την παραγωγή ανανεώσιμου φυσικού 

αερίου στην Καταλονία. Η πιλοτική μονάδα, που βρίσκεται στη μονάδα επεξεργασίας στο 

Sabadell, θα επιτρέψει την παραγωγή φυσικού αερίου από διοξείδιο του άνθρακα και νερό. 

Στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες των σημερινών και μελλοντικών ενεργειακών 

συστημάτων, ώστε να είναι σε θέση να αποθηκεύουν ενέργεια με χημικό τρόπο, επιλύοντας 

έτσι την πρόκληση της αποθήκευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μεγάλη 

κλίμακα.  

 Ο πρόεδρος της ισπανικής ένωσης για την προώθηση της θερμομονωτικής βιομηχανίας 

(Protermosolar) κ. Luis Crespo, παρουσίασε έκθεση για τη "Μετάβαση του ηλεκτρικού 

τομέα με ορίζοντα το 2030", στην οποία τονίζεται ότι για να υπάρξει ανταπόκριση στους 

Τράπεζες 
 

Ενέργεια 
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περιβαλλοντικούς στόχους για το 2030, θα πρέπει να γίνει εισαγωγή περισσότερης  

θερμικής ενέργειας. Σημειώνεται ότι αυτή η επισήμανση δεν έχει τονιστεί σε άλλες εκθέσεις 

που έχουν παρουσιαστεί σχετικά με την μετάβαση στην ενέργεια.   

  Η εταιρεία Avangrid, θυγατρική της εταιρείας ενέργειας Iberdrola, έχει δεσμευτεί να 

επενδύσει περί τα 14.400 εκ. δολλάρια μέχρι το 2022 στους τομείς των δικτύων και των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου 

της εταιρείας και πρόεδρος του ομίλου Iberdrola, κ. Ignacio Sánchez Galán, ο οποίος 

χαρακτήρισε ως "πολύ παραγωγικό έτος" το έτος 2017, το οποίο είχε συνολική απόδοση 

39% για τους μετόχους του.  

 Η ισπανική εταιρεία Gas Natural Fenosa εκφόρτωσε στην Ισπανία την πρώτη αποστολή 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τη Ρωσία με χωρητικότητα 172.600 κυβικών 

μέτρων φυσικού αερίου, ποσότητα που  ισούται με αυτήν της κατανάλωσης της πόλης της 

Μαδρίτης και η οποία προορίζεται για την παροχή φυικού αερίου στη νοτιοδυτική Ευρώπη.  

 Η πετρελαϊκή εταιρεία Repsol ανακοίνωσε την εισοδό της στην ισπανική αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας, με την απόκτηση μέρους των περιουσιακών στοιχείων της  εταρείας ενέργειας 

Viesgo, αξίας 750 εκ. ευρώ.  

 

 Στο νέο κυβερνητικό σχήμα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Πέδρο Σάντσεθ, επανέφερε το 

Υπουργείο Ισότητας, ενώ μελετάται  η ψήφιση νέου νόμου για την ισότητα σε μισθούς και  

εργασία, καθώς και εφαρμογή μέτρων για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος των 

γυναικών.  

 Ο Μάιος 2018 ήταν ο καλύτερος μήνας των τελευταίων χρόνων στην αύξηση των θέσεων 

απασχόλησης με αύξηση ασφαλισμένων κατά 237.207 ενώ η ανεργία μειώθηκε κατά 

83.738 ανέργους που αναζητούν εργασία σε ποσοστά κάτω του Δεκεμβρίου 2008.  

  Το 53% των εταιρειών πραγματοποιούν περισσότερες συμβάσεις καθ 'όλη τη διάρκεια του 

τρέχοντος έτους και μόνο το 14% προβλέπει προσαρμογές, σύμφωνα με μελέτη που 

πραγματοποίησε η Ισπανική Συνομοσπονδία Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (Cepyme) 

και η EADA Business School.  

 Η εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών PwC, σχεδιάζει να προσλάβει 1000 

εργαζομένους στην Ισπανία, από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο τ.έ., προκειμένου να 

ενισχύσει ουσιαστικά τους τομείς ελέγχου, διαβούλευσης, νομικών και φορολογικών 

συμβουλών και συγχωνεύσεων και εξαγορών της εταιρείας. 

 Η περίοδος των εκπτώσεων δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Σύμφωνα με την Adecco, 

εταιρεία ανθρώπινου δυναμικού με έδρα τη Ζυρίχη, 180.000 νέες συμβάσεις πρόκειται να 

συναφθούν για την καλοκαιρινή περίοδο. Ο αριθμός αντιπροσωπεύει αύξηση 9% σε σχέση 

με πέρυσι και θα επηρεάσει κυρίως τους τομείς που σχετίζονται με την κατανάλωση.  

 

Εργασία 
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 Σε κοινή υπουργική δήλωση για το πολυετές 

δημοσιονομικό πλαίσιο και  τις προτάσεις τους, οι οποίες συνοψίζονταν σε έντεκα 

σημεία, για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, προχώρησαν στις αρχές Ιουνίου οι 

υπουργοί Γεωργίας της Ισπανίας, της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Φινλανδίας, της 

Ιρλανδίας και της Πορτογαλίας.  

 Η παραγωγή ροδάκινων και νεκταρινιών στην Ισπανία για το 2018 αναμένεται να είναι 

μειωμένη κατά σχεδόν 9%, συγκριτικά με τη χρονιά-ρεκόρ του 2017, ωστόσο, το στοιχείο 

που αναμένεται να σημαδέψει φέτος τη χρονιά, είναι η οψίμηση της παραγωγής έως και 

τρεις εβδομάδες.  

 
 
 

 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola θα αναπτύξει 700 νέα megawatts αιολικής ενέργειας 

στην πολιτεία του Τέξας, μέσω τριών νέων αιολικών πάρκων, τα οποία συνεπάγονται 

επένδυση ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων τα επόμενα πέντε χρόνια. Το έργο θα 

διπλασιάσει την τρέχουσα ικανότητα παραγωγής ενέργειας της εταιρείας στην χώρα.  

 Μία από τις πρώτες δράσεις του νέου προέδρου του El Corte Ingles, κ. Jesus  Nuño de la 

Rosa, είναι η δυνατότητα αγοράς τροφίμων μέσω της νέας ιστοσελίδας της επιχείρησης. Οι 

πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν αγορές τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και 

νωπών προϊόντων, και η παραλαβή να γίνεται την ίδια ημέρα, εάν η παραγγελία έχει 

πραγματοποιηθεί πριν από τις 12 το μεσημέρι.  

  Ο διευθύνων σύμβουλος της Respol, κ. Josu Jon Imaz, απέκτησε 25.195 μετοχές της 

πετρελαϊκής εταιρείας, με το συνολικό ποσό της επένδυσης να φτάνει τα 411.028 ευρώ. Η 

συμμετοχή του στο συνολικό κεφάλαιο της εταιρείας φτάνει το 0,013%, σύμφωνα με την 

ισπανική Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (CNMV). Είναι ο δεύτερος σύμβουλος με τους 

περισσότερους τίτλους. 

 Η Amadeus, εταιρεία που αποτελεί προμηθευτή τεχνολογικών λύσεων για την ταξιδιωτική 

βιομηχανία, ετοιμάζεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται, μετά από το ρεκόρ που σημείωσε το 

2017, κατά το οποίο κατέγραψε κέρδη 1.166 εκ. ευρώ. Ο κ. Luis Maroto, διευθύνων 

σύμβουλος της Amadeus, δήλωσε ότι η εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει με τη στρατηγική 

της  διαφοροποίησης και τόνισε την ανάγκη να μειωθεί η εξάρτηση της Amadeus από 

επιχειρήσεις κρατήσεων αεροπορικών εταιρειών, δεδομένου ότι πολλές εταιρείες 

στοιχηματίζουν στην ενίσχυση των άμεσων πωλήσεων και στην επικέντρωση σε άλλες 

δραστηριότητες.  

 Ο τομέας των ακινήτων διανύει μία θετική περίοδο. Μετά τη 

δύσκολη περίοδο που πέρασε λόγω της οικονομικής κρίσης της  Ισπανίας 

μεταξύ 2008 και 2014, η βελτίωση της αγοράς ακινήτων τα τελευταία χρόνια είναι 

φανερή. Η αύξηση της προσφοράς και της αγοράς κατοικιών, η χορήγηση 

Αγροτικός τομέας  
 
 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

Ακίνητα 
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περισσότερων δανείων και τα χαμηλά επιτόκια επιβεβαιώνουν την ανάκαμψη της 

αγοράς. 

 Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), το  2017 στην Ισπανία 

πραγματοποιήθηκαν 464.423 συναλλαγές πωλήσεων κατοικιών, δηλαδή 14,6% 

περισσότερο από ότι προηγούμενο έτος. Πρόκειται για μία τάση που προβλέπεται να 

συνεχιστεί το 2018, όπου αναμένεται ότι η πώληση των ακινήτων θα παρουσιάσει αύξηση 

της τάξεως του 6% και να φθάσει τις  550.000 συναλλαγές. 

  Οι Ισπανοί τουρίστες προβλέπεται να ξοδέψουν κατά μέσο 

όρο 719 ευρώ ανά άτομο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, σύμφωνα με 

την πρώτη μελέτη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Τουριστικού Εκδότη (Observatur) 

που επικεντρώνεται στα κύρια πρότυπα συμπεριφοράς για το καλοκαίρι του 2018. 

Στην έρευνα συμμετείχαν περισσότεροι από 1.100 ταξιδιώτες και 300 ταξιδιωτικά 

γραφεία.   

 Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου λογότυπου για 

την προώθηση της πόλης στον κόσμο. Από τον Ιούνιο έως το Δεκέμβριο 2018, η πόλη 

ξεκίνησε  μια εκστρατεία όπου η νέα εικόνα απεικονίζει τη Μαδρίτη με μια αγκαλιά. Ο  κ. 

Miguel Sanz, υπεύθυνος τουρισμού του δήμου ανέφερε σχετικά με το συγκεκριμένο 

λογότυπο: «Η Μαδρίτη σας καλωσορίζει και σας αγκαλιάζει». Επιδίωξη αυτής της αλλαγής 

σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο της Μαδρίτης, είναι να αναδειχθεί ένα από τα 

σπουδαία χαρακτηριστικά της ισπανικής πρωτεύουσας: η φιλοξενία της.  

 

 

 

 
Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 

Expodrónica 2018 (διεθνής έκθεση drones) 
http://expodronica.com/ 

Μαδρίτη, 4-5 Ιουλίου 2018 

 

 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

Τουρισμός 

https://contrataciondelestado.es/

