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                                                                                                Μαδρίτη, 25 Ιανουαρίου 2019 

 

 

Οι ισπανικές εταιρείες παρακολουθούν με ανησυχία την κρίση στη Βενεζουέλα 

Μεγάλες ισπανικές εταιρείες, όπως η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefonica, η πετρελαϊκή 

εταιρεία Repsol, η τράπεζα BBVA, ο όμιλος Inditex, η αεροπορική Iberia και ο ξενοδοχειακός 

όμιλος Meliá, οι οποίες δραστηριοποιούνται στη Βενεζουέλα, παρακολουθούν τις πολιτικές 

εξελίξεις που συμβαίνουν στη χώρα με μεγάλη ανησυχία, αν και η έκθεσή τους δεν είναι 

πάρα πολύ σημαντική, καθώς έχουν μειώσει την παρουσία τους τα τελευταία χρόνια, λόγω 

του ότι η Βενεζουέλα μαστίζεται από υπερπληθωρισμό και οικονομική ύφεση. 

Πέραν της ανησυχίας για την ανθρωπιστική κρίση, οι εταιρείες έχουν επικεντρώσει τις 

προσπάθειές τους στην ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τις επιχειρήσεις τους, όπως λ.χ. 

οι εταιρείες Repsol και Teleónica.  

Η πετρελαϊκή εταιρεία Repsol παρακολουθούσε στενά την οικονομική υποβάθμιση μίας από 

τις χώρες με τα μεγαλύτερα αποθέματα αργού πετρελαίου στον κόσμο, οπότε το 2016, 

άρχισε να λαμβάνει μέτρα για να μετριάσει τον αντίκτυπο. Την περίοδο αυτή, η Repsol, η 

οποία διαχειρίζεται έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου, μείωσε τον κίνδυνο από την έκθεσή 

της στη χώρα από 2,4 δις σε 700 εκ. ευρώ και έλαβε μέτρα για την ανάκτηση περιουσιακών 

στοιχείων και την επαναπατρισμό χρημάτων. 

Στον τομέα της τηλεφωνίας, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και του υπερπληθωρισμού, η 

Telefónica είδε τα έσοδά της να μειώνονται σε ποσοστό 82% τους πρώτους μήνες του 2018, 

σε συνέχεια συνεχών μειώσεων τα τελευταία χρόνια. Η θυγατρική της εταιρεία είναι ο 

δεύτερος φορέας εκμετάλλευσης στη Βενεζουέλα και, σύμφωνα με τα στοιχεία του 2016, τα 

οποία είναι τα τελευταία διαθέσιμα, είχε 11,5 εκ. πελάτες κινητής τηλεφωνίας. Μεταξύ 

Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2018, η Telefónica είχε κύκλο εργασιών 16 εκ. ευρώ στη χώρα 

της Λατινικής Αμερικής και το μεικτό λειτουργικό κέρδος (EBITDA) μειώθηκε κατά 96%, σε 

μόλις 1 εκ. ευρώ. Τα στοιχεία αυτά αντιπροσωπεύουν ένα αμελητέο κλάσμα για την εταιρεία, 

η οποία συνολικά έλαβε 35,776 δις ευρώ κατά την περίοδο αυτή, με EBITDA 12,035 δις. 

Στον τομέα των αερομεταφορών, η Iberia, που ανήκει στην εταιρεία χαρτοφυλακίου IAG, 

εκτελεί τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Μαδρίτης και Καράκας, αν και είχαν φθάσει τα 

επτά δρομολόγια, πριν από αρκετά χρόνια. Η Air Europa, από την άλλη πλευρά, αύξησε το 

μερίδιό της και, από την 1η Δεκεμβρίου 2018, συνδέει τις δύο πόλεις τέσσερις φορές την 

εβδομάδα. Τα έσοδα για τις δύο αεροπορικές εταιρείες ανέρχονται συνολικά σε 370 εκ. 

ευρώ. Ακόμη, η αεροπορική εταιρεία Plus Ultra πραγματοποιεί δρομολόγιο δύο φορές την 

εβδομάδα από τη Μαδρίτη και μία από την Τενερίφη με το Καράκας. 
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Στον τουριστικό τομέα, ο όμιλος Meliá διαθέτει ένα ξενοδοχείο πέντε αστέρων στο κέντρο 

της πρωτεύουσας, της οποίας η δραστηριότητα έχει μειωθεί εξαιτίας της κρίσης και των 

διαδοχικών υποτιμήσεων, καθώς και διαφόρων σχεδίων διαχείρισης της επένδυσης. 

Ο όμιλος Inditex μετράει μόνο 22 από τα 7.500 καταστήματα που διαθέτει παγκοσμίως. 

Οκτώ είναι καταστήματα Zara, πέντε Pull & Bear και εννέα Bershka. Σημειώνεται ότι έχει 

παρουσιαστεί μείωση, δεδομένου ότι διέθετε 25 καταστήματα το 2015 ενώ δεν έχει 

ηλεκτρονικό κατάστημα με κανένα από τα εμπορικά της σήματα. 

Η μόνη ισπανική τράπεζα που παραμένει στην αγορά της Βενεζουέλας είναι η BBVA, η 

οποία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη τραπεζική οντότητα στη χώρα, με μερίδιο αγοράς 11%. 

Ο όγκος των τραπεζικών καταθέσεων ανήλθε σε 839 εκ. ευρώ το 2017, σύμφωνα με την 

τεχνητή συναλλαγματική ισοτιμία. Στον ασφαλιστικό τομέα δραστηριοποιείται στη 

Βενεζουέλα, η ισπανική Mapfre, από το 1997, με  θυγατρική της που ελέγχει το 100%. 

Στον τομέα των υποδομών-κατασκευών, ισπανικές κατασκευαστικές και μηχανολογικές 

εταιρείες που έχουν υπογράψει συμβάσεις με την κρατική πετρελαϊκή εταιρεία PDVSA, 

προχωρούν σε μείωση του χαρτοφυλακίου τους, καθώς συσσωρεύουν μη εισπραχθέντες 

λογαριασμούς και καταγράφουν ισχυρές λογιστικές ζημίες.  

Η CIRSA, η οποία είχε δύο καζίνο στη Βενεζουέλα πριν από την απαγόρευση των τυχερών 

παιχνιδιών στη χώρα, αναγκάστηκε να κλείσει το 2011, ενώ άλλες ισπανικές εταιρείες που 

δραστηριοποιούνται, μεταξύ άλλων, στη χώρα της Ν. Αμερικής, είναι η Acciona, η Planeta, 

η Santillana και η Elecnor.  

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ισπανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος επενδυτής στη Βενεζουέλα 

μετά την Ολλανδία και διαθέτει 72 ισπανικές θυγατρικές εταιρείες που λειτουργούσαν εκεί 

έως το 2018. Οι ισπανικές εξαγωγές στη Βενεζουέλα ανήλθαν σε 110,9 εκ. ευρώ το 2017, 

μειωμένες κατά 49%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου και 

Επενδύσεων της Ισπανίας (Icex), ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 26% και ανήλθαν στα 

318,3 εκ. 
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