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Ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα της Ισπανίας
Ο νέος Ισπανός Υπουργός Οικονομίας, κ. Román Escolano, συμμετείχε την Τρίτη, 27
Μαρτίου τ.έ., για πρώτη φορά στο υπουργικό συμβούλιο και αναφέρθηκε στην αύξηση
της οικονομικής ανάπτυξης, κάτι το οποίο θα συμβάλει ταυτόχρονα στην καλύτερη
διαχείριση των πολιτικών ζητημάτων. Μολονότι, τον Οκτώβριο του 2017, η πρόγνωση
της κυβέρνησης για την ανάπτυξη της οικονομίας για το 2018, παρουσιάστηκε μειωμένη
-από 2,6% σε 2,3%- εξαιτίας της πολιτικής κρίσης στην Καταλονία, εντούτοις, οι πιο
δυσοίωνες προβλέψεις δεν επαληθεύτηκαν και η πορεία της ισπανικής οικονομίας
καταγράφεται θετική.
Ο προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει αύξηση στο ρυθμό του ΑΕΠ, της τάξεως του
2,7%. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, η Ισπανία θα είναι ξανά μία από τις ευρωπαϊκές οικονομίες
με την μεγαλύτερη ανάπτυξη σε βάθος πενταετίας. Στο εν λόγω Υπουργικό Συμβούλιο, ο
κ. Εscolano υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αναμένει αύξηση στις επενδύσεις των
επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι το ακαθάριστου πάγιο κεφάλαιο θα
αυξηθεί κατά 4,7%. Τόσο οι καλές προοπτικές που επικρατούν στην ευρωζώνη, η οποία
είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Ισπανίας, όσο και η μείωση των εντάσεων στην
κοινότητα της Καταλονίας, αποτελούν ενθαρρυντικά στοιχεία για την πορεία της
οικονομίας της χώρας.
Ο Υπουργός σημείωσε, επίσης, την ανάγκη μείωσης του ιδιωτικού χρέους, το οποίο είναι
ένα από τα βασικά στοιχεία ανισορροπίας στην οικονομία και έχει επιπτώσεις στην
αγορά εργασίας. Υπάρχουν προβλέψεις για αύξηση 475.000 νέων θέσεων εργασίας,
ενώ το ποσοστό ανεργίας θα μειωθεί στο 15%. Επίσης, σύμφωνα με τον νέο
προϋπολογισμό, προβλέπεται αύξηση 16,5% στις δαπάνες για τις υποδομές, καθώς ο
τομέας των κατασκευών αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της ισπανικής οικονομίας.
Ο κύκλος εργασιών για τις επιχειρήσεις έκλεισε το 2017 με αύξηση της τάξεως του 6,8%.
Παράλληλα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία σημείωσαν 7,4%
περισσότερα κέρδη τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους σε σχέση με τον περασμένο
χρόνο. Τους πρώτους μήνες του 2018, οι τομείς της εξορυκτικής βιομηχανίας, των
κατασκευών, του εφοδιασμού ηλεκτρικής ενέργειας και νερού, των αγαθών και των
υπηρεσιών μη χρηματοπιστωτικής αγοράς, αύξησαν τις πωλήσεις τους. Συγκεκριμένα,
ιδιαίτερη αύξηση παρατηρήθηκε στην εξορυκτική βιομηχανία, η οποία σημείωσε αύξηση
των κερδών κατά 9,9%, ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες μη χρηματοπιστωτικής
αγοράς, με αύξηση 9%. Ο τομέας λιανικού εμπορίου αύξησε τα κέρδη του κατά 7,2%.
Αντίθετα, ο κλάδος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και νερού σημείωσε τη μικρότερη
αύξηση, στο 5%.
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