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Πληθωρισμός 

O ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ισπανία 

βρίσκεται και πάλι, έπειτα από τρεις 

συνεχόμενους μήνες, σε επίπεδα χαμηλότερα 

του 10%. Συγκεκριμένα, σε ετήσια βάση 

σημειώνεται αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών 

στην Ισπανία στο 9%, έναντι αναθεωρημένης 

τιμής πληθωρισμού 10,5% του μήνα 

Αυγούστου, μείωση που οφείλεται κατά κύριο 

λόγο στην πτώση των τιμών των ενεργειακών 

προϊόντων και της βενζίνης. Πρόσθετη αιτία 

της μείωσης του πληθωρισμού αποτελεί το 

γεγονός ότι τον Σεπτέμβριο του 2021 είχαν ήδη 

ξεκινήσει να καταγράφονται υψηλές τιμές 

ηλεκτρικού ρεύματος στην Ισπανία. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σε 

μηνιαία βάση, το επίπεδο τιμών των αγαθών 

τον Σεπτέμβριο μειώθηκε κατά 0,6%, που 

αποτελεί τη μεγαλύτερη μηνιαία πτώση 

καταγράφεται επίσημα ο Γενικός Δείκτη Τιμών 

στην Ισπανία. Τα προσωρινά στοιχεία που 

δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, τα 

οποία θα οριστικοποιηθούν στα μέσα 

Οκτωβρίου, αναφέρουν επίσης μείωση και της 

τιμής του υποκείμενου πληθωρισμού (γενικός 

δείκτης χωρίς τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα 

και τα ενεργειακά προϊόντα), για πρώτη φορά 

έπειτα από 14 μήνες συνεχούς αύξησης. Ο 

μήνας Σεπτέμβριος έκλεισε με υποκείμενο 

πληθωρισμό 6,2%, κατά δύο δεκαδικές 

μονάδες χαμηλότερο από εκείνον του 

Αυγούστου (αναθεωρημένη τιμή 6,2%). 

 

 

 

 

              

 

  

Οικονομικοί Δείκτες 

Προβλέψεις γ΄ τριμήνου 2022 

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης 

της Ισπανίας (AIReF) αναθεώρησε προς το 

χείρον την εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας, 

προβλέποντας ελαφρώς μεγαλύτερη 

συρρίκνωση του ΑΕΠ τρίτου τριμήνου τ.ε. σε 

σύγκριση με το προηγούμενο, της τάξεως του 

0,4%. Η AIReF αναθεώρησε προς τα κάτω τις 

προβλέψεις της περί του ρυθμού ύφεσης του 

τρίτου τριμήνου, λόγω των δεδομένων του 

αριθμού εργαζομένων που είναι εγγεγραμμένοι 

σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης και της 

ενσωμάτωσης των εν λόγω στοιχείων στο ειδικό 

πολυπαραγοντικό μοντέλο της που εκτιμά την 

εξέλιξη του ΑΕΠ σε πραγματικό χρόνο (MIPred).  

Σε ετήσια βάση,  η Αρχή εκτιμά ρυθμό 

ανάπτυξης της τάξεως του 3,2% κατά το τρίτο 

τρίμηνο 2022, ενώ σε σύγκριση με το τελευταίο 

τρίμηνο 2019, προ της εκκίνησης της πανδημίας, 

η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα 

εμφανίζεται μειωμένη κατά 2,9 ποσοστιαίες 

μονάδες. Η επίσημη εκτίμηση της AIReF όσον 

αφορά το συνολικό ρυθμό οικονομικής 

ανάπτυξης τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 4,2%.   

Χρηματιστήριο 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε τον 

Σεπτέμβριο στις 7.366,8 μονάδες, σημειώνοντας 

μηνιαία πτώση 6,58%. Αποτελεί το πέμπτο 

συνεχόμενο τρίμηνο πτώσης του ισπανικού 

χρηματιστηρίου. Σε ετήσια βάση ο δείκτης 

μειώθηκε κατά 16,25% και σε τριμηνιαία 9%.  
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Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ελληνικά 

προσωρινά στατιστικά στοιχεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) τα 

οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, η αξία 

των ελληνικών εξαγωγών προς Ισπανία κατά 

το επτάμηνο Ιαν.-Ιουλ. 2022 ανήλθε σε €1,188 

δισ., αισθητά αυξημένη κατά 88,9% σε 

σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2021, 

όταν είχε ανέλθει σε €629,01 εκατ. Από την άλλη 

πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές από την 

Ισπανία έφθασαν τα €1,561 δισ., αυξημένες 

κατά 25,7% έναντι του επταμήνου 2021, όταν 

είχαν ανέλθει σε €1,242 δισ. Σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία 

επταμήνου 2022, η Ισπανία κατατάσσεται 8η 

μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών 

ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας 

ποσοστό 3,8% των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά 

κατατάσσεται 11η μεταξύ των προμηθευτριών 

χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 3% επί των 

συνολικών ελληνικών εισαγωγών.  

Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο κατά το επτάμηνο 

2022 που έφθασε τα €372,58 εκατ. παρουσίασε 

έλλειμμα για την Ελλάδα, μειωμένο ωστόσο 

κατά 39,2% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 

του 2021 (είχε ανέλθει σε €613,1 εκατ.). Κατά την 

ίδια ως άνω περίοδο, ο διμερής όγκος 

συναλλαγών εμφανίστηκε αισθητά αυξημένος 

κατά 46,9% (στα €2,749 δισ., έναντι €1,871 δισ. 

το επτάμηνο 2021).  

Εξετάζοντας τα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. με βάση 

τετραψήφιους κωδικούς δασμολογίου, τις 

ελληνικές εξαγωγές προς Ισπανία πρώτου 

επταμήνου 2022 χαρακτήρισε η εξαιρετικά 

μεγάλη άνοδος της αξίας των εξαγωγών μας 

επεξεργασμένων πετρελαιοειδών (ΚΔ 2710, 

επταμήνου 2022 χαρακτήρισε η εξαιρετικά 

μεγάλη άνοδος της αξίας των εξαγωγών μας 

επεξεργασμένων πετρελαιοειδών (ΚΔ 2710, 

υπερδεκαπλασιασμός, προφανώς 

οφειλόμενος στην άνοδο των τιμών των 

καυσίμων) και μηχανών επεξεργασίας 

δεδομένων (ΚΔ 8471, αύξηση 184,1%), καθώς 

και αυξήσεις στις σημαντικές για τις εξαγωγές 

μας κατηγορίες βρώσιμων ψαριών, νωπών ή 

διατηρημένων με απλή ψύξη (ΚΔ 0302, αύξηση 

28,7%), φαρμάκων για τη λιανική πώληση (ΚΔ 

3004, αύξηση 7,6%), ελασμάτων και ταινιών 

από αλουμίνιο (ΚΔ 7606, αύξηση 103,9%), 

χαλκοσωλήνων (ΚΔ 7411, αύξηση 31,2%), 

φραουλών, σμέουρων & βατόμουρων (ΚΔ 

0810, βασικά αφορά εξαγωγές ελληνικών 

ακτινιδίων, αύξηση 48,6%), σερβιετών και 

πανών για βρέφη (ΚΔ 9619, αύξηση 41%), 

φύλλων και λεπτών ταινιών από αλουμίνιο (ΚΔ 

7607, αύξηση 82,5%), μεταλλευμάτων 

ψευδαργύρου (ΚΔ 2608, αύξηση 96,3%), 

πολυμερών προπυλενίου (ΚΔ 3902,αύξηση 

48,6%), λοιπών ελαιολάδων (ΚΔ 1510, αύξηση 

143,9%), προϊόντων από καπνό (ΚΔ 2402, 

αύξηση 24,2%), τυριών (ΚΔ 0406, αύξηση 55%) 

και πλακών, φύλλων και μεμβρανών από 

πλαστικές ύλες (ΚΔ 3920, αύξηση 24,5%).  

Μεταξύ των κορυφαίων 25 κατηγοριών 

προϊόντων των ελληνικών εξαγωγών προς 

Ισπανία το επτάμηνο 2022, μοναδικές μειώσεις 

εμφανίζονται στην αξία των δασμολογικών 

κωδικών υποδημάτων με εξωτερικά πέλματα 

από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (ΚΔ 6402, 

μείωση 26,8%) και ελαιολάδου (ΚΔ 1509, 

μείωση 32,5%).    
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μείωση 32,5%).    

Από πλευράς ελληνικών εισαγωγών από 

Ισπανία το επτάμηνο 2022, κορυφαίες 

κατηγορίες υπήρξαν οι ακόλουθες: (α) Λάδια 

από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά 

(εκτός από ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, 

€126.930.872, αύξηση 108,5%, (β) Επιβατικά 

αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα 

κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά 

προσώπων, ΚΔ 8703, €86.205.646, αύξηση 

1,7%, (γ) Κρέατα βοοειδών, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη, ΚΔ 0201, 

€59.225.598, αύξηση 43,3%), (δ) Κουστούμια-

ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, 

φούστες-παντελόνια, ΚΔ 6204, € 58.755.253, 

αύξηση 111,3% και (ε) Υδρογονάνθρακες 

κυκλικοί, ΚΔ 2902, €57.651.871, αύξηση 30%. 

Προς συμπλήρωση της εικόνας, αναφέρουμε 

ότι με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία 

του ισπανικού Υπουργείου Εμπορίου, 

Βιομηχανίας και Τουρισμού, εξαμήνου 2022, οι 

εισαγωγές της Ισπανίας από την Ελλάδα 

ανήλθαν σε €705,89 εκατ., αυξημένες κατά 

89,7% έναντι του αντίστοιχου εξαμήνου 2021, 

ενώ οι ισπανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα 

ανήλθαν σε €1,488 δισ., αυξημένες κατά 24,2% 

έναντι του του αντίστοιχου εξαμήνου 2021. 

Επισημαίνεται ότι κατά κανόνα παρατηρούνται 

σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των ελληνικών 

και ισπανικών στατιστικών στοιχείων διμερούς 

εμπορίου.  

Κύριες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών προς 

Ισπανία εξαμήνου 2022 με βάση τα ισπανικά 

στοιχεία αναφέρονται οι εξής: (α) Λάδια από 

πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 

από ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, €204,62 

εκατ., (β) ψάρια βρώσιμα, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη, ΚΔ 0302, 

από ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, €204,62 

εκατ., (β) ψάρια βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα 

με απλή ψύξη, ΚΔ 0302, €102,46 εκατ., (γ) 

φάρμακα για τη λιανική πώληση, ΚΔ 3004, 

€39,87 εκατ., (δ) φράουλες, σμέουρα, 

βατόμουρα, ακτινίδια κλπ., ΚΔ 0810, €35,71 

εκατ. και (ε) σωλήνες από χαλκό, ΚΔ 7411, 

€33,91 εκατ.      

Ως κύριες κατηγορίες ισπανικών εξαγωγών 

προς Ελλάδα εξαμήνου 2022, τα ισπανικά 

στοιχεία αναφέρουν τις εξής: (α) Λάδια από 

πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 

από ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, €128,03 

εκατ., (β) επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα 

αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως 

για τη μεταφορά προσώπων, ΚΔ 8703, €85,46 

εκατ., (γ) υδρογονάνθρακες κυκλικούς, ΚΔ 

2902, €84,87 εκατ., (δ) κουστούμια-ταγιέρ, 

σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, 

φούστες-παντελόνια ΚΔ 6204, €51,02 εκατ. και 

(ε) λάδια και άλλα προϊόντα που προέρχονται 

από την απόσταξη σε υψηλή θερμοκρασία 

των πισσών από λιθάνθρακα, ΚΔ 2707, €46,59 

εκατ. 
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Η Κυβέρνηση συνασπισμού παρουσίασε 

πακέτο δημοσιονομικών μέτρων με τα οποία 

πρόκειται να φορολογηθούν με βαρύτερο 

συντελεστή τα υψηλά εισοδήματα, οι μεγάλες 

περιουσίες και οι εταιρείες, μειώνοντας 

παράλληλα την φορολογική επιβάρυνση των 

χαμηλότερων εισοδημάτων. Μεταξύ των 

μέτρων που ανακοίνωσε η Υπουργός 

Οικονομικών και Δημόσιας Λειτουργίας, María 

Jesús Montero, πρόκειται για έναν νέο φόρο 

περιουσίας που θα είναι συμβατός με το 

υφιστάμενο σύστημα φορολόγησης της 

περιουσίας, καθώς και με τις προωθούμενες 

αλλαγές στη φορολόγηση των εταιρειών, στον 

φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και 

στον ΦΠΑ. Η εκτιμώμενη αύξηση των κρατικών 

εσόδων από την εφαρμογή του νέου πακέτου 

δημοσιονομικών μέτρων εκτιμάται σε 3,144 δισ. 

ευρώ το 2023 και το 2024, έτη για τα οποία έχει 

σχεδιαστεί το πακέτο. 

Όλα τα υπό τροποποίηση δημοσιονομικά 

μεγέθη θα ενσωματωθούν στους Γενικούς 

Προϋπολογισμούς του Κράτους, ενώ ο νέος 

φόρος στις μεγάλες περιουσίες θα περάσει 

από διαδικασία κοινοβουλευτικής έγκρισης, 

αφού το ισπανικό δημόσιο λογιστικό δεν 

επιτρέπει την δημιουργία νέων φορολογικών 

μεγεθών. 

Ο νέος φόρος περιουσίας θα είναι 

προσωρινός, θα αποφεύγει την διπλή 

φορολόγηση με βάση τον υφιστάμενο 

αντίστοιχο 

Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, η Υπουργός ανέφερε ότι η 

Κυβέρνηση έχει ήδη συμφωνήσει σε διάφορα 

 

  

αντίστοιχο φόρο και θα καταβληθεί από 

φορολογούμενους με καθαρή περιουσιακή 

θέση άνω των 3 εκατ. ευρώ, επί της 

φορολογητέας βάσης. Για καθαρές 

περιουσίες μεταξύ 3 και 5 εκατομμυρίων ευρώ, 

ο σχετικός συντελεστής θα είναι 1,7%, για 

περιουσίες μεταξύ 5 και 10 εκατομμυρίων ευρώ 

θα είναι 2,1% και για περιουσίες άνω των 10 

εκατ. ευρώ, ο συντελεστής θα ανέρχεται σε 

3,5%. Συνολικά εκτιμάται πως υπάρχουν 

περίπου 23.000 φορολογούμενοι που είναι 

πιθανόν να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 

του νέου φόρου, με αναμενόμενο 

δημοσιονομικό αντίκτυπο της τάξεως του 1,5 

δισ. ευρώ, όπως ανέφερε η Υπουργός, ενώ οι 

ανωτέρω συντελεστές έχουν σχεδιαστεί κατά 

τέτοιον τρόπο ώστε να εξουδετερωθούν 

όποιες τυχόν ευνοϊκές ρυθμίσεις για την 

φορολόγηση της περιουσίας είχαν κατά το 

τελευταίο διάστημα υιοθετήσει οι αυτόνομες 

περιφερειακές Κοινότητες της χώρας, πολλές 

από τις οποίες είχαν στην πράξη καταργήσει 

τον εν λόγω φόρο σε μία προσπάθεια να 

καταστούν περισσότερο ελκυστικές ως 

επενδυτικοί προορισμοί. 

Όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος φυσικών 

προσώπων, η Υπουργός ανέφερε ότι η 

Κυβέρνηση έχει ήδη συμφωνήσει σε διάφορα 

μέτρα που στοχεύουν διαφοροποιημένα στα 

υψηλά εισοδήματα και στους 

φορολογούμενους με χαμηλότερα 

εισοδήματα. Αφ’ ενός, η Κυβέρνηση έχει 

εγκρίνει αύξηση φόρου στα εισοδήματα από 

κεφαλαιουχικά κέρδη άνω των 200.000 ευρώ 

από 26% σε 27%, ενώ για υπεραξίες άνω των 

Νέα φορολογικά μέτρα από την Κυβέρνηση 

Οικονομικοί Δείκτες 
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εισοδήματα. Αφ’ ενός, η Κυβέρνηση έχει 

εγκρίνει αύξηση φόρου στα εισοδήματα από 

κεφαλαιουχικά κέρδη άνω των 200.000 ευρώ 

από 26% σε 27%, ενώ για υπεραξίες άνω των 

300.000 ευρώ, ο νέος συντελεστής θα είναι 

28%. Παράλληλα, για τα χαμηλά εισοδήματα, η 

Κυβέρνηση ενέκρινε εκπτώσεις φόρου για 

εισοδήματα έως 21.000 ευρώ έναντι 18.000 που 

είναι σήμερα, με στόχο το μέτρο να επηρεάσει 

θετικά το 50% των εργαζομένων (καθώς ο 

διάμεσος μισθός στην Ισπανία είναι περίπου 

21.000 ευρώ). Παράλληλα, το ελάχιστο ποσό 

απαλλαγής από την φορολόγηση θα αυξηθεί 

στις 15.000 ευρώ, με το εν λόγω μέτρο να 

εκτιμάται πως θα έχει δημοσιονομικό αντίκτυπο 

της τάξεως των 1,881 δισ. ευρώ. Επιπλέον, στα 

νέα φορολογικά μέτρα περιλαμβάνεται μείωση 

κατά 5% στη φορολόγηση των καθαρών 

κερδών των  αυτοαπασχολουμένων, καθώς 

και αύξηση του ποσοστού εκπιπτόμενων 

δαπανών στο 7%. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών, περίπου 1,5 εκατ. 

ελεύθεροι επαγγελματίες θα επωφεληθούν 

από τις ανωτέρω ευνοϊκές ρυθμίσεις. 

Στον τομέα των επιχειρήσεων, η Κυβέρνηση 

αποφάσισε τη μείωση του ονομαστικού 

συντελεστή κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες για 

τις μικρές επιχειρήσεις, από 25% σήμερα σε 

23%, με δικαιούχους περίπου 407.300 μικρές 

επιχειρήσεις με τζίρο κάτω του ενός εκατ. ευρώ. 

Επιπλέον, η Κυβέρνηση περιορίζει κατά 50% τη 

δυνατότητα αντιστάθμισης των ζημιών των 

θυγατρικών των ενοποιημένων ομίλων, μέτρο 

που θα επηρεάσει περίπου 3.600 μεγάλους 

επιχειρηματικούς Ομίλους που υπόκεινται σε 

φορολόγηση, με θετικό δημοσιονομικό 

δυνατότητα αντιστάθμισης των ζημιών των 

θυγατρικών των ενοποιημένων ομίλων, μέτρο 

που θα επηρεάσει περίπου 3.600 μεγάλους 

επιχειρηματικούς Ομίλους που υπόκεινται σε 

φορολόγηση, με θετικό δημοσιονομικό 

αντίκτυπο σχεδόν 2,5 δισ. τη διετία 2023-2024. 

Όσον αφορά τον ΦΠΑ, το κυβερνητικό πακέτο 

δημοσιονομικών μέτρων περιλαμβάνει μείωση 

του συντελεστή από 10% σε 4% στα προϊόντα 

γυναικείας υγιεινής. 

Επισημαίνεται ότι η Υπουργός ανακοίνωσε τα 

ανωτέρω μέτρα έπειτα από αρκετές ημέρες 

εσωτερικών διαπραγματεύσεων στον 

κυβερνητικό συνασπισμό PSOE και Podemos, 

τονίζοντας ότι για την παρουσίαση των 

μέτρων η κυβέρνηση θέλησε να αφιερώσει 

ειδική ημέρα για λόγους διαφάνειας και για να 

ασκήσει τη «δημοσιονομική διαπαιδαγώγηση» 

ενάντια στον «φορολογικό λαϊκισμό». Όπως 

χαρακτηριστικά ανέφερε η Υπουργός, «όταν 

συζητάμε για φόρους, μιλάμε για το πώς να 

χρηματοδοτήσουμε τις συντάξεις των 

ηλικιωμένων μας, τις υποτροφίες για νέους και 

πώς να διαθέσουμε πόρους για την έρευνα, 

την ανάπτυξη και την υγεία, ώστε όλοι να 

μπορούν να εξυπηρετούνται ανεξάρτητα από 

τα χρήματα που έχουν», ενώ επέμεινε στη 

σημαντικότητα της φορολογίας ως 

αναδιανεμητικού μηχανισμού του 

εισοδήματος, καταδικάζοντας τον «προς τα 

κάτω φορολογικό ανταγωνισμό». 

 

Σημειώνεται ότι το πακέτο δημοσιονομικών 

μέτρων παρουσιάστηκε έπειτα από δύο 
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Οικονομικοί Δείκτες 

Απασχόληση - Ανεργία 

Τον φετινό Αύγουστο μειώθηκαν οι 

εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι σε φορείς 

κοινωνικής ασφάλισης, ενώ και το επίπεδο της 

ανεργίας αυξήθηκε στην Ισπανία. Ωστόσο, 

συγκρίνοντας με τα προηγούμενα έτη, η 

μείωση της τάξεως των 189.963 θέσεων 

εργασίας και η αύξηση των ανέργων κατά 

40.428 άτομα μάλλον προμηνύει ανάκαμψη 

της αγοράς εργασίας. Τούτο διότι αφ’ ενός το 

φετινό καλοκαίρι έκλεισε με λιγότερους από 3 

εκατ. ανέργους συνολικά και αφ’ ετέρου ο 

μέσος όρος της μείωσης των θέσεων 

εργασίας τον Αύγουστο τ.ε. ήταν χαμηλότερος 

έναντι των αντίστοιχων μεγεθών του 2017 και 

του 2019, που ήταν της τάξεως 200 χιλ. 

Παράλληλα, τις εν λόγω χρονιές, 

δημιουργούντο κατά μέσον όρο 35.746 θέσεις 

εργασίας μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου έναντι 

49.395 κατά την αντίστοιχη περίοδο τ.ε.  

Επιπλέον, σε ετήσια βάση, η συνολική 

απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 4,7 ποσοστιαίες 

μονάδες εάν εξαιρεθούν οι έκτακτοι – εποχιακοί 

εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στον αγροτικό και τον 

οικιακό τομέα. Αφαιρώντας δε την επίδραση 

της εποχικότητας στα δεδομένα, η αύξηση της 

ανεργίας τον Αύγουστο τ.ε. ανήλθε σε μόλις 

3.184 άτομα, ενώ ο αριθμός εγγεγραμμένων 

σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης υπήρξε 

αυξημένος κατά 62.132 άτομα. 

Βιομηχανική παραγωγή  

Η βιομηχανική παραγωγή στην Ισπανία 

αυξήθηκε κατά μόνον 1,3% τον Ιούλιο τ.ε. σε 

σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, με ρυθμό 

κατά 5,3 μονάδες χαμηλότερο από εκείνον του 

Ιουνίου (6,6%),  κυρίως εξαιτίας της μείωσης 

της παραγωγής ενδιάμεσων αγαθά και μη 

διαρκών καταναλωτικών βιομηχανικών 

αγαθών. 

Σύμφωνα με τον δείκτη βιομηχανικής 

παραγωγής (IPI) που δημοσιεύθηκε στις 9/9 

από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), τον 

Ιούλιο η εγχώρια παραγωγή ενδιάμεσων 

αγαθών μειώθηκε κατά 5% και εκείνη των μη 

διαρκών καταναλωτικών βιομηχανικών 

αγαθών κατά 0,7%. 

Οι μειώσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει 

από τις αυξήσεις στην παραγωγή των 

υπόλοιπων συνιστωσών του δείκτη: ενέργειας 

κατά 13,2%, κεφαλαιουχικών αγαθών κατά 

1,6% και διαρκών καταναλωτικών αγαθών 

κατά 1%. 

 

Πηγή εικόνας:  

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/asset/thumbnai

l,992,558,center,center//media/diariodecastillayleon/im

ages/2022/01/11/2022011110010717172.jpg 

 

  

https://diariodecastillayleon.elmundo.es/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/diariodecastillayleon/images/2022/01/11/2022011110010717172.jpg
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/diariodecastillayleon/images/2022/01/11/2022011110010717172.jpg
https://diariodecastillayleon.elmundo.es/asset/thumbnail,992,558,center,center/media/diariodecastillayleon/images/2022/01/11/2022011110010717172.jpg
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Ενέργεια-Περιβάλλον 

Ο Όμιλος Repsol, πώλησε το 25% της 

θυγατρικής του (Upstream) που 

δραστηριοποιείται στην εξόρυξη και παραγωγή 

υδρογονανθράκων, στο αμερικανικό επενδυτικό 

Ταμείο EIG Global Energy Partners. Το ύψος της 

εν λόγω συναλλαγής συμφωνήθηκε, σύμφωνα 

με τα εδώ μέσα ενημέρωσης, στα 4,85 δισ. ευρώ 

και η μεταβίβαση προβλέπεται να 

πραγματοποιηθεί εντός εξαμήνου. Το 

αμερικανικό Ταμείο θα καταβάλει 3,43 δισ. ευρώ 

για το ένα τέταρτο των μετοχών της Repsol 

Upstream και θα αναλάβει χρέος 1,4 δισ. ευρώ. 

Η πράξη δεν θα συνεπάγεται κέρδη κεφαλαίου 

για τον Όμιλο Repsol, η οποία θα συνεχίσει να 

περιλαμβάνει την εν λόγω θυγατρική στους 

λογαριασμούς του, αλλά θα του επιτρέψει να 

μειώσει το χρέος του και να αναλάβει νέες 

επενδύσεις. 

Η πώληση έγινε με σκοπό την άντληση 

χρηματοδότησης για υλοποίηση νέων 

επενδύσεων, στο πλαίσιο του στρατηγικού 

σχεδίου της Repsol που επικεντρώνεται στην 

πράσινη ενέργεια και την πολιτική μηδενικών 

ρύπων έως το 2050. Τέλος, οι Repsol και EIG 

αναφέρθηκαν σε ενδεχόμενη εισαγωγή της 

εξαγορασμένης Upstream σε αμερικανικό 

χρηματιστήριο μετά το 2026, εφ’ όσον οι 

συνθήκες το αγοράς το επιτρέψουν 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Επανέναρξη απ’ ευθείας αεροπορικής 

σύνδεσης Μαδρίτης-Κουβέιτ 

Υπεγράφη στις 21/9 στη Μαδρίτη συμφωνία 

“code-sharing” μεταξύ των αεροπορικών 

εταιρειών Air Europa (της τρίτης μεγαλύτερης 

ισπανικής αεροπορικής εταιρείας) και του 

επίσημου αερομεταφορέα του Κουβέιτ, Kuwait 

Airways, δια της οποίας καθιερώνονται άμεσα 

τρεις εβδομαδιαίες πτήσεις μεταξύ Μαδρίτης και 

πόλης του Κουβέιτ, οι οποίες από τον Ιανουάριο 

2023 θα γίνουν τέσσερις. Μέσω της συμφωνίας, 

προσδοκάται ότι θα ενισχυθεί η παρουσία της 

Kuwait Airways στη Λατινική Αμερική και 

γενικότερα σε υπερατλαντικές πτήσεις μέσω 

Μαδρίτης προς προορισμούς όπως οι ΗΠΑ 

(Μαϊάμι), το Μεξικό (Κανκούν), τη Βραζιλία (Σαν 

Πάολο), Κολομβία (Μπογκοτά), καθώς και σε 

πλησιέστερους προορισμούς όπως η 

Λισαβώνα, το Πόρτο και το Μαρακές. 

Αντίστροφα, για τον ισπανικό αεροπορικό 

Όμιλο, σύμφωνα με δηλώσεις του Εμπορικού 

του Διευθυντή κ. Imanol Pérez, η συμφωνία θα 

εξασφαλίσει πρόσβαση στους προορισμούς 

της ΝΑ Ασίας και θα ενισχύσει τον ρόλο της Air 

Europa ως συνδετικού κρίκου μεταξύ Ευρώπης 

και Αμερικής μέσω του διαμετακομιστικού 

κόμβου της Μαδρίτης. Σημειώνεται ότι η εν λόγω 

συμφωνία συνδέει αεροπορικά τη Μαδρίτη και 

το Κουβέιτ έπειτα από 40 έτη. 
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Εφαρμογή οροφής τιμής φυσικού αερίου 

και σε μονάδες Συμπαραγωγής 

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας 

Όπως ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της 

Ισπανίας κ. Pedro Sanchez, η «ιβηρική 

εξαίρεση» που ορίζει οροφή στην τιμή φυσικού 

αερίου σε Ισπανία και Πορτογαλία και 

εφαρμόζεται από τον περασμένο Ιούνιο, θα 

εφαρμοστεί και στις βιομηχανίες με υψηλή 

κατανάλωση αερίου και συμπαραγωγής 

ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ). Η 

απόφαση λήφθηκε έπειτα από συνάντηση της 

Κυβέρνησης με τις μεγάλες βιομηχανίες της 

χώρας, οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολία 

συνέχειας παραγωγής λόγω αυξημένων τιμών 

αερίου. 

Το μέτρο ωφελεί βιομηχανικούς τομείς με 

υψηλή κατανάλωση φυσικού αερίου όπως η 

κλωστοϋφαντουργία, η χαρτοβιομηχανία, οι 

βιομηχανίες δομικών υλικών, λιπασμάτων, 

αλλά και άλλες μεταποιητικές επιχειρήσεις, οι 

οποίες συνολικά συνεισφέρουν περίπου κατά 

20% στο ΑΕΠ της χώρας. Η μείωση του 

κόστους του φυσικού αερίου ήταν αναγκαία 

για τη συνέχιση της λειτουργίας μονάδων ΣΗΘ, 

αφού δύο στις τρεις, που αντιπροσωπεύουν 

το 7% της εγχώριας παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, είχαν διακόψει τη λειτουργία τους. Η 

επαναλειτουργία αυτών των μονάδων 

εκτιμάται ότι θα μειώσει τις ανάγκες της χώρας 

σε φυσικό αέριο κατά έως και 1,2%, ενώ η 

συνέχιση της παραγωγής απομακρύνει τον 

κίνδυνο απόλυσης εργαζομένων.  

«Πράσινο» φως σε αναμόρφωση 

πτωχευτικού κώδικα 

Κατά την ολομέλεια του Κοινοβουλίου την 25η 

Αυγούστου, δόθηκε οριστικά «πράσινο» φως 

στην αναμόρφωση της πτωχευτικής 

νομοθεσίας, η οποία είχε λάβει προκαταρκτική 

έγκριση στις 30/6, ωστόσο το Κοινοβούλιο 

απέρριψε και τις τέσσερις τροπολογίες που 

είχαν εισαχθεί στο σχετικό νομοσχέδιο από τη 

Γερουσία τον περασμένο μήνα. Μαζί με τη 

μεταρρύθμιση του πτωχευτικού νόμου, που 

ενσωματώνει ευρωπαϊκή οδηγία στο 

εσωτερικό δίκαιο, τροποποιήθηκε και ο 

οργανικός νόμος για τα εμπορικά δικαστήρια, 

τα οποία από τούδε θα έχουν αποκλειστική 

αρμοδιότητα να ασχολούνται με τις 

πτωχευτικές διαδικασίες.  

Η αναμόρφωση της πτωχευτικής νομοθεσίας 

επικεντρώνεται σε τρεις βασικές πτυχές: την 

έγκαιρη αναδιάρθρωση βιώσιμων εταιρειών, 

τη δυνατότητα απαλλαγής από οφειλές που 

δημιουργήθηκαν καλόπιστα -η οποία έχει 

επεκταθεί και στους καταναλωτές- και την 

αύξηση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών εταιρικής αναδιάρθρωσης και 

αφερεγγυότητας, ιδιαίτερα για 

αυτοαπασχολούμενους και μικροεπιχειρήσεις.  
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Τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής 

(INE) για τον εισερχόμενο τουρισμό στην Ισπανία 

τον Ιούλιο τ.ε. φανερώνουν την επιστροφή του 

κλάδου στα προ-πανδημίας επίπεδα. Οι 

αλλοδαποί τουρίστες έφθασαν τα 9,07 

εκατομμύρια, εκ των οποίων ξεχωρίζουν οι 

αφίξεις 1,9 εκατ. Βρετανών, 1,4 εκατ. Γάλλων και 

1,1 εκατ. Γερμανών. Συγκρίνοντας με τα 

αντίστοιχα μεγέθη του 2019, παρατηρούμε ότι τα 

επίπεδα του εισερχόμενου τουρισμού έχουν ήδη 

αποκατασταθεί στο 92% του συνολικού αριθμού 

επισκεπτών πριν από την πανδημία. Οι 

συνολικές τουριστικές αφίξεις μεταξύ 

Ιανουαρίου και Ιουλίου τ.ε. δεν ξεπερνούν τα 39,3 

εκατ. τουρίστες, κυρίως εξαιτίας της επίπτωσης 

που είχε στον εισερχόμενο τουρισμό η μετάλλαξη 

«Όμικρον» κατά τους πρώτους τρεις μήνες του 

έτους. Ο Ισπανός Γ.Γ. Τουρισμού, κ. Fernando 

Valdés, σημείωσε σε συνέντευξή του ότι η 

έλλειψη Ασιατών τουριστών από Κίνα και 

Ιαπωνία είναι η αιτία που ο εισερχόμενος 

τουρισμός δεν φθάνει ακόμη τα επίπεδα προ 

πανδημίας. 

Τον Ιούλιο τ.ε. οι Βαλεαρίδες Νήσοι 

προσέλκυσαν τον υψηλότερο αριθμό 

εισερχόμενων τουριστών (2,3 εκατ.) με τους 

Βρετανούς και τους Γερμανούς να αποτελούν 

τους κυριότερους επισκέπτες. Την Καταλονία 

επισκέφθηκαν εξάλλου συνολικά 2 εκατ. 

αλλοδαποί, κυρίως από τη γείτονα Γαλλία αλλά 

και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Καταλονία είναι  

 

 

 

η περιφέρεια με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα 

από την αρχή του τρέχοντος έτους με 8 εκατ. 

τουρίστες, επίπεδο που απέχει ωστόσο από τα 

11,3 εκατ. τουριστών τους πρώτους εννέα 

μήνες του 2019. Οι Βαλεαρίδες Νήσοι, 

δεδομένου ότι αποτελούν θερινό προορισμό, 

έχουν σχεδόν φθάσει τα επίπεδα του 2019 

καθώς φέτος τις έχουν επισκεφθεί 7,5 εκατ. 

τουρίστες (έναντι 7,9 εκατ. το 2019). 

Ακόμη πιο ενθαρρυντικά είναι τα στοιχεία των 

δαπανών των αλλοδαπών τουριστών. Τον 

Ιούλιο τ.ε. τα συνολικά έσοδα ξεπέρασαν τα 

11,86 δισ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 99,2% 

των εσόδων του ίδιου μήνα το 2019 και πάνω 

από τα διπλάσια εκείνων του Ιουλίου 2021. 

Αυτό οφείλεται στην αυξημένη μέση ατομική 

δαπάνη των 1.309 ευρώ / άτομο, κατά 8,3% 

μεγαλύτερη σε ετήσια βάση και υψηλότερη 

από τα 1.209 ευρώ / άτομο τον Ιούλιο του 2019. 

Μεγαλύτερη κατά 10 ευρώ από το 2019 είναι 

και η μέση ημερήσια ατομική δαπάνη των 170 

ευρώ / άτομο, ενώ ο μέσος όρος 

διανυκτερεύσεων των εισερχόμενων 

τουριστών είναι 7,7 νύκτες. Τους πρώτους επτά 

μήνες του 2022 οι συνολικές δαπάνες των 

αλλοδαπών τουριστών που επισκέφθηκαν την 

Ισπανία ξεπερνούν τα 47,63 δισ. ευρώ, 

τέσσερις φορές υψηλότερες από εκείνες του 

2021 αλλά κατά 4,7 δισ. ευρώ χαμηλότερες 

έναντι του 2019. 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Επίπεδα τουρισμού 
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Η ισπανική Ferrovial κερδίζει 

διαγωνισμό επέκτασης μετρό στον 

Καναδά 

Ο μεγάλος ισπανικός κατασκευαστικός Όμιλος 

Ferrovial, σε κοινοπραξία με τον γαλλικό 

κατασκευαστικό κολοσσό Vinci κέρδισαν σε 

σχήμα κοινοπραξίας κρατικό διαγωνισμό της 

διαχειρίστριας εταιρείας δημοσίων μεταφορών 

της επαρχίας του Οντάριο Metrolinx και της 

Αρχής Μεταφορών της πόλης του Τορόντο (TTC) 

για την επέκταση του δικτύου μετρό του Τορόντο. 

Το σχέδιο των αρμόδιων αρχών, με ονομασία 

“Ontario Line South Civil”, δημιουργεί νέο δίκτυο 

15,9 χλμ. και δεκαπέντε σταθμών με την αξία του 

να υπολογίζεται μεταξύ 7,3 και 7,75 δισ. ευρώ.  

Το ισπανο-γαλλικό κοινοπρακτικό σχήμα θα 

σχεδιάσει, θα κατασκευάσει και θα 

χρηματοδοτήσει τη σύνδεση μεταξύ του Ontario 

Exhibition Place, που βρίσκεται στο κέντρο του 

Τορόντο με το Ontario Science Centre, 

συνολικού μήκους 6,7 χλμ. 

συμπεριλαμβανομένων 6 χλμ. τούνελ. 

Παράλληλα, θα κατασκευάσει επτά νέους 

σταθμούς, εκ των οποίων οι έξι θα είναι υπόγειοι. 

Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του 

2023 και το χρονοδιάγραμμα για την 

ολοκλήρωσή τους είναι επτά έτη. Με την 

ολοκλήρωση του έργου, θα διευκολυνθούν 

καθημερινά περισσότεροι από 227.000 πολίτες 

και θα επιλυθεί το πρόβλημα της επιβαρυμμένης 

κίνησης στη γραμμή 1 του μετρό της πόλης. Οι 

αναθέτουσες Αρχές δεν σκοπεύουν να 

δημοσφσ 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

δημοσιοποιήσουν τον προϋπολογισμό του 

έργου, έως ότου οριστικοποιηθεί το 

χρηματοδοτικό σχήμα. 

Η ισπανο-γαλλική κοινοπραξία επέλεξε τους 

Ομίλους Aecom, Cowl, GHD και ισπανική 

Sener για τον σχεδιασμό του έργου, Ferrovial 

Construcción (θυγατρική κατασκευαστική της 

Ferrovial) και Janin Atlas για την κατασκευή, 

καθώς και Agentis Capital ως οικονομικό 

σύμβουλο για το έργο.  

Ο ισπανικός Όμιλος Ferrovial έχει εμπειρία 

στην κατασκευή γραμμών και σταθμών μετρό 

αφού έχει κατασκευάσει περισσότερα από 190 

χλμ. και 165 στάσεις μετρό στη Μαδρίτη, τη 

Λισαβώνα, το Λονδίνο, το Σαντιάγο το Σίδνεϋ, 

ενώ παράλληλα έχει αναλάβει και το έργο 

επέκτασης της γραμμής 18 του μετρό του 

Παρισιού, μεταξύ αεροδρομίου Orly και το 

σιδηροδρομικού σταθμού Versailles – 

Chantiers, αλλά και έργο επέκτασης του 

αεροδρομίου JFK της Νέας Υόρκης.  

 

Πηγή εικόνας: 

https://newsroom.ferrovial.com/es/notas_prensa/ferrovi

al-metro-toronto/ 

 

 

 

 

https://newsroom.ferrovial.com/es/notas_prensa/ferrovial-metro-toronto/
https://newsroom.ferrovial.com/es/notas_prensa/ferrovial-metro-toronto/
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

 
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ 

Μαδρίτης, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

μας (ecocom-madrid@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, 

παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς.  Η διαχείριση και προστασία των 

προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, 

σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

προστασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. 

http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο 

από επίσημες πηγές (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων 

και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές 

πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

 
 

o Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, οι 

πραγματικοί μισθοί στην Ισπανία θα 

μειωθούν κατά 4,46% τ.έ. σε ετήσια βάση, 

Αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση του 

πραγματικού εισοδήματος των χωρών του 

ΟΟΣΑ μετά την Ελλάδα. 

o Έξι ισπανικές ξενοδοχειακές βρίσκονται στη 

λίστα με τις 100 μεγαλύτερες τουριστικές 

επιχειρήσεις του κόσμου, οι: Meliá Hotels 

(19η θέση), Barceló (26η θέση), RIU (32η 

θέση), Iberostar (44η θέση), Eurostars (70η 

θέση) και H10 (94η θέση). 

o Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέλεξε την 

ισπανική CaixaBank για να αναπτύξει το 

πρωτότυπο του ψηφιακού ευρώ.  

o Η Θαραγόθα είναι μία εκ των έντεκα 

ευρωπαϊκών πόλεων που 

συμπεριλαμβάνεται στο πιλοτικό σχέδιο 

Hyperloop. Αφορά τη μετακίνηση ατόμων 

και εμπορευμάτων σε κάψουλες που 

μπορούν να φθάσουν έως και τα 1.000 

χλμ/ώρα.  

o Σύμφωνα με έρευνα της KPMG, το ήμισυ 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην 

Ισπανία θεωρεί ότι ο πληθωρισμός θα 

επηρεάσει σημαντικά τις πωλήσεις τους. Το 

ποσοστό αυτών φθάνει το 84,3% για τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον βιομηχανικό 

τομέα  

 

ΔΙΑΦΟΡΑ 


