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Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ), ο ετήσιος 

ρυθμός πληθωρισμού στην Ισπανία τον 

Φεβρουάριο, ακολουθώντας την ανοδική τάση 

του προηγούμενου μήνα, παραμένοντας 

βεβαίως σε επίπεδα χαμηλότερα του 10%.  

Συγκεκριμένα, το Ινστιτούτο υπολογίζει την σε 

ετήσια βάση αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών 

στην Ισπανία στο 6,1%, έναντι τιμής 

πληθωρισμού 5,8% για το μήνα Ιανουάριο, ήτοι 

αύξηση του σχετικού δείκτη κατά 0,3 

ποσοστιαίες μονάδες.  

Η εν λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στην άνοδο των τιμών της ενέργειας, ιδίως της 

βενζίνης. Σε μηνιαίο ρυθμό, ο δείκτης 

πληθωρισμού κατέγραψε αύξηση 1% το 

Φεβρουάριο τ.ε., σε σύγκριση με τον 

Ιανουάριο.  

Τα ως άνω προσωρινά στοιχεία που 

δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, τα 

οποία θα οριστικοποιηθούν στα μέσα 

Μαρτίου, αναφέρουν επίσης σημαντική εκ νέου 

άνοδο του υποκείμενου πληθωρισμού το 

Φεβρουάριο (γενικός δείκτης χωρίς τα μη 

επεξεργασμένα τρόφιμα και τα ενεργειακά 

προϊόντα), στο 7,7%. 

   

Οικονομικοί Δείκτες 

Αναθεωρημένες εκτιμήσεις 

Κεντρικής Τράπεζας Ισπανίας για 

τους ρυθμούς ανάπτυξης οικονομίας 

και τον πληθωρισμό  

Η Τράπεζα της Ισπανίας αναμένεται να 

αναθεωρήσει άμεσα προς τα άνω την 

πρόβλεψη της αναφορικά με τον ρυθμό  

ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας το 2023 

κατά 0,3%, εκτιμώντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ 

της χώρας θα ανέλθει σε 1,6%, υψηλότερα από 

την προηγούμενη εκτίμησή της για ρυθμό 

ανάπτυξης 1,3% στις μακροοικονομικές 

εκτιμήσεις της του Δεκεμβρίου 2022. Επιπλέον, 

ο μέσος πληθωρισμός το 2023 αναμένεται να 

αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά περίπου 0,15 

ποσοστιαίες μονάδες προσεγγίζοντας το 

4,75% στο τέλος του έτους. Η εκτίμηση αυτή 

τελεί υπό την προϋπόθεση, σύμφωνα με την 

Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, ότι η μείωση 

του ΦΠΑ θα έχει θετικό αντίκτυπο επιφέροντας 

μείωση του υποκείμενου πληθωρισμού, 

καθώς και των τιμών των τροφίμων. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η βελτίωση 

των προβλέψεων για την πορεία του ΑΕΠ της 

χώρας πηγάζει από την αναθεώρηση προς τα 

άνω των ρυθμών ανάπτυξης για πρώτου και 

δευτέρου τριμήνου 2022 που ήταν υψηλότερες 

από τις προβλεφθείσες, καθώς και την 

αξιόλογη άνοδο του τετάρτου τριμήνου, με την 

ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης. 

Αντίστοιχα, η εκτίμηση για περαιτέρω μείωση 

του πληθωρισμού έναντι της αρχικής 

πρόβλεψης προκύπτει από την μείωση του 

συντελεστή ΦΠΑ για ορισμένα τρόφιμα, την 

πτώση της τιμής του φυσικού αερίου, τη 

σχετική σταθερότητα στην τιμή του πετρελαίου, 

αλλά και την προοπτική ενδυνάμωσης της 

κινεζικής οικονομίας το 2023. 
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 πτώση της τιμής του φυσικού αερίου, τη 

σχετική σταθερότητα στην τιμή του πετρελαίου, 

αλλά και την προοπτική ενδυνάμωσης της 

κινεζικής οικονομίας το 2023.  

 Επιπλέον, η Τράπεζα Ισπανίας υπογράμμισε 

πως παρ’ όλο που καταγράφονται νέες 

δυναμικές εξελίξεις και προοπτικές για την 

ισπανική οικονομία τις τελευταίες εβδομάδες, 

μεταξύ των οποίων η σταδιακή μείωση των 

προβλημάτων εφοδιασμού και η βελτίωση των 

δεικτών εμπιστοσύνης για την οικονομία και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, 

εξακολουθεί να υφίσταται διεθνής αβεβαιότητα 

αναφορικά με την μείωση των τιμών ενέργειας 

και τις επίπτωση αυτών στον πληθωρισμό. 

Τέλος, η Τράπεζα Ισπανίας επεσήμανε πως η 

αναθεώρηση των προβλέψεων βασίζεται στην 

υπόθεση της διατήρησης των συμφωνιών 

Κυβέρνησης-κοινωνικών εταίρων αναφορικά 

με τις συγκρατημένες αυξήσεις των μισθών, 

ενώ παράλληλα εξέφρασε την ανησυχία της 

για την ικανότητα των νοικοκυριών και 

επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις 

δανειακές τους υποχρεώσεις, αλλά και σχετικά 

την έκθεση των τραπεζικών ιδρυμάτων σε 

επισφαλή δάνεια που επηρεάζουν αρνητικά τα 

περιουσιακά στοιχεία στους ισολογισμούς 

τους.    

 

Προβλέψεις μεγέθυνσης ισπανικής 

οικονομίας από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή 

Η Ευρ. Επιτροπή παρουσίασε τη Δευτέρα 

13/2 τις χειμερινές της προβλέψεις οι οποίες 

διαπνέονται από αισιοδοξία αναφορικά με τη 

συνολική πορεία της ευρωπαϊκής 

οικονομίας. Ειδικότερα, ανάμεσα στις 

τέσσερις μεγάλες οικονομίες της Ε.Ε., η 

ισπανική προβλέπεται να είναι η ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη καθώς το εθνικό ΑΕΠ της 

χώρας αναμένεται να αυξηθεί το 2023 κατά 

1,4%, ποσοστό υψηλότερο από την 

αντίστοιχη φθινοπωρινή πρόβλεψη (η οποία 

υπολόγιζε άνοδο κατά 1%). 

Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος Κοινοτικός 

Επίτροπος για την οικονομία, Paolo 

Gentiloni, σε δηλώσεις του στο Europa Press, 

ανέφερε πως η ισπανική οικονομία «άντεξε 

σχετικά καλά τα αρνητικά σοκ που 

προκλήθηκαν από τον πόλεμο στην 

Ουκρανία, σημειώνοντας μεγέθυνση κατά 

5,5% το 2022, μία ποσοστιαία μονάδα 

περισσότερο από ό,τι αναμενόταν το 

φθινόπωρο». Σημαντικός ήταν ο ρόλος του 

τουριστικού κλάδου στην ενίσχυση της 

οικονομικής δραστηριότητας για το 2022 ενώ 

αντίστοιχος αναμένεται να είναι ο ρόλος του 

και για το 2023. 

Παράλληλα, ένας επιπλέον λόγος της 

οικονομικής βελτίωσης εντοπίζεται στη 

συγκράτηση του επιπέδου των τιμών, κυρίως 

μέσω της συγκράτησης της ζήτησης 

φυσικού αερίου και της  διαφοροποίησης 

των πηγών εφοδιασμού, οι οποίες 

προκάλεσαν πτώση της τιμής αναφοράς 

του φυσικού αερίου με σταδιακή 

αντανάκλαση στον Δείκτη Τιμών 

Οικονομικοί δείκτες 
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προκάλεσαν πτώση της τιμής αναφοράς του 

φυσικού αερίου με σταδιακή αντανάκλαση 

στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). 

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρ. 

Επιτροπής, ο μέσος πληθωρισμός στην Ε.Ε. 

αναμένεται να μειωθεί σε όλες σχεδόν τις 

χώρες το 2023, ενώ ειδικότερα στην Ισπανία ο 

ΔΤΚ προβλέπεται να μετριαστεί σε 4,4% στη 

διάρκεια του 2023, για να κλείσει το έτος στο 

2,8%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως 

παρόλες τις θετικές προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή παραμένει συγκρατημένα αισιόδοξη 

καθώς η οικονομία της Ε.Ε. εξακολουθεί να 

αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις με 

βασικότερες τον πληθωρισμό και το υψηλό 

ενεργειακό κόστος.   

Αύξηση του διεπαγγελματικού 

κατώτατου μισθού  

Στις 31/1, ο Ισπανός Πρωθυπουργός 

ανακοίνωσε στη Γερουσία, στο πλαίσιο 

ενημέρωσής της για τα μέτρα της κυβέρνησης 

για την αντιμετώπιση των συνεπειών του 

πολέμου στην Ουκρανία, την απόφαση της 

Κυβέρνησης, σε συμφωνία με τα εργατικά 

συνδικάτα, για νέα αύξηση του 

διεπαγγελματικού κατώτατου μισθού (SMI) 

στην Ισπανία φέτος, συγκεκριμένα κατά 8%, με 

αποτέλεσμα το ύψος του κατώτατου μισθού 

να ανέλθει στα 1.080 ευρώ, το οποίο αφορά 14 

μηνιαίες καταβολές μισθών, που θα επηρεάσει 

θετικά περίπου 2,5 εκατ. εργαζόμενους. 

Με τη νέα εν λόγω αύξηση, η Κυβέρνηση 

Sánchez έχει στη διάρκεια των θητειών της, την 

τελευταία πενταετία, προβεί σε συνολικές 

αυξήσεις του κατώτατου κατά 47%, ήτοι σε 

συνολική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 

344 ευρώ μηνιαίως, επιδιώκοντας να επιτύχει 

έναν από τους κεντρικούς στόχους της 

οικονομικής της πολιτικής, δηλαδή να φθάσει 

ο κατώτατος το 60% του μέσου μισθού στην 

Ισπανία. Η εν λόγω απόφαση της 

Κυβέρνησης είχε την υποστήριξη του ηγέτη της 

αντιπολίτευσης κ. Feijóo (ΡΡ), ο οποίος 

δήλωσε ότι το κόμμα του είναι  υπέρ της 

αύξησης των μισθών, αν και έκρινε ότι αυτή 

θα έπρεπε να εντάσσεται σε ένα «εθνικό 

σύμφωνο εισοδήματος».   

Όπως δήλωσε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, «ο 

αγώνας μας για τη βελτίωση του εισοδήματος 

των εργαζομένων μόλις ξεκίνησε», ενώ τόνισε 

ταυτόχρονα ότι η Ισπανία είναι η δεύτερη 

χώρα στον ΟΟΣΑ με τη μεγαλύτερη αύξηση 

του κατώτατου μισθού. Η αύξηση αναμένεται 

να εγκριθεί στις 7/2 από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, ενώ, όπως διαβεβαίωσε η 

Υπουργός Εργασίας κα Díaz, θα έχει 

αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου τ.ε., 

ενώ θα αναθεωρείται στα μέσα του έτους με 

βάση τη συμπεριφορά του πληθωρισμού. 

Επισημαίνεται πάντως ότι η μεγάλη 

εργοδοτική ένωση της Ισπανίας, CEOE, η 

οποία είχε καταθέσει πρόταση για χαμηλότερη 

αύξηση του κατώτατου μισθού -συγκεκριμένα 

κατά 4%-, συνοδευόμενη από άλλα 

οικονομικά αιτήματα του επιχειρηματικού 

κόσμου προς την Κυβέρνηση, δεν συμμετείχε 

στην ευρεία σύσκεψη – διαβούλευση της 

Κυβέρνησης με τα εργατικά συνδικάτα και 

τους κοινωνικούς φορείς.    
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κόσμου προς την Κυβέρνηση, δεν συμμετείχε 

στην ευρεία σύσκεψη – διαβούλευση της 

Κυβέρνησης με τα εργατικά συνδικάτα και τους 

κοινωνικούς φορείς.    

Έγκριση αιτήματος ισπανικής 

κυβέρνησης για εκταμίευση τρίτης 

δόσης χρηματοδοτήσεων του 

Μηχανισμού Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας, ύψους 6 δισ. € 

Στις 17/2 τ.ε. η Ευρ. Επιτροπή ενέκρινε την 

εκταμίευση της τρίτης δόσης, ύψους 6 δισ. ευρώ 

χρηματοδοτικών κονδυλίων για την Ισπανία από 

το Σχέδιο Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και 

Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. με σκοπό την 

προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης μετά 

την πανδημία. Επισημαίνεται ότι, όπως είχε 

αναφερθεί και στο ανωτέρω σχετικό μας, το 

επίσημο ισπανικό αίτημα προς την Ευρ. 

Επιτροπή είχε αποσταλεί στις 11/11/2022. Όπως 

ανέφερε σε σχετικό επίσημο ανακοινωθέν της η 

ισπανική Κυβέρνηση, η Ευρ. Επιτροπή 

αξιολόγησε θετικά την επιτυχή εκπλήρωση από 

την Ισπανία συνολικά 23 οροσήμων και 6 

στόχων κατά την διάρκεια του πρώτου 

εξαμήνου του παρελθόντος έτους. Σύμφωνα με 

το ανακοινωθέν, η Ευρ. Επιτροπή πρόκειται να 

παρουσιάσει την θετική της αξιολόγηση στην 

Οικονομική και Δημοσιονομική Επιτροπή, η 

οποία πρέπει να εκδώσει γνώμη εντός 

τεσσάρων εβδομάδων, αφού προηγουμένως 

λάβει σχετική γνωμοδότηση και από την 

Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής της Ε.Ε., κάτι 

που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί την 

επόμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

της ισπανικής Κυβέρνησης, συνολικά η 

μεταφορά των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην 

Ισπανία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός 

περιόδου έξι εβδομάδων. 

της ισπανικής Κυβέρνησης, συνολικά η 

μεταφορά των ευρωπαϊκών κονδυλίων στην 

Ισπανία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί 

εντός περιόδου έξι εβδομάδων.  

 Η Ευρ. Επιτροπή χαιρέτισε τη 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια της 

Κυβέρνησης και την με ταχείς ρυθμούς 

συνέχιση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας, 

σημειώνοντας με ιδιαίτερη έμφαση την 

αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα, την 

έναρξη ισχύος του νέου θεσμικού πλαισίου 

για το ολοκληρωμένο σύστημα 

επαγγελματικής κατάρτισης, τη 

μεταρρύθμιση του συστήματος εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης των 

αυτοαπασχολούμενων, καθώς και την 

έναρξη ισχύος νέου θεσμικού για μέτρα 

πρόληψης και καταπολέμησης της 

φορολογικής απάτης, που εναρμονίζει το 

θεσμικό πλαίσιο της Ισπανίας με εκείνο 

γειτονικών χωρών επιτρέποντας την 

προσαρμογή και την ενίσχυση των 

μηχανισμών για την καταπολέμηση νέων 

τύπων απάτης που συνδέονται με τις νέες 

τεχνολογίες και της φοροαποφυγής από τις 

μεγάλες πολυεθνικές. Όσον αφορά τις 

επενδύσεις, επισημαίνεται ότι καταγράφηκε η 

πρόοδος που έχει συντελεστεί στην Ισπανία 

σε έργα έρευνας, καινοτομίας και ανάπτυξης 

ιδιαίτερα στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς επίσης στην 

χρηματοδότηση έργων για την προώθηση 

της βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας 

της γεωργίας, της κτηνοτροφίας και της 

αλιείας, καθώς και στον τομέα του 

πολιτισμού, με την υποστήριξη της 

ψηφιοποίησης πολιτιστικών υπηρεσιών. 

 

Οικονομικοί δείκτες 
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Οικονομικοί δείκτες 

αλιείας, καθώς και στον τομέα του πολιτισμού, 

με την υποστήριξη της ψηφιοποίησης 

πολιτιστικών υπηρεσιών. Η ισπανική 

Κυβέρνηση τονίζει ιδιαίτερα την ειδική μνεία που 

επιφύλαξε η Ευρ. Επιτροπή στο πλαίσιο της 

έκθεσης αξιολόγησης, στην προσπάθεια που 

κατέβαλαν οι ισπανικές Αρχές να εγγυηθούν 

την εύρυθμη λειτουργία του ολοκληρωμένου 

συστήματος πληροφοριών του Μηχανισμού 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και, πιο 

συγκεκριμένα, σε πρόσφατο Διάταγμα του 

ισπανικού Υπουργείου Οικονομικών (υπ’ αριθ. 

55/2023, της 24ης Ιανουαρίου), το οποίο 

θεσπίζει διαδικασία συλλογής στοιχείων από 

πραγματικούς ιδιοκτήτες ξένων εταιρειών που 

δεν διαθέτουν εγγεγραμμένα δικαιώματα στην 

Ισπανία και οι οποίοι επωφελούνται από το 

Σχέδιο Ανάκαμψης. Επιπλέον, αναφέρεται η 

ανάπτυξη μηχανογραφικού εργαλείου 

ανάλυσης δεδομένων και βαθμολόγησης 

κινδύνου (MINERVA) από τις ισπανικές 

φορολογικές Αρχές, που βοηθά στην 

συστηματική και αυτοματοποιημένη ανάλυση 

του κινδύνου σύγκρουσης συμφερόντων στο 

πλαίσιο απορρόφησης κονδυλίων από το 

Σχέδιο.  

Όπως αναφέρει στο σχετικό της ανακοινωθέν 

η ισπανική Κυβέρνηση, σύμφωνα με την 

ηγεσία της Ε.Ε. έχει εκπληρωθεί ήδη σχεδόν το 

Ε.Ε. έχει εκπληρωθεί ήδη σχεδόν το 30% των 

οροσήμων και των επιμέρους στόχων από την 

Ισπανία, η οποία έχει συνολικά επιτύχει 121 

ορόσημα και στόχους σε σύνολο 416. 

Τα ευρωπαϊκά κονδύλια της εγκεκριμένης 

τρίτης εκταμίευσης αναμένεται να 

προστεθούν στα 31,036 δισ. ευρώ που έχουν 

ήδη ληφθεί από το Σχέδιο Ανάκαμψης για την 

Ισπανία, ενώ μόλις πραγματοποιηθεί η τρίτη 

εκταμίευση, η Ισπανία θα έχει λάβει το 53% 

αυτού που της αντιστοιχεί σε μη επιστρέψιμες 

μεταβιβάσεις από το Σχέδιο. Σύμφωνα με το 

σχετικό ανακοινωθέν της Κυβέρνησης, η 

Ισπανία παραμένει η πλέον προηγμένη 

χώρα της Ε.Ε. όσον αφορά την εφαρμογή 

και την απορρόφηση κονδυλίων από το 

Σχέδιο Ανάκαμψης. 

Ιστορική αύξηση ισπανικών 

εξαγωγών και εισαγωγών για το 

2022 

Σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία εξωτερικού 

εμπορίου που δημοσιεύθηκαν σήμερα από 

το ισπανικό Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

(ΙΝΕ), οι εξαγωγές Ισπανίας για το έτος 2022 

ξεπερνούν για πρώτη φορά στα χρονικά τα 

389 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση. Συγκεκριμένα, 

το 2022 οι εξαγωγές ισπανικών προϊόντων 

ανήλθαν σε 389,21 δισ. ευρώ, αυξημένες 

κατά 23% συγκριτικά με το 2021.  

Ισπανίδα Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου 

και Τουρισμού, κα Reyes Maroto, δήλωσε 

πως «το εξωτερικό εμπόριο συνεχίζει να 

αποτελεί μοχλό/ μηχανισμό οικονομικής 

ανάπτυξης και απασχόλησης για τη χώρα 

μας, ενώ το 2022, ο εξωτερικός τομέας 

απέφερε σχεδόν το ήμισυ της ανάπτυξης του 

ισπανικού ΑΕΠ, με μία συνεισφορά της 

τάξεως του 2,6% στον συνολικό ρυθμό 

ανάπτυξης του ΑΕΠ που ανήλθε σε 5,5%». 
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ανάπτυξης του ΑΕΠ που ανήλθε σε 5,5%». 

Ισπανίδα Υπουργός συνέχισε ότι «οι ισπανικές 

εξαγωγές αυξήθηκαν γύρω στο 23% παρά την 

τρέχουσα αρνητική διεθνή συγκυρία εξαιτίας της 

επίδρασης του πολέμου στην Ουκρανία και των 

γεωπολιτικών εντάσεων, γεγονός που 

αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα των 

μέτρων που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση, 

τα οποία έχουν προκαλέσει εμπιστοσύνη και 

ασφάλεια στις ισπανικές εξαγωγικές εταιρείες.» 

Επιπλέον, Ισπανίδα Υπουργός τόνισε ότι «οι 

ισπανικές εξαγωγές πλησιάζουν τον στόχο των 

400 δισ. ευρώ, ο οποίος έχει οριστεί για το έτος 

2027 με την “Στρατηγική Διεθνοποίησης της 

Ισπανικής Οικονομίας 2017-2027”, χάρη στα 

εγχώρια εργαλεία στήριξης της διεθνοποίησης 

των ισπανικών εταιρειών, ειδικά των 

μικρομεσαίων». «Όπως φανερώνουν τα 

δεδομένα του ΙΝΕ, αυξήθηκε η σημασία του 

ισπανικού εξωτερικού τομέα. Συγκεκριμένα, οι 

εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών 

αντιπροσώπευσαν το 41,7% του ισπανικού ΑΕΠ, 

ποσοστό το οποίο αποτελεί αύξηση 6,8 

ποσοστιαίων μονάδων έναντι του 2021», 

συμπλήρωσε η Ισπανίδα Υπουργός. 

Αναφορικά με εξαγωγική βάση Ισπανίας, τα 

στοιχεία του Υπουργείου κατέδειξαν ότι αυτή 

επέτυχε να υπερβεί τους 43.000 συστηματικούς 

εξαγωγείς, αύξηση 2,7% συγκριτικά με το 2021, 

ενώ ποσοστό 90% του εμπορίου 

πραγματοποιείται από τους εξαγωγείς σε 

συστηματική βάση. 

Σύμφωνα με δηλώσεις κας Maroto, «η 

Ισπανία βασίζεται σε μία εξαγωγική βάση 

σταθερή και επεκτεινόμενη, έτοιμη να 

συνεχίσει να επωφελείται από τη διεθνή 

ανάκαμψη, ενώ τα τελευταία 10 έτη ο 

αριθμός των συστηματικών εξαγωγέων έχει 

αυξηθεί κατά 30%».  

Επισημαίνεται ότι αύξηση ισπανικών 

εξαγωγών αφορά σε όλους τους κλάδους, 

με κατά μέσο όρο 34% αύξηση σε σχέση με 

τα προ-πανδημίας στοιχεία του 2019. 

Επιπλέον, η πλειονότητα των εξαγωγών 

(62,8%) κατευθύνθηκε εντός Ε.Ε., με κύριους 

αποδέκτες τη Γαλλία, το Βέλγιο, την 

Πορτογαλία, τη Γερμανία και την Ιταλία. Οι 

εξαγωγές προς τρίτες χώρες επίσης 

αυξήθηκαν κατά 19,7%.   

Αναφορικά με ισπανικές εισαγωγές, αυτές 

επίσης άγγιξαν ιστορικά επίπεδα για το 

2022, αριθμώντας περί τα 457,32 δισ. ευρώ, 

κατά 33,4% αυξημένες συγκριτικά με το 2021. 

Εν λόγω μεταβολή αποδίδεται στην αύξηση 

τιμών σε ενέργεια και πρώτες ύλες, καθώς 

και στην ανάκαμψη της εγχώριας ζήτησης. 

Σημειώνεται ότι η αύξηση των εισαγωγών 

εντείνεται μέχρι τον Αύγουστο του 2022, ενώ 

τον Δεκέμβρη σημειώνει το μικρότερο 

ποσοστό αύξησης του έτους (11,1%). 

Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε στα 68,11 

δισ. ευρώ , ενώ Ισπανίδα Υπουργός τονίζει 

πως «η αύξηση του κόστους των 

προϊόντων, υποκινούμενη κυρίως από την 

άνοδο των τιμών ενέργειας, συνεχίζει να 

αποτελεί την βασική αιτία του ελλείμματος. 
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Ως άνω αύξηση εισαγωγών και εξαγωγών 

αερίου της Ισπανίας συνιστά ενδεικτικό 

παράγοντα του διαμετακομιστικού ρόλου 

που διαδραματίζει προσφάτως η χώρα. 

Σημειώνεται ότι η Ισπανία διαθέτει έξι 

συνολικά τερματικούς σταθμούς 

επαναεριοποίησης φυσικού αερίου 

(Βαρκελώνη, Huelva, Καρθαγένη, 

Μπιλμπάο, Sagunto-Βαλένθια, Mugardos-La 

Coruña) -με μία έβδομη εγκατάσταση να 

πρόκειται να τεθεί σύντομα σε λειτουργία στο 

λιμάνι της Χιχόν (El Musel) στον Ατλαντικό- 

και αντιπροσωπεύει μερίδιο 33% της 

συνολικής δυναμικότητας 

επαναεριοποίησης στην Ε.Ε. και μερίδιο 45% 

της συνολικής αποθηκευτικής 

χωρητικότητας υγροποιημένου αερίου. 

Η Νιγηρία κατέχει τα πρωτεία όσον αφορά 

την προμήθεια της ισπανικής αγοράς με 

αργό πετρέλαιο, κατέχοντας το 13,2% των 

συνολικών εισαγωγών το ενδεκάμηνο 2022, 

ακολουθούμενη από τις ΗΠΑ (μερίδιο 

10,7%), το Μεξικό (μερίδιο 9,5%), τη Βραζιλία 

(8,7%), το Ιράκ (8,5%), τη Λιβύη (7,9%) και τη 

Σ. Αραβία (7,8%). Αξιόλογες εισαγωγές 

αργού πραγματοποιούνται επίσης από το 

Καζακστάν, την Αλγερία και τον Καναδά.  

Ο κύριος προμηθευτής της Ισπανίας με 

φυσικό αέριο μέσω αγωγού είναι η Αλγερία, 

με 154,56 χιλ. GWh το 2021 και συνολικά 

πτωτική τάση από το έτος 2018, με 

διακυμάνσεις. Την Αλγερία ακολουθεί η 

Γαλλία, της οποίας ωστόσο οι εξαγωγές 

φυσικού αερίου προς Ισπανία ακολουθούν 

μάλλον πτωτική συνολικά τάση από το 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Στην πραγματικότητα, το ενεργειακό έλλειμμα 

αποτελεί το 77,3% του συνολικού ελλείμματος».  

Επιπλέον, κα Maroto επισημαίνει ότι «η 

ενεργειακή κρίση σε παγκόσμιο επίπεδο 

αποδεικνύει πως πρέπει να συνεχίσουμε να 

επενδύουμε στην οικολογική μετάβαση και ότι 

είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ανανεώσιμων 

μορφών ενέργειας, με στόχο να μετατραπούμε 

σε μία χώρα λιγότερο εξαρτώμενη ενεργειακά και 

μία πλατφόρμα για νέες και εναλλακτικές πηγές 

ενέργειας όπως το πράσινο υδρογόνο». 

Εξωτερικό εμπόριο υδρογονανθράκων 

Ισπανίας  

Οι ισπανικές εισαγωγές φυσικού αερίου μέσω 

αγωγών παρουσιάζουν την τελευταία πενταετία 

αξιόλογες διακυμάνσεις. Αντιθέτως, μπορούμε 

να διακρίνουμε μία συνολικά αυξητική τάση στις 

εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου, οι 

οποίες εντείνονται ιδιαίτερα το έτος 2022, 

ανερχόμενες στο ενδεκάμηνο του έτους σε 291,2 

χιλ. GWh. Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου και 

πετρελαιοειδών ακολουθούν την τελευταία 

πενταετία περίπου σταθερή πορεία, με 

διακυμάνσεις οφειλόμενες κυρίως στην πτώση 

των εισαγωγών του 2020 λόγω της γενικότερης 

οικονομικής στασιμότητας. Από πλευράς 

εξαγωγών, η Ισπανία φαίνεται να εξάγει αρκετά 

αυξημένες ποσότητες φυσικού αερίου, τόσο 

μέσω αγωγών όσο και -κυρίως- υγροποιημένου 

αερίου, ιδιαίτερα κατά την τελευταία διετία. 
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φυσικού αερίου προς Ισπανία ακολουθούν 

μάλλον πτωτική συνολικά τάση από το 2018. 

Αντιθέτως, αυξανόμενες ροές φυσικού αερίου 

παρατηρούνται από την Πορτογαλία. 

Επισημαίνεται ότι στις εισαγωγές φυσικού 

αερίου μέσω αγωγών υπάρχει μία 

διαφοροποίηση των στοιχείων Cores και 

Enagás, υπό την έννοια ότι στα στοιχεία της 

πρώτης εμφανίζονται αξιόλογες ποσότητες 

νορβηγικού αερίου που φθάνει στην Ισπανία 

μέσω αγωγών (11.762 GWh το 2021), οι οποίες 

ωστόσο στα στοιχεία της δεύτερης από ό,τι 

φαίνεται «πιστώνονται» στη Γαλλία, ως δικές της 

εξαγωγές προς Ισπανία. 

Όσον αφορά τις ισπανικές εισαγωγές 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), 

κορυφαίο προμηθευτή συνιστούν οι ΗΠΑ με 

εκτιμώμενο κατά προσέγγιση μερίδιο της 

τάξεως του 44,2% το 2022, ακολουθούμενες 

από τη Νιγηρία (μερίδιο περίπου 21,3%), τη 

Ρωσία (μερίδιο 18,5%), την Αίγυπτο (μερίδιο 

5,2%), το Κατάρ και το Τρινιντάντ (μερίδιο 5% 

έκαστο). Αξιόλογος είναι ο ρυθμός αύξησης 

των ισπανικών εισαγωγών LNG από ΗΠΑ την 

τελευταία πενταετία (+118,4% μεταξύ 2021 και 

2022), αλλά και από τη Νιγηρία (+29,8%), τη 

Ρωσία (+45,5%) και την Αίγυπτο (+285,4%). 

Αντιθέτως, οι παραδοσιακά υψηλές εισαγωγές 

LNG από Τρινιντάντ και Κατάρ, αν και σε υψηλά 

επίπεδα και το 2022, εμφανίζουν διαχρονικά 

μάλλον πτωτική τάση, προς όφελος νέων 

«παικτών» όπως η Αίγυπτος, το Ομάν, το 

Καμερούν.     

Κύριοι προμηθευτές της ισπανικής αγοράς 

προϊόντων πετρελαίου είναι οι Ιταλία (μερίδιο 

14,5% το ενδεκάμηνο του 2022), Ολλανδία 

(μερίδιο 9,3%), ΗΠΑ (μερίδιο 7,7%), Ρωσία 

(μερίδιο 6,4%), Πορτογαλία (μερίδιο 5%) και 

Αλγερία (μερίδιο 4,9%). Στον σχετικό πίνακα 

αναφέρονται μεταξύ των κορυφαίων 

προμηθευτών της ισπανικής αγοράς 

προϊόντων πετρελαίου και η Ελλάδα (μερίδιο 

2,6% των εισαγωγών το ενδεκάμηνο 2022, 

αλλά και η Τουρκία (μερίδιο 2,7%).     

 Ερχόμενοι στις εξαγωγές φυσικού αερίου από 

την Ισπανία, μακράν μεγαλύτερος αποδέκτης 

είναι η Γαλλία με 30,11 χιλ. GWh αερίου μέσω 

αγωγού και 1,37 χιλ. GWh LNG το ενδεκάμηνο 

2022, ακολουθούμενη από την Ιταλία (7,61 χιλ. 

GWh LNG), την Ολλανδία (5,92 χιλ. GWh LNG), 

την Πορτογαλία (4,9 χιλ. GWh μέσω αγωγού) 

και το Μαρόκο (1,35 χιλ. GWh μέσω αγωγού), 

καθώς και αρκετούς μικρότερους αποδέκτες 

ισπανικών φορτίων LNG (Πουέρτο Ρίκο, 

Βέλγιο, Ην. Βασίλειο). Αξιόλογες αυξήσεις 

παρατηρούνται στις ισπανικές εξαγωγές LNG 

κατά την τελευταία τριετία κυρίως προς 

ευρωπαϊκούς προορισμούς (Ιταλία, 

Ολλανδία, Γαλλία, Βέλγιο, Ην. Βασίλειο), αλλά 

και ορισμένους νέους μακρινότερους 

προορισμούς, όπως το Πουέρτο Ρίκο και οι 

Κίνα, Κουβέιτ, Ινδία (το 2021).  
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Τέλος, όσον αφορά τις ισπανικές εξαγωγές 

προϊόντων πετρελαίου, ως μεγαλύτεροι 

αποδέκτες κατά την υπό εξέταση περίοδο 

εμφανίζονται οι Γαλλία (μερίδιο 12,9% το 

ενδεκάμηνο 2022), Μαρόκο (μερίδιο 12,7%), ΗΠΑ 

(μερίδιο 12,2%), Πορτογαλία (9,5%), Ολλανδία 

(μερίδιο 9,2%) και Ιταλία (μερίδιο 5,7%). Ελλάδα 

και Τουρκία ευρίσκονται στην 11η και 12η θέση 

αντίστοιχα μεταξύ των κορυφαίων ξένων 

αγορών για πετρελαιοειδή προέλευσης 

Ισπανίας, με μερίδια 1,5% εκάστη.    

Παρουσίαση ποσοστών απορρόφησης 

κοινοτικών κονδυλίων από την 

ισπανική Κυβέρνηση 

Την Πέμπτη 16/2 πραγματοποιήθηκε 

παρουσίαση από την Υπουργό Οικονομικών, κα 

María Jesús Montero και την Πρώτη Αντιπρόεδρο 

της ισπανικής Κυβέρνησης και Υπουργό 

Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακής 

Μετάβασης κα Nadia Calviño, της 3ης Έκθεσης 

για την Εκτέλεση του Σχεδίου Ανάκαμψης, σε 

συνέχεια της συνόδου της σχετικής κυβερνητικής 

Διυπουργικής Επιτροπής. Σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της Κυβέρνησης, η Ισπανία έχει 

απορροφήσει μέχρι σήμερα το 90% των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων που προβλέπονταν από 

το σχέδιο ανάκαμψης, στο πλαίσιο των 

ισπανικών Γενικών Κρατικών Προϋπολογισμών 

για το 2021 και το 2022. Το υπόλοιπο 10%, θα 

διατεθεί για προσεχή έργα, τα οποία αναμένεται 

να έχουν ως αντίκτυπο, σύμφωνα με την 

Κυβέρνηση, συνολική αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,6 

ποσοστιαίες μονάδες κατά μέσο όρο ετησίως για 

την περίοδο 2021-2031. 

 

Παράλληλα, τον πρώτο μήνα του 2023 

εγκρίθηκαν πρόσθετα κονδύλια ύψους 9,2 

δισ. ευρώ, το ένα τρίτο από αυτά που έχουν 

προγραμματιστεί για ολόκληρο το έτος. 

Μάλιστα, η κα Calviño, τονίζοντας 

ειδικότερα την αύξηση της απορρόφησης 

των κοινοτικών κονδυλίων, σημείωσε ότι «η 

απορρόφησή τους επιταχύνθηκε το 2022, 

έως ότου έφθασε κατά μέσο όρο τα 2 δισ. 

ευρώ σε μηνιαία βάση, γεγονός που 

επέτρεψε την ανάπτυξη 190.000 έργων σε 

όλη την εθνική επικράτεια». Επιπλέον, οι δύο 

Υπουργοί επισήμαναν ότι ενώ το 2021 είχαν 

απορροφηθεί  συνολικά κονδύλια 22,128 

δισ. ευρώ, το 2022 το ύψος της 

απορρόφησης έφθασε τα 25,143 δισ. ευρώ, 

ξεπερνώντας συνολικά τα 47,2 δισ. ευρώ, με 

ρυθμό αύξησης μεγαλύτερο του 13,6%.  

 Αναφορικά με την οικονομική διασπορά 

των κονδυλίων στην ισπανική επικράτεια, 

σημειώνεται πως περίπου 20,6 δισ. ευρώ 

έχουν μεταφερθεί στις Αυτόνομες 

Κοινότητες, στο πλαίσιο της οικονομικής 

συγκυβέρνησης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

Αυτόνομες Κοινότητες που έχουν λάβει τα 

περισσότερα ευρωπαϊκά κεφάλαια μέχρι 

στιγμής είναι η Ανδαλουσία (3,262 δισ. 

ευρώ), η Καταλονία (3,039 δισ. ευρώ), η 

Κοινότητα της Μαδρίτης (2,256 δισ. ευρώ), η 

Κοινότητα της Βαλένθια (1,965 δισ. ευρώ) ,η  

Castilla y León (1,283 δισ. ευρώ) και η 

Γαλικία (1,219 δισ. ευρώ). Τέλος, στους εν 

λόγω πόρους θα πρέπει να προστεθούν 

άλλα 4,9 δισ. ευρώ που έχουν λάβει τα 

δημοτικά συμβούλια ανά τη χώρα για την 

εκτέλεση έργων με κύριο αντικείμενο την 

αποκατάσταση και ενεργειακή 

αποδοτικότητα δημόσιων κτιρίων, την 

ανάπτυξη ζωνών χαμηλών εκπομπών σε 
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δημοτικά συμβούλια ανά τη χώρα για την 

εκτέλεση έργων με κύριο αντικείμενο την 

αποκατάσταση και ενεργειακή 

αποδοτικότητα δημόσιων κτιρίων, την 

ανάπτυξη ζωνών χαμηλών εκπομπών σε 

αστικά κέντρα, καθώς και την  ψηφιοποίηση 

της διοίκησης. 

Ενημερωτική ημερίδα σχετικά με 

οικονομικές προτεραιότητες 

Ευρώπης 2023 από τη Nadia 

Calviño και τον Fernando Medina 

Το πρωινό της 6/2 πραγματοποιήθηκε στη 

Μαδρίτη ενημερωτική ημερίδα-συζήτηση, 

υπό τη διοργάνωση του Ινστιτούτου Elcano, 

μεταξύ της Πρώτης Αντιπροέδρου της 

Ισπανικής Κυβέρνησης και Υπουργού 

Οικονομικών και Ψηφιακής Μετάβασης, κας 

Nadia Calviño, και του Πορτογάλου 

ομόλογου της, κ. Fernando Medina. Στη 

συζήτηση μεταξύ των δύο Υπουργών 

εξετάστηκαν εκτενώς οι οικονομικές 

προτεραιότητες των δύο κρατών στην 

ευρωπαϊκή ήπειρο, εν όψει και της επικείμενης 

ισπανικής Προεδρίας στην Ένωση κατά το 

δεύτερο εξάμηνο του 2023.   

Η κα Calviño αναφέρθηκε σε εξαιρετική 

συγκυρία κατά την οποία έλαβε χώρα η εν 

λόγω συνάντηση με τον Πορτογάλο 

ομόλογό της, με τις δύο χώρες να 

«βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ» λόγω των 

προοδευτικών τους κυβερνήσεων και 

οικονομιών και των οικονομικών πολιτικών 

τους που εστιάζουν στους πολίτες. 

Ισπανίδα Υπουργός έκανε επίσης μνεία στην 

ανάγκη ανάδειξης της σημασίας της Ιβηρικής 

Χερσονήσου, ως πυλώνα επικοινωνίας με 

Αμερική και Αφρική, σε μία εποχή όπου η 

προσοχή είναι στραμμένη στα ανατολικά 

σύνορα της Ευρώπης.  

Η κα Calviño τόνισε τη σημασία για μία 

ολιστική, συνεκτική προσέγγιση της ΕΕ 

προκειμένου να υποδεχθεί δημόσιες και 

ιδιωτικές επενδύσεις μεγάλου μεγέθους σε 

εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτως ώστε να 

επιτύχει το διττό στόχο της πράσινης και της 

ψηφιακής μετάβασης. Ειδικότερα, η κα Calviño 

επεσήμανε τη συμβολή της εσωτερικής 

αγοράς και μίας ενεργειακής νομοθεσίας 

ικανής να εξασφαλίσει καθαρή και φθηνή 

ενέργεια που θα υποστηρίξει την 

ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων και την ικανοποιητική 

χρηματοδότηση για την υποστήριξη της 

πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης.  

Η Υπουργός χαρακτήρισε την τρέχουσα εποχή 

περίοδο ποικίλων προκλήσεων, αναφερόμενη 

στον πόλεμο στην Ουκρανία, την παρεμβατική 

οικονομική πολιτική της Κίνας, την αμερικανική 

απάντηση με το Σχέδιο για μείωση του 

πληθωρισμού -το οποίο η κα Calviño 

χαρακτήρισε «νεοπροστατευτική» 

προσέγγιση- και την επανεπιβολή ενός 

«παγκοσμιοποιημένου νότου», προκλήσεις οι 

οποίες απαιτούν μία κοινή ευρωπαϊκή θέση 

στο πλαίσιο των διεθνών διαπραγματεύσεων.    
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Εν όψει ισπανικής Προεδρίας Ε.Ε., Ισπανίδα 

Αντιπρόεδρος τόνισε πως κάποιες από τις 

σημαντικότερες ατζέντες και ζητήματα θα 

έχουν ωριμάσει μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 

έτους, όπως οι νέοι δημοσιονομικοί κανόνες 

και το νέο νομοθετικό πλαίσιο στον ενεργειακό 

τομέα. Στο πλαίσιο αυτό, κα Calviño δήλωσε 

πως Ισπανική Κυβέρνηση θα δουλέψει σε 

συνεργασία με την γείτονα Πορτογαλία για να 

κατευθύνει και διαμορφώσει τις συζητήσεις 

που θα λάβουν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευρωπαϊκές 

απαντήσεις στις τρέχουσες προκλήσεις θα 

βασίζονται στις αρχές της ενότητας, της 

αποφασιστικότητας και της αλληλεγγύης, 

όπως συνέβη και στην αντιμετώπιση της 

κρίσης της πανδημίας.   

Πορτογάλος Υπουργός Οικονομικών, εν 

συνεχεία, επισήμανε τις κοινές αξίες μεταξύ των 

δύο χωρών και την κοινή επιθυμία να 

συνεργαστούν, να αντιμετωπίσουν τις κοινές 

προκλήσεις και να ενδυναμώσουν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφερόμενος στις 

οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην 

Ουκρανία, δήλωσε με βεβαιότητα πως η Ε.Ε. 

επέδειξε αντοχή από οικονομικής και πολιτικής 

απόψεως φέρνοντας ως παραδείγματα την 

πολιτική ενότητα στη στήριξη της Ουκρανίας, 

την αντίσταση στην πολιτική εργαλειοποίηση 

της ενέργειας από τη Ρωσία, την αποφυγή της 

ύφεσης, την άμεση εφαρμογή 

μεταρρυθμίσεων στην παραγωγή, χρήση και 

προμήθεια της ενέργειας στην Ευρώπη και την 

στήριξη νοικοκυριών και εταιρειών προς 

αντιμετώπιση πληθωριστικών τάσεων.   

 

αντιμετώπιση πληθωριστικών τάσεων.   

Κύριος Medina τόνισε επίσης την ανάγκη 

αυστηρής παρακολούθησης για ευκαιρίες και 

απειλές για το κοινωνικό υπόδειγμα, για 

δομικές προκλήσεις, όπως  κλιματική αλλαγή,  

νέες πηγές στα ενεργειακά συστήματα 

εφοδιασμού, δημογραφικές προκλήσεις, 

καινοτομία, προστατευτισμός, εθνικισμός. 

Επισήμανε ακόμη τη σημασία μείωσης των 

επιπέδων του δημοσίου χρέους ως μίας από 

τις σοβαρότερες προκλήσεις του παγκόσμιου 

οικονομικού περιβάλλοντος, την ενίσχυση της 

επενδυτικής βάσης, αλλά και τη δημιουργία 

μίας μόνιμης ευρωπαϊκής χρηματοδοτικής 

ικανότητας για στρατηγικές επενδύσεις που 

θα σταθεί ικανή να διασφαλίσει την 

οικονομική κυριαρχία της Ευρώπης και την 

μακροοικονομική της σταθερότητα, ιδιαίτερα 

αναφορικά με πιθανές μελλοντικές κρίσεις 

που θα ανακύψουν. Στο πλαίσιο αυτό, 

Πορτογάλος Υπουργός αναφέρθηκε στην 

ανάγκη κινητοποίησης δημόσιων 

χρηματοοικονομικών πηγών, καθώς οι 

ιδιωτικοί φορείς δεν δύνανται από μόνοι τους 

να επιφέρουν την ενεργειακή μετάβαση. 

Σύμφωνα με τον κ. Medina, μία 

αποτελεσματική ευρωπαϊκή προσέγγιση 

πρέπει να επιτυγχάνει βασικούς στόχους 

όπως να διασφαλίζει την ευρωπαϊκή 

παραγωγική δυναμικότητα, να διευκολύνει τις 

επενδύσεις σε τεχνολογία και βιομηχανία, να 

ενισχύει την καινοτομία, ιδιαίτερα την πράσινη 

καινοτομία, και να προωθεί μία ανταγωνιστική 

ευρωπαϊκή βιομηχανία. 
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μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και η μείωση 

του φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων για χαμηλά εισοδήματα. Η 

Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας, κα 

Montero, μετά την έγκριση του 

προϋπολογισμού και από τη Γερουσία, 

εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο νέος 

προϋπολογισμός θα επιτρέψει να 

ξεπεραστούν οι δυσκολίες που δημιουργεί το 

διεθνές περιβάλλον, καθώς και να 

ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και ο 

παραγωγικός ιστός της χώρας, ενώ 

ευχαρίστησε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για 

την συναινετική τους διάθεση. 

 

  Ανάπτυξης θα ριζώσουν στην περιοχή, η 

οικονομική ανάπτυξη θα ενισχυθεί και η Χαέν 

θα τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της 

βιομηχανικής ασφάλειας και άμυνας, 

αποτελώντας πηγή πλούτου και ποιοτικής 

απασχόλησης για πολλές επαρχίες». 

Επιπλέον, κ. Sánchez επισήμανε την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που πρόκειται 

να προσφέρει το εν λόγω έργο στη περιοχή, 

με τη δημιουργία ορισμένων βασικών 

υποδομών, οδικών, σιδηροδρομικών και 

τηλεπικοινωνιακών. 

Το project δημιουργίας του Τεχνολογικού 

Κέντρου Ανάπτυξης και Πειραματισμού 

(CETEDEX) θα αποτελείται από 3 μεγάλα έργα: 

(α) το πρώτο τιτλοφορείται «Anti-Drone 

Systems» και έχει σκοπό την δημιουργία ενός 

Κέντρου Ανάπτυξης και Πειραματισμού για 

την άμυνα κατά των drones, (β) το δεύτερο 

ονομάζεται «Αυτόνομα και Συνδεδεμένα 

Οχήματα» (“Vehículos Autónomos y 

Conectados”), το οποίο περιλαμβάνει την 

δημιουργία ενός τεχνολογικού κέντρου για 

επίγειες πλατφόρμες, προηγμένα συστήματα  

 

διεθνές σημείο αναφοράς στον 

μετασχηματισμό προς μια οικονομία 

δεδομένων, με την τεχνητή νοημοσύνη 

ενσωματωμένη στις αλυσίδες αξίας 

ολόκληρου του βιομηχανικού μας ιστού», 

τόνισε ο κ. Sánchez, αναφερόμενος στη 

δέσμευση της Ισπανίας για μεγαλύτερη 

στρατηγική αυτονομία και πρωτοπορία σε 

στρατηγικούς τομείς. 

 

 

 
 

 

 

 

Προτεραιότητες Σουηδικής Προεδρίας 

από τον Πρέσβυ της χώρας στη 

Μαδρίτη 

Στις 6/2, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή 

συνάντηση υπό τη διοργάνωση του ισπανικού 

Ινστιτούτου Εξωτερικής Πολιτικής (INCIPE), με 

ομιλητή τον Πρέσβυ της Σουηδίας στην Ισπανία, 

κ. Teppo Tauriainen, οποίος αναφέρθηκε στις 

προτεραιότητες της τρέχουσας Σουηδικής 

Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Σουηδός 

Πρέσβυς αναφέρθηκε σε περίοδο οικονομικής 

ανασφάλειας, γεωπολιτικής αναταραχής και 

ιστορικών προκλήσεων. Αναφερόμενος στις 

οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην 

Ουκρανία, και δη στην αύξηση του 

πληθωρισμού και των τιμών ενέργειας, τόνισε τη 

σημασία λήψης έκτακτων μέτρων για την 

υπέρβαση των προκλήσεων βραχυπρόθεσμα 

αλλά και με μακροχρόνια προοπτική. 

Σουηδός Πρέσβυς διέκρινε 4 βασικούς άξονες 

ενδιαφέροντος για τη σουηδική Προεδρία, την 

εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια, 

ανταγωνιστικότητα, οικολογική και ενεργειακή 

μετάβαση και την εδραίωση κρατών δικαίου και 

υπεράσπιση των δημοκρατικών αξιών. Σχετικά με 

τις οικονομικές προτεραιότητες, επισήμανε το 

στόχο μίας Ε.Ε. οικονομικά ανοικτής, δυνατής και 

ανταγωνιστικής, προετοιμασμένης να 

αντιμετωπίσει ενδεχόμενες νέες κρίσεις. Τόνισε 

επίσης πως η εσωτερική αγορά, η οποία πλέον 

γιορτάζει τα 30 χρόνια εφαρμογής της, αποτελεί 

τη βάση της οικονομικής ευημερίας, ενώ 

παράλληλα τόνισε την σημασία μίας ανθεκτικής,  

ενεργητικής και πιο διαφοροποιημένης 

ευρωπαϊκής αγοράς, η οποία επίσης θα έχει 

επιτύχει την εξασφάλιση των αλυσίδων 

εφοδιασμού της. Στο πλαίσιο αυτό, Σουηδός 

Πρέσβυς αναφέρθηκε στην ανάγκη 

διαμόρφωσης ξεκάθαρης πολιτικής 

ανταγωνιστικότητας και ισότιμων συνθηκών 

ανταγωνισμού χωρίς ωστόσο να 

παρακωλύεται η επιχειρηματική 

δραστηριότητα, καινοτομία και 

παραγωγικότητα από μία εξαντλητική 

νομοθεσία.     

Τέλος, Πρέσβυς Σουηδίας έκανε ιδιαίτερη 

μνεία στην αξία της ενεργειακής και 

οικολογικής μετάβασης για τη σουηδική 

Προεδρία, που θέλει την Ε.Ε. να πρωτοστατεί 

στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. 

Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε ως στόχο- κλειδί 

την δημιουργία νέας νομοθεσίας για τις 

μπαταρίες και την αύξηση της παραγωγής 

ενέργειας χωρίς ορυκτά καύσιμα, κυρίως 

στους τομείς των μεταφορών και της 

βιομηχανίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην 

πράσινη μετάβαση. 
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 Διμερές εμπόριο Ελλάδας- Ισπανίας, 

έτους 2022 

Το έτος 2022 η αξία των ελληνικών εξαγωγών 

προς Ισπανία ανήλθε σε ιστορικά υψηλό 

επίπεδο, συγκεκριμένα της τάξεως των €2,1 

δισ. (+75,7% έναντι του 2021), με το ύψος των 

ελληνικών εισαγωγών από Ισπανία να έχει 

ανέλθει το 2022 σε €2,75 δισ. (+18,2% έναντι 

του 2021) σύμφωνα με τα ελληνικά 

προσωρινά στατιστικά στοιχεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Κατωτέρω προβαίνουμε κατωτέρω σε 

συνοπτική και περιεκτική ανάλυση των 

κυριότερων κατηγοριών ελληνικών 

προϊόντων που εξήχθησαν στην Ισπανία και 

εισήχθησαν από αυτήν το έτος 2022, με βάση 

τα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.    

Εξετάζοντας τα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. με βάση 

τετραψήφιους κωδικούς δασμολογίου, τις 

ελληνικές εξαγωγές προς Ισπανία έτους 2022 

χαρακτήρισε η μεγάλη άνοδος της αξίας των 

εξαγωγών μας επεξεργασμένων 

πετρελαιοειδών (ΚΔ 2710, 

υπερτετραπλασιασμός, προφανώς 

οφειλόμενος και στην άνοδο των τιμών των 

καυσίμων) και μηχανών επεξεργασίας 

δεδομένων (ΚΔ 8471, αύξηση 147%), καθώς 

και αξιόλογες αυξήσεις σε όλες τις σημαντικές 

για τις εξαγωγές μας κατηγορίες: βρώσιμων 

ψαριών, νωπών ή διατηρημένων με απλή 

ψύξη (ΚΔ 0302, αύξηση 15,9%), ελασμάτων 

και ταινιών από αλουμίνιο (ΚΔ 7606, αύξηση 

138,9%), φαρμάκων για τη λιανική πώληση 

(ΚΔ 3004, αύξηση 9,8%), χαλκοσωλήνων (ΚΔ 

7411, αύξηση 4,9%), φραουλών, σμέουρων & 

βατόμουρων (ΚΔ 0810, αφορά κυρίως 

εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων, αύξηση 

33,7%), σερβιετών και πανών για βρέφη (ΚΔ 

9619, αύξηση 23,3%), ελαιολάδου και 

κλασμάτων του (ΚΔ 1509, εκρηκτική αύξηση 

βατόμουρων (ΚΔ 0810, αφορά κυρίως 

εξαγωγές ελληνικών ακτινιδίων, αύξηση 

33,7%), σερβιετών και πανών για βρέφη (ΚΔ 

9619, αύξηση 23,3%), ελαιολάδου και 

κλασμάτων του (ΚΔ 1509, εκρηκτική αύξηση 

άνω του 1.000%), φύλλων και λεπτών ταινιών 

από αλουμίνιο (ΚΔ 7607, αύξηση 48,6%), 

μεταλλευμάτων ψευδαργύρου  (ΚΔ 2608, 

αύξηση 11,5%), σπερμάτων και ελαιωδών 

καρπών (ΚΔ 1207, αύξηση 1.500%), 

προϊόντων από καπνό (ΚΔ 2402, αύξηση 

8,5%), τυριών (ΚΔ 0406, αύξηση 45,1%), 

λοιπών ελαιολάδων (ΚΔ 1510, αύξηση 

138,1%), πολυμερών προπυλενίου (ΚΔ 

3902,αύξηση 13,2%), πλακών, φύλλων και 

μεμβρανών από πλαστικές ύλες (ΚΔ 3920, 

αύξηση 25,7%), παρασκευασμένων / 

διατηρημένων φρούτων (ΚΔ 2008, 

υπερδεκαπλασιασμός), αιγοπρόβειων 

κρεάτων (ΚΔ 0204, αύξηση 0,8%), προϊόντων 

μακιγιάζ (ΚΔ 3304, αύξηση 21,5%), πιτών και 

στερεών υπολειμμάτων για ζωοτροφές (ΚΔ 

2306, αύξηση 618,7%) και εντομοκτόνων / 

ζιζανιοκτόνων (ΚΔ 3808, αύξηση 11,5%). 

Αυξήσεις είχαμε επίσης στις κατηγορίες 

πωμάτων φιαλών (ΚΔ 8309, αύξηση 34,4% 

στα €9,38 εκατ.), μηχανών και συσκευών 

εκτύπωσης (ΚΔ 8443, αύξηση 1% στα €9,33 

εκατ.) και λοιπών παρασκευασμάτων 

ζωοτροφών (ΚΔ 2309, αύξηση 259,4% στα 

€8,79 εκατ.). 
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Ως εξαιρετικά σημαντικές νέες εξελίξεις το 2022 

θεωρούμε την αύξηση της αξίας του 

παρθένου ελαιολάδου (με €43,35 εκατ.), με 

αποτέλεσμα την είσοδό του στην κατάταξη 

των κορυφαίων κατηγοριών των ελληνικών 

εξαγωγών προς Ισπανία, την επίσης 

σημαντική αύξηση των εξαγωγών λοιπών 

ελαιολάδων (στα €17,77 εκατ.), όπως και των 

ελαιωδών καρπών και σπόρων (στα €20,16 

εκατ.) και των παρασκευασμάτων φρούτων 

(στα €14,65 εκατ.). Μένει να διαπιστώσουμε 

εάν οι εξαγωγές αυτές θα εξακολουθήσουν 

να κυμαίνονται σε υψηλά επίπεδα κατά τα 

επόμενα έτη.  

Μεταξύ των σημαντικών κατηγοριών 

προϊόντων ελληνικών εξαγωγών προς 

Ισπανία, μειώσεις εμφανίζονται το 2022 στην 

αξία των δασμολογικών κωδικών 

υποδημάτων με εξωτερικά πέλματα από 

καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (ΚΔ 6402, μείωση 

17,7%), βρώσιμων μαλακοστράκων (ΚΔ 0306, 

μείωση 2,6%), γυναικείων μη πλεκτών 

ενδυμάτων και συμπληρωμάτων ένδυσης  (ΚΔ 

6204, μείωση 13%), πλεκτών γυναικείων 

ενδυμάτων και συμπληρωμάτων ένδυσης (ΚΔ 

6104, μείωση 10%), ηλιελαίου και άλλων 

σπορελαίων (ΚΔ 1512, μείωση 69,6%), καθώς 

και πιατικών και ειδών νοικοκυριού από 

πλαστικές ύλες (ΚΔ 3924, μείωση 41,5%).   

Από πλευράς ελληνικών εισαγωγών από 

Ισπανία το έτος 2022, κορυφαίες κατηγορίες 

υπήρξαν οι ακόλουθες: (α) Λάδια από 

πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός 

από ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, 

€234.907.828, αύξηση 24,5%, (β) Επιβατικά 

αυτοκίνητα και 

€234.907.828, αύξηση 24,5%, (β) Επιβατικά 

αυτοκίνητα και άλλα αυτοκίνητα οχήματα 

κατασκευασμένα κυρίως για τη μεταφορά 

προσώπων, ΚΔ 8703, €149.130.943, αύξηση 

9,1%, (γ) Κρέατα βοοειδών, νωπά ή 

διατηρημένα με απλή ψύξη, ΚΔ 0201, 

€106.246.060, αύξηση 33,9%, (δ) Κουστούμια-

ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, φορέματα, φούστες, 

φούστες-παντελόνια (μη πλεκτά) ΚΔ 6204, 

€100.724.708, αύξηση 126,5% και (ε) 

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί, ΚΔ 2902, 

€89.825.961, αύξηση 36,1%.  

Με βάση τα πολύ πρόσφατα δημοσιευθέντα 

προσωρινά στοιχεία του ισπανικού 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, έτους 2022 (DataComex), οι 

εισαγωγές της Ισπανίας από την Ελλάδα 

ανήλθαν σε €1,301 δισ., αυξημένες κατά 54% 

έναντι του έτους 2021 (€845,33 εκατ.), ενώ οι 

ισπανικές εξαγωγές προς την Ελλάδα 

ανήλθαν σε €3,059 δισ., αυξημένες κατά 

16,1% έναντι του έτους 2021 (€2,634 δισ.). 

Επισημαίνεται ότι κατά κανόνα 

παρατηρούνται σημαντικές αποκλίσεις 

μεταξύ των ελληνικών και ισπανικών 

στατιστικών στοιχείων διμερούς εμπορίου. 

Κύριες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών 

προς Ισπανία έτους 2022 με βάση τα 

ισπανικά στοιχεία εμφανίζονται οι εξής: (α) 

Λάδια από πετρέλαιο ή από ασφαλτούχα 

ορυκτά (εκτός από ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 

2710, €334,46 εκατ. (+195,4%), (β) ψάρια 

βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη, ΚΔ 0302, €198,77 εκατ. (+19,7%), (γ) 

φάρμακα για τη λιανική πώληση, ΚΔ 3004, 

€56,38 εκατ. (+47,6%), (δ) σωλήνες από 

χαλκό, ΚΔ 7411, €54,78 εκατ. (+7,7%) και (ε) 

φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, ακτινίδια 

κλπ., ΚΔ 0810, €49,15 εκατ.  
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φάρμακα για τη λιανική πώληση, ΚΔ 3004, 

€56,38 εκατ. (+47,6%), (δ) σωλήνες από χαλκό, 

ΚΔ 7411, €54,78 εκατ. (+7,7%) και (ε) 

φράουλες, σμέουρα, βατόμουρα, ακτινίδια 

κλπ., ΚΔ 0810, €49,15 εκατ. (+21,3%).       

 Ως κύριες κατηγορίες ισπανικών εξαγωγών 

προς Ελλάδα έτους 2022, τα ισπανικά στοιχεία 

εμφανίζουν τις εξής: (α) Λάδια από πετρέλαιο 

ή από ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 

ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, €264,44 εκατ. 

(+476,7%), (β) επιβατικά αυτοκίνητα και άλλα 

αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα κυρίως 

για τη μεταφορά προσώπων, ΚΔ 8703, 

€213,27 εκατ. (+33,7%), (γ) υδρογονάνθρακες 

κυκλικοί, ΚΔ 2902, €153,64 εκατ. (+44%), (δ) 

κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, 

φορέματα, φούστες, φούστεςπαντελόνια ΚΔ 

6204, €101,07 εκατ. (+28,3%) και (ε) Κρέατα 

βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη, 

ΚΔ 0201, €102,64 εκατ. (+42,5%). 

Χρηματιστήριο 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε 

τον Φεβρουάριο στις 9.394,60 μονάδες, 

παραμένοντας πάνω από τις 9.000 μονάδες 

και καταγράφοντας μηνιαία άνοδο της 

τάξεως του 4%, (είχε κλείσει στις 9.034 μονάδες 

τον Ιανουάριο), διατηρώντας την ανοδική του 

τροχιά. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης IBEX35 

εμφανίζεται αυξημένος κατά 12,9%, ενώ σε 

τριμηνιαία εμφανίζεται αυξημένος κατά 12,3%.  
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Επισημαίνεται ότι ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε 

ήδη, στο Υπουργικό Συμβούλιο της 7ης  

Φεβρουαρίου τ.ε., αρχική συνεισφορά της 

τάξεως των 400 εκατ. ευρώ για το εν λόγω 

Ταμείο. Σε δεύτερη φάση, οι συνολικές 

δεσμεύσεις κεφαλαίων για τη συνεισφορά της 

Ισπανίας στο Ταμείο θα φτάσουν φέτος το 1 

δισ. ευρώ, μέσω του Ταμείου Next Tech, μιας 

πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του Σχεδίου 

Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και 

Ανθεκτικότητας της Ε.Ε., με σκοπό την 

προώθηση της ανάπτυξης ευρωπαϊκών 

καινοτόμων ψηφιακών επενδυτικών σχεδίων με 

μεγάλο οικονομικό – τεχνολογικό αντίκτυπο, 

καθώς και των επενδύσεων σε 

αναπτυσσόμενες εταιρείες (scale-ups) δια της 

ενίσχυσης των μέσων δημόσιας 

χρηματοδότησης, συνδυασμένων με την 

προσέλκυση διεθνών επενδυτικών Ταμείων και 

την ενδυνάμωση του τομέα χρηματοδοτήσεων 

επιχειρηματικών κεφαλαίων κινδύνου.  

Τονίζεται πως οι νεοφυείς επιχειρήσεις 

αποτελούν θεμελιώδη παράγοντα για την 

προώθηση της στρατηγικής αυτονομίας της 

Ευρώπης και, σύμφωνα με την ισπανική 

οπτική, μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, οι 

ισπανικές νεοφυείς εταιρείες θα έχουν 

πρόσβαση σε πρόσθετη εναλλακτική 

χρηματοδότηση. Κυρία Calviño τόνισε ότι η 

πρωτοβουλία «θα προσφέρει στις πιο 

καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις το κεφάλαιο 

που χρειάζονται για να μεγεθυνθούν και να 

ηγηθούν του επιχειρηματικού οικοσυστήματος 

παγκοσμίως». Όπως συμπλήρωσε η κα 

Ισπανική συνεισφορά σε ευρωπαϊκό 

επενδυτικό Ταμείο για υποστήριξη 

ισπανικών start-ups 

Πρώτη Αντιπρόεδρος και Υπουργός 

Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού Ισπανίας, κα Nadia 

Calviño, επισημοποίησε την έναρξη 

υλοποίησης της πρωτοβουλίας European  

Tech Champions (ETCI), σε κοινή δήλωση με 

τους Υπουργούς Οικονομικών της Γερμανίας 

Christian Lindner, της Γαλλίας Bruno Le Maire, 

της Ιταλίας Giancarlo Giorgetti και του 

Βελγίου Vincent Van Peteghem,  στο πλαίσιο 

της συνεδρίασης του Eurogroup.   

Το νέο ευρωπαϊκό επενδυτικό Ταμείο που 

δημιουργείται με βάση την ως άνω 

πρωτοβουλία για τη στήριξη νεοφυών 

επιχειρήσεων σε κλάδους τεχνολογίας αιχμής 

αναμένεται να διευκολύνει την 

χρηματοδότηση για τις πλέον καινοτόμες 

νεοφυείς εταιρείες που δραστηριοποιούνται 

στην Ευρώπη, με ευρωπαϊκά κεφάλαια, 

προκειμένου να δημιουργηθεί ένα 

επιχειρηματικό οικοσύστημα που να επιτρέπει 

την ανάπτυξη επενδυτικών σχεδίων 

τεχνολογιών αιχμής σε παγκόσμια κλίμακα. 

Σημειώνεται ότι το νέο επενδυτικό Ταμείο 

διαθέτει ήδη δεσμεύσεις κεφαλαίων συνολικού 

ύψους 3,75 δισ. από κράτη μέλη της Ε.Ε., 

συγκεκριμένα την Ισπανία, τη Γερμανία, τη 

Γαλλία, την Ιταλία και το Βέλγιο, καθώς και από 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). 
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Calviño, «οι startups αποτελούν ουσιαστικό 

κεφάλαιο της στρατηγικής μας αυτονομίας και 

με αυτή τη συμφωνία θα συμβάλουμε στην 

ενίσχυσή της. Είναι μια επένδυση στο μέλλον 

μας». Η πρωτοβουλία ETCI συμπληρώνει σειρά 

πρωτοβουλιών που προωθούνται από το 

ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών Υποθέσεων 

και Ψηφιακού Μετασχηματισμού μέσω του 

Κρατικού Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO), για τη 

διευκόλυνση της χρηματοδότησης ισπανικών 

εταιρειών σε όλα τα στάδια των επενδύσεων 

κεφαλαίου. 

Ασυμβατότητα νέων σιδηροδρομικών 

συρμών με προδιαγραφές σε 

σήραγγες της Κανταβρίας και 

Αστούριας 

Εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση έχει 

προκληθεί το τελευταίο διάστημα στην Ισπανία 

εξαιτίας σφάλματος ασυμβατότητας προ διετίας 

παραγγελθέντων νέων σιδηροδρομικών 

συρμών, με τις πραγματικές διαστάσεις των 

σιδηροδρομικών υποδομών. Πιο συγκεκριμένα, 

πρόκειται για project κατασκευής συρμών το 

οποίο είχε ανατεθεί από την κρατική 

σιδηροδρομική εταιρεία RENFE στον ισπανικό 

κατασκευαστικό Όμιλο CAF το 2020. Σημειωτέον 

ότι η αρχική σύμβαση περιλάμβανε 31 συρμούς 

για σιδηροδρομικές γραμμές μετρικού εύρους 

και 6 συρμούς αλπικών συνθηκών, καθώς και 

τη μερική συντήρηση αυτών για περίοδο 15 

ετών, με προϋπολογισμό 258 εκατ. ευρώ. 

Το έτος 2019, η RENFE είχε δημοσιεύσει τις 

προδιαγραφές για την αγορά των 31 

συρμών, οι οποίες θα έπρεπε να 

συμβαδίζουν με τις μετρήσεις δήλωσης 

δικτύου που δημοσιεύθηκαν από τη 

δημόσια επιχείρηση διαχείρισης των 

υποδομών του σιδηροδρομικού δικτύου, 

Adif (Administrador de Infraestructuras 

Ferroviarias). Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 

2021 η CAF ενημέρωσε τη RENFE για την 

ασυμβατότητα των συρμών με τις 

προδιαγραφές των υποδομών, πιο 

συγκεκριμένα με τις διαστάσεις σηράγγων 

σε περιφέρειες Κανταβρίας και Αστούριας 

Βόρειας Ισπανίας, γεγονός το οποίο 

επιβεβαίωσε δύο μήνες αργότερα και η 

Κρατική Υπηρεσία Ασφάλειας 

Σιδηροδρόμων (Agencia Estatal de 

Seguridad Ferroviaria). Εν λόγω κρίση 

διέρρευσε σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης 

την περασμένη εβδομάδα, με έκφραση 

ανησυχίας από εκπροσώπους των 

Αυτόνομων Κοινοτήτων που δήλωσαν ότι η 

λειτουργία των νέων συρμών μετρικού 

εύρους πρόκειται να καθυστερήσει 

σημαντικά λόγω τεχνικού προβλήματος.   

Σε συνάντηση εργασίας που 

πραγματοποιήθηκε στην πόλη Santander 

της Κανταβρίας υπό τον Γενικό Γραμματέα 

Μεταφορών, εκπροσώπους των κρατικών 

εταιρειών, της Κρατικής Υπηρεσίας για την 

Ασφάλεια των Σιδηροδρόμων και 

αντιπροσώπους των Κυβερνήσεων της 

Κανταβρίας και της Αστούριας, 

εμπλεκόμενες πλευρές φαίνεται να 

κατέληξαν σε δέσμευση για λειτουργία των 

συρμών έως το 2026, με δύο χρόνια 

καθυστέρηση, με προσαρμογή των νέων 



 
18 

 

  
Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Κανταβρίας και της Αστούριας, εμπλεκόμενες 

πλευρές φαίνεται να κατέληξαν σε δέσμευση για 

λειτουργία των συρμών έως το 2026, με δύο 

χρόνια καθυστέρηση, με προσαρμογή των νέων 

συρμών στις μετρήσεις των υφιστάμενων 

υποδομών.  

Επισημαίνεται πως στο νέο χρονοδιάγραμμα και 

στην αναδιατύπωση της αρχικής σύμβασης με 

την CAP πρέπει να συνυπολογιστεί η πιθανή 

αύξηση της τιμής κατασκευής λόγω της 

αύξησης των πρώτων υλών. Ωστόσο, η 

κυβέρνηση δηλώνει πως η χρηματοδοτική 

πίστωση ύψους 150 εκατ. ευρώ από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς 

την RENFE για κάλυψη μέρους του project 

κατασκευής των συρμών, δεν κινδυνεύει να 

απολεσθεί λόγω της ως άνω καθυστέρησης. 

Τονίζεται επίσης πως έντονη εσωτερική 

αντιπαράθεση έχει προκληθεί από την κρίση, με 

τις ισπανικές RENFE και Adif να προβαίνουν σε 

απολύσεις ανώτερων στελεχών, όπως εξάλλου 

είχε προκηρύξει η Υπουργός Μεταφορών κα 

Raquel Sánchez στις αρχές του μήνα. 

Η οξεία πολιτική κρίση είχε ως αποτέλεσμα την 

παραίτηση της Ισπανίδας Υπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Στέγασης, Isabel Pardo de Vera, 

καθώς και του επικεφαλής της εταιρείας Renfe, 

Isaías Táboas. 

Ελληνική συμμετοχή σε MOMAD και 

BISUTEX 

Στο διάστημα 2-5 Φεβρουαρίου 

πραγματοποιήθηκαν στο Διεθνές Εκθεσιακό 

Κέντρο της Μαδρίτης οι διεθνείς εκθέσεις 

κλάδων ενδύματος, κοσμήματος και 

αξεσουάρ ένδυσης MOMAD, Bisutex, 

Madridjoya και Intergift. Η ομολογουμένως 

άρτια διοργάνωση των εν λόγω 

καθιερωμένων σε διεθνές επίπεδο εκθέσεων 

έγινε από τον επίσημο εκθεσιακό φορέα της 

Μαδρίτης IFEMA.  

Στις εκθέσεις μετείχαν συνολικά 24 ελληνικές 

επιχειρήσεις, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν από 

τον Σύνδεσμο Πλεκτικής – Ετοίμου Ενδύματος 

(ΣΕΠΕΕ), με τις 12 εξ αυτών να συμμετέχουν 

στην MOMAD και τις λοιπές 12 στην Bisutex.   

Οι Έλληνες εκθέτες εξέφρασαν γενικά την 

ικανοποίησή τους από τη συμμετοχή στις εν 

λόγω Εκθέσεις, καθώς και για το επίπεδο των 

επαφών με τους πελάτες τους στην ιβηρική 

χερσόνησο που καλλιεργούν μέσω της 

συμμετοχής τους. 
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Συνεργασία ισπανικού Ομίλου Ferrovial 

και γερμανικής RWE στον τομέα της 

αιολικής ενέργειας 

Η ισπανική κατασκευαστική εταιρεία υποδομών 

Ferrovial και η γερμανική ενεργειακή εταιρεία RWE 

προβαίνουν σε συνεργασία για την υλοποίηση 

κοινών έργων σε ισπανικά θαλάσσια ύδατα, στον 

τομέα της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Πιο 

συγκεκριμένα, τα έργα που συμφωνήθηκαν 

μεταξύ των δύο Ομίλων αφορούν την κατασκευή 

τεσσάρων αιολικών πάρκων συνολικής 

εγκατεστημένης παραγωγικής ισχύος 1.750 MW, 

στις ακτές του Λούγκο, της Ποντεβέδρα, της 

Χιρόνα και της Γκραν Κανάρια, σε απόσταση 

μεταξύ 11 και 30 χιλιομέτρων από τις ακτές. 

Σύμφωνα με δηλώσεις του  Διευθύνοντα 

Σύμβουλου της Ferrovial, κ. Gonzalo Nieto, αλλά 

και του Προέδρου του Ομίλου, κ. Rafael Del Pino, 

η εταιρεία στο πλαίσιο της δέσμευσής της για την 

ανθρακοποίηση της οικονομίας και την 

προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

προβαίνει σε συνεργασία με έναν ηγετικό σε 

διεθνές επίπεδο Όμιλο στον τομέα των ΑΠΕ, τον 

γερμανικό Όμιλο RWE, ο οποίος διακρίνεται για τις 

δυνατότητες, τη φερεγγυότητα και την 

τεχνογνωσία του στον τομέα. 

Η Ισπανία εξάλλου επιδιώκει να γίνει ένας από 

τους ηγέτες στην «πλωτή» αιολική ενέργεια σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο, θέτοντας στόχο 

παραγωγικής δυναμικότητας της τάξεως των 3 

GW μέχρι το 2030, ενώ το Ισπανικό Σχέδιο 

Διαχείρισης Θαλάσσιου Χώρου (POEM), 

αναμένεται να διαθέτει συνολική δυνητική 

παραγωγική ισχύ άνω των 20 GW. 

Διευθύνων Σύμβουλος RWE, κ. Sven 

Utermöhlen, δήλωσε ότι η  Ισπανία είναι μια 

από τις θεμελιώδεις αγορές για την εταιρεία 

τόσο στην ηλιακή όσο και στην χερσαία 

αιολική ενέργεια. Επιπλέον, τόνισε πως η 

υπεράκτια αιολική ενέργεια θα μπορούσε 

να αποτελέσει απάντηση στην 

αυξανόμενη ζήτηση για ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας στην Ευρώπη, ενώ 

παράλληλα θα μπορούσε να παράσχει 

βιώσιμες λύσεις, να στηρίξει τοπικές 

επιχειρήσεις και να δημιουργήσει νέες 

σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας.   

Ας σημειωθεί πως η RWE διαθέτει 18 

αιολικά πάρκα σε πέντε χώρες, ενώ στην 

Ισπανία δοκιμάζει την πλωτή μονάδα 

“DemoSATH” στο Μπιλμπάο, σε 

συνεργασία με την ισπανική Saitec 

Offshore Technologies, η οποία σύμφωνα 

με τις προβλέψεις θα συνδεθεί στο 

ηλεκτρικό δίκτυο εντός του 2023 και της 

οποίας η πλατφόρμα από σκυρόδεμα 

κατασκευάστηκε από τη Ferrovial. Η 

συνεργασία μεταξύ της RWE και της 

Ferrovial στον τομέα της υπεράκτιας 

αιολικής ενέργειας ενισχύει τη 

μακροχρόνια παρουσία της γερμανικής 

εταιρείας στην ισπανική αγορά 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία 

περιλαμβάνει επί του παρόντος συνολικά 

χερσαία αιολική ισχύ περίπου 490 MW και 

ηλιακή ισχύ μεγαλύτερη από 90 MW, 

καθώς και περισσότερα από 150 MW 

παραγωγικής ισχύος υπό κατασκευή.        
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Εξαγορά Air Europa από Όμιλο Iberia 

Στις 23/2 επισφραγίστηκε συμφωνία μεταξύ της 

αεροπορικής εταιρείας Iberia, μέλος του 

ομίλου IAG και του ισπανικού επιχειρηματικού 

Ομίλου Hidalgo, για την εξαγορά της Air 

Europa. Εν λόγω συμφωνία, ευρισκόμενη στο 

στάδιο διαπραγματεύσεων από τα μέσα 

Ιανουαρίου, κατέληξε στην εξαγορά της Air 

Europa από Όμιλο IAG έναντι τιμήματος €400 

εκατ., προκειμένου IAG αποκτήσει το υπόλοιπο 

80% του κεφαλαίου της Air Europa που δεν 

κατείχε. Όμιλος IAG εκτιμά ότι οι διαδικασίες 

κανονιστικών εγκρίσεων θα έχουν 

ολοκληρωθεί εντός περιόδου 18 μηνών. 

Επισημαίνεται ότι οι ευρωπαϊκές κανονιστικές 

Αρχές ανταγωνισμού έχουν ήδη θέσει όρους 

για την εξαγορά, με τη μορφή μεταβίβασης 

επιχείρησης σε ανταγωνιστές, γεγονός που 

αντίστοιχα έβαλε τέλος σε μία συμφωνία πριν 

το τέλος του 2021. Υπενθυμίζεται ότι στα μέσα 

του περασμένου Αυγούστου (16/8), Όμιλος 

IAG είχε μετατρέψει δάνειο ύψους 100 εκατ. 

ευρώ που είχε χορηγήσει τον Μάρτιο 2022 στην 

μητρική εταιρία της Air Europa, Globalia, σε 

συμμετοχή του Ομίλου κατά 20% στο κεφάλαιο 

της Air Europa. 

 

Συγχώνευση ισπανικής 

κατασκευαστικής Ferrovial με τον 

ολλανδικό Όμιλο Ferrovial 

International       

Στις 28/2 το Διοικητικό Συμβούλιο της 

μεγάλης ισπανικής κατασκευαστικής 

εταιρείας υποδομών Ferrovial αποφάσισε 

την συγχώνευση της εταιρείας με την 

θυγατρική της στην Ολλανδία και την 

μεταφορά της καταστατικής της έδρας από 

την Ισπανία στην Ολλανδία, γεγονός που 

εφ’ όσον πραγματοποιηθεί θα αποτελέσει 

εξέλιξη ιστορικής σημασίας στην 70ετή 

πορεία της Ferrovial. Πιο συγκεκριμένα, 

πρόκειται περί συγχώνευσης του μεγάλου 

ισπανικού κατασκευαστικού Ομίλου με τον 

ολλανδικό Όμιλο Ferrovial International, ο 

οποίος είναι θυγατρικός του ισπανικού 

Ομίλου και αντιπροσωπεύει σήμερα το 86% 

των στοιχείων ενεργητικού του Ομίλου 

Ferrovial, μεταφέροντας παράλληλα και την 

καταστατική έδρα του ισπανικού Ομίλου 

στην Ολλανδία. Η διοίκηση της εταιρίας 

βάσισε την εν λόγω επιλογή σε ορισμένες 

φορολογικές διευκολύνσεις που παρέχονται 

από το επενδυτικό θεσμικό πλαίσιο της 

Ολλανδίας, καθώς και στον στρατηγικό της 

σχεδιασμό για ενίσχυση της πρόσβασης σε 

μεγάλες κεφαλαιαγορές, ειδικότερα εκείνη 

των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας ως όχημα τον 

ολλανδικό Όμιλο. Σύμφωνα με το 

χρονοδιάγραμμα της Ferrovial, εφ’ όσον η 

απόφαση συγχώνευσης εγκριθεί από τη 

Γενική Συνέλευση των μετόχων, η 

συγχώνευση των δύο Ομίλων θα  
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χαρακτηρίζεται- τουριστική δύναμη, η Ελλάδα, 

η οποία φαίνεται να απορροφά μάλιστα 

σημαντικές ροές Ισπανών τουριστών. 

Περαιτέρω, τα σχετικά δημοσιεύματα 

αναφέρουν ότι ισπανικές αεροπορικές 

εταιρείες, όπως η χαμηλού κόστους θυγατρική 

της Iberia, Iberia Express, αύξησαν σημαντικά 

-συγκεκριμένα υπερδιπλασίασαν- τις πτήσεις 

τους προς την Ελλάδα μεταξύ Ιουνίου και 

Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με το 2019, 

ιδιαίτερα προς διάφορους νησιωτικούς 

προορισμούς, με αποκορύφωση την Μύκονο, 

όπου οι εβδομαδιαίες πτήσεις από Ισπανία 

αυξήθηκαν από δύο σε επτά. 

 

 

 

 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

υλοποιηθεί στη διάρκεια του δευτέρου ή του 

τρίτου τριμήνου τρέχοντος έτους. Σύμφωνα 

με την επιχειρηματολογία της διοίκησης του 

ισπανικού Ομίλου, η Ferrovial είναι εξαιρετικά 

διεθνοποιημένη, με το 82% του κύκλου 

εργασιών της και το 90% της 

χρηματιστηριακής της αξίας το 2022 να 

προέρχονται από το εξωτερικό. 

Το φορολογικό πλεονέκτημα που φέρεται να 

παρέχει η ολλανδική αγορά βασίζεται στην 

ελαφρύτερη  φορολόγηση των μερισμάτων 

και των κεφαλαιακών κερδών που 

επαναπατρίζονται από τις θυγατρικές 

ολλανδικών εταιρειών στο εξωτερικό. 

Άλλωστε, το μεγαλύτερο μέρος τόσο των 

εσόδων του Ομίλου Ferrovial, όσο και της 

χρηματιστηριακής αξίας των μετοχών της 

προέρχεται από το εξωτερικό. Ειδικότερα, για 

τα εν λόγω έσοδα στην Ολλανδία 

εφαρμόζεται φοροαπαλλαγή της τάξεως του 

100%, τη στιγμή που στην Ισπανία η 

φοροαπαλλαγή αγγίζει το 95% με το 

εναπομένον 5% να φορολογείται με 

συντελεστή 25%. 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής επέκτασης του 

Ομίλου Ferrovial στη χρηματαγορά των 

Ηνωμένων Πολιτειών, η εταιρεία στοχεύει 

επίσης στην εκμετάλλευση της πιστοληπτικής 

ικανότητας «ΑΑΑ» της Ολλανδίας, αλλά και 

της θέσης της εν λόγω χώρας ως σημείου 

εισόδου διεθνών επενδυτικών κεφαλαίων 

στον ευρωπαϊκό χώρο. 

 

Εταιρικές πηγές, πάντως, διαβεβαίωσαν ότι η εν 

λόγω επιχειρηματική κίνηση δεν θα επηρεάσει 

τον επενδυτικό σχεδιασμό του Ομίλου ούτε 

στην Ισπανία, αλλά ούτε και σε άλλα κράτη στα 

οποία αναπτύσσει επιχειρηματική 

δραστηριότητα. 

 

 

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. 


