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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ  ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

 

 

 

 

Οικονομικές εξελίξεις 

 

 

 Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της Τράπεζας της Ισπανίας, η ισπανική οικονομία 

σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 0,8%, κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2017, χωρίς 

διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο. 

 Η ζήτηση και η οικονομική δραστηριότητα, επίσης, διατηρούν τη θετική τους πορεία, 

ωθούμενες απο τις πωλήσεις στο εξωτερικό, οι οποίες επέδειξαν μεγαλύτερο δυναμισμό, 

στο πλαίσιο της γενικότερης επιτάχυνσης των ισπανικών εξαγωγικών δραστηριοτήτων.  

 Μία ελαφρά επιβράδυνση παρατηρείται στην ιδιωτική κατανάλωση, καρπός τόσο της 

κατάστασης αβεβαιότητας που προκλήθηκε λόγω της Καταλονίας, όσο και από την μείωση 

των εξόδων των νοικοκυριών. 

 Όσον αφορά τις εισαγωγές και τις εξαγωγές, παρατηρήθηκε επιτάχυνση, ήδη από το μήνα 

Οκτώβριο, γεγονός που διατηρήθηκε και τους επόμενους μήνες, συμβάλλοντας θετικά στον 

εξωτερική οικονομική εικόνα της χώρας. 

 Θετικό το ισοζύγιο στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της 

Κοινωνικής Ασφάλισης: 611 χιλιάδες νέες εγγραφες για το έτος 2017, κλείνοντας με 

συνολικά 18,46 εκατομμύρια εγγραφές. Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο εγγραφών από 

τον Δεκέμβρη του 2008, ωθούμενο, κυρίως, από τους τομείς εμπορίου και υγείας. 

 Το ποσοστό πληθωρισμού μετριάστηκε εμφανώς τον μήνα Δεκέμβριο ,στο 1,1% ετησίως, 

λόγω της συνεχόμενης μείωσης της τιμής του πετρελαίου κατά τη διάρκεια του έτους. 

 Σχετικά με τον Δημόσιο Τομέα, το έλλειμμα του ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 

κλείσιμο του έτους, ανήλθε στα 18 δις. ευρώ (σχεδόν -1,6% λιγότερο του ΑΕΠ). 

  

 Το ευρώ ενισχύεται και είναι πλέον σε θέση 

να διαπραγματεύεται πάνω από το όριο των 1,23 δολαρίων. Το ισπανικό Χρηματιστήριο 

αγνοεί το «Catalexit» και επανέρχεται στα, προ της 1ης Οκτωβρίου, επίπεδα. Ο Ibex 35 

ηγείται των αυξήσεων στις ευρωπαϊκές χρηματιστηριακές αγορές, χάρη στην πρόοδο του 

χρηματοπιστωτικού τομέα.  

 

 

 

 

 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 Avenida. Dr. Arce 24, 28002,  Mαδρίτη 
 τηλ: +34915644592, φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr, 
 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 

 To νέο έτος φέρνει δύο νέες διεθνείς ρυθμίσεις, τις PSD2 και IFRS9, οι οποίες θα έχουν 

ισχυρό αντίκτυπο στον τραπεζικό τομέα. Η πρώτη θα βελτιώσει τις συνθήκες των χρηστών 

των μέσων πληρωμής, μειώνοντας τις προμήθειες που καταβάλλουν και επιπλέον το 

περιθώριο κέρδους της τράπεζας σε αυτές τις ενέργειες. Η δεύτερη θα απαιτήσει από τις 

τράπεζες να ελέγξουν την πιστοληπτική τους ικανότητα, για την οποία πρέπει να 

χρησιμοποιήσουν μια νέα μεθοδολογία υπολογισμού.  

 Η έκθεση του ΔΝΤ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, 5 χρόνια μετά τις επισημάνσεις του για 

την τράπεζα Bankia και τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους που εξακολουθούν να 

απειλούν τις ισπανικές τράπεζες. Η ανάλυση δίνει έμφαση στην αυξημένη εξάρτηση των 

ισπανικών τραπεζών από την ρευστότητα της ΕΚΤ, στην αυξημένη έκθεσή τους στο 

δημόσιο χρέος και την χαμηλή αποδοτικότητά τους. Το ΔΝΤ εκφράζει αμφιβολίες για την 

ικανότητά τους να επιτύχουν χρηματοδότηση μέσα σε μια συγκυρία εντάσεων των αγορών, 

προειδοποιώντας πως οι ισπανικές τράπεζες έχουν ανάγκη από 22 δις για να βελτιώσουν 

την ποιότητα του κεφαλαίου τους. 

 Σε διάρκεια τριών ετών, η ισπανική τράπεζα Sabadell έχει μετατραπεί σε έναν από τους 

πιο εξειδικευμένους χρηματοοικονομικούς φορείς του πρωτογενούς τομέα της χώρας. Η 

ισπανική τράπεζα έχει αυξήσει τον όγκο των δραστηριοτήτων της κατά 4% και τον αριθμό 

των πελατών κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

 

 Τα καύσιμα φθάνουν στη μέγιστη τιμή τους. Συγκεκριμένα, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε 

και πάλι το όριο των 70 δολαρίων ανά βαρέλι μετά από τρία χρόνια και η πρόβλεψη είναι να 

συνεχιστεί η αύξηση αυτή για τους επόμενους μήνες. 

 Το Υπουργείο Ενέργειας θα προχωρήσει στο κλείσιμο των πυρηνικών εγκαταστάσεων, 

βάσει διατάγματος. Η πρόθεση της κυβέρνησης είναι να μεταρρυθμίσει το σχετικό νομικό 

κείμενο τους προσεχείς μήνες για να αποδεχθεί ορισμένες από τις προτάσεις της Εθνικής 

Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού, πριν το αποστείλει προς επανεξέταση στο 

Συμβούλιο της Επικρατείας. 

 

 Η κυβέρνηση εγγυάται την καταβολή των συντάξεων για το 2018 και θα εκταμιεύσει 

επιπλέον μέχρι 15 δις για την πληρωμή τους, κάτι που αποτελεί και την ανώτατη 

επιτρεπόμενη πίστωση προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης. Το έλλειμμα των ταμείων 

κοινωνικής ασφάλισης ανέρχεται στα 17 δις παρά την αύξηση κατά 5,3% στις εισπράξεις 

των εργοδοτικών εισφορών. 

Τράπεζες 
 

Ενέργεια 
  

Εργασία 



----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 
 Avenida. Dr. Arce 24, 28002,  Mαδρίτη 
 τηλ: +34915644592, φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr, 
 

 

 

 Επίσης από το ξεκίνημα του 2018 θα υπάρξει αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στα 65 

έτη και 6 μήνες, ενώ τα περίπου 8,5 εκατομμύρια συνταξιούχων θα λάβουν αύξηση της 

τάξης του 0,25%. Η κατώτατη σύνταξη  θα αγγίζει τα 639 ευρώ μηνιαίως και η ανώτατη τα 

2.580 ευρώ. 

 Το ποσοστό ανεργίας  (16,5%) μειώθηκε  στα επίπεδα του 2008 (στα 3.766.700 ανέργους). 

 

 Κατά τη διάρκεια του έτους 2017, η κοινότητα της Καστίλης 

και Λεόν εξήγαγε σε χώρες της Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία, Μπαχρέιν, Κύπρος, 

Αίγυπτος, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ιράκ, Ιράν, Ισραήλ, Ιορδανία, Κουβέιτ, Λίβανος, 

Ομάν, Παλαιστίνη, Κατάρ, Τουρκία) βοδινό και πρόβειο κρέας, αξίας 11 εκατ. ευρώ, το 

οποίο αντιπροσωπεύει το 50% του συνόλου των εξαγωγών της Ισπανίας. Ο αριθμός 

αυτός, επίσης, αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 188% στις πωλήσεις σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος, γεγονός που ενθαρρύνει τους εγχώριους παραγωγούς βοείου και 

αρνιού. 

 Η κοινότητα της Αραγονίας είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός μαύρης τρούφας στον 

κόσμο, με σημαντικές περιοχές παραγωγής όπως η Sarrión στο Teruel. Πρόκειται για 

τρούφα που χαίρει υψηλής εκτίμησης, λόγω των χαρακτηριστικών της και των 

γαστρονομικών της ιδιοτήτων, και η οποία για το λόγο αυτό βρίσκεται τη συγκεκριμένη 

περίοδο στο επίκεντρο των Κινέζων επενδυτών, με σκοπό την προώθηση της 

κατανάλωσής της στη χώρα τους. 

 

 

 

 Στο πλαίσιο της διεξαγωγής της Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Μαδρίτης (FITUR, 17-

21.01.2018), με την ευκαιρία της συμμετοχής της Υπουργού Τουρισμού της Ελλάδος, κας 

Έλενας Κουντουρά σε αυτήν, το Γραφείο Oικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, σε 

συνεργασία με το εδώ Ισπανο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, προχώρησε στη 

διοργάνωση θεματικού πρωινού εργασίας, το πρωί της 18.01.2018 (9:30-11πμ). Το πρωινό 

εργασίας πραγματοποιήθηκε κοντά στον εκθεσιακό χώρο της ΙFEMA (ισπανικό οργανισμό 

διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων). H εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της 

Ελλάδος στη Μαδρίτη και είχε ως κύριο ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής 

Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού της Ελλάδος, κ. Γεώργιο Τζιάλλα με 

θέμα “Eλλάδα: Προοπτικές Επενδύσεων σε Real Estate και Υποδομές του Τομέα του 

Τουρισμού”. Το ενημερωτικό πρωινό προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν στελέχη 

ισπανικών και διεθνών χρηματοπιστωτικών οίκων, τραπεζικών και νομικών οργανισμών, 

δυνητικοί Ισπανοί επενδυτές στον τομέα των ξενοδοχειακών υποδομών, εκπρόσωποι του 

ισπανικού κλαδικού τύπου και ταξιδιωτικών γραφείων καθώς και οι 17 ελληνικές εταιρείες 

και φορείς που μετείχαν στην FITUR. 

Αγροτικός τομέας  
 
 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 
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 Νέες επενδύσεις ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο άμυνας,  ύψους 1,5 έως 1,8 δις για την 

κατασκευή ενός νέου υποβρυχίου S-80. 

 O ισπανικός ξενοδοχειακός όμιλος Spring Hotels απέκτησε έκταση 62.000 τετραγωνικών 

μέτρων, με σκοπό την κατασκευή ενός νέου ξενοδοχείου στην περιοχή της Arona, στη νότια 

Τενερίφη. Ο όμιλος θα επενδύσει 85 εκατ. ευρώ στη κατασκευή του κτιρίου, το οποίο θα 

αποτελείται απο 525 δωμάτια. 

 Εγκαινιάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή 450 χλμ μεταξύ της Μέκκας και της Μεδίνας στην 

Σαουδική Αραβία, ένα σχέδιο των ισπανικών σιδηροδρόμων που πραγματοποιήθηκε με 

συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και την ταχεία να μειώνει τη διαδρομή σε 2 ώρες 

και 11 λεπτά. 

 

 Η ανάκαμψη της αγοράς στέγης (αύξηση 17,8%) έδωσε μεγάλη 

ώθηση στην αγορά δευτερευουσών παραθεριστικών κατοικιών, τόσο στους 

Ισπανούς όσο και στους αλλοδαπούς. Πρώτοι αγοραστές είναι οι κάτοικοι της 

Μαδρίτης, της  Βαρκελώνης και της Vizcaya. 

 Το 2017, η τιμή για την ενοικίαση κατοικίας έφτασε σε μηνιαία βάση υπολογισμού τα 8,15 

ευρώ ανά τ.μ, δηλαδή κινήθηκε στα επίπεδα του 2010, καταγράφοντας τιμές κατά 19,5% 

χαμηλότερες από το ρεκόρ του 2007 (10,12ευρώ ανά τ.μ).  

 Ο παγκόσμιος τουρισμός αυξάνεται με τον υωηλότερο ρυθμό, 

τα τελευταία 7 χρόνια. Το 2017, ταξίδεψαν παγκοσμίως 1.322 εκατομμύρια  

επιβάτες, αύξηση της τάξης του 7% σε σύγκριση με το 2016. Αυτό οφείλεται κυρίως 

στις καλές επιδόσεις της Ευρώπης, που παρουσίασε αύξηση των διεθνών αφίξεων 

κατά 8%. Εντός της Ευρώπης, η Μεσόγειος είναι αυτή που παρουσίασε την 

μεγαλύτερη αύξηση, με πρώτη την Γαλλία  και δεύτερη την Ισπανία. Οι δύο αυτές 

χώρες υποδέχονται το μεγαλύτερο όγκο αλλοδαπών τουριστών, χωρίς να 

υποκλέπτουν τουρίστες από άλλες αγορές που σημείωσαν επίσης αύξηση 

(Αίγυπτος, Τουρκία και Τυνησία). Η Ισπανία που σημείωσε αύξηση 9%, υπήρξε μια 

χώρα που εκμεταλλεύτηκε την τουριστική άνοδο και η τάση αυτή αναμένεται να 

συνεχιστεί και για φέτος, με στόχο να ξεπεράσει την Γαλλία και να φθάσει, ει 

δυνατόν, τα 100 εκατ. τουριστών, σύμφωνα με τον Iσπανό Υπουργό Τουρισμού, 

Álvaro Nadal.  

 Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, FITUR 2018, προκάλεσε έντονη προσέλευση 

ενδιαφερομένων, οι οποίοι προκάλεσαν θετικό οικονομικό αντίκτυπο στην πόλη της 

Μαδρίτης ύψους 260 εκατ ευρώ, μεταξύ των οποίων, οι δαπάνες σε νυχτερινές 

εξόδους και εκδηλώσεις που προώθησε η Festitur να υπολογίζονται στα 14,2 εκατ. 

ευρώ. 

 

Ακίνητα 

Τουρισμός 
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Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

  

MADRIDJOYA (διεθνής έκθεση μοντέρνου κοσμήματος και ωρολογοποϊίας) 

http://www.ifema.es/madridjoya_01  

Μαδρίτη, 31 Ιανουαρίου-4 Φεβρουαρίου 2018 

INTERGIFT (διεθνής έκθεση ειδών δώρου και διακόσμησης) http://www.ifema.es/intergift_01  

Μαδρίτη, 31 Ιανουαρίου-4 Φεβρουαρίου 2018  

MOMAD METROPOLIS (διεθνής έκθεση μόδας) 

http://www.ifema.es/momadmetropolis_01  

Μαδρίτη, 2-4 Φεβρουαρίου 2018 

SICUR (διεθνής έκθεση συστημάτων ασφαλείας και πυροσβεστικού εξοπλισμού) 

http://www.ifema.es/sicur_01  

Μαδρίτη, 20-23 Φεβρουαρίου 2018 

 

Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία, https://contrataciondelestado.es 
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