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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 

 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 

 

 Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 1.184 εκ. ευρώ και παρέμεινε στο 98,14% του ΑΕΠ της 

χώρας. Έτσι έφτασε τα 1.145 δις τους πρώτους μήνες του 2018 και ξεπέρασε τους στόχους 

που είχαν τεθεί στις Βρυξέλλες. 

 Η ζήτηση και η οικονομική δραστηριότητα διατηρούν καλή πορεία τους πρώτους μήνες 

του 2018, ακολουθώντας το κλείσιμο του περασμένου έτους, όπου σημειώθηκε το ποσοστό 

του 2,7%. 

 Η  ιδιωτική κατανάλωση θα συνεχίσει σε μειωμένες τιμές, ως αποτέλεσμα των χαμηλών 

συντάξεων και των εντάσεων που επικρατούν επί του θέματος καθώς και λόγω της 

Καταλανικής κρίσης που διατηρεί κάποια αβεβαιότητα. 

 Η Ισπανία αύξησε τις εξαγωγές της κατά 6,5% στα 22.829 εκ. ευρώ και τις εισαγωγές της 

κατά 8,9% στα 26.765 εκ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο κατέγραψε έλλειμμα 3.935 εκ ευρώ 

(3.134 εκ ευρώ τον Ιανουάριο του 2017). 

 Το ισοζύγιο στην αγορά εργασίας αναμένεται να βελτιωθεί περαιτέρω κατά τη διάρκεια του 

2018 και να ξεπεράσει τις τιμές του περασμένου έτους. Συγκεκριμένα, οι μεταρρυθμίσεις 

στον εργασιακό τομέα θα συμβάλλουν σε καταρχήν αύξηση της τάξεως των 65.000 

απασχολουμένων, σε σχέση με τους 611.146, αριθμός που κατεγράφη το 2017.  

 Το ποσοστό πληθωρισμού αυξήθηκε στο τέλος Φεβρουαρίου στο 1,1%, καθώς οι τιμές 

καταναλωτή αυξήθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Η αύξηση 

οφείλεται κυρίως στις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες αυξήθηκαν σε σχέση με το 

περασμένο έτος. 

 Η Τράπεζα της Ισπανίας αύξησε την πρόβλεψη για το ετήσιο ΑΕΠ της χώρας από 2,4% σε 

2,7%, ως αποτέλεσμα της σχετικής μείωσης της πολιτικής αβεβαιότητας στην Καταλονία και 

της καλής απόδοσης της ισπανικής οικονομίας τους τελευταίους μήνες, καθώς και της 

καλύτερης απόδοσης της παγκόσμιας οικονομίας εν γένει.  

 Το δημόσιο έλλειμμα της Ισπανίας μειώθηκε στα 35.758 εκ. ευρώ στο τέλος του 2017, 

εκπληρώνοντας τους στόχους που είχαν τεθεί τον περασμένο χρόνο στις Βρυξέλλες. Το 

νούμερο αυτό μεταφράζεται στο 3,1% του εθνικού ΑΕΠ. Ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι 

η διοίκηση έκλεισε την «τρύπα» του προϋπολογισμού στο 3,7% του ΑΕΠ, τη μικρότερη τιμή 

από την περίοδο της κρίσης και μετά. Η πολύ μικρή διαφορά εσόδων-εξόδων θα επιτρέψει 

στη χώρα να εξέλθει από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. 

 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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 Ο ισπανικός δείκτης του χρηματιστηρίου Ibex σημείωσε το μήνα Μάρτιο τη μικρότερη 

απόδοση μετά από 13 συνεχόμενους μήνες, συγκεκριμένα στο 3,8%, στο φόντο μιας 

οικονομικής και εμπορικής σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Κίνας. 

Την πορεία του ισπανικού χρηματιστηρίου ακολούθησαν παγκοσμίως τα χρηματιστήρια, 

ιδιαίτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.   

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

 

 

 Η Καταλανική τράπεζα Ibercaxa είδε τα κέρδη της να μειώνονται κατά 3,2%, μετά τη μείωση 

των συνολικών προβλέψεων κατά 36%. Το περασμένο έτος, το σχέδιο προσωρινής 

διαθεσιμότητας και μερικής ανεργίας κόστισε στην τράπεζα 71,9 εκ. ευρώ. 

 Ο Ισπανός πρωθυπουργός κ. Mariano Rajoy ανακοίνωσε τον αντικαταστάτη του κ. Luis de 

Guindos στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Βιομηχανίας. Ο νέος Υπουργός κ. 

Román Escolano διαθέτει πλούσιο βιογραφικό με ισχυρές θέσεις, καθώς από το 2014 

κατείχε την αντιπροεδρία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, ενώ υπήρξε μέλος της 

κυβέρνησης Aznar από το 2000 έως το 2004. 

 Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επικύρωσε το διορισμό του κ. Louis De Guindos ως 

αντιπροέδρου της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΚΤ σε αντικατάσταση του Πορτογάλου κ. 

Vitor Constáncio, ενώ θα αναλάβει καθήκοντα τον Ιούνιο.  

 Ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος της Santander ανακοίνωσε την αύξηση του μετοχικού της 

κεφαλαίου κατα 4,5% σε σχέση με το 2017, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ το 2019. Η τράπεζα 

αριθμεί 3.5 εκ. μετόχους, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός έχει αυξήσει τα τρία τελευταία 

χρόνια τα κεφάλαια της τράπεζας κατά 17.500 εκ. ευρώ. 

 

 

 

 

 Η Ισπανία επενδύει στο χώρο της ενέργειας στην Ελλάδα, με τη συμμετοχή ισπανικών 

εταιρειών σε δύο διαγωνισμούς. Ο πρώτος αφορά τη Διαχείριση Εθνικού Συστήματος 

Φυσικού Αερίου Ελλάδος (ΔΕΣΦΑ), στον οποίο συμμετέχει σε δύο διαφορετικά σχήματα, με 

τις εταιρείες Enagas Transporte S.A.U. και Reganosa (Regasificadora del Noestre S.A). Η 

χώρα συμμετείχε και στον ελληνικό διαγωνισμό της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων στις θάλασσες του Ιονίου, μέσω της Repsol σε συνεργασία με τα 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Τράπεζες 
 

Ενέργεια 
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Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ). 

 

 H εταιρεία ενέργειας Cox Energy έχει υπογράψει με την εταιρεία Audax (διανομέας 

ηλεκτρικού ρεύματος) μακροπρόθεσμη σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ή PPΑ, 

σύμβαση αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας). Θεωρείται ότι  η συμφωνία αυτή αποτελεί «την 

μεγαλύτερη συμφωνία PPA στον κόσμο» καθώς η συνολική ισχύ θα ανέρχεται σε 660 MW 

(εκ.watt), η οποία θα παράγεται από ηλιακά πάρκα στην Ισπανία και την Πορτογαλία.  

 Η ισπανική Ενωση Ηλεκτρομηχανολογικής Βιομηχανίας Unesa άσκησε διοικητική 

προσφυγή κατά της απόφασης εντολής για την είσπραξη φόρων ηλεκτρικής ενέργειας για 

το 2018. Στα τέλη του περασμένου έτους, το Υπουργείο Ενέργειας, Τουρισμού και 

Ψηφιακής Πολιτικής ανακοίνωσε τη δέσμευση των φόρων ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου 

για το 2018. Στην προσφυγή προστίθεται και η εταιρεία παροχής αερίου Gas Natural 

Fenosa, η οποία είναι αντιμέτωπη με την προανεφερθείσα εντολή.  

 Οι ισπανικές εταιρείες Iberdrola και Navantia γιόρτασαν την παράδοση των τεσσάρων 

πλατφόρμων για το θαλάσσιο αιολικό πάρκο East Anglia One που θα κατασκευάσουν στη 

νοτιανατολική ακτή της Αγγλίας. 

 

 Έκλεισε το νομοσχέδιο για τη μισθολογική ρύθμιση των μισθών στο δημόσιο. Η συμφωνία 

προβλέπει ανοδική πορεία των μισθών για τα επόμενα τρία χρόνια με το ποσοστό να 

κυμαίνεται από 6,1% έως και 8%. Μέσα στο επόμενο διάστημα, αναμένεται αντίστοιχη 

συμφωνία στον ιδιωτικό τομέα. 

 Οι συνταξιούχοι συνεισφέρουν περισσότερο από 10.000 εκ. στο φόρο εισοδήματος για 

πρώτη φορά. Μέρος του εισοδήματός τους επιστρέφει στο κράτος μέσω των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης. 

 Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ακόμη η ισπανική οικονομία, η Αυτονομία της 

Μαδρίτης αποφάσισε να μειώσει το φόρο ατομικού εισοδήματος στο 18,5% (κατά 0,5%), 

ενώ σε άλλες Αυτόνομες Κοινότητες ο φόρος αυτός διαμορφώνεται στο 19% και 19,5%, με 

την Καταλονία να έχει τον πιο υψηλό φόρο ατομικού εισοδήματος, στο 21,5%. Ακόμη, 

αποφασίσθηκαν επιπλέον φορολογικές ελαφρύνσεις στις μεταβιβάσεις μεταξύ συγγενών 

πρώτου και δευτέρου βαθμού. 

 
 Το πρόγραμμα Ratio αναλύει πρωτοβουλίες για την 

προώθηση επιχειρηματικών σχεδιασμών σε αγροτικές περιοχές. Συμμετέχοντες από 

οκτώ διαφορετικές χώρες ανέλυσαν εμπειρίες στο πρόγραμμα της Συνομοσπονδίας 

Επιχειρήσεων του Αραγόν, προκειμένου να ενισχύσουν την καινοτομία και την 

παραγωγικότητα στις επαρχιακές περιοχές, μέσω μίας πρωτοβουλίας της ΕΕ.  

Εργασία 

Αγροτικός τομέας  
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 Η Ένωση Μικροκαλλιεργητών και Εκτροφέων με τη Συντονιστική Επιτροπή των 

Οργανισμών Αγροτών και Εκτροφέων συνεχίζουν το πρόγραμμά τους για την εφαρμογή 

της ΚΑΠ στην κοινότητα της Καστίλλης και Λεόν, παρά τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν στη χρηματοδότηση.  

 Τα τελευταία οκτώ χρόνια, τα έσοδα από την εξαγωγή οίνου, ο οποίος παράγεται στην 

Ισπανία, υπολογίζονται ότι έχουν αυξηθεί περίπου από 10 εκ. σε 190 εκ. ευρώ ανά κύκλο 

εργασιών. Οι περισσότερες εξαγωγές πραγματοποιούνται κυρίως στην Ασιατική ήπειρο. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα δεδομένα που δημοσίευσε το Παρατηρητήριο Αγοράς 

Οίνου της Ισπανίας, το περασμένο έτος οι εξαγωγές στην Κίνα έφτασαν στο 25,6%, 

δηλαδή κέρδη ύψους 190 εκ. σε ευρώ και 48,3% αύξηση ή 153,7 εκ. σε λίτρα.  

 
 
 

 Η Ισπανική ασφαλιστική εταιρεία Caser σημείωσε κέρδη 66 εκ. το 2017, αύξηση της τάξεως 

του 65% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η απόδοση αυτή καταγράφηκε μετά από μία 

σειρά δύσκολων ετών, κατά τα οποία έχασε συμφωνίες στον τραπεζικό και ασφαλιστικό 

τομέα.  

 Οκτώ Ισπανικές επιχειρήσεις επηρεάστηκαν από τις μεταπτώσεις στην αγορά. Η μείωση 

του χρέους θα συμβάλλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος για πιθανές επενδύσεις στον 

επιχειρηματικό κλάδο της χώρας.  

 Η Ένωση Χαρτιού απαιτεί από το ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και 

Ανταγωνισμού να αποδώσει λύσεις οικονομικότερης διαχείρισης του τομέα για την ενίσχυση 

της ανταγωνιστικότητας. Η Ισπανική Ένωση Παραγώγων Ζυμαρικών, Χαρτιού και 

Χαρτονιού με πρόεδρο τον κ. Enrique Isidro ζήτησε ίση μεταχείριση με τις υπόλοιπες 

ευρωπαικές χώρες. 

 Οι μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες της Ισπανίας (ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, 

Sacyr, OHL) συγκεντρώνουν 81.500 εκ. σε έργα εκτός Ισπανίας. Σημειώθηκε έτσι αύξηση 

της τάξεως του 2,25% το 2017 σε σχέση με το περασμένο έτος.  

 Η αμερικανική εταιρεία Uber ξεκίνησε τη λειτουργία της και στη Βαρκελώνη. Η πρωτεύουσα 

της Καταλονίας ήταν από τις τελευταίες μεγάλες πόλεις της Ευρώπης χωρίς την παρουσία 

της συγκεκριμένης εταιρείας. 

 Η Ισπανική εταιρεία κατασκευής μηχανών αυτοκινήτων CIE μεταφέρει την παραγωγή της 

από τη Γερμανία στην Ιταλία και την Ινδία, προκειμένου να ενισχύσει την παρουσία της στις 

εν λόγω αγορές, οι οποίες παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον στον κλάδο.  

 Ο ισπανικός όμιλος ένδυσης Inditex αύξησε τις πωλήσεις του κατά 8,7% (25.336 εκ.) εντός 

του 2017, αυξάνοντας επιπλέον τα κέρδη του κατά 6,6%  (3.368 εκ.) σε σχέση με το 2016. 

Παρά το γεγονός πως το 2017 υπήρξε ένα δύσκολο έτος για την αγορά, οι πωλήσεις μέσω 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 
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διαδικτύου συνέλαβαν σημαντικά στα κέρδη, καθώς αντιστοιχούν στο 10% του συνόλου 

των πωλήσεων για το 2017, αυξανόμενα κατά 41% σε ένα μόλις χρόνο. 

 Οι 3.000 εταιρείες που έφυγαν από την κοινότητα της Καταλονίας, εξαιτίας της 

αβεβαιότητας που δημιούργησε η πολιτική κρίση, σημείωσαν κέρδη 44.000 εκ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα, αυτά τα κέρδη σημειώθηκαν από την 1η Οκτωβρίου έως και τις αρχές 

Μαρτίου τ.έ, ενώ η κοινότητα της Μαδρίτης επωφελήθηκε περισσότερο από αυτήν την 

εξέλιξη, φιλοξενώντας το 62% αυτών των επιχειρήσεων, οι οποίες συγκεντρώνουν το 85% 

των εν λόγω κερδών.  

 
 

 Η πώληση από τον ισπανικό τραπεζικό όμιλο Santander των τραπεζικών χαρτοφυλακίων 

της Banco Popular, τα οποία σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία, στον αμερικανικό 

τραπεζικό όμιλο επενδύσεων Blackstone ήταν από τις μεγαλύτερες συναλλαγές του 

περασμένου έτους παγκοσμίως. Το ποσό της πώλησης ανήλθε στα 10.000 εκ ευρώ, 

ξεπερνώντας τις κινεζικές αγοραπωλησίες. 

 Η Ισπανία, σύμφωνα με τα στοιχεία του  Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), στοιχεία 

που χρησιμοποιήθηκαν και από την Eurostat, έκλεισε το τρίτο τρίμηνο του 2017 με μέση 

αύξηση της ονομαστκής αξίας των ακινήτων σε ποσοστό της τάξεως 7,2%, αν και ο 

πληθωρισμός είναι μειωμένος, ενώ η ετήσια αύξηση έφτασε το 6,1%. Τα στοιχεία αυτά 

θέτουν την Ισπανία στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη ως προς τις τιμές των ακινήτων.  

 Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ανέφερε σε απόφασή του ότι οι τράπεζες δεν 

διαπράττουν κατάχρηση χρεώνοντας στον πελάτη το φόρο μεταβίβασης ακίνητης 

περιουσίας και τις τεκμηριωμένες νομικές πράξεις που σχετίζονται με τη σύσταση 

υποθήκης. Η απόφαση, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του οίκου αναλυτών Kelper 

Cheurveux, επιτρέπει στις τράπεζες να αποφύγουν πιθανή επίπτωση φόρου, ύψους 

περίπου 6 δις ευρώ σε νομικές αξιώσεις. 

 Σύμφωνα με τα στοιχεία της πλατφόρμας αναζήτησης 

Skyscanner, η Ισπανία αποτελεί τον βασικό τουριστικό προορισμό για την 

Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και τον τέταρτο για την Αμερική. Το 

περασμένο έτος η ιστοσελίδα κατέγραψε ότι το 19% των αναζητήσεων αφορούσαν 

ταξίδια κατά την περίοδο των διακοπών του Πάσχα. 

 Μία ευνοϊκή ρύθμιση με όλες τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας προσπαθεί να επιτύχει 

η εταιρία Airbnb, προκειμένου να προσαρμοστεί στη νομοθεσία όλων των περιοχών η 

ενοικίαση καταλυμάτων αλλά και διαμερισμάτων ιδιοκατοίκησης. Σκοπός της είναι να 

επεκτείνει τη συμφωνία με την αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας και σε άλλες περιοχές. 

Η εν λόγω συμφωνία περιλαμβάνει την παροχή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με τα 

καταλύματα προς ενοικίαση στην τοπική αυτόνομη κυβέρνηση, για λόγους φορολόγησης 

και καταγραφής.  

 Στη Γερμανία, η προπώληση των πακέτων διακοπών για το καλοκαίρι αυξήθηκε κατά 18% 

Τουρισμός 

Ακίνητα 
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το μήνα Ιανουάριο. Τα πιο υψηλά ποσοστά πωλήσεων πετυχαίνουν μέχρι στιγμής η 

Ελλάδα και η Τουρκία, ξεπερνώντας τους προορισμούς της Ισπανίας.  

 Ο ταξιδιωτικός οργανισμός Viajes el Corte Ingles προσφέρει στην Ισπανική αγορά 

τρία διαφορετικά πακέτα κρουαζιέρας της εταιρείας Celestial Cruises, με 

προορισμό το Αιγαίο.  

 

 
Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

EXPOÓPTICA (διεθνής έκθεση οπτικών, οπτικομετρίας και ακουστικής) 
http://www.ifema.es/expooptica_01/ 
Μαδρίτη, 13-15 Απριλίου 2018 
ALIMENTARIA (διεθνής έκθεση τροφίμων, ποτών και γαστρονομίας) 
http://www.alimentaria-bcn.com/ 
Μαδρίτη, 16-19 Απριλίου 2018 

GLOBAL ROBOT Expo (έκθεση για τη ρομποτική, τεχνολογία και καινοτομία) 
https://www.globalrobotexpo.com/es/ 
Μαδρίτη, 18-20 Απριλίου 2018  

ECCMID (Ευρωπαϊκό Συνέδριο κλινικής μικροβιολογίας και μολυσματικών ασθενειών) 
http://www.eccmid.org/ 
Μαδρίτη, 21-24 Απριλίου 2018 
OMExpo by futurizz (ψηφιακό marketing, ηλεκτρονικό εμπόριο και διαδικτυακές 
επιχειρήσεις) 
https://www.omexpo.com/ 
Μαδρίτη, 25-25 Απριλίου 2018 

 

 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 
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