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Οικονομικές εξελίξεις 

 
Ύστερα από το πέρας του 2ου εξαμήνου 
διαφαίνεται ότι οι 3 καλύτερες αυτόνομες 
περιοχές για εργασία είναι η Βαλένθια, η 

Navarra και η Cantabria. 
 
Η Καταλονία παραμένει μία ανεξάρτητη κοινότητα με πολλές εξαγωγές που υπολογίζονται 
στα € 35 εκ. δηλαδή 25,3% των συνολικών εξαγωγών της Ισπανίας. Παρόλαυτα, αυτή την 
περίοδο, μόνο 3 κοινότητες έχουν πραγματοποιήσει εξαγωγές: η Castilla de León με μία 
αύξηση 4,8% ανά έτος, ακολουθεί η Cantabria με μία μείωση 2,2% και η Navarra με 1% 
λιγότερο. 

 
Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex 35 σημειώνει μία 
ελαφριά αύξηση 0,55%, η οποία του επιτρέπει να 

συσσωρεύει μια ανατίμηση από τις αρχές του έτους σε ποσοστό 12,23%. Ο δείκτης κινείται 
ανάμεσα στα 10.400 και 10.700. 
 
 Η ισπανική χρηματιστηριακή αγορά έχει αποδώσει αρκετά καλά με επιχειρησιακά 
αποτελέσματα και με πολλαπλασιασμό των κερδών.  
 

Μακροοικονομικά μεγέθη 2ου τριμήνου 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
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Επιχειρηματικές ειδήσεις 
 

 
Η ισπανική τράπεζα κατέχει μόνο το 0,05% του συνολικού 
κεφαλαίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όλες οι 

τράπεζες, εκτός από τη Liberbank, συσσωρεύουν κέρδη από τον Ιανουάριο.  
 
Αύξηση εμφάνισαν κατά το 2o τετράμηνο του 2017 τα καθαρά κέρδη της ισπανικής 
Santander SA, τα οποία ενισχύθηκαν σε 1,75 δισ. ευρώ έναντι 1,3 δισ. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2016. Τα έσοδα, παράλληλα, διαμορφώθηκαν σε 8,61 δισ. ευρώ από 7,57 δισ. 
ευρώ πέρυσι. Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας, αντίθετα, υποχώρησε στο 9,58% τον Ιούνιο 

έναντι 10,66% τον Μάρτιο. Η ισπανική τράπεζα, άλλωστε, διαθέτει ένα από τα χαμηλότερα 

ποσοστά κεφαλαιακής επάρκειας (capital ratio) ανάμεσα στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες. 
Μετά την εξαγορά της Banco Popular από την Santander, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια 
αυξήθηκαν στο 5,37% από 3,74% το προηγούμενο τρίμηνο. 
 

Ήδη τον μήνα Αύγουστο υπολογίζεται ότι οι 
Ισπανοί έχουν στην διάθεσή τους 76 milliones 
κάρτες πληρωμής. Τον Ιούλιο οι πληρωμές μέσω 

καρτών αυξήθηκαν κατά 21%. Τα Κανάρια νησιά είναι εκεί όπου καταγράφονται οι 
περισσότερες συναλλαγές με αυτό το σύστημα. 

Τράπεζες - Santander 

Συναλλαγές - Πλαστικό Χρήμα 
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Σύμφωνα με την απογραφή του πληθυσμού και της 
στέγασης, κατά την τελευταία δεκαετία, τα διαμερίσματα 

προς ενοικίαση έχουν αυξηθεί κατά 51,1%. Ωστόσο, το ποσοστό των ενοικιαζόμενων 
διαμερισμάτων στην Ισπανία είναι περιορισμένο σε σύγκριση με άλλες περισσότερο 
ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές αγορές.  

Αναμένονται 130.000 νέες κατοικίες κατά το έτος 2019. Ο γενικός γραμματέας του 
Συνδέσμου Εργατών των Ισπανών υποστηρικτών (APCE), Daniel Cuervo, αναμένει ότι η 
εξομάλυνση του τομέα θα συνεχίσει την πορεία του και το 2019, προβλέπει δε ότι οι 
κατασκευαστικές εταιρείες θα καλύψουν τη ζήτηση, μεταξύ 120.000 και 130.000 κατοικιών το 
χρόνο.  

 

Οι αρχιτέκτονες και οι μηχανικοί της 
ABQ σχεδιάζουν καταφύγια για άτομα 

και οικογένειες στην Ισπανία αντοχής έως και τεσσάρων δεκαετιών. Ένα στάνταρ καταφύγιο 
50 τ.μ. που μπορεί να φιλοξενήσει 25 άτομα για δύο εβδομάδες κοστίζει περίπου 45.000 
ευρώ και πρέπει να διαθέτει τουαλέτες, κουζίνα, κρεβάτια, σύστημα εξαερισμού και 
αποθέματα τροφίμων και νερού. Από την κατασκευαστική εταιρεία Valbeca προτείνεται η 
κατασκευή κάτω από το σπίτι ή πολύ κοντά σε αυτό, για να υπάρχει το όφελος του 
ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και αποχέτευσης. 

Αυτοκινητοβιομηχανίες, όπως η Ford και η Toyota, 
προσφέρουν περισσότερα από € 2 χιλ. σε όποιον θέλει να 

αλλάξει το  αμάξι του με καινούργιο βενζινοκίνητο ή πετρελαιοκίνητο που υπόκειται στο 
σύστημα Euro 6. 

 
Ο ιταλικός Όμιλος Atlantia (συμφερόντων οικογένειας 
Benetton, μέσω εταιρείας Edizione) προέβη σε 

ανοικτή προσφορά εξαγοράς της ισπανικής εταιρείας κατασκευής και εκμετάλλευσης 
αυτοκινητοδρόμων Abertis, βάσει της οποίας η αξία της τελευταίας αποτιμάται σε €16,34 δισ. 
Η ιταλική εταιρεία αποβλέπει στη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, με την ενσωμάτωση των 
δραστηριοτήτων της Abertis κυρίως στη Λ. Αμερική (Βραζιλία, Χιλή, Αργεντινή), αλλά και την 
Ευρώπη (Γαλλία). Σημειώνεται ότι, η Albertis διαχειρίζεται αυτοκινητοδρόμους συνολικού 
μήκους 9.000 χλμ., έναντι 5.000 χλμ. της Edizione. Η διαδικασία εξαγοράς αναμένεται να 
οριστικοποιηθεί προς το τέλος του 2017. 

 
Το Διεθνές Κέντρο Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών της Παγκόσμιας 
Τράπεζας εξέδωσε απόφαση με την οποία καταλογίζεται στην Ισπανία 

υποχρέωση αποζημίωσης ύψους €128 εκ., έναντι του βρετανικού επενδυτικού ταμείου 
EISER Infrastructure Ltd., για ζημίες που προέκυψαν από την κατάργηση κρατικών 
επιδοτήσεων στον τομέα των ΑΠΕ την περίοδο 2010-2012. Η ισπανική πλευρά πρόκειται να 
ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. 

Κλάδος ακινήτων - Στέγαση 

Αυτοκινητοβιομηχανία 
 

Κατασκευές – Ξένες επενδύσεις 

Ενέργεια – ΑΠΕ 

Καινοτομίες στον χώρο των κατασκευών 
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Η γερμανική Siemens ανακοίνωσε ότι πρόκειται να 
επικεντρώσει την κατασκευή νέων μηχανών παραγωγής 

αιολικής ενέργειας (ισχύος 2MW ανά μονάδα) στο εργοστάσιο της θυγατρικής της στην 
Ισπανία (Χώρα των Βάσκων). Η επένδυση ανέρχεται σε €30 εκ. 
 

 
Ο ισπανικός Όμιλος κατασκευής εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων Gestamp ανακοίνωσε την δημιουργία νέας 

μονάδας παραγωγής στο Τεννεσί των ΗΠΑ (9η στην εν λόγω χώρα και 100η παγκοσμίως), 
καθώς και κέντρου έρευνας και ανάπτυξης στο Μίσιγκαν. Η αγορά των ΗΠΑ αντιπροσωπεύει 
το 15% των συνολικών πωλήσεων της Gestamp (ήτοι, περίπου €1,15 δισ.). 
 

 
Υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών που συνεχίζουν την 
αύξηση των κερδών τους χωρίς επικίνδυνες υπερτιμήσεις. 

 
Τα πολυκαταστήματα Corte Ingles αυξάνουν τις πωλήσεις τους, παρά την οικονομική κρίση, 
οι οποίες προσεγγίζουν τα € 15 εκατομμύρια και έτσι η αλυσίδα εδραιώνεται ως ηγέτης της 
Ευρώπης στον χώρο των πωλήσεων. Κατά το έτος 2016 είχε κέρδος €162 εκ., με αύξηση 
2,4%.  
 

Η αμερικάνικη επενδυτική τράπεζα JP Morgan υπέγραψε δάνειο ύψους € 

150 εκατ. για την ισπανική Neinor Homes, ελεγχόμενη από το ταμείο 

Lone Star, προκειμένου να αγοράσει περισσότερα εδάφη με σκοπό την κατασκευή 2.000 

κατοικιών. ’Υστερα από την συμφωνία χρηματοδότησης, ο κατασκευαστικός όμιλος, με 

επικεφαλής τον Juan Velayos,  σχεδιάζει να προχωρήσει στο στρατηγικό του σχέδιο, το 

οποίο θα φτάσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του το 2020, και περιλαμβάνει την παροχή 

3.500-4.000 κατοικιών ετησίως και την αγορά γης αξίας περίπου 380 εκατομμυρίων ευρώ 

κατά τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία διαπραγματεύεται πράξεις αξίας άνω των 100 

εκατομμυρίων. 

 
Διμερείς Σχέσεις 

 
Η Enagás υπέβαλε δεσμευτική επιστολή για να αποκτήσει το 66% της Desfa, εταιρεία που 
εκμεταλλεύεται το δίκτυο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ισπανική εταιρεία θα συμμετάσχει 
σε αυτή τη διαδικασία σε κοινοπραξία μαζί με τρεις άλλες εθνικές επιχειρήσεις, την ιταλική 
Snam -που θα ηγηθεί την κοινοπραξία-, το βελγικό Fluxys και την ολλανδική Nederlandse 
Gasunie. Η συμμετοχή της Enagás στη Desfa αναμένεται να υπερβεί το 10%. 

 

Πηγές: Οικονομικός περιοδικός τύπος, Κεντρική Τράπεζα Ισπανίας, Στατιστική Υπηρεσία Ισπανίας 
 

 
 

Ενέργεια – Ξένες επενδύσεις 

Επενδύσεις στο εξωτερικό  

Πωλήσεις - Ανάπτυξη 

Επενδύσεις 
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Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 

MOMAD (ενδύματα), Μαδρίτη 1-3/9/2017, www.ifema.es 

HABITAT-VALENCIA (έπιπλα), Βαλένθια 19-22/9/2017, www.feriahabitatvalencia.com 

INTERGIFT – BIJUTEX- MADRIDJOYA (δώρα, κοσμήματα), Μαδρίτη 20-24/9/2017, 
www.ifema.es 

EQUIPLAST (πλαστικά), Βαρκελώνη 2-6/10/2017, www.equiplast.com 

EXPOQUIMIA (χημικά), Βαρκελώνη 2-6/10/2017, www.expoquimia.com  

FRUIT ATTRACTION (φρούτα, λαχανικά), Μαδρίτη 18-20/10/2017, www.ifema.es 

 
 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 
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