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Οικονομικές εξελίξεις 

Η ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας το τέταρτο τρίμηνο του 
2016 ανήλθε σε 0,7% σε τριμηνιαία και 3% σε ετήσια βάση 

(0,7% και 3,2%, αντιστοίχως, την αμέσως προηγούμενη περίοδο), διαμορφώνοντας την 
συνολική ετήσια επίδοση σε 3,2%. Το ΑΕΠ υπολογίζεται σε €1,113 τρισ., σε τρέχουσες τιμές 
(στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας). 
 
Από την πλευρά της ζήτησης, ξεχωρίζει, την περίοδο αναφοράς (ετήσια βάση, σύγκριση με 
προηγούμενη περίοδο), η διατήρηση του ρυθμού αύξησης της δαπάνης των νοικοκυριών σε 
υψηλό επίπεδο (3%) και η αύξηση εκείνου των επενδύσεων στις κατασκευές (1,9%, από 
1,6% το τρίτο τρίμηνο). Αντίθετα, υποχώρηση σημειώθηκε στον ρυθμό αύξησης των 
επενδύσεων σε κεφαλαιουχικό εξοπλισμό (2,7%, από 4,3%) και της δημόσιας κατανάλωσης 
(0%, από 0,8%). Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών κατέγραψαν αύξηση 4,4% (από 
2,9%), και οι εισαγωγές 2,3% (από 1%). Η συμβολή της εσωτερικής ζήτησης στην αύξηση 
του ΑΕΠ ήταν της τάξης του 2,2% (έναντι 2,5%) και της εξωτερικής 0,8% (από 0,7%). 
 
Εκ των συντελεστών της προσφοράς, παρατηρείται άνοδος του ρυθμού ανάπτυξης  στον 
κλάδο της μεταποίησης (2,2%, από 1,7%) και των κατασκευών (3%, από 2,9%) και 
υποχώρηση στις υπηρεσίες (3,1%, από 3,4%). 
 
Ο ρυθμός αύξησης της απασχόλησης παρουσίασε ελαφρά υποχώρηση (2,7%, από 2,9%). 
Ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας, στη μεταποίηση καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση 
(2,7%, από 1,8%), στις υπηρεσίες κάμψη (2,7%, από 3,1%) και στις κατασκευές και τη 
γεωργία σταθερότητα (2,9% και 2,8%, αντίστοιχα). 

Το 2016 το δημόσιο έλλειμμα ανήλθε στο 4,7% του ΑΕΠ, 
έναντι στόχου 4,6%, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2017 αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,5% και το 2018 σε 
2,9% (έναντι στόχων 3,1% και 2,2%). Ως συνέπεια των ανωτέρω αποκλίσεων εκτιμάται ότι 
μπορεί να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η λήψη πρόσθετων μέτρων 
δημοσιονομικής προσαρμογής ύψους έως και €11δισ., για την περίοδο αναφοράς Το 
δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε στο 98,89%, ήτοι €1,105 τρισ. (99,8% το 
2015 και 100,4% το 2014).  

Η βιομηχανική παραγωγή συνέχισε το 2016 την ανάκαμψη 
που ξεκίνησε το 2014, με μικρότερο ωστόσο ρυθμό, ήτοι 

1,9%, έναντι 3,3% το 2015. Στους επιμέρους τομείς ο κλάδος των κεφαλαιουχικών αγαθών 
σημείωσε την καλύτερη επίδοση (3,9%) ακολουθούμενος από εκείνους των ενδιάμεσων 
αγαθών (2,5%) και των μη διαρκών καταναλωτικών (2,1%). Μικρότερης έκτασης ήταν η 
αύξηση της παραγωγής των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (1,4%). 
 
Η ανάπτυξη στον τομέα των υπηρεσιών ανήλθε, το περασμένο έτος, σε 4,2%, η δε αύξηση 
της απασχόλησης σε 2,4%. Ανά κατηγορία δραστηριοτήτων, στο εμπόριο σημειώθηκε 
αύξηση 3,9%, στον κλάδο τουρισμού-ξενοδοχείων 6,8%, στις υπηρεσίες ελεύθερων 
επαγγελματιών 6,4%,  στην ενημέρωση και επικοινωνία 4,6% και στις μεταφορές και 
logistics 2,3% (στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας). 

Δημόσιο Έλλειμμα- Χρέος 

Οικονομική Ανάπτυξη 
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Τα συνολικά φορολογικά έσοδα ανήλθαν το 2016 σε €187,9 δισ., 
αυξημένα κατά 7,8%, έναντι του 2015, εμφανίζοντας όμως 

υστέρηση της τάξης των €5,54 δισ., σε σύγκριση με τα προϋπολογισθέντα (στοιχεία 
Υπουργείου Οικονομικών). Η απόκλιση ήταν μεγαλύτερη στα έσοδα από τον φόρο εταιρειών 
(αύξηση 12,7%, αντί 20%) και εισοδήματος φυσικών προσώπων (0,4%, αντί 4,2%) και 
μικρότερη στον ΦΠΑ (3,6%, αντί 3,9%). 

Τον Δεκέμβριο του 2016 ο πληθωρισμός είχε, για πρώτη τα τελευταία 
τρία έτη, τιμή υψηλότερη από εκείνη του μέσου όρου της Ευρωζώνης 

(1,2%, έναντι 1,1%), γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με την αύξηση της τιμής της ενέργειας 
και την ανατίμηση του ευρώ, προκαλεί προβληματισμό σχετικά με ενδεχόμενες επιπτώσεις 
στην ανταγωνιστικότητα των ισπανικών εξαγωγών. Για το σύνολο του έτους, εντούτοις, 
καταγράφεται αύξηση της ανταγωνιστικότητας της τάξης του 0,7%. 

Τον Φεβρουάριο μεταβλήθηκε το ειδικό βάρος των επιμέρους 
κατηγοριών αγαθών και υπηρεσιών που συνθέτουν τον δείκτη 

τιμών καταναλωτή. Συγκεκριμένα, αυξήθηκε σημαντικά το μερίδιο στις κατηγορίες της 
ψυχαγωγίας και των πολιτιστικών δραστηριοτήτων (αύξηση 21,8%), στα φαρμακευτικά είδη 
(16,4%) και στην κατηγορία των αλκοολούχων ποτών και καπνού (9,1%). Αντιθέτως, 
μειώθηκε το μερίδιο στα ρούχα και υποδήματα (-11,4%), έπιπλα (-4,3%) και μεταφορές (-
5,9%). 

Η σταδιακή μείωση του αποθεματικού που προορίζεται για την κάλυψη των 
αναγκών του συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης (Fondo de Reserva de la 

Seguridad Social), εντείνει τον διάλογο για την αναζήτηση πρακτικών που θα διασφαλίσουν 
την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των συνταξιοδοτικών υποχρεώσεων. Σημειώνεται ότι, το εν 
λόγω αποθεματικό μειώθηκε από €67 δισ., το 2011, σε €15 δισ. το 2016. Μεταξύ των 
εξεταζόμενων λύσεων είναι η υιοθέτηση μεικτού συστήματος με το οποίο θα συμπληρώνεται 
η χρηματοδότηση από το αποθεματικό μέσω της έκδοσης κρατικών ομολόγων.  
 
Σύμφωνα, εξάλλου, με μελέτη της ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιονομικής Ευθύνης (Autoridad 
Independiente de Responsabilidad Fiscal), η μέση σύνταξη όσων πρόκειται να 
συνταξιοδοτηθούν μετά το 2022 εκτιμάται ότι θα είναι κατά €230 μικρότερη, ως αποτέλεσμα 
των μεταρρυθμίσεων που θεσπίστηκαν το 2011 και 2013 και αφορούν την σταδιακή αύξηση 
των ορίων συνταξιοδότησης και την υιοθέτηση δείκτη βιωσιμότητας για τον υπολογισμό των 
συντάξεων (σύνδεση με ρυθμό ανάπτυξης και προσδόκιμο ζωής). Άνευ των 
μεταρρυθμίσεων το ποσοστό αναπλήρωσης θα υπερέβαινε το 80% μετά το 2020, ενώ τώρα 
αναμένεται να συγκρατηθεί κάτω του 70%. 
 
Παράλληλα, στασιμότητα παρατηρείται όσον αφορά στον αριθμό των εργαζομένων που 
στρέφονται σε ιδιωτικά συνταξιοδοτικά προγράμματα (ανέρχονται σε 10 εκ.), από το 2010 

και έπειτα, κυρίως λόγω των χαμηλών αποδόσεων (μέσος όρος 2,24% την τελευταία 
δεκαετία). Ως αποτέλεσμα οι καθαρές εισροές του συστήματος (εκταμιεύσεις μείον νέες 
εισφορές) βαίνουν μειούμενες, από €901 εκ. το 2014 σε €244 εκ. το 2016, παραμένουν δε 
κατά πολύ μικρότερες από τις προ κρίσης τιμές (€3 δισ. το 2007). Τα επενδυμένα κεφάλαια 
αποτιμώνται σε €106,7 δισ. 

Ο συνολικός δανεισμός των νοικοκυριών παρουσίασε το 
2016 σημαντική ετήσια μείωση της τάξης του 1,7%, στα 

€713 δισ., προσεγγίζοντας έτσι τα επίπεδα προ κρίσης (€700 δισ., το 2006, στοιχεία 
Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας). 

Συντάξεις 

Φορολογικά έσοδα 

Πληθωρισμός 

Δανεισμός  νοικοκυριών 
 

Υπολογισμός ΔΤΚ 
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Ο δείκτης IBEX του Χρηματιστηρίου της 
Μαδρίτης παρουσίασε σταθερά ανοδική τάση 

τον Φεβρουάριο (μηνιαία μεταβολή 3,6%). Η απόδοση του δεκαετούς ισπανικού ομολόγου 
αυξήθηκε σε 1,7%, από 1,48% τον προηγούμενο μήνα, η δε διαφορά του από τον 
αντίστοιχο γερμανικό δείκτη ανήλθε σε 138 μονάδες βάσης (από 118 τον Ιανουάριο). 

 

Επιχειρηματικές ειδήσεις 

Η ισπανική Caixabank ολοκλήρωσε, ύστερα από παρατεταμένες 
διαπραγματεύσεις, συμφωνία για αύξηση του μεριδίου της στην 

πορτογαλική τράπεζα BPI (Banco Portugués de Inversiones) στο 84,5% (από 45%), έναντι 
€644,5 εκ. 
 
Η BBVA προχώρησε στην απόκτηση επιπλέον ποσοστού της τάξης του 9,95% της Garanti 
Bank από τον εταίρο της Dogus Holding, έναντι €859 εκ., αυξάνοντας τη συμμετοχή της 
στην τουρκική τράπεζα στο 49,9%. Πρόσφατα, η BBVA πώλησε μερίδιο 1,7% του μετοχικού 
κεφαλαίου της κινεζικής τράπεζας CNCB, έναντι €554 εκ., στο πλαίσιο απόσυρσής της από 
την αγορά της ασιατικής χώρας (είχε εισέλθει το 2006). 

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
(ΕΤΕ) παρείχε χρηματοδότηση συνολικού ύψους 

€11,54 δισ. για 112 έργα στην Ισπανία, εκ των οποίων το 70% αφορούσαν ΜΜΕ. Ανά 
τομέα, οι χρηματοδοτήσεις κατευθύνθηκαν στην ενέργεια (€1,86 δισ., κύριοι αποδέκτες οι 
εταιρείες REE, Endesa και Gas Natural), την γεωργία (€700 εκ.) και τις μεταφορές (€500 
εκ.). Επίσης, €864 εκ. διατέθηκαν για την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα και €700 εκ. 
για το περιβάλλον και τις ΑΠΕ. 
 
Μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων εγκρίθηκε, το 2016, η χρηματοδότηση 28 
έργων με €2,7 δισ., στο πλαίσιο του Σχεδίου Επενδύσεων για την Ευρώπη (σχέδιο 
Γιούνκερ). Συνολικά, από το 2015, έχει εγκριθεί για τη Ισπανία χρηματοδότηση  ύψους €3,42 
δισ. για 40 έργα, μέσω του εν λόγου σχεδίου.  

Οι αγοραπωλησίες ακινήτων σημείωσαν, το 2016, αύξηση 13,6%, 
(συνολικά 403.866), οι δε τιμές άνοδο της τάξης του 1,9%, το 

τελευταίο τρίμηνο του έτους (στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας). Η πλειοψηφία 
(81,3%) των πράξεων αφορούν σε παλαιά ακίνητα, για τα οποία παρατηρήθηκε αύξηση 
17,8%, ενώ η ζήτηση νέων ακινήτων παραμένει χαμηλή (μείωση 1,7%). Το 13,25% αφορά 

Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 
 

Τράπεζες 
 

Αγορά ακινήτων 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
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σε αγορές ακινήτων από αλλοδαπούς (53.000), εκ των οποίων κυριότεροι είναι οι Βρετανοί 
(19%), οι Γάλλοι (8,05%), οι Γερμανοί (7,69%), οι Σουηδοί (6,72%) και οι Βέλγοι (6,03%). 
Υπολογίζεται ότι το απόθεμα απούλητων ακινήτων έχει μειωθεί στα 300.000, από 500.000 
το 2011. 

Οι επενδύσεις στα μεγάλα εμπορικά κέντρα συνέχισαν το 2016 την 
ανάκαμψη που ξεκίνησε το 2014, ανερχόμενες σε €4,3 δισ. (ετήσια 

αύξηση 22%). Το ήμισυ των επενδύσεων προήλθαν από ξένα κεφάλαια. Σημαντικότερες 
επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στη Βαρκελώνη, τη Γρανάδα, τη Μαγιόρκα και στο Λας 
Πάλμας (στοιχεία εταιρείας Cushman & Wakefield). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η 
Ισπανία συγκαταλέγεται μεταξύ των ευρωπαϊκών 

χωρών που δεν έχουν υιοθετήσει ακόμη την Οδηγία 2010/31 αναφορικά με την ενεργειακή 
αποδοτικότητα στο τομέα των ακινήτων, βάσει της οποίας θα πρέπει να υλοποιείται η 
οικοδόμηση νέων δημόσιων κτιρίων από το 2019 και όλων των υπολοίπων από το 2021. 
Εκτιμάται ότι μόλις το 1% όσων δημόσιων κτιρίων έχουν λάβει άδεια ανοικοδόμησης από το 
2009 πληροί τις σχετικές προδιαγραφές, ενώ από το σύνολο των 25 εκ. κατοικιών της 
χώρας το 60% έχει κατασκευαστεί πριν την υιοθέτηση του Τεχνικού Κώδικα Κτιρίων και των 
βασικών νόμων περί συνθηκών θέρμανσης και ενεργειακής αποδοτικότητας του 1979 
(στοιχεία Ένωσης Plataforma de Edificación Passivhaus). 

Το 2016 παρατηρήθηκε υποχώρηση στον τομέα 
του λιανικού εμπορίου των μεγάλων αλυσίδων 

σουπερμάρκετ κατά 1,2% σε αξία και 1,6% σε ποσότητα, σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος (το 2015 είχε σημειωθεί αύξηση 1,8%). Η κάμψη αποδίδεται, εν μέρει, στην μετατόπιση 
της κατανάλωσης, όσον αφορά στη διατροφή, εκτός κατοικίας (μελέτη εταιρείας συμβούλων 
Kantar Worldpanel). Η Mercadona παραμένει η αλυσίδα με το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς 
(22,9%), με μικρή αύξηση (0,2%), ενώ στασιμότητα παρουσίασαν τα αποτελέσματα των δύο 
επόμενων Dia και Carrefour (μερίδια 8,5% έκαστη). Αντίθετα, η γερμανική LIDL πέτυχε 
αύξηση του μεριδίου της κατά 0,5 % (τέταρτη σε μέγεθος). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (EUROSTAT) το κόστος των προϊόντων 

διατροφής στην Ισπανία είναι ένα από το χαμηλότερα στην Ευρώπη, μετά την Πορτογαλία. 
Συγκεκριμένα, με δείκτη αναφοράς τον μέσο όρο της ΕΕ (=100 μονάδες), στην Ισπανία 
αντιστοιχούν 94 μονάδες, 19 μονάδες λιγότερες από την Ιταλία και 11 από τη Γερμανία, 
οικονομίες αντίστοιχου μεγέθους, αλλά και από κράτη-μέλη με χαμηλότερο κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ.  Το μικρότερο κόστος του αντιπροσωπευτικού καλαθιού προϊόντων διατροφής στην 
Ισπανία αποδίδεται αφενός στην σημαντική εγχώρια παραγωγή αγροτικών και 
μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων, αφετέρου δε στον υψηλό ανταγωνισμό στον τομέα 
της λιανικής πώλησης και διανομής (συγκριτικά μικρός βαθμός συγκέντρωσης), με το 
ευρύτερο περιθώριο επιλογής για τους καταναλωτές που αυτό συνεπάγεται. Ενδεικτικά, 
αναφέρεται ότι στην Ισπανία υπάρχουν τρεις φορές περισσότερα καταστήματα πώλησης σε 
σχέση με τον κοινοτικό μέσο όρο. 

Η απελευθέρωση του ωραρίου λειτουργίας των 
εμπορικών καταστημάτων (αύξηση από 72 σε 90 

ώρες εβδομαδιαίως, καθορισμός ζωνών αυξημένου τουριστικού ενδιαφέροντος) εκτιμάται ότι 
απέφερε, τα τέσσερα τελευταία χρόνια, €2,68 δισ. στο ΑΕΠ της Αυτονομίας της Μαδρίτης, 
συμβάλλοντας στη δημιουργία 15.000 νέων θέσεων απασχόλησης (στοιχεία Ένωσης 
μεγάλων αλυσίδων λιανικού εμπορίου / ANGED). 

Η κατανάλωση ιχθυηρών στην Ισπανία μειώθηκε, την 
περίοδο Οκτωβρίου 2015-Σεπτεμβρίου 2016, κατά 2% 

έναντι της προηγούμενης περιόδου και κατά 4,4% σε σύγκριση με το 2014 (στοιχεία 

Λιανικό εμπόριο (σουπερμάρκετ) 

Κόστος προϊόντων διατροφής 

Ενεργειακή απόδοση κτιρίων 

Κατανάλωση ιχθυηρών 

Ωράριο εμπορικών καταστημάτων 

Εμπορικά Κέντρα 
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Υπουργείου Γεωργίας και Αλιείας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος). Στις επιμέρους κατηγορίες, 
η κατανάλωση κατεψυγμένων ψαριών παρουσίασε μείωση κατά 5,2%, ενώ η κατανάλωση 
θαλασσινών και οστρακοειδών, καθώς επίσης και κονσερβοποιημένων ψαριών μειώθηκε 
κατά 2,9% και 0,5% αντίστοιχα. Το μεγαλύτερο μερίδιο της κατανάλωσης αφορά σε νωπά 
και κατεψυγμένα ψάρια (56% του συνόλου) εκ των οποίων η πλειοψηφία (80%) είναι 
φρέσκα και ακολουθούν τα θαλασσινά και τα οστρακοειδή (26%) και οι κονσέρβες (18%). 

Η ισπανική ναυτιλιακή εταιρεία Baleária προγραμματίζει 
επενδύσεις ύψους €450 εκ., την περίοδο 2017-2021. Το 

μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα διατεθεί για την κατασκευή τριών νέων πλοίων 
φυσικού αερίου (smart ships), τη δημιουργία νέων επιβατικών σταθμών στα λιμάνια 
Βαρκελώνης, Πάλμα ντε Μαγιόρκα και Βαλένθιας και τον εκσυγχρονισμό επιβατικών πλοίων 
του υφιστάμενου στόλου (25 πλοίων). Η Baleária παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών 
της κατά 13% το περασμένο έτος.  

Η Ισπανία κατατάσσεται μεταξύ των πρώτων θέσεων, 
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όσον αφορά στις συνδέσεις 

Internet μέσω δικτύου οπτικών ινών (στοιχεία ΟΟΣΑ). Συγκεκριμένα, οι συνδέσεις Internet 
μέσω του δικτύου οπτικών ινών καταλαμβάνουν περίπου το 30% του συνόλου των 
ευρυζωνικών συνδέσεων (73% των νοικοκυριών έχουν σύνδεση διαδικτύου), ποσοστό που 
την κατατάσσει 8η παγκοσμίως. Οι επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί την περίοδο 
2008-2015, με πρωταγωνιστή την Telefonica, υπολογίζονται σε €4-5,6 δισ. (στοιχεία 
Εθνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού). 

Η Telefonica συμφώνησε την πώληση ποσοστού 40% της 
θυγατρικής της εταιρείας υποδομών τηλεπικοινωνιών Telxius στην 

αμερικανική εταιρεία επενδύσεων Kohlberg Kravis Roberts (KKR), έναντι €1,25 δισ. 

Ο αριθμός των αλλοδαπών τουριστών το 2016 ανήλθε σε 75,6 εκ.(ετήσια 
αύξηση 6,8%), οι οποίοι απέφεραν στην ισπανική οικονομία €77,6 δισ. 

(αύξηση 9%). Οι μεγαλύτερη δαπάνη σημειώθηκε από Βρετανούς τουρίστες που, παρά τις 
ανησυχίες λόγω brexit, ανήλθε σε €16,2 δισ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 12,8%, 
ενώ ακολούθησαν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι και οι Ιταλοί τουρίστες (στοιχεία Εθνικής 
Στατιστικής Υπηρεσίας). Αξιοσημείωτη είναι η ανάπτυξη, τα τελευταία έτη, του αθλητικού 
τουρισμού (έσοδα €11,9 δισ. το 2016) και ειδικότερα σε εκείνο το τμήμα που έχει προορισμό 
τις εγκαταστάσεις γκολφ (συνολική οικονομική επίπτωση ύψους €2,07 δισ.), καθώς η 
Ισπανία συγκαταλέγεται μεταξύ των σημαντικότερων προορισμών για το άθλημα του γκολφ 
διεθνώς. 

Η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων Black Rock 
αύξησε τη συμμετοχή της στην Telefónica σε 6,7% 

(από 5,3%), έναντι €638 εκ., καθιστώντας την ισπανική εταιρεία τηλεφωνίας πρώτη σε 
μερίδιο εκ των επενδύσεών της στην Ισπανία (ακολουθούμενη από την τράπεζα BBVA με 
6,07%). Η Black Rock κατέχει συνολικά μερίδιο 3,1% επί του μετοχικού κεφαλαίου 
εισηγμένων στο Χρηματιστήριο ισπανικών εταιρειών (Ibex 35), που αποτιμάται σε €15 δισ. 
Σημαντική είναι η παρουσία της στον τομέα των τραπεζών (BBVA, Sabadell και Popular), 
των τηλεπικοινωνιών (Telefónica) της ενέργειας (Enagas, Endesa, Gas Natural) και 
υποδομών (Ferrovial, ACS). 

Η ισπανική εταιρεία Ebro Foods, εκ των 
μεγαλύτερων διεθνώς στον κλάδο προϊόντων 

διατροφής (ρύζι, ζυμαρικά), σχεδιάζει τη δημιουργία 2 νέων εργοστασίων στην Ινδία και τις 
ΗΠΑ, εντός του 2017, καθώς και την επέκταση του ήδη υπάρχοντος εργοστασίου ρυζιού 
στην Ταϊλάνδη. Η Ebro Foods διαθέτει 45 μονάδες εργοστασίων παγκοσμίως (8 στην 
Ισπανία), τα δε τελευταία τέσσερα έτη έχει πραγματοποιήσει επενδύσεις ύψους €100 εκ. 
Στην Ευρώπη λειτουργεί μονάδες σε Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Γερμανία, Δανία, Ολλανδία και 

Ξένες επενδύσεις στην Ισπανία 
 

Υποδομές Τηλεπικοινωνιών 

Τουρισμός 

Θαλάσσιες μεταφορές 
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Πορτογαλία. 

Η ACS ανέλαβε το έργο επέκτασης των 
εγκαταστάσεων του εκθεσιακού και 

συνεδριακού κέντρου Jacob K. Javits στη Νέα Υόρκη, συνολικού εμβαδού 44.000 τμ2. Ο 
προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα €1,5 δισ. 
 
Στην ισπανική κατασκευαστική εταιρεία OHL ανατέθηκε, σε σύμπραξη με την ιταλική Astaldi, 
έργο αναβάθμισης του οδικού δικτύου στην Καλιφόρνια (ΗΠΑ), ύψους €1,2 δισ. 

 
H Gamesa ανέλαβε την κατασκευή επτά νέων έργων αιολικής ενέργειας στην Ινδία (139 
ανεμογεννήτριες συνολικής χωρητικότητας 278 MW). Το μερίδιο της  ισπανικής εταιρείας 
στην αγορά της Ινδίας υπολογίζεται σε 30%. 

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

 

 

Έργα ισπανικών εταιρειών στο εξωτερικό 
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Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 
WORLD OLIVE OIL EXHIBITION, Μαδρίτη 29-30/3/2017. Διεθνής έκθεση ελαιολάδου, 
www.oliveoilexhibition.com 
 

 
EXPOFRANQUICIA, Μαδρίτη 20-22/4/2017. Διεθνής έκθεση franchise, www.ifema.es 

 

 
SALON INTERNATIONAL DE CLUB DE GOURMETS, Μαδρίτη 24-27/4/2017. Διεθνής 
έκθεση τροφίμων, www.gourmets.net 
 

 
CONSTRUMAT, Βαρκελώνη 23-26/5/2017, Διεθνής έκθεση δομικών υλικών, 
www.construmat.com 

 

 

 

Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 
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