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Οικονομικές εξελίξεις 

Υποβλήθηκε προς έγκριση στο Κοινοβούλιο το 
σχέδιο προϋπολογισμού του 2017, με καθυστέρηση 
έξι μηνών λόγω πολιτικών διεργασιών του 

περασμένου έτους. Κεντρικό στοιχείο του προϋπολογισμού είναι η αρχή της δημοσιονομικής 
προσαρμογής, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος περιορισμού του δημόσιου ελλείμματος 
στο 3,1% του ΑΕΠ (από 4,3% το 2016), της τάξης των €14,25 δισ. 
 
Τοιουτοτρόπως, το ανώτατο όριο δαπανών μειώνεται σε €118,33 δισ., από €123,39 δισ. το 
2016 (αυξημένο εντούτοις κατά 1,4% σε σύγκριση με το πραγματικά δαπανηθέν ποσό). Οι 
μη χρηματοδοτικές δημόσιες δαπάνες προβλέπεται να διαμορφωθούν σε €54,67 δισ. (€3,5 
δισ. λιγότερες από πέρυσι). Οι κοινωνικές δαπάνες αναμένεται να διατηρηθούν στα επίπεδα 
της προηγούμενης περιόδου (αυξήσεις 0,25% για συντάξεις και 1% για μισθούς δημόσιων 
υπαλλήλων), με ορισμένες ειδικότερες αυξήσεις σε τομείς όπως ενίσχυσης οικογενειών, 
κατάρτισης και απασχόλησης. 
 
Από την πλευρά των εσόδων, το διακύβευμα εξαρτάται από την επίτευξη οικονομικής 
ανάπτυξης 2,5% του ΑΕΠ (συγκρατημένη εκτίμηση, καθώς η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας 
προβλέπει 2,8%) και την ανοδική πορεία του πληθωρισμού (1,5%), προκειμένου να 
υλοποιηθεί ο φιλόδοξος στόχος αύξησης των φορολογικών εσόδων κατά 7,9% (συνολικά 
€200,96 δισ.). Η δυναμική της ανάπτυξης αναμένεται να είναι πιο ισορροπημένη, με αύξηση 
της συμβολής της εξωτερικής ζήτησης σε αντιστάθμισμα της υποχώρησης εκείνης της 
εσωτερικής. Όσον αφορά στον τομέα της απασχόλησης, το ποσοστό ανεργίας εκτιμάται ότι 
θα μειωθεί σε 16,5%. 

Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε πρόγραμμα χρηματοδότησης 
επενδύσεων στον τομέα των υποδομών, ύψους €4,2 δισ., στην 

Αυτονομία της Καταλονίας, μέσα στην επόμενη τετραετία. Ανά κατηγορία, το 45% των 
συνολικών επενδύσεων (€1,8 δισ.) θα κατευθυνθεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο, €1,5 δισ. στο 
οδικό δίκτυο, €587 εκ. στα λιμάνια και €200 εκ. σε αεροδρόμια. 
 
Κατόπιν συμφωνίας Κυβέρνησης και συνδικάτων εργαζομένων (CCOO ,UGT, CSIF), 
αποφασίστηκε η μετατροπή 250.000 συμβασιούχων του δημοσίου τομέα σε μόνιμους 
υπαλλήλους. Η πλειοψηφία των συμβασιούχων απασχολείται στον τομέα της υγείας 
(129.000), της εκπαίδευσης (98.807) και της δικαιοσύνης (8.564). Επίσης πρόκειται να 
αυξηθεί ο αριθμός των ειδικοτήτων για τις οποίες προβλέπεται αυξημένο ποσοστό 
αναπλήρωσης των συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (έως και 100%). 

Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εμφάνισε 
πλεόνασμα ύψους €21,7 δισ., το  2016, αυξημένο 

κατά 51,7% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά (€14,7 δισ.), διαμορφούμενο σε 2% επί 
του ΑΕΠ (στοιχεία Τράπεζας της Ισπανίας). Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
αύξηση του πλεονάσματος στο εμπορικό ισοζύγιο (€32,8 δισ., έναντι €26,2 δισ. το 2015), 
καθώς επίσης και στην μείωση του ελλείμματος στο ισοζύγιο εισοδημάτων (€11,1 δισ., έναντι 
€11,5 δισ. το 2015). Ειδικότερα, το ισοζύγιο τουρισμού εμφάνισε πλεόνασμα €36,3 δισ. 
(€35,2 δισ. το προηγούμενο έτος). Η συνολική χρηματοδοτική ικανότητα της ισπανικής 
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οικονομίας διαμορφώθηκε σε €26,9 δισ. (από €21,7 δισ.). Οι καθαρές εισροές του ισοζυγίου 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών έφθασαν τα €83,1 δισ., γεγονός που αποδίδεται στο 
πλεονασματικό ισοζύγιο των επενδύσεων χαρτοφυλακίου (€33,1 δισ.). Τέλος, οι άμεσες 
επενδύσεις παρουσίασαν πλεόνασμα της τάξεως των €20,9 δισ., μικρότερο εντούτοις σε 
σύγκριση με τη προηγούμενη χρονιά (€29,4 δισ.). 

Οι εισροές ξένων επενδύσεων στην Ισπανία, παρουσίασαν το 
2016 πτώση (η πρώτη από το 2012) της τάξης του 1,2%, 
φθάνοντας συνολικά τα €23,47 δισ. (στοιχεία Υπουργείου 

Οικονομίας). Ανά τομείς, οι ξένες επενδύσεις κατευθυνθήκαν ως επί το πλείστον στην 
ενέργεια (17,3% του συνόλου) και τις κτηματομεσιτικές δραστηριότητες (13,7%), ενώ η 
μεγαλύτερη αύξηση (τριπλασιασμός) σημειώθηκε στις χρηματοδοτικές υπηρεσίες (7,8%). 
Όσον αφορά στις χώρες προέλευσης, ξεχωρίζουν οι αυξήσεις των ροών από τις ΗΠΑ 
(126,5%, στα €4,96 δισ.), την Γερμανία (182,6%, €2,21 δισ.), το Ην. Βασίλειο (31,3%, €1,47 
δισ.) και το Μεξικό (42,3%, €1,38 δισ.), αλλά και από τον Καναδά (€793 εκ., από €67 εκ.) και 
το Κατάρ (€677 εκ. από €2 εκ.). Μειώσεις σημείωσαν οι επενδύσεις από το Λουξεμβούργο (-
33,1%, €2,47 δισ.) και την Ολλανδία (-23,6%, €2,23 δισ.). 

Το εργατικό κόστος μειώθηκε, το 2016, κατά 0,8%, ενώ αντίστοιχη 
μείωση επέδειξε και το μισθολογικό κόστος (στοιχεία Στατιστικής 

Υπηρεσίας). Αύξηση εμφάνισε το εργατικό κόστος στο τομέα των κτηματομεσιτικών 
υπηρεσιών (1,9%), των μεταφορών (1,3%) του τουρισμού (1%) και της μεταποίησης (0,9%), 
ενώ υποχώρησε στο εμπόριο (-0,8%) και στις κατασκευές. 

Τα έσοδα από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής ανήλθαν σε €9,55 
δισ., το 2016, ήτοι 1,6% λιγότερα σε σύγκριση με την προηγούμενη 

χρονιά (στοιχεία Υπουργείου Οικονομικών). Εντούτοις, οι βεβαιομένες προς είσπραξη 
οφειλές μειώθηκαν κατά 7% ετησιως, ανερχόμενες σε €45,85 δισ. 

Ο αριθμός των ατόμων με ισπανική υπηκοότητα που διαμένουν στο 
εξωτερικό σημείωσε ετήσια αύξηση 4,4% το 2016, φθάνοντας τα 2,4 εκ. 

(στοιχεία Στατιστικής Υπηρεσίας). Από το 2009 υπολογίζεται ότι 1,4 εκ. έχουν μεταναστεύσει 
στο εξωτερικό. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι μόλις το 30% εξ αυτών έχουν γεννηθεί στην 
Ισπανία, ενώ το 60% στη χώρα προορισμού. Πρόκειται, συνεπώς, για φαινόμενο κυκλικής 
μετανάστευσης (επαναπατρισμός). Κύριες χώρες προορισμού είναι η Αργεντινή (448.050), η 
Γαλλία (243.582) και η Βενεζουέλα (180.497). Οι υψηλότερες αυξήσεις των ροών με 
προορισμό χώρες της Ευρώπης καταγράφηκαν, το 2016, στο Ηνωμένο Βασίλειο (13%), τη 
Γερμανία (6,2%), την Ολλανδία (5%) και τη Γαλλία(4,7%). 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την 
KPMG και τη CEOE (ισπανικός ΣΕΒ), αναφορικά με 
την προοπτική ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας, το 

43% των εργοδοτών, προβλέπει βελτίωση της το τρέχον έτος, το 48% μη διαφοροποίηση, 
ενώ μόλις το 8% επιδείνωσή της. Όσον αφορά στις εκτιμήσεις για την πορεία των ίδιων των 
επιχειρήσεων, το 75% προβλέπει αύξηση του κύκλου εργασιών και το 60% αύξηση των 
επενδύσεών τους, ενώ το 45% σχεδιάζει αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων (το 20% 
μείωση). 

Επιχειρηματικές προσδοκίες 

Φοροδιαφυγή 

Μετανάστευση 

Κόστος Εργασίας 

Ξένες Επενδύσεις 
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Ο δείκτης IBEX του Χρηματιστηρίου της Μαδρίτης 
διατήρησε σταθερά ανοδική τάση και τον 

Φεβρουάριο (μηνιαία μεταβολή 2,7%). Η απόδοση του δεκαετούς ισπανικού ομολόγου 
ανήλθε σε 1,65%, από 1,7% τον προηγούμενο μήνα, η δε διαφορά του από τον αντίστοιχο 
γερμανικό δείκτη ανήλθε σε 132 μονάδες βάσης (από 138 τον Φεβρουάριο). 

 

 

Τα ετήσια αποτελέσματα των εταιρειών που 
απαρτίζουν τον δείκτη Ibex 35 του Χρηματιστηρίου 

της Μαδρίτης παρουσίασαν, το 2016, συνολική ετήσια μείωση των  μεικτών εσόδων κατά 
3,5% και αύξηση των καθαρών κερδών κατά 67,4% (βλ. Παράρτημα).  
 
Τα έσοδα των εταιρειών από δραστηριότητες στην Ισπανία μειώθηκαν κατά -5,8%, 
ανερχόμενα σε €135 δισ., ενώ εκείνα από τις δραστηριότητες στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 
-1,9%, στα €251,5 δισ. Η μείωση του κύκλου εργασιών από τις δραστηριότητες στο 
εξωτερικό σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την πτώση της τιμής της ενέργειας και την 
υποτίμηση των τοπικών νομισμάτων σε αγορές με έντονη παρουσία των ισπανικών 
εταιρειών που συμπεριλαμβάνονται στον IBEX (Ηνωμένο Βασίλειο, Λατινική Αμερική).  
 
Εταιρείες με σημαντική εξάρτηση από τις αγορές του εξωτερικού (περισσότερο από το 50% 
των συνολικών εσόδων) είναι οι κατασκευαστικές ACS, Acerinox, Ferrovial, Gamesa, Gas 
Natural, Tecnicas Reunidas, οι τράπεζες Banco Santander, BBVA, και οι Amadeus, 
Telefonica, IAG, Inditex, Indra, Iberdrola,Grifols και Mapfre. Περίπου το ένα τρίτο των κερδών 
των εταιρειών του IBEX πραγματοποιείται εκτός Ισπανίας. Οι τράπεζες παρουσίασαν 
βελτίωση της κερδοφορίας (10,2%), με εξαίρεση την Banco Popular (-3,4%). Οι εταιρείες 
ενέργειας εμφάνισαν μείωση του κύκλου εργασιών τους συνολικά κατά 9%. 

Επιχειρηματικές ειδήσεις 

Η ισπανική Sabadell συμφώνησε την πώληση της θυγατρικής της τράπεζας 
Sabadell United Bank στις ΗΠΑ στην αμερικανική Iberibank, έναντι €967 εκ., 

διασφαλίζοντας υπεραξίες της τάξης των €447 εκ. 

Ο Οργανισμός Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων Τραπεζών (SAREB) 
πραγματοποίησε έσοδα €222 εκ., το 2016, από την πώληση ακινήτων (ετήσια 

Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 
 
Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 
 

Αποτελέσματα εταιρειών ΙΒΕΧ 
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αύξηση 85%), μειώνοντας την αξία του χαρτοφυλακίου του σε €40 δισ., από €50 δισ. που 
ήταν το 2012. Ο ρυθμός των πωλήσεων αυξήθηκε σημαντικά μετά την παραχώρηση, εντός 
του έτους, της διαχείρισης μέρους του χαρτοφυλακίου περιουσιακών στοιχείων σε ιδιωτικές 
εταιρείες (Altamira, Haya, Solvia, Servihabitat). Εκ των 49.000 ακινήτων που πωλήθηκαν 
από το 2012, τα 14.000 μεταβιβάστηκαν το 2016. 

Το 2016 οι τιμές των ακινήτων σημείωσαν αύξηση, για τρίτη 
συνεχόμενη χρονιά, της τάξης του 4,5% (στοιχεία Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας). Ανά αυτονομία, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην Μαδρίτη (9%), στην 
Καταλονία (7,4%) και στις Βαλεαρίδες Νήσους (5,7%). 

Σύμφωνα με έρευνα της καναδικής εταιρείας υπηρεσιών ακινήτων Colliers 
International, για την προοπτική  προσέλκυσης επενδύσεων στον κλάδο 

των ξενοδοχείων για ευρωπαϊκές πόλεις, η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη κατατάσσονται στις 
πέντε πρώτες (3η και 5η αντίστοιχα). Η έρευνα βασίστηκε σε κριτήρια όπως, κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ, επίπεδο απασχόλησης, τουριστικές ροές, χρηματοοικονομικά δεδομένα λειτουργίας 
ξενοδοχείων και κόστος αγοράς ακινήτων. 

Η ισπανική 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. 

Οι αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους μετέφεραν το 2016 άνω 
του ήμισυ (51,6%) των ταξιδιωτών που επισκέφθηκαν την Ισπανία 

(συνολικά 230,2 εκ.). Η επέκταση της δραστηριότητας των εν λόγω εταιρειών 
αντικατοπτρίζεται στο υψηλότερο ποσοστό αύξησης που εμφάνισαν ως προς τους νέους 
επισκέπτες (13,6%), έναντι των παραδοσιακών εταιρειών (8,3%). 

Σύμφωνα με στοιχεία της Cruise Lines International Association, οι 
Ισπανοί που ταξίδεψαν με κρουαζιερόπλοια το 2016, σημείωσαν αύξηση 

4,2% φθάνοντας τους 486 χιλ. Η Ισπανία κατατάσσεται 5η μεταξύ των ευρωπαικών χωρών 
ως προς τη συγκεκριμένη μορφή τουρισμού. Μεταξύ των προκλήσεων που αντιμετωπίζει ο 
κλάδος είναι, σύμφωνα με εκπροσώπους εταιρειών κρουαζιέρας, ο ανταγωνισμός με τα 
ξενοδοχεία και η εποχικότητα. Σημειώνεται ότι παρά την αυξανόμενη κίνηση προς τη 
Καραιβική, η Μεσόγειος παραμένει ο κύριος προορισμός για τους Ευρωπαίους τουρίστες 
(85% μαζί με την περιοχή της Β. Ευρώπης). 

Η Leroy Merlin πρόκειται να επενδύσει €608 εκ. έως το 2021 (€109 εκ. το 
2017) στην Ισπανία. Το τρέχον έτος αναμένεται να ανοίξουν 5 νέα 

καταστήματα (λειτουργούν ήδη 68). Η γαλλική αλυσίδα παρουσίασε, το 2016, αύξηση του 
κύκλου εργασιών κατά 8,6%. 

Η εταιρεία κοσμημάτων και ειδών μόδας Tous αύξησε τις 
χώρες στις οποίες μπορούν να γίνονται πωλήσεις μέσω 

διαδικτύου (10 συνολικά) με την προσθήκη το 2016 της Ελλάδας, της Ρωσίας και της 
Πολωνίας (στη χώρα μας λειτουργούν 3 καταστήματα Tous). Σημειώνεται ότι η αύξηση των 
πωλήσεων της εταιρείας στο εξωτερικό ήταν υψηλότερη (10%) από ότι στην Ισπανία (6%). 

Ανοδική πορεία εμφανίζει η τιμή του γάλακτος στην 
Ισπανία, κατά τους τελευταίους 6 μήνες, με σημείο 
αναφοράς τη χαμηλότερη τιμή των €0,28/λίτρο που 

σημειώθηκε το καλοκαίρι του 2016 (συνέπεια κατάργησης καθεστώτος κοινοτικών 
ποσοστώσεων στα γαλακτοκομικά προϊόντα). Ειδικότερα, τον Ιανουάριο τ.ε. η μέση τιμή 
διαμορφώθηκε σε €0,95/λίτρο για το πρόβειο και €0,65/λίτρο για το κατσικίσιο γάλα. Η 
εξέλιξη συναρτάται με την συμφωνία μεταξύ ισπανών παραγωγών, γαλακτοβιομηχανιών και 
διανομέων, το φθινόπωρο του 2015, για ομαλή προσαρμογή στις νέες συνθήκες. 

Τιμές Ακινήτων  
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Η Repsol ανακοίνωσε την ανακάλυψη 
σημαντικού κοιτάσματος πετρελαίου στην 

Αλάσκα των ΗΠΑ (το μεγαλύτερο των τελευταίων 30 ετών, εκτιμώμενο ανακτήσιμο απόθεμα 
1,2 τρισ. βαρελιών ελαφρού πετρελαίου). Η εκμετάλλευση, από την κοινοπραξία της 
ισπανικής εταιρείας ενέργειας (μερίδιο 25%) και της αμερικανικής Armstrong Energy, 
προβλέπεται να ξεκινήσει το 2021. Οι επενδύσεις της Repsol στον τομέα εξόρυξης και 
εκμετάλλευσης πετρελαίου αναμένεται να αυξηθούν το 2017 σε €2,7 δισ., έπειτα από την 
σημαντική μείωση τους (κατά 80%, σε €1,8 δισ.) το 2016. 

Η πορτογαλική εταιρεία ενέργειας EDP 
ανακοίνωσε την πώληση της ισπανικής 
θυγατρικής της, έναντι €2,5 δισ. στην 

κοινοπραξία των JP Morgan Asset Management, Abu Dhabi Investment Council και Swiss 
Life Asset Managers. Η Naturgas διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο διανομής φυσικού 
αερίου στην Ισπανία (μετά την Gas Natural Fenosa). Η συμφωνία πρόκειται να ολοκληρωθεί 
τον Απρίλιο του τ.ε., αποτελεί δε τη μεγαλύτερη εξαγορά στο τομέα της ενέργειας στην 
Ισπανία από το 2014 (εξαγορά 20% της Endesa από την ιταλική Enel). 

Η Iberdrola ανέλαβε το έργο κατασκευής και εκμετάλλευσης θαλάσσιου 
πάρκου αιολικής ενέργειας στις ΗΠΑ (νοτίως Β. Καρολίνας), συνολικής 

παραγωγικής δυναμικότητας 1.486 MW. Αντίστοιχο έργο στη Γερμανία (Βαλτική θάλασσα), 
παραγωγικής δυναμικότητας 350 MW και προϋπολογισμού €1,4 δισ., πρόκειται να 
ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2017. 

Ο ισπανικός όμιλος παραγωγής εξαρτημάτων 
αυτοκινήτων Gestamp ανακοίνωσε την έναρξη 

κατασκευής της πρώτης μονάδας παραγωγής στην Ιαπωνία. Το αρχικό ύψος της επένδυσης 
ανέρχεται στα €37 εκ. (μεσοπρόθεσμα θα αυξηθεί σε €65 εκ.). Το έργο αναμένεται να 
ξεκινήσει το 2018.  

Οι ισπανικές κατασκευαστικές εταιρείες ACS, Ferrovial, 
Globalvia, OHL και Sacyr συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των 

υποψηφίων για την ανάληψη του έργου κατασκευής και λειτουργίας της ταχείας 
σιδηροδρομικής σύνδεσης τύπου AVE Ντάλας-Χιούστον στις ΗΠΑ. Ο προϋπολογισμός του 
έργου ανέρχεται σε €9,5 δισ. Επίσης, κοινοπραξία της ACS και της κινεζικής China State 
Construction Engineering διεκδικούν το έργο επέκτασης της σιδηροδρομικής σύνδεσης LIRR 
(Μανχάταν-Λονγκ Άιλαντ) στις ΗΠΑ, προϋπολογισμού €2 δισ. 

Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η 
βρετανική εταιρεία συμβούλων 
κτηματομεσιτικού τομέα Savills, σχετικά με τις 

ευρωπαϊκές πόλεις που πληρούν τις περισσότερες προϋποθέσεις προσέλκυσης 
επιχειρήσεων (ιδιαίτερα του χρηματοπιστωτικού τομέα) ως εναλλακτικό προορισμό του 
Λονδίνου, μετά την πιθανή ολοκλήρωση του brexit, η Μαδρίτη κατατάσσεται 3η, ύστερα από 
το Άμστερνταμ και το Δουβλίνο. Τα κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη, είναι μεταξύ άλλων οι 
φορολογικές επιβαρύνσεις, το κόστος ακινήτων, η ποιότητα του ανθρωπίνου δυναμικού, το 
μέγεθος της τοπικής οικονομίας και οι συνθήκες επιχειρείν. Από ισπανικής πλευράς (Invest in 
Spain, Αυτονομία Μαδρίτης, Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς), έχουν ήδη εκδηλωθεί σχετικές 
πρωτοβουλίες προβολής της ισπανικής πρωτεύουσας (αλλά και της Βαρκελώνης, όσον 
αφορά στη διεκδίκηση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων). 

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

 
 

Ενέργεια ΑΠΕ 

Ενέργεια – εκμετάλλευση κοιτασμάτων 

Έργα στο εξωτερικό 

Brexit – προσέλκυση επιχειρήσεων 

Ενέργεια – διανομή φυσικού αερίου 

Επενδύσεις στο εξωτερικό  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ IBEX 35 ΕΤΟΥΣ 2016 
 

Εταιρεία Μεικτά έσοδα 
(€ εκ.) 

Καθαρά κέρδη/ζημίες 
(€ εκ.) 

2016 Μεταβολή % 2016 Μεταβολή % 

Abertis (υποδομές μεταφορών) 4.893 16,2 839 -55,3 

Acciona (κατασκευαστική) 5.830 -10,9 451 117,8 

Acerinox(κατασκευαστική) 3.968 -6,0 80 87,2 

ACS (κατασκευαστική) 31.975 -4,0 751 3,6 

Αena (αερομεταφορές) 3.709 7,5 1.164 39,7 

Amadeus (τεχνολογία τομέα τουρισμού) 4.473 14,3 825 20,7 

Arcelor Mittal (σιδηροβιομηχανία) 53.550 -10,7 1.677 - 

BBVA (τράπεζα) 27.707 11,8 3.475 31,5 

Banco Sabadell (τράπεζα) 5.170 6,8 710 0,3 

Banco Santander (τράπεζα) 55.155 -3,6 6.204 4,0 

Banco Popular (τράπεζα) 2.929 -16,5 -3.485 -3.406,8 

Bankia (τράπεζα) [1] 2.651 -27,9 804 -22,7 

Bankinter (τράπεζα) 1.271 -1,0 490 30,4 

Caixabank (τράπεζα) 6.753   -19,3 1.047 28,5 

Cellnex (τηλεπικοινωνίες)  670 16,5 39,8 -15,9 

DIA (σουπερμάρκετ) 8.867 -0,6 174 -41,8 

Enagás (φυσικό αέριο) 1.188 -0,7 417 1,1 

Endesa (ηλεκτρική ενέργεια) 18.313 -5,0 1.411 29,9 

Ferrovial (κατασκευαστική) 10.758 10,9 376 -47,7 

Gamesa (ΑΠΕ) 4.611 31,6 301 77,1 

Gas Natural (φυσικό αέριο) 23.183 -10,9 1.347 -10,3 

Grifols (φαρμακευτικά) 4.049 2,9 545 2,5 

Iberdrola (ενέργεια) 29.215 -7,0 2.704 11,7 

Inditex (ενδύματα) [1] 23.310 11,5 3.193 11,1 

Indra (τεχνολογία μεταφορών, ενέργειας, τηλεπ/νιών) 2.709 -4.9 69 - 

IAG (αερομεταφορές) 20.945 -2,2 1.930 29,3 

Mapfre (ασφάλειες) 19.038 5,8 775 9,4 

Mediaset (ενημέρωση-ψυχαγωγία) 985 2,9 171 2,9 

Melia (ξενοδοχεία) 1.805 3,9 100 180,2 

Merlin (κτηματοσμεσιτικά) 351 64,0 582 1.089,0 

Red Eléctrica (ενέργεια) 1.932 -0,3 636 5,1 

Repsol (ενέργεια - πετρέλαιο) 55.155 -3,6 1.736 - 

Técnicas Reunidas (κατασκευαστική) 4.792 14,4 128 114,3 

Telefónica (τηλεπικοινωνίες) 52.036 -5,2 2.369 284,7 

Viscofan (μεταποίηση) 730 -1,3 125 4,3 

ΣΥΝΟΛΟ 474.221 -3,5 34.169 67,4 

Πηγή: CNMV/Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
[1] Δεν έχουν δημοσιεύσει στοιχεία. 
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Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 
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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