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Οικονομικές εξελίξεις 

 

Η ισπανική οικονομία σημείωσε ρυθμό 
ανάπτυξης 0,8% σε τριμηνιαία και 3% σε 

ετήσια βάση, το πρώτο τρίμηνο του 2017 (έναντι 0,7% και 3%, την προηγούμενη περίοδο, 
αντιστοίχως). Η ελαφρά επιτάχυνση του ρυθμού ανάπτυξης εντοπίζεται κυρίως στις πολύ 
καλές επιδόσεις των επενδύσεων (αύξηση 2% σε τριμηνιαία και 3,8% σε ετήσια βάση, έναντι 
0,5% και 2,2% το 4ο τρίμηνο του 2016) και του εξωτερικού τομέα (αύξηση εξαγωγών κατά 
8,4% και εισαγωγών κατά 6,4%, έναντι 4,4% και 2,3% την προηγούμενη περίοδο). 
Ειδικότερα, ως προς τις επενδύσεις η αύξηση αφορά τόσο στις κατασκευές (3%, από 1,9%), 
όσο και τον κεφαλαιουχικό εξοπλισμό (4,9%, από 2,6%). Ο ρυθμός αύξησης της 
κατανάλωσης των νοικοκυριών ήταν συγκριτικά μειωμένος, σε σχέση με τις προηγούμενες 
περιόδους (2,5%, έναντι 3-3,5%). Η απασχόληση σημείωσε αύξηση 0,7% σε τριμηνιαία και 
2,5% σε ετήσια βάση (στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας). 
 
Σημειώνεται ότι, οι εκτιμήσεις για την προοπτική ανάπτυξης συνολικά το 2017 
αναθεωρήθηκαν, πρόσφατα, προς τα άνω, τόσο από την Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας 
(2,8%, από 2,6%) και την ισπανική Κυβέρνηση (2,7%, από 2,5%), όσο και από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2,8%, από 2,3%). 

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας συμβούλων 
επιχειρήσεων PwC σε συνεργασία με 

ακαδημαϊκούς (Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης, IE Business School) και επαγγελματικούς 
(Analistas Financieros Internacionales) φορείς, ο τουριστικός κλάδος (91%) και η 
αυτοκινητοβιομηχανία (60%) εξακολουθούν να θεωρούνται οι βασικοί μοχλοί περαιτέρω 
ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας από την πλειοψηφία των ερωτηθέντων 
εμπειρογνωμόνων, ακολουθούμενοι από τον τομέα της υγείας (54,4%), των υπηρεσιών προς 
επιχειρήσεις (42%) και των μεταφορών (41%). Όσον αφορά στις καινοτομίες που εκτιμάται 
ότι θα συμβάλλουν στη μελλοντική ανάπτυξη, τις περισσότερες προτιμήσεις συγκεντρώνουν 
η τεχνητή νοημοσύνη (66%), η τεχνολογία τρισδιάστατης εκτύπωσης (65%), η τηλεϊατρική 
(63%) και η ψηφιακή οικονομία (50%). 

Οι εγγεγραμμένες στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2017 
πιστώσεις για έργα υποδομών ανέρχονται σε €7,5 δισ. 
(συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων επιχειρήσεων, όσες 

πραγματοποιούνται αποκλειστικά από την Κεντρική Διοίκηση είναι €5,4 δισ.). Το μεγαλύτερο 
μέρος της χρηματοδότησης αφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο (€3 δισ., κυρίως υπερταχεία 
Γαλικίας και μεσογειακός διάδρομος), ενώ ακολουθούν το οδικό δίκτυο (€1,9 δισ.), οι λιμένες 
(€868 εκ.) και τα αεροδρόμια (€615 εκ.). 

Μακροοικονομικά μεγέθη 1ου τριμήνου 

Δυναμική οικονομικής ανάπτυξης 

Επενδύσεις - Υποδομές 
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Ο δείκτης IBEX του Χρηματιστηρίου της Μαδρίτης 
δεν εμφάνισε σημαντικές διακυμάνσεις τον Μάιο 

(με εξαίρεση την υπέρβαση, πρόσκαιρα, του ορίου των 11.000 μονάδων στις αρχές του 
μήνα). Η απόδοση του δεκαετούς ισπανικού ομολόγου ανήλθε σε 1,54%, από 1,58% τον 
προηγούμενο μήνα, η δε διαφορά του από τον αντίστοιχο γερμανικό δείκτη ανήλθε σε 127 
μονάδες βάσης (από 116 τον Απρίλιο). 

 

 
Επιχειρηματικές ειδήσεις 

 

Η διοίκηση της Banco Popular εξετάζει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης 
νέας αύξησης κεφαλαίου, προκειμένου να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις 

επάρκειας κεφαλαίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συνολικά, από το 2012, η έκτη 
σε μέγεθος ισπανική τράπεζα (βαρύνεται με τοξικά δάνεια ύψους €36 δισ.) συγκέντρωσε 
€5,5 δισ. μέσω τριών διαδοχικών αυξήσεων κεφαλαίου. Εναλλακτικά, και με στόχο την 
αποφυγή εφαρμογής του ενιαίου μηχανισμού διάλυσης και εκκαθάρισης τραπεζών, 
διερευνάται η δυνατότητα εξαγοράς της Banco Popular από μία εκ των Bankia (65% κρατική) 
ή BBVA. 

Το 2016 οι πωλήσεις ακινήτων αυξήθηκαν κατά 14% (14 
συνεχόμενοι μήνες αυξήσεων) ανερχόμενες σε 457.000, εκ των 

οποίων η πλειοψηφία αφορούσε σε παλαιές κατοικίες (9 στις 10). Εντούτοις, ο ρυθμός 
πωλήσεων νέων κατοικιών παρουσιάζει αυξητική τάση (21,2%, τον Μάρτιο του τ.ε., έναντι 
28,3% για τις παλαιές). Σύμφωνα με ειδικούς της αγοράς, με ετήσιες πωλήσεις νέων 
κατοικιών ύψους 40 χιλ. το απόθεμα αδιάθετων κατασκευών αναμένεται να απορροφηθεί 
εντός μίας δεκαετίας. Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s, εξάλλου, προβλέπει αύξηση της αξίας 
των ακινήτων της τάξης του 5% ετησίως, την περίοδο 2017-2019. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης 
Συμβολαιογράφων Ακινήτων (Colegio de 

Registradores), η θέσπιση το 2013 του κινήτρου χορήγησης άδειας παραμονής σε μη 
κοινοτικούς αλλοδαπούς (για απόκτηση ακινήτου αξίας τουλάχιστον €500.000), είχε μικρή 
επίδραση στο ποσοστό των αγορών που πραγματοποίησαν αλλοδαποί, επί του συνόλου 
των αγοραπωλησιών που πραγματοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, το 2016 το ποσοστό των 
αγορών από αλλοδαπούς ακινήτων αξίας άνω των €500.000 διαμορφώθηκε στο 5,32% του 
συνόλου, έναντι 5,18% το 2015 και 5,20% το 2014 (το δε 2012, προ της λήψης του μέτρου 
ήταν 5,21%). Επιπλέον, το μερίδιο των μη κοινοτικών αλλοδαπών αγοραστών, έναντι των 

Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 
 
Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 
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Αγορά ακινήτων από αλλοδαπούς 
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κοινοτικών, βαίνει μειούμενο τα τελευταία έτη (36,5% το 2016, 38% το 2015, 44,9% το 2014) 
Βάσει σχετικής ανάλυσης, η συμπεριφορά των αλλοδαπών αγοραστών επηρεάζεται 
περισσότερο από τις ιδιομορφίες της ίδιας της αγοράς ακινήτων στην Ισπανία (πτώση τιμών 
κατά την κρίση, ελκυστικότητα τουριστικών προορισμών). 

Η ισπανική Επιτροπή 
Κεφαλαιαγοράς (CNMV) 

ανακοίνωσε τη δημιουργία περιβάλλοντος δοκιμαστικής λειτουργίας (sandbox) νέων 
εταιρειών χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fin tech), διάρκειας 6-12 μηνών, στο οποίο θα 
λειτουργούν προ της κανονικής εισόδου τους στην αγορά. Το Υπουργείο Οικονομίας 
προετοιμάζει, παράλληλα, νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση κοινοτικής Οδηγίας (PSD2), 
βάσει της οποίας τα παραδοσιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεούνται να 
διαθέτουν πληροφορίες για το πελατολόγιό τους σε τρίτους, προκειμένου για την παροχή 
τραπεζικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με στοιχεία της ένωσης Asociación Española de Fintech e 
Insurtech (AEFI), ο αριθμός των εταιρειών του κλάδου αναμένεται να αυξηθεί το τ.ε. κατά 
33%, στις 400, το δε ύψος των επενδύσεων που διαχειρίζονται υπολογίζεται σε €250 εκ. 

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 χιλ. χλμ., έναντι 5 χιλ. 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. 

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.). 

 
Διμερείς Σχέσεις 

 

Σύμφωνα με στοιχεία των ισπανικών Τελωνείων, το πρώτο τρίμηνο 
του τ.ε., οι ελληνικές εξαγωγές στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 4,8%, 

ανερχόμενες σε €152,71 εκ. και οι ισπανικές προς την Ελλάδα κατά 19% σε €494,74 εκ. Ο 
όγκος εμπορίου ανήλθε σε €647,45 εκ. (αύξηση 15,3%), ενώ το εμπορικό έλλειμμα εις βάρος 
της Ελλάδας διευρύνθηκε κατά 26,7% (στα €342,03 εκ.). 

Υπογράφηκε σύμβαση για έρευνα υδρογονανθράκων, μεταξύ 
της εταιρείας Energean Oil και του Υπουργείου Περιβάλλοντος 

Ενέργεια – Ξένες επενδύσεις 

Διμερές εμπόριο 

Εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης – fin tech 

Κατασκευές – Ξένες επενδύσεις 

Ενέργεια – ΑΠΕ 

Επενδύσεις στο εξωτερικό  

Διμερείς επενδύσεις 
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και Ενέργειας, στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Τον περασμένο Μάρτιο η ισπανική 
Repsol (από τις μεγαλύτερες εταιρείες της βιομηχανίας πετρελαίου και φυσικού αερίου 
παγκοσμίως, με παρουσία σε 40 χώρες) απέκτησε το 60% των δικαιωμάτων που έχει η 
Energean στις χερσαίες περιοχές Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας. Η Repsol σχεδιάζει τη 
διενέργεια γεωφυσικής σεισμικής έρευνας στο οικόπεδο των Ιωαννίνων την περίοδο 2017-
2018 και στην Αιτωλοακαρνανία την περίοδο 2018-2019. Τα εν λόγω οικόπεδα έχουν 
συνολική έκταση 8.547 τ. χλμ. 

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

 
 
 

 
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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