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Πληθωρισμός  

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), ο πληθωρισμός 

τον Ιούλιο 2022, αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, 

κατά 10,8%, το μεγαλύτερο επίπεδο που έχει 

εμφανιστεί από τον Σεπτέμβριο του 1984. 

Μηνιαίως, η μεταβολή του δείκτη τιμών 

καταναλωτή ανήλθε στο -0,2%. 

 

Πηγή εικόνας: https://www.ertnews.gr/wp-

content/uploads/2022/05/3218620.jpg 

 

Αυτή η εξέλιξη οφείλεται πρωτίστως στην 

άνοδο των τιμών των τροφίμων, των μη 

αλκοολούχων ποτών και της ηλεκτρικής 

ενέργειας. Επιπλέον, στον τομέα της ένδυσης 

και υπόδησης παρατηρήθηκε ότι οι τιμές 

μειώθηκαν λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. 

Ακόμη, αξίζει να σημειωθεί ότι οι τιμές στα 

καύσιμα σημείωσαν πτώση. 

Αναφορικά με τον υποκείμενο πληθωρισμό,  ο 

οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των μη 

επεξεργασμένων τροφίμων ούτε των 

ενεργειακών προϊόντων, το ποσοστό του 

αυξήθηκε κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες, 

φτάνοντας το 6,1%, επίπεδο που είχε να 

εμφανιστεί από τον Ιανουάριο του 1993. 

 

 

 

 

             

 

  

Οικονομικοί Δείκτες 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 

της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του 

Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού της Ισπανίας, κατά τους πρώτους 

πέντε μήνες τρέχοντος έτους (Ιανουάριος – 

Μάιος), οι εξαγωγές ισπανικών προϊόντων 

αυξήθηκαν, κατά 24,4%, σε σύγκριση με την ίδια 

περίοδο του προηγούμενου έτους, φτάνοντας 

τα 155,970 δις ευρώ, ιστορικά υψηλό μέγεθος, το 

οποίο ξεπερνά σε όγκο πωλήσεων τα προ 

πανδημικά επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου 

του 2019.  

 Οι εισαγωγές αυξήθηκαν, κατά 40,7%, σε ετήσια 

βάση, αγγίζοντας τα 182,539 δις ευρώ, εξίσου 

ιστορικά υψηλό ποσό. 

Σε αυτό το πλαίσιο, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαΐου 

2022, το εμπορικό έλλειμμα εμφανίστηκε 

μεγαλύτερο, σε σύγκριση με το 2021 και έφτασε 

τα 26,569 δις ευρώ. 

 

Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε  στις 

29/07, στις 8.156,20 μονάδες, σημειώνοντας 

μηνιαία πτώση, ύψους 0,39%.  

Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 

Ιουλίου του 2021, παρατηρήθηκε μείωση του 

δείκτη, της τάξεως του 7,17%, ενώ από την αρχή 

του έτους η μεταβολή του κυμαίνεται στο -6,40%. 

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμάνθηκε 

στο 1,92% στο κλείσιμο του Ιουλίου. 
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Οικονομικοί Δείκτες 

Ακίνητα - Τιμές κατοικιών 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της 

ισπανικής συμβουλευτικής Gesvalt, η οποία 

αποτελεί εταιρία – σημείο αναφοράς στον 

χώρο εκτίμησης ακινήτων, η άνοδος στις τιμές 

των κατοικιών στην Ισπανία συνεχίστηκε για 

πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο, με αυξήσεις άνω 

του 3%. Συγκεκριμένα, στο τέλος του 

περασμένου Ιουνίου, η αξία των κατοικιών, 

κατά μέσο όρο, στη χώρα, ανήλθε στα 1.474€ 

ανά τετραγωνικό μέτρο. Συνολικά, το β’ 

τρίμηνο του 2022 (Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος), 

έκλεισε με αύξηση, ύψους 3,5%, σε σχέση με 

την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης 

χρονιάς. Με βάση τις εκτιμήσεις αναλυτών της 

αγοράς, οι τιμές θα σταθεροποιηθούν κατά τη 

διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του 2022. 

 

Πηγή εικόνας: 

https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/06/02

/economia/1654173219_279064_1654173314_noticia_nor

mal.jpg 

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ, για την 

αγορά μιας κατοικίας στην Ισπανία 

απαιτούνται πλέον 11,1 χρόνια  αποταμίευσης  

 

των εισοδημάτων (από 8,2 έτη), σημειώνοντας 

άνοδο ύψους 35%, σε σχέση με τα τελευταία έτη.  

Τέλος, οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων 

αυξήθηκαν, ετησίως, κατά 80% το πρώτο 

εξάμηνο του 2022, φτάνοντας τα 9,87 δις ευρώ 

(ενώ την ίδια περίοδο του 2021 είχαν ανέλθει στα 

5,749 δις ευρώ). Αυτό το μέγιστο ιστορικό 

επίπεδο παρακινήθηκε σε μεγαλύτερο βαθμό 

από τα εμπορικά και τα οικιστικά ακίνητα. 

 

ΑΕΠ  

Το ΑΕΠ της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 1,1% το 

δεύτερο τρίμηνο του 2022, σε αντίθεση με το 

0,2% του πρώτου τριμήνου του έτους σύμφωνα 

με δημοσιευμένα στοιχεία του Εθνικού 

Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ). 

 Παρά τα υψηλά επίπεδα πληθωρισμού, οι 

δαπάνες των νοικοκυριών σημείωσαν δυναμική 

ανάκαμψη, καθώς μεταξύ του Απριλίου και του 

Ιουνίου, οι καταναλώσεις του αυξήθηκαν κατά 

3,2%, αντίθετα με το α’ τρίμηνο του έτους, που 

συρρικνώθηκαν κατά 2%. Από την άλλη 

πλευρά, οι δαπάνες της δημόσιας Διοίκησης 

μειώθηκαν, κατά 0,5%, το β’ τρίμηνο του 2022, 

ενώ το προηγούμενο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 

0,1%.  

Συνολικά, σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ της Ισπανίας 

σημείωσε αύξηση 6,3%, ποσοστό παρόμοιο 

συγκριτικά με το αντίστοιχο του προηγούμενου 

τριμήνου. 

 

 

https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/06/02/economia/1654173219_279064_1654173314_noticia_normal.jpg
https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/06/02/economia/1654173219_279064_1654173314_noticia_normal.jpg
https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/06/02/economia/1654173219_279064_1654173314_noticia_normal.jpg
https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/06/02/economia/1654173219_279064_1654173314_noticia_normal.jpg
https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/06/02/economia/1654173219_279064_1654173314_noticia_normal.jpg
https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/06/02/economia/1654173219_279064_1654173314_noticia_normal.jpg
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Οικονομικοί Δείκτες 

Δημόσιο χρέος 

Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 

της Τράπεζας της Ισπανίας, το δημόσιο χρέος, 

τον Μάιο, στην Ισπανία, ανήλθε στα 1,456 τρις 

ευρώ. Η μηνιαία άνοδος του χρέους τον Μάιο, 

οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση του χρέους 

του Κράτους και, σε μικρότερο βαθμό, στο 

χρέος των αυτόνομων κοινοτήτων και των 

δημαρχείων. Ακόμη, το χρέος της Κοινωνικής 

Ασφάλισης παρέμεινε σταθερό, τον εν λόγω 

μήνα. 

Απασχόληση - Ανεργία 

Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, 

τον Ιούλιο, υπήρξαν 7.366 λιγότερα 

εγγεγραμμένα άτομα στο σύστημα κοινωνικής 

ασφάλισης, σε σχέση με τον Ιούνιο, σε μέσους 

και μη εποχικά προσαρμοσμένους όρους. Ο 

αριθμός αυτός υποδεικνύει πρωτοφανή 

πτώση, για τον συγκεκριμένο μήνα, στο 

πλήθος των εγγεγραμμένων. Επιπλέον, τον 

προηγούμενο μήνα, ο αριθμός των ανέργων 

αυξήθηκε κατά 3.230 άτομα, φτάνοντας 

συνολικά τους 2.883.812 εγγεγραμμένους 

ανέργους. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ένταξης, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης 

της Ισπανίας, η εν λόγω κατάσταση στην 

αγορά εργασίας αποδίδεται στο γεγονός ότι η 

πλειονότητα των προσλήψεων για τη θερινή 

περίοδο πραγματοποιήθηκε ήδη τον μήνα 

Ιούνιο, όταν παρουσιάστηκαν, εξαιρετικά 

θετικά για την απασχόληση, στοιχεία. 

Βιομηχανική παραγωγή  

Σύμφωνα με τα τελευταία σχετικά στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ) στην 

Ισπανία, ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής 

Παραγωγής (IPI) αυξήθηκε, κατά 6,5%, τον 

περασμένο Μάιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μήνα του 2021, σημειώνοντας, κατ’ αυτόν τον 

τρόπο, το υψηλότερο ποσοστό από τον Ιούνιο 

του 2021. Το ποσοστό αυτό είναι υψηλότερο 

κατά 7,1 μονάδες, σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα.  

Ο ετήσιος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής 

αυξήθηκε σε 16 αυτόνομες κοινότητες, 

ιδιαίτερα όμως, σε Βαλεαρίδες Νήσους, 

Αραγονία και Καστίλη – Λα Μάντσα, ενώ μόνο 

στην Μούρθια παρουσίασε πτώση. Ο 

διορθωμένος, από εποχικές και ημερολογιακές 

επιδράσεις, δείκτης εμφάνισε, τον Μάιο, 

αύξηση της τάξεως του 3,8%, σε ετήσια βάση, 

ενώ συγκριτικά με τον Απρίλιο του 2022, ο 

δείκτης αυτός συρρικνώθηκε, μηνιαίως, κατά 

0,2%. 

  

Πηγή εικόνας: 

https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/07/06

/economia/1657091261_266605_1657091412_miniatura_n

ormal.jpg 

 

 

 

https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/07/06/economia/1657091261_266605_1657091412_miniatura_normal.jpg
https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/07/06/economia/1657091261_266605_1657091412_miniatura_normal.jpg
https://d500.epimg.net/cincodias/imagenes/2022/07/06/economia/1657091261_266605_1657091412_miniatura_normal.jpg
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Τράπεζες 

o Η δεύτερη μεγαλύτερη ισπανική τράπεζα, η  

BBVA, η οποία συμμετέχει σε σημαντικό 

βαθμό στην τουρκική αγορά, εκτιμάται ότι 

θα επηρεαστεί αρνητικά από τα τρέχοντα 

επίπεδα πληθωρισμού στην Τουρκία.  

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε ότι 

πρόκειται να εφαρμόσει το κριτήριο του 

υπερπληθωρισμού στην Τουρκία, λόγω 

του πολύ υψηλού πληθωρισμού που 

υπάρχει στη χώρα, που σύμφωνα με 

οικονομικούς αναλυτές, αναμένεται να 

κλείσει στο 60% αυτό το έτος. Η BBVA έχει 

χρησιμοποιήσει και στο παρελθόν αυτό το 

κριτήριο (σε Αργεντινή και Βενεζουέλα). 

Σημειώνεται ότι η χρήση του κριτηρίου του 

υπερπληθωρισμού, συμβάλει στον 

αντικατοπτρισμό της πραγματικής και όχι 

της ονομαστικής αξίας  στα λογιστικά 

αποτελέσματα  της εταιρίας. 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

o Η μεγαλύτερη εταιρία ΑΠΕ παγκοσμίως, η 

ισπανική Iberdrola, μέσω της 

βραζιλιάνικης θυγατρικής της Neoenergia, 

ανέλαβε στην Βραζιλία τη μεγαλύτερη 

σύμβαση του δικτύου  της, αξίας 1 δις 

ευρώ, έπειτα από διαγωνισμό που 

προκήρυξε το κράτος της Βραζιλίας 

αναφορικά με γραμμές μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι, η Neoenergia 

ανέλαβε μια γραμμή 291 χιλιομέτρων στην 

πολιτεία Mato Grosso do Sul, καθώς και μία 

άλλη γραμμή 1.707 χιλιομέτρων, η οποία 

αποτελεί τη μεγαλύτερη, που έχει 

προκηρυχθεί ποτέ και τη μεγαλύτερη που 

θέτει σε λειτουργία ο όμιλος Iberdrola, 

μεταξύ των πολιτειών Minas Gerais και São 

Paulo.  

 

o Οι εταιρίες Naturgy και Ruralia, 

δημιουργούν την πρώτη εταιρία στην 

Ισπανία, ονόματος Gira Wind, η οποία θα 

ασχολείται με την αποσυναρμολόγηση και 

την ολοκληρωμένη ανακύκλωση αιολικών 

πάρκων. Οι εγκαταστάσεις της θα 

βρίσκονται στο δήμο Almazán της Soria, 

συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του 

βιομηχανικού ιστού της Καστίλης και Λεόν 

στον κλάδο της ανακύκλωσης και της 

δεύτερης ζωής των υλικών. 

 

o Η εταιρία Solar360, την οποία κατέχουν από 

κοινού δύο κορυφαίες πολυεθνικές 

ισπανικές, η Telefónica, η οποία ανήκει στον 

χώρο των τηλεπικοινωνιών και η Repsol που 

εργάζεται στον κλάδο της ενέργειας και 

πετροχημικών προϊόντων αντίστοιχα, 

ξεκίνησε τις δραστηριότητές της.  

Η κοινοπραξία δραστηριοποιείται στην 

αυτοκατανάλωση, μέσω φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων. Συγκεκριμένα, έχουν 

ιδρυθεί δύο νέες εταιρίες: μία που ασχολείται 

με το εμπορικό σκέλος και μία με το τεχνικό, 

το οποίο αφορά την εγκατάσταση των 

υποδομών. 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

❖ Ανακοίνωση στρατηγικού σχεδίου 

2022-2030 από την Enagás 

Η μεγάλη ισπανική εταιρία διαχείρισης δικτύων 

αερίου, Enagás, παρουσίασε, την 12η Ιουλίου, 

το στρατηγικό της σχέδιο για την περίοδο 2022-

2030, σύμφωνα με το οποίο προβλέπονται 

επενδύσεις, συνολικού ύψους 2,775 δις ευρώ 

για τα επόμενα οχτώ έτη. Σύμφωνα με αυτό το 

σχέδιο, η εταιρία δίνει έμφαση στην ανάπτυξή 

της στην Ευρώπη, έχοντας τέσσερις βασικούς 

πυλώνες δράσης: τις υποδομές αερίου και 

υδρογόνου, την καινοτομία και την τεχνολογία, 

τη διεθνή ανάπτυξη και τα έργα ΑΠΕ.  

Παράλληλα, η εταιρία κρίνει αναγκαία την 

ευρωπαϊκή διασύνδεση, προκειμένου να 

επιτευχθεί η ανεξαρτητοποίηση της Ευρώπης 

από το ρωσικό φυσικό αέριο. Στην 

ανακοίνωση των επενδύσεων, ύψους 600 εκ. 

ευρώ, συμπεριλαμβάνεται και ο Διαδριατικός 

Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP), που ενώνει το 

Αζερμπαϊτζάν με την Ιταλία, με διπλασιασμό 

της χωρητικότητας του αγωγού (έως 20 bcm) 

και την ανάπτυξη υποδομών σε Ελλάδα και 

Αλβανία. 

❖ Εφαρμογή του νέου νόμου για τα 

πλαστικά  

Ο νέος νόμος για τα μη 

επαναχρησιμοποιούμενα πλαστικά, ο οποίος 

θα τεθεί σε ισχύ στις 01/01/2023, έχει ως στόχο 

την μείωση της χρήσης του μη 

επαναχρησιμοποιούμενου πλαστικού. 

 

 

Αυτό το υλικό, στις περισσότερες περιπτώσεις, 

είναι μέρος της συσκευασίας πληθώρας 

προϊόντων, τόσο καθημερινής όσο και 

βιομηχανικής χρήσης.  

Σε αυτόν το νέο ειδικό φόρο, ο φορολογικός 

συντελεστής, που θα εφαρμοστεί, ανέρχεται 

στα 0,45 ευρώ ανά χιλιόγραμμο. Εξαιρούνται, 

βέβαια, από την εφαρμογή του νόμου, τα 

φάρμακα, τα γεωργικά προϊόντα, τα 

επαναχρησιμοποιούμενα προϊόντα και η 

πιστοποιημένη μηχανική ανακύκλωση. Από 

την άλλη πλευρά, αυτοί, που θα επωμιστούν 

σε μεγάλο βαθμό τον φόρο, ανήκουν σε 

κλάδους, όπως αυτό των 

αυτοκινητοβιομηχανιών, των τροφίμων, της 

κλωστοϋφαντουργίας, των μεταφορών ή των 

βιομηχανικών εξαρτημάτων, καθώς στους 

παραπάνω πραγματοποιείται εκτεταμένη 

χρήση μη επαναχρησιμοποιούμενου 

πλαστικού. Τέλος, αν και η φορολογική 

επιβάρυνση δεν αναμένεται να είναι μεγάλη, 

εκτιμάται ότι αυτός ο φόρος, θα αυξήσει τις 

τιμές των προϊόντων, γεγονός που θα 

επιδεινώσει την κατάσταση με τον 

πληθωρισμό, ο οποίος ήδη βρίσκεται σε πολύ 

υψηλά επίπεδα. 

 

Πηγή εικόνας: 

https://static.abc.es/media/sociedad/2022/03/31/conta

minacion-plastico-kZOB--620x349@abc.jpg 

 

https://static.abc.es/media/sociedad/2022/03/31/contaminacion-plastico-kZOB--620x349@abc.jpg
https://static.abc.es/media/sociedad/2022/03/31/contaminacion-plastico-kZOB--620x349@abc.jpg
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Τουρισμός 

o Σύμφωνα με έρευνα της ισπανικής εταιρίας 

ForwardKeys, ηγέτιδα στην ανάλυση 

ταξιδιών παγκοσμίως, οι κρατήσεις για 

αεροπορικά εισιτήρια στην Ισπανία 

έφτασαν τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο τα 

20 εκατομμύρια ευρώ, προσεγγίζοντας το 

92% των αντίστοιχων συνολικών 

κρατήσεων της ίδιας περιόδου του 2019.  

Μάλιστα, ο επικεφαλής του τμήματος 

πληροφοριών αγοράς της ForwardKeys, κ.  

Juan Antonio Gómez επισήμανε ότι στις 

Βαλεαρίδες Νήσοι και τα Κανάρια, οι 

κρατήσεις αυτές ξεπέρασαν τα προ 

πανδημικά επίπεδα, με δύο προορισμούς 

τους (Menorca και Fuerteventura) να 

εμφανίζουν περισσότερες κρατήσεις κατά 

19% και 17% αντίστοιχα σε σχέση με το 2019. 

Από την άλλη πλευρά, η Βαρκελώνη και η 

Μαδρίτη σημειώνουν επιβραδυμένους 

ρυθμούς ανάκαμψης, καθώς οι κρατήσεις 

βρίσκονται, κατά 17% και 16%, αντίστοιχα, 

κάτω από τα επίπεδα του 2019. 

 

o Το ταξιδιωτικό γραφείο Viajes Carrefour 

έκλεισε το 2021, με τζίρο 15,1 εκατ. ευρώ, 

μέγεθος σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τα 

επίπεδα του 2020, όταν ο τζίρος του ήταν 

ίσος με 5,8 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με 

δεδομένα του Εμπορικού Μητρώου (Registro 

Mercantil).  Ωστόσο, τα έσοδα του 2021 

αποτέλεσαν το ήμισυ των εσόδων του 2019, 

όποτε και ανήλθαν στα 30,2 εκατ. ευρώ.   

 

 

 

 

o Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Exceltur (της μη 

κερδοσκοπικής ένωσης, η οποία 

αποτελείται από 35 εκ των σημαντικότερων 

ισπανικών τουριστικών επιχειρήσεων), τα 

συνολικά έσοδα από τον τομέα του 

τουρισμού (αλλοδαπών και εγχώριων 

τουριστών), στην Ισπανία, για το 2022, θα 

φτάσουν τα 151,798 δις ευρώ, γεγονός 

που υποδεικνύει ισχυρή ανάκαμψη, καθώς 

υπολογίζεται ότι θα προσεγγίσουν το 98% 

των αντίστοιχων εσόδων του 2019. 

 

o Με βάση  την Hosteltur, ο   ισραηλινός 

όμιλος Fattal Hotel Group υπέγραψε 

συμφωνία με KKR και Dunas Capital για την 

απόκτηση 5 ξενοδοχείων στις Βαλεαρίδες 

Νήσους.  Η αξία της αγοράς αυτής 

ανέχεται στα 165 εκατ. ευρώ, ενώ η 

συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί 

στο δεύτερο εξάμηνο του 2022. 

 

 

o Σύμφωνα με την ισπανική Εθνική Επιτροπή 

Αγοράς Αξιών (Comisión Nacional del 

Mercado de Valores / CNMV), η 

κορυφαία εταιρία διαχείρισης υποδομών 

αεροδρομίων, ως προς τον όγκο επιβατών 

παγκοσμίως, AENA, αποκόμισε κέρδη 

αξίας 163,7 εκατ. ευρώ, το πρώτο εξάμηνο 

του 2022, επιστρέφοντας με αυτό τον 

τρόπο στα κέρδη, έπειτα από 8 τρίμηνα 

ζημίων και, συγκεκριμένα, έπειτα από το 

πρώτο τρίμηνο του 2020, όταν ξεκίνησε η 

πανδημία του Covid-19. 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 
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Ακολούθησε η Γερμανία, με σχεδόν 4,4 εκατ. 

τουρίστες (ετήσια αύξηση ύψους 272,4%) και 

η Γαλλία, με 3,9 εκατ. (+232,8% ετησίως). 

Μόδα 

o Η γαλικιακή εταιρία μόδας Bimba y Lola 

κατάφερε να αποκομίσει κέρδη, ύψους 

15,7 εκατ. ευρώ το 2021, ποσό που όμως 

δεν έφτασε τα προ πανδημικά επίπεδα του 

2019, χρονιά, που σημειώθηκαν κέρδη 

άνω των 18 εκατ. ευρώ. 

 

o Ο ισπανικός όμιλος 

κλωστοϋφαντουργίας Mango πρόκειται 

να ανοίξει 6 καταστήματα στο Τορόντο 

(Καναδάς) κατά την διάρκεια της φετινής 

χρονιάς και του 2023. Για την υλοποίηση 

αυτού του σχεδίου επέκτασης, η Mango 

έκλεισε συμφωνία με την Fox Group, η 

οποία είναι ένας ισραηλινός όμιλος, που 

εξειδικεύεται στην διαχείριση λιανικής 

διεθνών εμπορικών σημάτων. 

 

 

o Ο ισπανικός όμιλος 

κλωστοϋφαντουργίας, Tendam, έκλεισε 

το α’ τρίμηνο του 2022 του οικονομικού 

έτους (μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου), με 

τζίρο αξίας 234,8 εκατ. ευρώ, 

σημειώνοντας αύξηση ύψους 18,6%, σε 

σχέση με το ίδιο τρίμηνο του 2021.  

Κατάφερε, συνεπώς, να ξεπεράσει κατά 

7,3% τα προ πανδημικά επίπεδα της 

αντίστοιχης περιόδου του 2019.   

Επιχειρηματικές Εξελίξεις   

 

Εξαμηνιαία στοιχεία για την πορεία 

του τουρισμού στην Ισπανία 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

(ΙΝΕ), η Ισπανία δέχτηκε 30,2 εκατ. διεθνείς 

τουρίστες κατά το a´ εξάμηνο του 2022, 

(+475,0% ετησίως), καθώς την ίδια περίοδο του 

προηγούμενου έτους, επισκέφτηκαν τη χώρα 

5,4 εκατ. άτομα.  

Ο προορισμός που επέλεξαν περισσότερο οι 

τουρίστες είναι η Καταλονία, η οποία 

υποδέχτηκε 6 εκατ. επισκέπτες (+517,6% 

ετησίως), ακολουθούμενη από τα Κανάρια 

Νησιά, με 5,7 εκατ. επισκέπτες (+662,5% ετησίως) 

και τις Βαλεαρίδες Νήσοι, με σχεδόν 5,2 εκατ. 

αφίξεις (+314,1% ετησίως). 

 

Πηγή εικόνας: https://phantom-

expansion.unidadeditorial.es/3f039aaba75ae6ecfab0d79

306c51ae8/resize/414/f/jpg/assets/multimedia/imagenes/

2022/05/24/16534200583219.jpg 

 

Η κύρια πηγή διεθνών τουριστών στην Ισπανία 

ήταν η Αγγλία, από την οποία έφτασαν 6,5 εκατ. 

επισκέπτες (+2.253,5% σε ετήσια βάση). 

 

https://phantom-expansion.unidadeditorial.es/3f039aaba75ae6ecfab0d79306c51ae8/resize/414/f/jpg/assets/multimedia/imagenes/2022/05/24/16534200583219.jpg
https://phantom-expansion.unidadeditorial.es/3f039aaba75ae6ecfab0d79306c51ae8/resize/414/f/jpg/assets/multimedia/imagenes/2022/05/24/16534200583219.jpg
https://phantom-expansion.unidadeditorial.es/3f039aaba75ae6ecfab0d79306c51ae8/resize/414/f/jpg/assets/multimedia/imagenes/2022/05/24/16534200583219.jpg
https://phantom-expansion.unidadeditorial.es/3f039aaba75ae6ecfab0d79306c51ae8/resize/414/f/jpg/assets/multimedia/imagenes/2022/05/24/16534200583219.jpg
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις   

 
Διάφορα 

 

o Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, το 

σύνολο του καθαρού πλούτου των 

νοικοκυριών ανήλθε στα 1,89 τρις ευρώ το 

πρώτο τρίμηνο του 2022, σημειώνοντας 

ετήσια αύξηση, ύψους  4,8%.  Ωστόσο, 

τριμηνιαίως εμφάνισε πτώση, της τάξης του 

1,3%, γεγονός που οφείλεται κυρίως στις 

οικονομικές επιπτώσεις της ρωσικής 

εισβολής στην Ουκρανία και στις συνέπειές 

της στο επίπεδο των τιμών της ενέργειας και 

των υπόλοιπων αγαθών.  

 

o Οι επενδύσεις σε ισπανικές νεοφυείς 

επιχειρήσεις (‘startups’) ανήλθαν στα 

1,9717 δις ευρώ, το πρώτο εξάμηνο του 

2022, ποσό κατά 8,4%, λιγότερο σε σχέση 

με την αντίστοιχη περίοδο του 2021 (2,1528 

δις ευρώ).  Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι 

τους πρώτους έξι μήνες του 2022, οι 

επενδύσεις ήταν περισσότερες από τις 

αντίστοιχες του 2020, 2019 και του 2018. 

 

o Η γερμανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Aldi, 

σκοπεύει να ανοίξει 10 ακόμα καταστήματα 

στην Ισπανία, εντός καλοκαιριού. Με αυτό 

τον τρόπο, θα φτάσει τα 376 σουπερμάρκετ 

στην Ισπανία,  ενώ το προσωπικό που 

απασχολεί θα ανέλθει στα 6.000 άτομα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια 

του 2022, υπολογίζεται ότι η αλυσίδα θα 

ανοίξει γύρω στα 50 καταστήματα στη 

χώρα. 

 

 

 

o Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου 

Οικονομικών Μελετών (ΙΕΕ), με τίτλο «Ο 

πληθωρισμός και η αβεβαιότητα 

καθυστερούν την ανάκαμψη των 

επιχειρήσεων», τα εργατικά κόστη θα 

μπορούσαν να δικαιολογήσουν το 83,4% 

της αύξησης των τιμών μεταξύ του 2019 και 

του 2021, σε αντίθεση με τα επιχειρηματικά 

αποτελέσματα, που αφορούν μόλις το 

11,7% αυτής της ανόδου. Συνεπώς, το 

Ινστιτούτο θεωρεί ότι για τον υψηλό 

πληθωρισμό ευθύνονται κατά τα εργατικά 

κόστη, τα οποία μάλιστα απέχουν μόνο 

0,5% από τα προ πανδημικά τους επίπεδα, 

και όχι τα εταιρικά κέρδη, τα οποία δείχνουν 

να μην έχουν ανακάμψει σε σχέση με την 

προ πανδημίας περίοδο. 

 

o Η παραγωγή των αυτοκινήτων αυξήθηκε 

σε ετήσια βάση τον Ιούνιο κατά 34,6% και 

συνολικά έφυγαν 232.407 μονάδες από τα 

ισπανικά εργοστάσια, σύμφωνα με την 

ισπανική ένωση κατασκευαστών 

αυτοκινήτων Anfac.  

Αυτή η αξιοσημείωτη ετήσια αύξηση 

οφείλεται στο γεγονός ότι η σύγκριση 

γίνεται με τον Ιούνιο του 2021, περίοδο που 

ξεκινούσε να γίνεται εμφανής η έλλειψη των 

τσιπς και επίσης οι ισπανικές μονάδες 

έχουν πλέον βελτιώσει την προμήθεια 

ανταλλακτικών. Στο πρώτο εξάμηνο του 

έτους σημειώθηκε πτώση, ύψους 5,8%, με 

την συναρμολόγηση 1.135.087 μονάδων. 
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Ισχυρή πτώση στο ισπανικό χρηματιστήριο 

μετά την ανακοίνωση νέου φόρου στις 

Τράπεζες στις 12.07.2022 
 

 Στις 12 Ιουλίου, έπειτα από ξαφνική ανακοίνωση 

του Ισπανού Πρωθυπουργού, κ. Πέδρο Σάντσεθ, 

ότι θα επιβάλλει ειδικό φόρο, επί των κερδών των 

τραπεζών, για την τιθάσευση του πληθωρισμού,  

δημιουργήθηκε αναστάτωση στους επενδυτές. 

Σημειώνεται ότι  ο φόρος αυτός θα έχει 

προσωρινό χαρακτήρα και αφορά  τα επόμενα 

δύο έτη 2023-2024. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες 

σημείωσαν ισχυρές απώλειες στο χρηματιστήριο 

αξιών της Μαδρίτης, που συνολικά έφθασαν τα 

5,33 δις ευρώ. Εάν προστεθούν και οι μειώσεις 

των τιμών των ενεργειακών, οι συνολικές 

απώλειες των δύο αυτών τομέων έφθασαν τα 7,2 

δις ευρώ. 

 

Πηγή εικόνας: https://estaticos-

cdn.prensaiberica.es/clip/5e762387-1a17-4544-bd42-

daac084bf935_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg 

 

Απεργίες αεροπορικών εταιριών στην 

Ισπανία 

Σύμφωνα με την Hosteltur, οι αεροπορικές 

εταιρίες Ryanair και Easyjet προχώρησαν σε  

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

απεργίες στις ισπανικές τους βάσεις τον μήνα 

Ιούλιο. Τα συνδικάτα και τα μέλη του 

πληρώματος καμπίνας της Ryanair, ζητούσαν 

από την εταιρία να αλλάξει «στάση» και να 

συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την 

συλλογική σύμβαση, η οποία περιλαμβάνει 

αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίες για τους 

εργαζομένους της, με γνώμονα την ισπανική 

νομοθεσία. Επιπροσθέτως, τα μέλη του 

πληρώματος της Easyjet απαιτούν την αύξηση 

κατά 40% του βασικού μισθού. 

Δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης 

Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

(ΙΝΕ), ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης 

(ICEA) στην Ισπανία αντικατοπτρίζει μια 

άνοδο, ύψους 7,5% το τρίτο τρίμηνο του 2022, 

σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

Αναφορικά με την γεωγραφική κατανομή, η 

επιχειρηματική εμπιστοσύνη αυξήθηκε σε όλες 

τις αυτόνομες κοινότητες το τρίτο τρίμηνο του 

2022, σε σύγκριση με το δεύτερο, με 

μεγαλύτερη άνοδο να σημειώνουν οι 

Βαλεαρίδες Νήσοι (16,3%), η Γαλικία (12,4%) και 

η Καστίλη και Λεόν (10,6%). Και στους πέντε 

τομείς που αναλύθηκαν, η επιχειρηματική 

εμπιστοσύνη αυξήθηκε. Περισσότερη, όμως, 

εμπιστοσύνη παρουσιάστηκε στις μεταφορές 

και την εστίαση, στις οποίες αυξήθηκε κατά 

12,9% το τρίτο τρίμηνο, σε σχέση με το δεύτερο, 

ενώ η μικρότερη αύξηση (6%) παρατηρήθηκε 

στον τομέα των κατασκευών. 

 

 

 

https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5e762387-1a17-4544-bd42-daac084bf935_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg
https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5e762387-1a17-4544-bd42-daac084bf935_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg
https://estaticos-cdn.prensaiberica.es/clip/5e762387-1a17-4544-bd42-daac084bf935_16-9-discover-aspect-ratio_default_0.jpg
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

 

Ενημερωτικό πρωινό επ’ ευκαιρία της 

ανάληψης της Προεδρίας της Ε.Ε. από 

την Τσεχική Δημοκρατία για το επόμενο 

εξάμηνο, 11. 07. 2022 
 

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, 

ενημερωτικό πρωινό, το οποίο 

παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, 

με βασικό ομιλητή  τον Πρέσβυ της Τσεχικής 

Δημοκρατίας στην Ισπανία, κ. Ivan Jančárek, 

στο πολυτελές ξενοδοχείο Mandarin Oriental 

Ritz της Μαδρίτης.  Επίσης, συμμετείχε ως 

εισηγήτρια, η Γενική Γραμματέας Εμπορίου, 

κα Xiana Méndez Bértolo. 

Το πρωινό μεταδόθηκε, σε απευθείας 

μετάδοση, διαδικτυακά, για όλους τους 

ενδιαφερόμενους. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

εκδήλωση, μπορείτε να βρείτε:  

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80986 

 

Aνάκαμψη στον τομέα φιλοξενίας 

συνεδριακών και εμπορικών εκθέσεων 

στην ισπανική πρωτεύουσα 
 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευμένα 

στοιχεία του ίδιου του οργανισμού, ο 

επίσημος φορέας διοργάνωσης εμπορικών  

εκθέσεων και εκδηλώσεων της Μαδρίτης, 

IFEMA,  δείχνει σημάδια ανάκαμψης, σε πολύ 

μεγαλύτερο βαθμό, από όσο αναμενόταν, σε 

συνέχεια της υγειονομικής κρίσης, που 

προκάλεσε η πανδημία του Covid-19.  

Αξίζει να αναφερθεί ότι, ήδη τους πρώτους έξι 

μήνες του 2022, πραγματοποιήθηκαν 

κανονικά, με φυσική παρουσία, σχεδόν όλες οι 

προγραμματισμένες εκδηλώσεις / εκθέσεις / 

συνέδρια εθνικού ή διεθνούς ενδιαφέροντος. 

Ο τζίρος του IFEMA για το πρώτο εξάμηνο του 

έτους, ανήλθε στα 115 εκατ. ευρώ, ποσό 

υψηλότερο, κατά 30%, σε σχέση με 

προηγούμενες προβλέψεις για την 

συγκεκριμένη περίοδο.  

Αυτή η θετική εξέλιξη οδηγεί σε εκτιμήσεις, για 

έσοδα αξίας 178 εκατ. ευρώ, για το σύνολο του 

2022, αριθμός που είναι μεγαλύτερος κατά 

80%, σε σύγκριση με το 2021. 

 

Πηγή εικόνας: https://www.ifema.es/srr/img/xl/texto-

alternativo/home_presentacion.jpg 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80986
https://www.ifema.es/srr/img/xl/texto-alternativo/home_presentacion.jpg
https://www.ifema.es/srr/img/xl/texto-alternativo/home_presentacion.jpg
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

 
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ 

Μαδρίτης, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

μας (ecocom-madrid@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, 

παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για 

παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς.  Η διαχείριση και προστασία των 

προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, 

σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

προστασία προσωπικών δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. 

http://www.agora.mfa.gr/prostasia-prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο 

από επίσημες πηγές (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων 

και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης τηρεί επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές 

πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την ακρίβειά τους. 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

 

Ανακοίνωση νέων μέτρων για το σχέδιο 

ενεργειακής εξοικονόμησης  

Στις 10/08/2022 τέθηκαν σε ισχύ τα νέα μέτρα που 

ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας, ως 

απαραίτητα στο πλαίσιο της εξοικονόμησης και 

της ενεργειακής αποδοτικότητας, τα οποία 

αποσκοπούν στην μείωση της κατανάλωσης του 

φυσικού αερίου κατά 7%.  

Τα εν λόγω μέτρα αυτά αναμένεται να συμβάλουν 

στον περιορισμό της εξάρτησης της Ευρώπης από 

το ρωσικό φυσικό αέριο, έτσι ώστε να μην 

κινδυνέψει η γηραιά ήπειρος από μια μερική ή ολική 

διακοπή προμήθειας φυσικού αερίου από την 

Ρωσία. Τα κυριότερα μέτρα που έχουν εγκριθεί, 

αφορούν: 

 

1. Την ρύθμιση του κλιματισμού (σε 

δημόσια κτίρια, εμπορικά κέντρα, 

μεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, 

αεροδρόμια, σταθμοί λεωφορείων 

τρένων, ακόμα και σε κοινούς χώρους 

σε ξενοδοχεία, τους θερινούς μήνες ο 

κλιματισμός θα ρυθμίζεται στους 27 

βαθμούς, ενώ τον χειμώνα έως τους 19 

βαθμούς) 

2. Το σβήσιμο του φωτισμού σε βιτρίνες 

και δημόσια κτίρια μετά τις 10:00 μ.μ.  

3. την παροχή κουπονιών μετακίνησης 

για τη χρήση μέσων μαζικής 

μεταφοράς (bono de transporte), 

όπως και στήριξης σε επιχειρήσεις του 

κλάδου. 

 


