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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 
Ο οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 

Moody's θεωρεί ότι η ισπανική οικονομία θα συνεχίσει να 

ανακάμπτει και ότι το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί κατά 2,5% το 2018. Ακόμη, προβλέπει ότι οι 

οικονομικές συνθήκες θα παραμείνουν καλές, αλλά προειδοποιεί ότι η κατάσταση στην 

Καταλονία μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο, το ακριβές μέγεθος του οποίου είναι δύσκολο 

να εκτιμηθεί ακόμα. 

 

Η Airef (Ανεξάρτητη Αρχή Ισπανικής Φορολογικής Ευθύνης) προειδοποιεί ότι η κρίση στην 

Καταλονία μπορεί να μειώσει κατά περισσότερο από μία μονάδα την ανάπτυξη για το 2018. Οι 

εκτιμήσεις κυμαίνονται από 0,4 έως και 1,2 ποσοστιαίες μονάδες. Επίσης τονίζει πως η 

κατάσταση της οικονομίας στην Καταλονία επηρεάζει και τις υπόλοιπες αυτόνομες κοινότητες. 

 

Το έλλειμμα της Ισπανίας το 2016 ξεπέρασε το 4,3% του ΑΕΠ σύμφωνα με τα τελευταία 

στοιχεία της Eurostat ακολουθούμενη από τη Γαλλία (-3,4%) και τη Ρουμανία (3%). 

Σημειώνεται ότι σε αυτό το ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται οι επιδοτήσεις των τραπεζών, οι 

οποίες ανεβάζουν το έλλειμμα στο 4,5%.   

 

Στην τελευταία πρόβλεψή της, η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι η ισπανική οικονομία 

παρουσίασε αύξηση και το τρίτο τρίμηνο του έτους με το ΑΕΠ να ανακάμπτει κατά  0,8% (0,7 

το προηγούμενο τρίμηνο). Αυτή η διαφορά, όπως επεσήμανε, οφείλεται στη μείωση του 

ποσοστού δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και των καθαρών εμπορικών ροών.  

 

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,9% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα, αλλά μειώθηκε από 1,8% σε 1,6%, σε δωδεκάμηνη βάση. Οι στατιστικές 

έρευνες απέδωσαν τη μείωση του ετήσιου ποσοστού του ΔΤΚ στη συμπεριφορά των 

καυσίμων (ντίζελ και βενζίνη), των οποίων οι τιμές αυξήθηκαν λιγότερο τον Οκτώβριο του 

τρέχοντος έτους από ό, τι τον ίδιο μήνα του 2016. 

 

Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή της Αγοράς 

Αξιών της Ισπανίας, το λεγόμενο Catalexit 

[Cataluña-exit], έχει οδηγήσει από την απαρχή του σε συνολική πτώση 8,10% του ισπανικού 

ΙΒΕΧ, ενώ σε περίπτωση που η κατάσταση αβεβαιότητας συνεχιστεί, τότε είναι πολύ πιθανό οι 

συνέπειες να είναι πολύ πιο σοβαρές τόσο για τις αγορές όσο και για τα κέρδη των 

επιχειρήσεων. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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Η ισπανική χρηματιστηριακή αγορά πάντως βρίσκεται τελευταία σε προτίμηση σε σχέση με τις 

υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. Ο θόρυβος που προκλήθηκε από την πιθανότητα απόσχισης 

της Καταλονίας έχει «τιμωρήσει» τον δείκτη Ibex 35, αν και, σύμφωνα με οικονομικούς 

αναλυτές, το ευοίωνο μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο σενάριο της αγοράς δεν αλλάζει. 

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

Η κοινότητα της Βαλένθια γίνεται το οικονομικό επίκεντρο της Ισπανίας, 

καθώς η κατάσταση που επικρατεί στην Καταλονία έχει μεταβάλλει τον χάρτη 

της οικονομικής δύναμης, με αποτέλεσμα η Καταλονία να είναι ο μεγάλος ηττημένος. Έχουν 

πραγματοποιηθεί ήδη τρεις πολύ σημαντικές αλλαγές εδρών τραπεζών: Caixabank, Banco 

Sabadell και Banco Mediοlanum. Η κίνηση αυτή στέφει την αυτόνομη κοινότητα της Βαλένθια 

ως την κοινότητα με τον μεγαλύτερο αριθμό μεγάλων τραπεζών που συγκεντρώνονται στην 

ίδια περιοχή. 

 

Θετική οικονομική πορεία κατέγραψε τους 9 τελευταίους μήνες η Santander σημειώνοντας 

κέρδη της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ (δηλαδή 10% περισσότερο συγκριτικά με το προηγούμενο 

έτος) παρά την εξαγορά της Popular, η αφομοίωση της οποίας της στοίχισε τελικά 515 

εκατομμύρια ευρώ.  

 

Από τώρα και στο εξής, η νέα κοινωνική επιβάρυνση για τους 

«ευάλωτους» καταναλωτές θα υπολογίζεται με βάση το εισόδημα και 

θα περιορίσει τις υπάρχουσες επιδοτήσεις. 

 

Η Gas Natural Fenosa εντάσσεται στον ευρύ κατάλογο εταιρειών που μεταφέρουν την έδρα 

τους εκτός της Καταλονίας. Η ενεργειακή εταιρεία, που ανήκει στην CaixaBank, ενέκρινε σε 

έκτακτο συμβούλιο τη μεταφορά της έδρας της στη Μαδρίτη.  

 

Νέα ηλεκτρική σύνδεση μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας: Η REE (η δημόσια επιχείρηση 

ηλεκτρισμού της Ισπανίας) και η γαλλική ΕDF ξεκίνησαν τη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο 

ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας από τον Κόλπο της Bizkaia. Ο νέος 

σύνδεσμος θα αυξήσει την ικανότητα μετατροπής ηλεκτρικού ρεύματος από τα τρέχοντα 2.800 

MW στα 5.000. 

 

Συνολικά 1.302 εταιρείες μετέφεραν την φορολογική τους έδρα 

εκτός Καταλονίας προκειμένου να προστατευθούν από πιθανή 

μονομερή διακήρυξη της ανεξαρτησίας. Αυτή η κινητικότητα 

οφείλεται στο ότι η κυβέρνηση ενέκρινε σχετικό διάταγμα για την διευκόλυνση της αλλαγής 

Ενέργεια 
  

Επιχειρηματικές 

εξελίξεις 

Τράπεζες 
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έδρας των εταιρειών από την Καταλονία στις υπόλοιπες αυτόνομες κοινότητες. 

 

Οι προμηθευτές καταλανικών επιχειρήσεων απαιτούν από αυτές την προπληρωμή προϊόντων 

εξαιτίας της αβεβαιότητας που υπάρχει. Οικονομικοί αναλυτές αναφέρουν ότι η κατάσταση 

στην Καταλονία θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση τουριστικής ζήτησης στη Μαδρίτη, την 

οποία προτίθενται να προτιμήσουν οι επενδυτές στον κτηματομεσιτικό χώρο.  

 

Η Telefonica αύξησε τα κέρδη της μέχρι το Σεπτέμβριο κατά 9,6% μειώνοντας το χρέος της 

στα 45.947 εκατ. ευρώ, ενώ θετική οικονομική πορεία είχε και η Orange το τελευταίο τρίμηνο, 

που αύξησε τα έσοδά της κατά 6,4% σε σχέση με πέρυσι,  χάρη στις οπτικές ίνες και τα δίκτυα 

4G που εισήγαγε. 

 

Η κινεζική εταιρία κατασκευής κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών ειδών Xiaomi ανοίγει 

προσεχώς δύο καταστήματα στη Μαδρίτη. Το ένα θα βρίσκεται στο κέντρο του Xanadu και το 

δεύτερο θα έχει τη θέση του στο La Vaguada, γνωστά εμπορικά κέντρα στη Μαδρίτη. Και τα 

δύο καταστήματα θα είναι τα πρώτα που ανοίγει η ασιατική εταιρεία στη Δυτική Ευρώπη. Με 

αυτόν τον τρόπο, η Xiaomi επιθυμεί να κατοχυρώσει τη θέση της μέσω των ηλεκτρονικών 

μέχρι τώρα πωλήσεών της στην Ισπανία, όπου κατέχει ήδη την τέταρτη θέση από πωλήσεις 

στην αγορά smartphones, πίσω από τη Samsung, τη Huawei και την Ισπανική BQ και 

μπροστά από την Apple. Η κίνηση της αυτή είναι μέρος του φιλόδοξου σχεδίου της, κατά το 

οποίο θέλει να ανοίξει 2.000 καταστήματα παγκοσμίως μέσα στα επόμενα χρόνια. 

 

Η Gas Natural Fenosa αποδέχτηκε τις προσφορές που υπέβαλαν η 

F2iRete Gas και η Edison για την πώληση των περιουσιακών της 

στοιχείων στην Ιταλία έναντι 1.000 εκατ. ευρώ.   

 

Σε εκκρεμότητα εξακολουθεί να βρίσκεται η εξαγορά της ισπανικής κατασκευαστικής εταιρίας 

έργων οδοποιίας Abertis με την ισπανική ACS (μέσω της γερμανικής θυγατρικής της Hochtief) 

και την ιταλική  Atlantia να ανταγωνίζονται έντονα για την απόκτησή της. Σημειώνεται ότι εν 

μέσω αυτής της κατάστασης, η Abertis αύξησε τα κέρδη της κατά 2% σε σχέση με το 

περασμένο έτος.  

 
Διμερείς Σχέσεις 

 

Πραγματοποιήθηκε η Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών (FRUIT ATTRACTION) με 10 

ελληνικές συμμετοχές στο ελληνικό περίπτερο: Anatoli S.A., KEA Imathias, Med Fruit Ltd, 

Mitrosilis, CMFO S.A., Kolios Company S.A., Oporello, Zeus Kiwi S.A., Dentakis S.A., 

Martsoukos S.A και μια επιπλέον μεμονωμένη συμμετοχή της εταιρίας Protofanousis Fruits 

S.A . Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης συνεργάστηκε με την ΗELEXPO και στήριξε την ελληνική 

συμμετοχή και παρουσία καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθεσης. 

Αγοραπωλησίες 
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Ακόμη, με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Mediterranean Resort & Hotel Real Estate 

Forum (MRH), το οποίο έλαβε χώρα στις 16-18 Οκτωβρίου 2017 στην Ταραγκόνα της 

Ισπανίας. Στο Φόρουμ συμμετείχε αντιπροσωπεία του Υπουργείου Τουρισμού της χώρας μας. 

Πρόκειται για το σημαντικότερο Φόρουμ που διοργανώνεται στην Ευρώπη στον τομέα του 

τουρισμού και αφορά επενδύσεις σε τουριστικά θέρετρα στη Μεσόγειο και στο πλαίσιο αυτού, 

κλείνονται μεγάλες συμφωνίες κάθε χρόνο. Πλήθος διεθνών επενδυτών, κατασκευαστών, 

ξενοδόχων, διεθνών αλυσίδων και επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο, 

συμμετείχαν σε ένα πυκνό πρόγραμμα ομιλιών και εκδηλώσεων δικτύωσης. Ο οργανισμός 

Enterprise Greece με την υποστήριξη του Υπουργείου Τουρισμού διεκδίκησε και πέτυχε η  

πραγματοποίηση του επόμενου Mediterranean Resort & Hotel Real Estate Forum να λάβει 

χώρα στην Αθήνα 17-19 Οκτωβρίου 2018. Πλήθος διεθνών επενδυτών, διεθνών αλυσίδων, 

επαγγελματιών του χώρου και κατασκευαστών θα έλθουν στη χώρα μας να συζητήσουν όλες 

τις εξελίξεις στις επενδύσεις σε τουριστικά θέρετρα στη Μεσόγειο αλλά και να δουν και να 

αξιολογήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει η χώρα μας. 

 

 

 

 
Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις) 

 

 SALON LOOK (Έκθεση Αισθητικής) Μαδρίτη 3-5 Νοεμβρίου 2017, 
http://www.ifema.es/salonlook_06  

BIOCULTURA (Βιολογικά Προϊόντα & Υπεύθυνη Κατανάλωση) Μαδρίτη 9-12 
Νοεμβρίου 2017, http://www.biocultura.org/madrid/informacion  

ΜetalMadrid (Βιομηχανική Έκθεση) Μαδρίτη 15-16 Νοεμβρίου 2017, 
http://www.metalmadrid.com  

e-Power&Building THE SUMMIT (1Ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κατασκευών, 
Κατοικιών, Οικονομίας και Διοίκησης) Μαδρίτη 22-23 Νοεμβρίου 2017, 
http://www.ifema.es/epower_01/the_summit/thesummit/index.htm  

 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 
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