
         
      ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                                       
          ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                              

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 

                                                                                                   

       Μαδρίτη, 31 Μαΐου 2018 

   

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΜΑΙΟΣ 2018 

 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 

 Το Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) της Ισπανίας, κατά το πρώτο τρίμηνο 2018, 

αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό ίσο με εκείνο του 

τέταρτου τριμήνου 2017. Η ετήσια διακύμανση του ΑΕΠ ήταν 2,9%, 2% χαμηλότερη από 

εκείνη του τέταρτου τριμήνου που ήταν 3,1%. 

 Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2018 κατά 17.452 εκ. ευρώ και ανήλθε 

σε 1.161.750 εκ. ευρώ. Αν συγκριθεί το δημόσιο χρέος της χώρας του πρώτου τριμήνου του 

2018 με το ίδιο τρίμηνο του 2017, παρατηρείται άνοδος σε ετήσια βάση, η οποία ανέρχεται 

στο ποσό των 35.478 εκ. ευρώ. 

 Στις 22 Μαΐου τ.έ., το ισπανικό Υπουργείο Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας 

διαβεβαίωσε ότι η Κυβέρνηση αποδεικνύει ότι το ισπανικό ΑΕΠ αυξήθηκε το δεύτερο 

τρίμηνο κατά 0,7%, στα ίδια επίπεδα με την άνοδο του προηγουμένου τριμήνου και 

επισήμανε ότι προβλέπει άνοδο 2,7% της ισπανικής οικονομίας έως τα τέλη του χρόνου, με 

την επιφύλαξη κρίσιμων γεωπολιτικών κινδύνων που μπορεί να επιδράσουν αρνητικά.  

 Οι ισπανικές εξαγωγές εμπορευμάτων ανήλθαν σε 71,025 εκ. ευρώ την περίοδο 

Ιανουαρίου/Μαρτίου 2018, αυξημένες κατά 1,8% από την αντίστοιχη περίοδο του 

προηγούμενου έτους. Παράλληλα οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,3% στα 77,958 εκ. 

ευρώ.  

 Στο τομέα των κρατικών δαπανών, η αύξηση των υποδομών είναι αυτή που ξεχωρίζει με 

ποσοστό 16,5% ενώ οι τόκοι από το δημόσιο χρέος μειώνονται έως και 31.547 εκ. ευρώ, 

κατά 1,9% λιγότερο σε σχέση με πέρυσι. Παράλληλα η ανεργία μειώνεται κατά 3,4% και 

αυτό υποδεικνύει τις καλές οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στη χώρα.  

 Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του ΔΤΚ (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) στην Ισπανία τον 

Απρίλιο του 2018 ήταν 1,1%, 1/10 λιγότερο από τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία 

μεταβολή του ΔΤΚ ήταν 0,8% και παρατηρούνται φαινόμενα αποπληθωρισμού για το 

2018. Επισημαίνεται ότι σημειώθηκε αύξηση τιμών στα είδη ένδυσης και υποδημάτων κατά 

10,3% σε ετήσια βάση, σε αντίθεση με τη μείωση των τιμών που αφορούν πολιτιστικές 

δραστηριότητες κατά -1% σε ετήσια βάση.  

 Το δημόσιο έλλειμμα της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 11.500 εκ. ευρώ ύστερα από την 

ψήφιση του γενικού κρατικού προϋπολογισμού, ο οποίος περιελάμβανε ένα επιπλέον μέτρο 
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που δεν είχε υπολογιστεί, την αύξηση των συντάξεων. Η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε να αυξήσει 

τις συντάξεις προκειμένου να συμπληρώσει την απαιτούμενη πλειοψηφία για την 

επικύρωση του προϋπολογισμού, φέρνοντας το δημόσιο έλλειμμα σε ανοδική πορεία το 

2018.  

 

 Στις 24 Μαΐου, ολοκληρώθηκε η ψήφιση του γενικού κρατικού προϋπολογισμού, όπως 

αυτός κατατέθηκε από την κυβέρνηση του πρωθυπουργού της χώρας, κ. Μαριάνο Ραχόι. 

Συνεπώς, η ολομέλεια έδωσε στην παρούσα κυβέρνηση τη δυνατότητα εφαρμογής του 

κυβερνητικού προγράμματος. Υπέρ του προϋπολογισμού, με σύνολο 176 ψήφων, ψήφισαν 

το Λαϊκό Κόμμα (PP), το κόμμα Ciudadanos, το κόμμα Coalición Canaria (CC) και το Nueva 

Canarias (NC) καθώς και το Εθνικιστικό Κόμμα των Βάσκων (PNV). Καταψήφισαν με 171 

όχι οι βουλευτές του Σοσιαλιστικού και Εργατικού Κόμματος (PSOE), το κόμμα Unidos 

Podemos, το κόμμα Esquerra Republicana, το κόμμα PDeCAT, το Comprimís και το EH-

Bilbu. Ενδεικτικά, ο ψηφισθείς προϋπολογισμός περιλαμβάνει αύξηση των συντάξεων και 

μείωση φόρων για φυσικά πρόσωπα καθώς και αύξηση των κοινωνικών παροχών προς τις 

ευάλωτες ομάδες, την άδεια πατρότητας 5 εβδομάδων και την αύξηση των κονδυλίων για 

την καταπολέμηση έμφυλης βίας. Μετά την έγκριση του προϋπολογισμού από τη Βουλή, 

σειρά έχει η έγκρισή του από τη γερουσία, στόχος εύκολα επιτευχθείς καθώς εκεί το 

κυβερνών κόμμα PP διαθέτει την πλειοψηφία. 

 Η Ισπανία θα παρεκκλίνει φέτος από τον στόχο για το έλλειμμα κατά 4 δέκατα, ήτοι 2,6% 

του ΑΕΠ αντί του προβλεπόμενου 2,2% του ΑΕΠ, παρά το γεγονός ότι οι προβλέψεις για 

την ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας είναι θετικές (2,9% για το 2018 και 2,4% για το 

2019). Αυτή η πρόβλεψη δόθηκε χωρίς να υπολογιστεί η αύξηση των συντάξεων που 

υποσχέθηκε η κυβέρνηση για να επιτύχει την επικύρωση του προϋπολογισμού του 2018. 

  Ο ισπανικός δείκτης του χρηματιστηρίου Ibex 

τη τελευταία εβδομάδα του Απρίλιου σημείωσε άνοδο 

παρά το αρνητικό κλείσιμο του Dow Jones και του Nikkei. Παράλληλα, στη Μαδρίτη 

σημειώθηκε άνοδος κατά 0,12% φτάνοντας στις 9.900 μονάδες. Το IBEX 35 έκλεισε τον 

Απρίλη με αύξηση κατά 0,38% και ο δείκτης του ισπανικού χρηματιστηρίου έκλεισε στις 

9.821 μονάδες με απώλειες μόλις 1,75%.  

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 Ο Υπουργός Οικονομίας κ. Román Escolano, διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση δεν αισθάνεται 

«πιεσμένη» για να προχωρήσει βιαστικά στην πώληση της μεγάλης κρατικής ισπανικής 

τράπεζας Bankia, αν και επέμεινε ότι ο στόχος είναι ότι μελλοντικά η χρηματοπιστωτική 

οντότητα θα ιδιωτικοποιηθεί εξ ολοκλήρου. 

 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επέβαλε διοικητική κύρωση στην τράπεζα Sabadell με το 

πρόστιμο του ποσού των 1.6 εκ. ευρώ, καθώς η Sabadell επαναγόρασε κεφάλαια τύπου 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Τράπεζες 
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CET1, χωρίς την άδεια της Κεντρικής Τράπεζας. Το πρόστιμο αντιστοιχεί στην επαναγορά 

των κεφαλαίων CET1 που πραγματοποίησε η Sabadell από την 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 

τις 7 Νοεμβρίου 2016, χωρίς την άδεια της ΕΚΤ.  

 Στο πρώτο τρίμηνο του 2018 σημειώθηκε αύξηση της ζήτησης για τα τραπεζικά δάνεια. Με 

αφορμή την οικονομική ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας, οι τράπεζες αποφάσισαν να 

παρέχουν πιο εύκολα στεγαστικά δάνεια, εκτιμώντας την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 

και τους βελτιωμένους όρους δανείων που αυξάνουν τη ζήτηση. 

 Η ψηφιακή τράπεζα που δημιουργήθηκε από την ισπανική τράπεζα CaixaBank με την 

ονομασία ImaginBank είναι μία τράπεζα που η χρήση της γίνεται μόνο μέσω «έξυπνων 

κινητών». Πηγές της CaixaBank δηλώνουν ότι οι πελάτες της θυγατρικής τους τράπεζας 

ξεπέρασαν τα προβλεπόμενα νούμερα και έφθασαν μέσα σε 27 μήνες τους 1.000.000 

πελάτες. Η CaixaBank κατά την ίδρυση της κινητής τράπεζας είχε προβλέψει ότι οι πελάτες 

της  ImaginBank έως το τέλος του 2017 θα ανέλθουν σε μισό εκατομμύριο, πρόβλεψη, η 

οποία καταρρίφθηκε θριαμβευτικά, καθώς το αποτέλεσμα ήταν διπλάσιο. 

 

  

 Το  πρώτο τρίμηνο του 2018 τα καθαρά κέρδη της εταιρίας ενέργειας Repsol ανήλθαν στα 

610 εκ. ευρώ,11% λιγότερο συγκριτικά με την ίδια περίοδο του περασμένου έτους, όταν η 

αύξηση της τιμής του πετρελαίου είχε εξαιρετική επίδραση στην λογιστική αξία των 

αποθεμάτων. Από την άλλη πλευρά, το προσαρμοσμένο καθαρό κέρδος όλου του ομίλου, 

χωρίς να συνυπολογισθούν τα παραπάνω αποθέματα, αυξήθηκε κατά 8%, έως και 616 εκ. 

ευρώ.  

 Το Υπουργείο Ενέργειας επανέλαβε την ίδια κίνηση του περασμένου έτους, 

συμπεριλαμβάνοντας τροποποίηση στο σχέδιο του γενικού κρατικού προϋπολογισμού 

2018, σύμφωνα με το οποίο η Κυβέρνηση θα είναι σε θέση να διαθέσει το συσσωρευμένο 

πλεόνασμα στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας για να καλύψει τις αποζημιώσεις που 

προκύπτουν από δικαστικές ή διαιτητικές αποφάσεις που αφορούν τον τομέα της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Μετά την ηλεκτρική μεταρρύθμιση, από το 2014 έως το 2016, 

συγκεντρώθηκαν περισσότερα από 1.440 εκ. ευρώ. 

 

 Η Κυβέρνηση συμφώνησε στην άνοδο των συντάξεων, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών  

Καταναλωτή, ώστε οι συνταξιούχοι να μη χάσουν την αγοραστική τους δύναμη. Η 

συμφωνία δεσμεύει την κυβέρνηση να αυξήσει τις συντάξεις τουλάχιστον κατά 1,6% για το 

2018 και κατά 1,5% για το 2019. Από το μέτρο αυτό συνεπάγεται το πρόσθετο κόστος των 

1.522 εκ. ευρώ για το 2018 και 2.200 εκ. ευρώ για το 2019. Το αρχικό σχέδιο περιελάμβανε 

ένα 0,25% για τις πλέον συμφέρουσες συντάξεις και ένα 3% για τις χαμηλότερες συντάξεις. 

Η τροπολογία διατηρεί την αύξηση για τα χαμηλότερα εισοδήματα αλλά αυξάνει κατά 1,6% 

Εργασία 

Ενέργεια 
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τα υπόλοιπα. 

 Ο πρωθυπουργός της χώρας, κ. Μαριάνο Ραχόι δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει 

να επιτύχει τους στόχους της, όπως ακριβώς έκανε τα τελευταία χρόνια. Ειδικά στον τομέα 

της εργασίας, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας που θα φτάνουν τον αριθμό των 

475.000 θέσεων. 

 Τον Απρίλιο τ.έ., το ποσοστό των ανέργων μειώθηκε κατά 86.683 άτομα, αγγίζοντας το 

μικρότερο αριθμό ανέργων στην χώρα από τον Ιανουάριο του 2009, 3.335.868 ανέργους. 

Ακόμη, εντάχθηκαν στην κοινωνική ασφάλιση 176.373 ασφαλισμένοι, φθάνοντας τον 

ενεργό πληθυσμό στους 18.678.461 ασφαλισμένους, το οποίο αποτέλεσε το πιο υψηλό 

επίπεδο από το 2008. 

 
 

 

 Ο Ισπανός Carlos Margalef κατασκεύασε μία νέα ευρεσιτεχνία για ασφαλέστερη 

μεταφορά παλετών με κλαρκ. Πρόκειται για μηχανισμό με δύο πτυσσόμενους βραχίονες, 

ο οποίος τοποθετείται στο κλαρκ και «αγκαλιάζει» το φορτίο από τα πλάγια, 

προστατεύοντάς το από πλευρικές πτώσεις κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. 

 Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα πυρηνόκαρπων υπέστησαν σοβαρές ζημιές από τα κύματα 

παγετού που σάρωσαν Βαλένθια και Μούρθια στα τέλη Φεβρουαρίου και Μαρτίου, με τις 

συνεταιριστικές οργανώσεις να μιλάνε για ζημιές εκατομμυρίων και επιπλέον να 

εκφράζονται φόβοι για την ποιότητα των καρπών που θα αναπτυχθούν. Σε αντίθεση με 

τη Μούρθια και τη Βαλένθια, η περιοχή της Καταλονίας πλήγηκε ελάχιστα από την 

κακοκαιρία, μόνο στην περιοχή της Segriá και έτσι η παραγωγή πυρηνόκαρπων 

αναμένεται να κυμανθεί συνολικά για όλα τα προϊόντα περίπου στα περσινά επίπεδα, με 

μία μικρή μείωση 5-7%.  

 
 
 

 Οι μεγάλες ψηφιακές εταιρίες κατηγορούν την ισπανική κυβέρνηση για το νέο σχέδιο 

φορολόγησής τους που ανακοίνωσε την δεύτερη εβδομάδα Μαΐου, ο Ισπανός Υπουργός 

Οικονομίας, Βιομηχανίας και Ανταγωνιστικότητας καθώς ο νέος ψηφιακός φόρος που θα 

επιβληθεί έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση των συντάξεων. Το γεγονός αυτό έγκειται στο 

ότι η ισπανική κυβέρνηση δεν είχε προγραμματίσει την αύξηση των συντάξεων, ως 

περιεχόμενο του κρατικού προϋπολογισμού και προκειμένου να κερδίσει την απαιτούμενη 

πλειοψηφία, ο πρωθυπουργός συμπεριέλαβε και αυτό το μέτρο.  

 Το Υπουργείο Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών επέβαλλε κύρωση 42.000 

ευρώ στην εταιρία διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων και τηλεπικοινωνιακών υποδομών Abertis 

για τα καταγεγραμμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στον αυτοκινητόδρομο ΑΡ-6 στη 

Μαδρίτη τη δεύτερη εβδομάδα Μαΐου.  

Αγροτικός τομέας  
 
 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 
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 Η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρίας τηλεπικοινωνιών MásMóvil ενέκρινε 

τη διάσπαση του αριθμού των μετοχών, στις οποίες διαιρείται το μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρίας, σε 5 νέες μετοχές για κάθε παλαιά μετοχή. Με τον τρόπο αυτό, η ονομαστική αξία 

κάθε μετοχής θα κυμανθεί από 0,10 ευρώ σε 0,02 ευρώ, χωρίς τροποποίηση του ποσού 

του μετοχικού κεφαλαίου.  

 Η έκθεση της Deloitte υπογραμμίζει τη μορφή συνέργειας του δημοσίου-ιδιωτικού τομέα 

στον αθλητισμό, όπου τα δημόσια αθλητικά κέντρα λειτουργούν από ιδιώτες που τα έχουν 

κάνει δωρεά στο Δημόσιο. Τα τρία κύρια είναι το Serviocio, το Supera και το GoFit που 

αντιπροσωπεύουν 550.000 μέλη, εκ των οποίων τα 205.000 μέλη ανήκουν στην τελευταία 

αλυσίδα, η οποία διαθέτει 18 κέντρα σε όλη τη χώρα. Όσο για τα καθαρά ιδιωτικά κέντρα, τα 

γυμναστήρια Anytime Fitness που έχουν αναπτυχθεί ραγδαία, από 13 εγκαταστάσεις 

έφθασαν το τελευταίο έτος τις 42, το Altafit με 41 και το McFIT με 36 αποτελούν τα πιο 

πολυάριθμα. Σημειώνεται ότι η τελευταία, γερμανικής προελεύσεως αλυσίδα, είναι ο 

ηγετικός φορέας στην Ευρώπη με 1,7 εκατομμύρια μέλη.  

 Η αλυσίδα σούπερ μάρκετ «Mercadona» προχωράει στο τελευταίο βήμα για την 

ψηφιοποίηση των αγορών της. Μια νέα online υπηρεσία θα δίνει τη δυνατότητα στον 

καταναλωτή να αγοράσει προϊόντα που χρειάζεται από μια online πλατφόρμα. Τα έσοδα 

από τις online αγορές θα αντιπροσωπεύουν το 1% των αγορών από την αλυσίδα των 

σούπερ μάρκετ.  

 Ο ισπανικός όμιλος Qantima που ειδικεύεται στις εισαγωγές και εξαγωγές ποτών πρώτης 

κατηγορίας, ενισχύει το χαρτοφυλάκιό του με την απόκτηση του τζιν Sikkim με 100% 

συμμετοχή προώθησης αυτού του προϊόντος. Σημειώνεται ότι ο Qantima έκλεισε το 2017 με 

πωλήσεις των 2,4 εκ. ευρώ. 

 
 

 Σύμφωνα με εδώ ειδικευμένους συμβούλους στον τομέα των ακινήτων, έχουν ξεκινήσει 

επενδυτικά σχέδια που ξεπερνούν τα 7.000 εκ. ευρώ ήδη  μέσα στους πρώτους 5 μήνες του 

2018, γεγονός που αποδεικνύει την έντονη δραστηριότητα αγοραπωλησιών ακινήτων 

συγκριτικά με το 2017, στο οποίο σημειώθηκαν κέρδη μόλις 11.600 εκ. ευρώ σε ετήσια 

βάση.  

 Το πρώτο τρίμηνο τ.έ., η μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο ακινήτου ήταν 1.566,6 ευρώ 

γεγονός που αντιπροσωπεύει τριμηνιαία μεταβολή 0,5% και 2,7% σε ετήσια βάση. 

Σύμφωνα με την ιστορική σειρά αυτών των στατιστικών, η μέση τιμή ανά τ.μ. του πρώτου 

τριμήνου 2018 ήταν χαμηλότερη κατά 25,4% σε σύγκριση με την μέση τιμή του 2008, όταν 

έφτασε στη μέγιστη αξία.  

 Σύμφωνα με την τελευταία μέτρηση του El Corte Ingles, οι μεγάλες αποθήκες, οι 

υπεραγορές, τα καταστήματα λιανικής πώλησης, οι αποθήκες τα γραφεία και οι 

βιομηχανικές εγκαταστάσεις συνεισφέρουν κατά 61%, 28%, 6%, 3%, 1% και 1% αντίστοιχα 

στα έσοδα του χαρτοφυλακίου που αφορά τα ακίνητα και σημειώνουν το ποσό των 17.000 

εκ. ευρώ. 

Ακίνητα 
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 Η διεθνής αλυσίδα ξενοδοχείων Meliá Hotels ισπανικής 

προέλευσης, το πρώτο κιόλας τρίμηνο του 2018 έφτασε στα 22,1 εκ. ευρώ 

καθαρά κέρδη, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,9%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 

του 2017. Τα κέρδη προ φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) τοποθετούνται στα 

65,1 εκ. ευρώ με μείωση 1,1% ενώ ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 2% έως και 

401 εκ. ευρώ, λόγω της υποτίμησης του δολαρίου έναντι του ευρώ. 

  Σύμφωνα με το ισπανικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), η Ισπανία σημείωσε αύξηση στις 

αφίξεις αλλοδαπών τουριστών για τους τρεις πρώτους μήνες του 2018, κατά 6%, σε 

σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, με μέσο όρο κατανάλωσης τον 

μήνα Μάρτιο, για κάθε τουρίστα, περίπου 1.064 ευρώ.  

 Η πόλη της Palma de Mallorca από τις αρχές Ιουλίου θα είναι η πρώτη στην Ισπανία που 

θα απαγορεύσει την ενοικίαση διαμερισμάτων ως τουριστικών καταλυμάτων στην πόλη. Οι 

μόνοι τύποι κατοικίας που θα παραμείνουν προς ενοικίαση είναι οι μονοκατοικίες και οι 

βίλες. Το μέτρο αυτό έρχεται ως απάντηση στην αυξημένη προσφορά παράνομων (μη 

δηλωμένων) τουριστικών καταλυμάτων που αυξήθηκε κατά 50% μεταξύ 2015 και 2017 σε 

20.000 διαμερίσματα.   

 

 
Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 

SALON DEL VEHICULO DE OCCASION (διεθνής έκθεση οχημάτων) 
http://www.ifema.es/vehiculoocasion_01  
Μαδρίτη, 5/10 Ιουνίου 2018 
GENERA  (διεθνής έκθεση ενέργειας και περιβάλλοντος) 
http://www.ifema.es/genera_01/  
Μαδρίτη, 13/15 Ιουνίου 2018 

SRR  (διεθνής έκθεση ανακύκλωσης) 
http://www.ifema.es/srr_01  
Μαδρίτη, 13/15 Ιουνίου 2018  

TECMA (διεθνής έκθεση αστικού σχεδιασμού και περιβάλλοντος) 
http://www.ifema.es/tecma_01  
Μαδρίτη, 13/15 Ιουνίου 2018 
TTS 2018  (διεθνές συνέδριο μεταμόσχευσης) 
http://www.tts2018.org/  
Μαδρίτη,30 Ιουνίου/5 Ιουλίου 2018 

Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 
https://contrataciondelestado.es 

 

Τουρισμός 
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