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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 

 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 

 

 

 Ο Δείκτης Τιμών Κατανάλωσης (ΔΤΚ) παρέμεινε στο 2,2% τον Αύγουστο, διατηρώντας το 

ίδιο πληθωρισμό με τον Ιούλιο, ενώ επηρεάστηκε σε μεγάλο βαθμό από την άνοδο του 

κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και των καυσίμων. 

 Η άνοδος του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας υπερφορτώνει τα δημόσια ταμεία. Τα 

έσοδα από τις δημοπρασίες CO2 τριπλασιάζονται φθάνοντας το 1,4 δις. Η κυβέρνηση 

συζητά αν θα καταργήσει το φόρο του 7% για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Τα απόβλητα που προέρχονται από ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα αναμένεται να 

ξεπεράσουν τα 52 εκ. τόνους το 2021. Στην Ισπανία, το 56,7% των στερεών αστικών 

αποβλήτων τοποθετείται σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ το 43,3% ανακυκλώνεται ή 

επαναχρησιμοποιείται. Το ποσοστό αυτό είναι κατά 8,7% μικρότερο από το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Η Κανταβρία, οι Βαλεαρίδες Νήσοι και η Ναβάρα είναι οι Αυτόνομες Κοινότητες όπου οι 

μισθοί παρουσιάζουν αύξηση. Η αύξηση των μισθών φθάνει το 1,1% σε εθνικό επίπεδο, σε 

σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του 2017, σύμφωνα με το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της 

Ισπανίας.  

 Η γενική κυβέρνηση της Καταλονίας εξέδωσε μια έκθεση κατά την οποία επισημαίνεται ότι ο 

αριθμός των εταιριών που μετακίνησαν την έδρα τους από την Καταλονία σε άλλες 

περιοχές ανέρχεται σε 2.501 στο διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2017 και Ιουλίου 2018. 

Τονίζεται ότι οι επιχειρήσεις αυτές αντιστοιχούν στο 0,59% του επιχειρηματικού ιστού και 

αντιπροσωπεύουν συνολικό κύκλο εργασιών περίπου 100 δις ευρώ. 

 Οι ξένες επενδύσεις μειώνονται κατά 686 εκ. στην Καταλονία και μεταφέρονται στη 

Μαδρίτη, με αποτέλεσμα να συγκεντρώνονται στην πρωτεύουσα συνολικά 2,457 δις ευρώ. 

Οι επενδύσεις στην Καταλονία μειώθηκαν κατά 41% το πρώτο εξάμηνο του έτους με τη 

Μαδρίτη να απορροφά το 70% αυτών των κεφαλαίων.  

 Τα Κανάρια Νησιά, η Καστίγια-Λα Μάντσα και η Καταλονία κατέχουν τις χαμηλότερες 

βαθμολογίες στη διαχείριση των καταλόγων των υγειονομικών λιστών αναμονής ενώ η 

Μαδρίτη και η Χώρα των Βάσκων τις καλύτερες.  

 Η κυβέρνηση θα δώσει άμεση βοήθεια ανάλογα με τις θερμοκρασίες που θα ισχύσουν το 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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χειμώνα στην ατμόσφαιρα. Το μπόνους θέρμανσης θα είναι μία σημαντική βοήθεια για τους 

κατοίκους των πιο κρύων και ευάλωτων περιοχών της χώρας, δίνοντας προτεραιότητα σε 

αυτούς που το έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.  

  
 

 Ο ισπανικός χρηματιστηριακός δείκτης Ibex κατά την έκτη συνεδρία που πραγματοποιήθηκε 

τον μήνα Σεπτέμβριο, έκλεισε με 9.400 μονάδες (-1%), συνεχίζοντας μία καλή πορεία, η 

οποία ακολουθείται από τον Μάιο του τρέχοντος έτους ενώ στην τελευταία συνεδρία που 

πραγματοποιήθηκε, ο δείκτης έκλεισε παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 0,14%, διατηρώντας 

τις τιμές αρκετά υψηλότερα από τις χαμηλές τιμές που είχε παρουσιάσει το 2016. 

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 Η ισπανική τράπεζα CaixaBank ανακοίνωσε στις 20 Σεπτεμβρίου ότι ξεκίνησε την πώληση 

9,36% του κεφαλαίου που ανήκει στην ισπανική εταιρία ενέργειας Repsol. Σύμφωνα με την 

υπηρεσία αξιολόγησης Moody's Investor Service, η κίνηση αυτή είναι θετική. Ο οργανισμός 

υποστηρίζει ότι παρόλο που η οντότητα καταλανικής προέλευσης θα παρουσιάσει 

απώλειες 450 εκ. για το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η ενέργεια αυτή εξαλείφει τον 

κίνδυνο αγοράς που υπάρχει στην εν λόγω κεφαλαιακή επένδυση και τα περιουσιακά 

στοιχεία της τράπεζας θα σταθμιστούν, με αποτέλεσμα να υπάρξει ουδέτερη επίδραση, από 

πιστωτική άποψη, για τη ρυθμιστική φερεγγυότητα της τράπεζας μετά την ολοκλήρωση του 

προγράμματος πωλήσεων. 

  Η ισπανική τράπεζα Santander υποστηρίζει ότι δεν έχει κέρδος στην Ισπανία, αλλά 

καταβάλλει φόρους αξίας 1,130 δις ευρώ, με αποτέλεσμα να μη δημιουργείται ευνοϊκό 

επενδυτικό περιβάλλον για την τράπεζα. 

 Οι ισπανικές τράπεζες CaixaBank, Santander και BBVA είναι τρείς από τις 18 ευρωπαϊκές 

τράπεζες που παρουσιάζουν μεγαλύτερη αύξηση ρευστότητας για το δεύτερο τρίμηνο του 

έτους.  

 Το αμερικανικό περιοδικό Global Finance, επέλεξε την ισπανική τράπεζα CaixaBank ως την 

καλύτερη τράπεζα του κόσμου για ιδιώτες, για το έτος 2018.  

 Ο αμερικανικός επενδυτικός τραπεζικός όμιλος Blackstone αποτελεί τον μεγαλύτερο  

ιδιοκτήτη ακινήτων στην Ισπανία και διαχειρίζεται κτίρια αξίας 20 δις ευρώ, μεταξύ των 

οποίων ξενοδοχεία, γραφεία και άλλου είδους κτίρια.    

 Η Ισπανία είναι η χώρα με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη των ανώτατων στελεχών των τραπεζών 

ενώ το μέσο κέρδος των ανώτατων αυτών στελεχών είναι 2,14 εκ. ευρώ 

 Η ισπανική τράπεζα Santander είναι η τράπεζα με τη μεγαλύτερη παρουσία γυναικών 

στελεχών, αντιπροσωπεύοντας το 38% του συνόλου. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Τράπεζες 
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 Η ισπανική εταιρία ενέργειας Cepsa, θα πουλήσει μετοχές στους 8.500 εργαζομένους της 

στην Ισπανία με έκπτωση, κατά την επιστροφή της στο Χρηματιστήριο. Η συγκεκριμένη 

κίνηση αποτελεί τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη μετά την πώληση μεριδίου της εταιρίας 

στην  Aena, ο οποίος είναι ο πρώτος αερομεταφορέας στον κόσμο ανά αριθμό επιβατών. 

 Η κυβέρνηση της Αυστραλίας ανακοίνωσε την ανάθεση δύο αιολικών πάρκων στην χώρα, 

σε δύο ισπανικές εταιρίες ενέργειας, την Naturgy και την Acciona. 

 Η ισπανική εταιρία ενέργειας Endesa, έχει λάβει την εξουσιοδότηση από την Junta de 

Extremadura, το ίδρυμα στο οποίο οργανώνεται η αυτοδιοίκηση της Αυτόνομης Κοινότητας 

της Εξτρεμαδούρα, για την κατασκευή τριών φωτοβολταϊκών πάρκων στο Cáceres, στο 

οποίο θα επενδύσει 100 εκ. ευρώ, η έναρξη των οποίων έχει προγραμματιστεί για το 

επόμενο έτος.  

 

 Σύμφωνα με την έγκριτη ισπανική οικονομική εφημερίδα Εxpansión, ο μέσος όρος των 

ποσοστών ανεργίας στην ΕΕ μειώθηκε από  7,6% σε 6,8% μέσα σε ένα χρόνο,  αν και οι 

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών εξακολουθούν να είναι  μεγάλες. Πρώτη σε ανεργία η 

Ελλάδα με 19,1%, δεύτερη η Ισπανία με 15,2% έναντι των χωρών με τα χαμηλότερα 

ποσοστά, όπως η Δημοκρατία της Τσεχίας 2,3% και η Γερμανία 3,4%. Το μισό της μείωσης  

των συνολικά ανέργων στην ΕΕ οφείλεται κυρίως στην πτώση της ανεργίας που 

σημειώθηκε σε 4 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία και Γερμανία). Η Ελλάδα εξακολουθεί να 

έχει το μεγαλύτερο ποσοστό νεανικής ανεργίας 39,1%, με δεύτερη την Ισπανία 33,4% και 

τρίτη την Ιταλία 30,80%, σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

 
 
 

 Οι ισπανικές εταιρίες τηλεπικοινωνιών MasMóvil και  Vodafone ενώνουν τις δυνάμεις τους 

για την κάλυψη περιοχών με οπτικές ίνες. Η συμφωνία θα εφαρμοστεί προοδευτικά σε 

τέσσερα έτη και θα καλύπτει συνολικά 1,9 εκ. νοικοκυριά. 

 Η Women'secret, μία μεγάλη ισπανική εταιρία, η οποία ειδικεύεται στα γυναικεία εσώρουχα, 

και ανήκει στον κλωστοϋφαντουργικό όμιλο Cortefiel, ανοίγει ένα νέο κατάστημα στο Παρίσι 

και στοχεύει στην επέκτασή της στο γαλλικό έδαφος.  

 Το El Corte Inglés, εκ των σημαντικότερων δικτύων διανομής στην Ισπανία που αποτελείται 

από εταιρείες διαφορετικών μορφών, με κυριότερο το πολυκαταστήματα,  ανακοίνωσε το 

άνοιγμα 13 νέων καταστημάτων του αμερικανικού εμπορικού σήματος GAP σε διάφορα 

κέντρα στην Ισπανία για το φθινόπωρο-χειμώνα του τρέχοντος έτους. Με αυτούς τους 

νέους χώρους, το El Corte Inglés  θα κατέχει συνολικά 69 καταστήματα της συγκεκριμένης 

Εργασία 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

Ενέργεια 
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μάρκας.  

 Η Ifema (Institucion Ferial de Madrid), ο οποίος είναι ο επίσημος διοργανωτής εμπορικών 

εκδηλώσεων και εκθέσεων στην Ισπανία, ηγείται των ευρωπαϊκών εκθεσιακών κέντρων 

καθώς διαθέτει τα πιο σύγχρονα και καλύτερα συστήματα ασφαλείας.  

 Η ισπανική αεροπορική εταιρία Air Europa, θα συνδέσει τη Μαδρίτη με το Μοντεβιδέο της 

Ουρουγουάης, δημιουργώντας μία πτήση μέσω των Καταρρακτών Ιγκουασού που 

αποτελούν ένα από τα επτά φυσικά θαύματα του κόσμου.  Η αεροπορική εταιρία 

αναπτύσσει και άλλο το δίκτυό της, προσθέτοντας σύνδεση μεταξύ Μαδρίτης και Παναμά, 

ξεκινώντας στις 16 Φεβρουαρίου 2019. 

 Το λιμάνι της Βαρκελώνης εγκαινιάζει μία ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης αναφορικά με 

τις καινοτόμες πρωτοβουλίες που μετασχηματίζουν τον κόσμο της εφοδιαστικής αλυσίδας, 

των μεταφορών και των λιμένων σε διεθνές επίπεδο. 

 Έξι ισπανικά δικηγορικά γραφεία έχουν επιλεγεί για το βραβείο επιχειρήσεων που 

προσφέρουν τις καλύτερες και πιο σύγχρονες νομικές υπηρεσίες. Οι συγκεκριμένες 

επιχειρήσεις είναι σε θέση να ανταγωνιστούν ισότιμα με μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις.  

 Η γαλλική εταιρία τηλεπικοινωνιών Orange που δραστηριοποιείται στην Ισπανία ως Orange 

España, έχει ξεκινήσει εμπορική επίθεση στο τμήμα των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης της 

ισπανικής αγοράς. Έχοντας ως στόχο να ανταγωνιστεί τις ισπανικές εταιρίες 

τηλεπικοινωνιών Telefónica και Vodafone, έχει δημιουργήσει μία νέα θυγατρική, που 

ονομάζεται Orange B4B Technology, η οποία θα λειτουργήσει υπό την επωνυμία X by 

Orange. 

 
 

 

 Το Υπουργείο Ανάπτυξης κάνει πρόταση για τη συγκράτηση των τιμών στα ενοίκια στη 

Μαδρίτη και Βαρκελώνη κυρίως (όπου οι τιμές αυξήθηκαν αντιστοίχως τα τελευταία πέντε 

χρόνια κατά 38% και 47,5%), μέσω της δημόσιας χρηματοδότησης στην ανακαίνιση 

διαμερισμάτων που κατέχουν μεγάλες εταιρείες και που μέχρι τώρα δεν προσφέρονταν 

στην αγορά προς ενοικίαση (τράπεζες, επενδυτικά ταμεία και εταιρείες διαχείρισης 

ενοικίων), με αντάλλαγμα την ενοικίασή τους σε τιμές κάτω της αξίας της αγοράς για 

ορισμένο χρονικό διάστημα. 

 Η τιμή των κατοικιών μειώνεται κατά 4,5% τον Ιούλιο, και είναι η πρώτη μείωση που 

παρατηρείται σε διάστημα δύο ετών. Κατά τον έβδομο μήνα του τρέχοντος έτους, 

καταγράφηκαν στην Ισπανία 52.014 συναλλαγές που αφορούν τα ακίνητα, ένας αριθμός 

που έχει παρουσιάσει αύξηση κατά 0,6% συγκριτικά με το προηγούμενος έτος.  

 Η ισπανική τράπεζα Bankia και η Haya Real Estate, η οποία είναι η επιχείρηση που 

διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν στην τράπεζα, έχουν διαθέσει προς 

πώληση περισσότερα από 4.300 ακίνητα, με έκπτωση που φθάνει το 40% σε όλο την 

ισπανική επικράτεια.  

Ακίνητα 
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 Ο τουρισμός στην Ισπανία παρουσίασε μείωση λόγω του ανταγωνισμού, καθώς οι 

τουρίστες αναζήτησαν τον ήλιο και τη θάλασσα στην Τουρκία, Αίγυπτο, Τυνησία και Ελλάδα 

( άνοδος κατά 14%). Από το ρεκόρ αυξήσεων που σημειώθηκε για το 2017 στην Ισπανία ( 

81,8 εκατομμύρια επισκεπτών στο σύνολο), τον Ιούλιο 2018 οι διανυκτερεύσεις μειώθηκαν 

κατά 2,76% και ειδικά στην Καταλονία κατά 5,68%. Η μείωση αφορά τόσο τον εσωτερικό 

τουρισμό (μείωση κατά 1,26%) όσο και τον διεθνή τουρισμό (μείωση κατά 2,09%).  

 Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα «El País», η μείωση των διεθνών αφίξεων τουριστών 

που σημειώθηκε φέτος στην Ισπανία (-4,9% για τον Ιούλιο) οφείλεται όχι μόνο στον 

ανταγωνισμό που προκαλείται από την Τουρκία και την  Τυνησία, αλλά και στην ασυνήθη 

ζέστη που επηρέασε την Βόρειο Ευρώπη, βάζοντας φρένο σε εκατοντάδες τουρίστες της 

τελευταίας στιγμής. Οι επισκέπτες τον Ιούλιο στη Ισπανία ανήλθαν σε 9,98 εκ., ένας  

αριθμός μικρότερος σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη 

πτώση από το 2010. 

 Οι πελάτες της ισπανικής τράπεζας CaixaBank λαμβάνουν έκπτωση ύψους 4%, κατά την 

κράτησή τους για διανυκτέρευση σε καταλύματα που προσφέρονται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας Booking.com. 

 Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Airbnb φιλοξένησε 3,6 εκ. τουρίστες το καλοκαίρι του 2018. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των κρατήσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσω της 

συγκεκριμένης πλατφόρμας, η Ισπανία υπήρξε ο τέταρτος πιο δημοφιλής προορισμός ενώ 

οι πόλεις Βαρκελώνη, Μαδρίτη και Βαλένθια ήταν οι ισπανικοί προορισμοί με τις 

περισσότερες κρατήσεις.  

 Η Red.es, μια ισπανική δημόσια επιχείρηση, επιλέγει 24 έξυπνα τουριστικά έργα με 

συνολική επένδυση ύψους 68,3 εκ. ευρώ. Εννέα αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας, η 

Ανδαλουσία, η Αραγονία, τα Κανάρια Νησιά, η Καταλονία, η Κοινότητα της Βαλένθια, η 

Εστρεμαδούρα, η Γαλικία, οι Βαλεαρίδες Νήσοι και η Χώρα των Βάσκων, αποτελούν μέρος 

του σχεδίου αυτού. Η συγκεκριμένη ενέργεια συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου 

Έξυπνων Εδαφών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Τουρισμός 
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Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 

CPHI Worldwide- FDF- ICSE- INNOPACK- P-MEC – bioLIVE 
Feria de Madrid, 09-11 Οκτωβρίου 2018  
 
ESTAMPA – Madrid Games Week 
Feria de Madrid, 18-21 Οκτωβρίου 2018  
 
1001 BODAS 
 Feria de Madrid, 19-21 Οκτωβρίου 2018  
 
FRUIT ATTRACTION – FLOWER & GARDEN ATTRACTION 
Feria de Madrid, 23-25 Οκτωβρίου 2018  
 
ORTO MEDICAL CARE 
Feria de Madrid, 25-26 Οκτωβρίου 2018 
SALÓN LOOK Santiago de Chile 
Feria de Madrid, 27-29 Οκτωβρίου 2018  
GUÍA PEÑÍN 
Feria de Madrid, 29-30 Οκτωβρίου 2018  
 

 

 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

https://contrataciondelestado.es/

