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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 

 

 

 
 

 

Οικονομικές εξελίξεις 

 

 

 

Ισπανική οικονομία: Για το 2018 αναμένεται αύξηση του ΑΕΠ της τάξεως του 2.5%, σύμφωνα 

με την Τράπεζα της Ισπανίας. Ανάλογες είναι και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

σχετικά με την ισπανική οικονομία, η οποία υπολογίζεται ότι θα αυξηθεί κατά 3,1% το 2017 και 

2,5% το 2018. 

 

Ζήτηση και Οικονομική δραστηριότητα: Το τρίτο τρίμηνο του έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 

0,8% (ελαφριά μείωση σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο που ήταν 0,9%).  

Η πολιτικοοικονομική κρίση στη Καταλονία επηρέασε αρνητικά τον τουρισμό και την ιδιωτική 

κατανάλωση, γι αυτό αναμένεται περαιτέρω μείωση του ρυθμού ανάπτυξης την τελευταία 

περίοδο του έτους.  

Οι όροι χρηματοδότησης για τις οικογένειες εξακολουθούν να είναι πολύ ευνοϊκοί και η ζήτηση 

νέων στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων συνεχίζει να αυξάνεται, κάτι το οποίο σε 

συνδυασμό με την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας θα συμβάλλει στην αύξηση της 

κατανάλωσης. 

 

Αγορά Εργασίας: Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το τρίτο τρίμηνο τ.ε., οι 

απασχολούμενοι ξεπέρασαν τα 19 εκατομμύρια για πρώτη φορά μετά το 2009. Ο ρυθμός 

αύξησης των νέων θέσεων εργασίας υπολογίζεται στο 2,8%. Το ποσοστό των ανέργων 

μειώθηκε στα 3,73 εκατομμύρια άτομα, οπότε το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 16,4%. Ήδη 

από τις αρχές του τετάρτου τριμήνου, στην κοινωνική ασφάλιση καταγράφηκαν θετικά 

αποτελέσματα-μόνο τον Οκτώβριο αυξήθηκαν οι εγγραφές κατά 94.368 ασφαλισμένους. 

 

 

 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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Τιμές: Ο πληθωρισμός κυμάνθηκε σε μεσαία επίπεδα, συγκεκριμένα κάτω από 2% για τους 

τελευταίους μήνες και 1,6% για τον Οκτώβριο. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι αυξημένες τιμές του 

πετρελαίου, λόγω της υψηλής διεθνούς ζήτησης, των φυσικών καταστροφών στις ΗΠΑ και των 

γεωπολιτικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. 

 

Δημόσιος Τομέας: Το δημόσιο έλλειμμα μειώθηκε στο -2,3% του ΑΕΠ, μία ποσοστιαία μονάδα 

λιγότερο από την ίδια περίοδο του περασμένου έτους. 

  

Οι αποδόσεις των μετοχών κατά την τρέχουσα 

περίοδο διανύουν «χρυσή εποχή». Τα μερίσματα αυξήθηκαν το τρίτο τρίμηνο κατά 14,5%, 

δηλαδή στα 328,1 δισεκατομμύρια δολάρια (278,720 εκατομμύρια ευρώ). Τα στοιχεία αυτά 

δείχνουν τον ταχύτατο ρυθμό ανάπτυξης των τριών τελευταίων ετών και αντιπροσωπεύουν ένα 

νέο ρεκόρ στην κατανομή των μερισμάτων.  Η Ισπανία προς το παρόν ηγείται της κατάταξης 

των ευρωπαϊκών χωρών με τις υψηλότερες αποδόσεις με διανομή μερισμάτων αξίας 6.500 εκ 

δολαρίων (5.510,58 εκ. ευρώ). 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

Τρεις από τις μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες, CaixaBank, Bankia και 

Abanca, θα είναι ανάμεσα στις πρώτες μεταξύ των οκτώ χωρών που 

συμμετέχουν στη SEPA,  που θα θέσουν σε εφαρμογή τις άμεσες διατραπεζικές ευρωπαϊκές 

συναλλαγές. Η ΒΒVA και η Santander  δεν συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο, καθώς προκειμένου 

να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου μοντέλου συναλλαγών χρειάζεται να 

εκσυγχρονίσουν τα συστήματά τους. Οι εν λόγω τράπεζες έχουν θέσει ως προτεραιότητά τους 

την τεχνολογική ανάπτυξη καθώς και την ψηφιοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών.  

 

 Το Υπουργείο Ενέργειας και Τουρισμού σκοπεύει να παγώσει εκ νέου 

τα τέλη ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για το 2018 για τέταρτο συνεχόμενο 

έτος. 

 Το κόστος ηλεκτρισμού των μεγάλων επιχειρήσεων, αναμένεται να αυξηθεί τεχνητά το 

δεύτερο εξάμηνο τ.έ., για το λόγο ότι από τον Ιούλιο ξεκίνησε να υπολογίζεται σε 

ημερήσια βάση, αντί της μηνιαίας που ίσχυε έως τώρα.  

 Ο Ισπανός Υπουργός Ενέργειας, κ. Álvaro Nadal, επιμένει για τη διατήρηση σε 

λειτουργία εργοστασίων πυρηνικής ενέργειας και άνθρακα, προκειμένου να αποφευχθεί 

μία αύξηση της τιμής, η οποία θα είχε αρνητικές συνέπειες ιδιαίτερα για τις μεγάλες 

εταιρείες που αποτελούν τους σημαντικότερους καταναλωτές. Το Υπουργείο επιχειρεί 

να δώσει κίνητρα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της παραγωγής 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Τράπεζες 
 

Ενέργεια 
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ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να συνεχίσουν τη λειτουργία τους. Μεταξύ άλλων, 

εισηγείται καθιέρωση διαδικασίας δημοπρασίας τριών φάσεων, πριν τη διακοπή 

λειτουργίας των εκάστοτε εργοστασίων-η οποία όμως υπόκειται σε αμφισβητήσεις εκ 

μέρους των εταιρειών. 

 

 

 

 Σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση για την αγορά εργασίας που συνέταξε η 

Infoempleo και η Adecco, στην Ισπανία, περισσότερες από τις μισές εταιρείες (52%) 

πάγωσαν τους μισθούς των υπαλλήλων τους, το 18,2% μείωσε τους μισθούς των 

υπαλλήλων και μόνο το 13% τους αύξησε. Επιπλέον, το 11,5% αύξησε το μεταβλητό 

μέρος του ποσού της αποζημίωσης και το 5,4% το μείωσε. 

 Πάνω από το 75% της νέας απασχόλησης στην Ισπανία βρίσκεται σε τέσσερις 

αυτόνομες κοινότητες: στη Μαδρίτη (όπου αντιστοιχεί το 26% των προσφορών), στην 

Καταλονία (22,4%), στη Χώρα των Βάσκων (12,15%) και στην Ανδαλουσία (9,3%). Αυτή 

η περιφερειακή συγκέντρωση αποτελεί πρόβλημα για την υπόλοιπη Ισπανία, που 

βλέπει να μειώνεται ο δυναμισμός της απασχόλησης στις υπόλοιπες περιφέρειές της. 

 Οι θέσεις σχετικά με το εμπόριο και τις πωλήσεις αντιπροσωπεύουν για άλλη μια χρονιά 

το ένα τρίτο των προσφορών εργασίας, ακολουθούμενες από τις θέσεις για 

μηχανικούς(22,5%) και τις θέσεις στον κλάδο της τεχνολογίας και των τηλεπικοινωνιών 

(8,5%). 

 Η παράλυση των Γενικών Κρατικών Προϋπολογισμών για το 2018, λόγω της 

σύγκρουσης με την Καταλονία, κατέβαλε τις διαπραγματεύσεις που είχε αναπτύξει το 

Δημόσιο με τα συνδικάτα των δημοσίων υπαλλήλων για να ξεκινήσει το 2018 διαδικασία 

ανάκτησης μισθών για τα επόμενα τρία χρόνια. Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση 

του Υπουργείου Οικονομικών, στα καλύτερα οικονομικά σενάρια, οι δημόσιοι υπάλληλοι 

θα βιώσουν αύξηση μισθών κατά 8% από το 2020 και έπειτα. 

 

 

 

 Η κυβέρνηση της Αραγονίας σκοπεύει να ανακοινώσει βοήθεια συνολικής αξίας 20 

εκατομμυρίων ευρώ για τη διευκόλυνση της ενσωμάτωσης των νέων στον αγροτικό 

τομέα. 

 Το κρασί, το πετρέλαιο, το τουρσί, το ζαμπόν, το κρέας και τα γλυκά είναι μερικά από τα 

προϊόντα της Αραγονίας που παρουσιάστηκαν αυτόν τον μήνα σε 16 εισαγωγείς από 

Ρωσία, Λευκορωσία, Αζερμπαϊτζάν και Καζακστάν σε μια επιχειρημαιτκή αποστολή που 

είχε σκοπό να προωθήσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και να ενισχύσει τις εξαγωγές. 

 Η κατανάλωση ελαιολάδου μειώθηκε στην Ισπανία στο χαμηλότερο επίπεδό της για τα 

τελευταία πέντε χρόνια, γεγονός όμως που κατάφερε να αντισταθμίσει με την έντονη 

πρόοδο των εξαγωγών της. Στο τέλος της τελευταίας περιόδου 2016/2017 στις 30 

Εργασία 

Αγροτικός τομέας  
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Σεπτεμβρίου, με μικρή συγκομιδή, οι πωλήσεις ελαιολάδου στην εγχώρια αγορά 

μειώθηκαν στους 457.200 τόνους, ήτοι 8,9% λιγότερο από ό, τι στην προηγούμενη. Ο 

λόγος είναι η απότομη άνοδος των τιμών κατά τη διάρκεια του έτους. 

 

 

 

 

 

 Στην αντίστοιχη ψηφοφορία στις 20 Νοεμβρίου τ.έ., στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τη 

νέα έδρα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων, η υποψηφιότητα της Βαρκελώνης 

αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο. Σημειώνεται ότι πριν από το δημοψήφισμα της 1ης 

Οκτωβρίου, η Βαρκελώνη ήταν φαβορί, τόσο λόγω τοποθεσίας όσο και λόγω τεχνικής 

προετοιμασίας. 

 Η ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων ΝΗ απορρίπτει την προσφορά συγχώνευσης του 

ομίλου Βarceló και αποφασίζει να θέσει σε εφαρμογή το δικό της στρατηγικό σχέδιο 

δράσης. 

 Με τα αποθέματα νερού στο 37% της συνολικής χωρητικότητάς τους, το χαμηλότερο 

ποσοστό των τελευταίων 22 χρόνων, ο μηχανισμός των τιμών είναι το «κλειδί» για την 

εξοικονόμηση υδάτινων πόρων. Απαραίτητη κρίνεται η επιβάρυνση υπό ίσους όρους, 

τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα, μιας και ο πρώτος είναι εκείνος ο 

οποίος μέχρι σήμερα αναλάμβανε την κάλυψη του μεγαλύτερου μέρους του κόστους 

νερού με ποσοστό 82%, έναντι 56% του δημοσίου τομέα. 

 

 

 

 Η Douglas ολοκλήρωσε την εξαγορά των 102 αρωματοπωλείων «Perfumerías Ιf», 

καθώς και της πλατφόρμας ηλεκτρονικού εμπορίου της εταιρείας. Έπειτα από αυτή την 

ενέργεια και την εξαγορά του ομίλου Bodybell φέτος, η επιχείρηση Douglas διαθέτει 382 

καταστήματα σε όλες τις περιοχές της χώρας. Με την εξαγορά του Bodybell και των 

καταστημάτων Perfumerías If, η Douglas πλέον βρίσκεται στην πρώτη θέση της 

ισπανικής αγοράς ομορφιάς. 

 

 
Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις 

 Σύμφωνα με την εφημερίδα ιατρικού περιεχομένου Planta Doce, οι ισπανικές εισαγωγές 

ελληνικών φαρμάκων αυξήθηκαν κατά 99,8 % τους πρώτους εννέα μήνες του 2017, με 

ένα κύκλο εργασιών 49,24 εκατ. ευρώ.  

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

Αγοραπωλησίες 
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 Ο Ισπανικός Όμιλος Logistics Gefco εγκαινίασε και επισήμως την ελληνική θυγατρική 

του, ενισχύοντας έτσι την παρουσία του στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σημειώνεται ότι η 

Ελλάδα έχει εξαιρετική θέση στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη.  

 

 
 
 

 

Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 

FITUR (διεθνής έκθεση τουρισμού) Μαδρίτη, 17-21 Ιανουαρίου 2018 

http://www.ifema.es/fitur_01  

PROMOGIFT (διεθνής έκθεση για είδη δώρου) Μαδρίτη, 23-25 Ιανουαρίου 2018 

http://www.ifema.es/promogift_01  

BISUTEX (διεθνής έκθεση κοσμημάτων και αξεσουάρ) http://www.ifema.es/bisutex_01  

MADRIDJOYA (διεθνής έκθεση μοντέρνου κοσμήματος και ωρολογοποϊίας) 

http://www.ifema.es/madridjoya_01  

Μαδρίτη, 31 Ιανουαρίου-4 Φεβρουαρίου 2018 

INTERGIFT (διεθνής έκθεση ειδών δώρου και διακόσμησης) Μαδρίτη, 31 Ιανουαρίου-4 

Φεβρουαρίου 2018  

http://www.ifema.es/intergift_01 

  

 

 

Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 
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