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     ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                                        
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        Μαδρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2018 
      

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΣΠΑΝΙΑΣ – ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 

 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 

 

 Το επίπεδο του ισπανικού χρέους θα διατηρηθεί κοντά στο 97% του ΑΕΠ, πολύ μακριά από 

το στόχο που τέθηκε για το 2020, για ποσοστό 60% του ισπανικού ΑΕΠ. 

 Η ζήτηση και η οικονομική δραστηριότητα διατηρούν ισορροπημένο ρυθμό ανάπτυξης, 

λόγω της μικρότερης δυναμικής διαφόρων παραγόντων (χαμηλή τιμή πετρελαίου, μείωση 

φόρων, αποφάσεις για την τόνωση της αγοράς). 

 Παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, παρά τον αρχικό φόβο και την 

αβεβαιότητα που δημιούργησε η πολιτική κρίση στην Καταλονία. 

 Όσον αφορά τις εξαγωγές, η καλή πορεία συνεχίζεται και στις αρχές του 2018 με πολύ 

θετικό πρόσημο (αύξηση κατά 2,2%), παρά το γεγονός πως το έλλειμμα του εμπορικού 

ισοζυγίου φτάνει σε ποσοστό το 31%. Στις εισαγωγές, καταγράφεται αύξηση 10,5% λόγω 

της αύξησης του ΑΕΠ και της τιμής του πετρελαίου.  

 Το ισοζύγιο στην αγορά εργασίας, παρά τη λήξη της εποχικής απασχόλησης την περίοδο 

των εορτών των Χριστουγέννων, εκτιμάται ότι θα συνεχίσει τη θετική του πορεία για την 

ανάκαμψη του κλάδου μέσα στο 2018, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 3,4%. Η καταγεγραμένη 

ανεργία υπολογίζεται σε 3.474.525 ανέργους.  

 Το ποσοστό πληθωρισμού συνεχίζει την πτωτική του πορεία παρά την αύξηση των τιμών 

του πετρελαίου. 

 Οι προβλέψεις σχετικά με το Ισπανικό ΑΕΠ παρουσιάζουν μια αύξηση του δείκτη κατά 0,7% 

για το πρώτο τρίμηνο του 2018, σε συνέχεια της ανόδου που σημείωσε την τελευταία 

περίοδο του προηγούμενου έτους.  

 Σημειώθηκε βελτίωση του Δείκτη της Ανταγωνιστικότητας κατά 0,2% έναντι της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 Οι πρώτες προβλέψεις για το 2018 υποδηλώνουν πως η ανεργία θα κυμανθεί κοντά στο 

15% ενώ ο ρυθμός αύξησης θέσεων εργασίας φθάνει το 2% με τη δημιουργία 400.000 νέων 

θέσεων. 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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Ο Ibex δεν μπόρεσε να υπερκαλύψει τις απώλειες από την αρχή του χρόνου και ήδη μειώθηκε 

κατά 2% του ετήσιου ποσοστού. Παρά το θετικό πρόσημο της τελευταίας εβδομάδας του μήνα  

(0,54%), λόγω των αποδόσεων μεγάλων επιχειρήσεων όπως η Telefónica, απώλεσε ποσοστό 

της τάξεως του 0,55% το μήνα Φεβρουάριο 2018. 

 

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

 

 

 Αντιπρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας εκλέχθηκε 

από το συμβούλιο των Υπουργών της Ευρωζώνης ο Ισπανός Υπουργός Οικονομίας και 

Ανταγωνιστικότητας, Luis de Guindos, ενώ αναμένεται και η εκλογή του από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Μάρτιο τ.έ.. Παράλληλα, εντός του 2019, αναμένεται η λήξη της 

προεδρίας Draghi στην Επιτροπή. 

 Ο Ισπανικός τραπεζικός όμιλος Sabadell παρουσίασε το νέο τριετές στρατηγικό πλάνο του, 

με το οποίο προβλέπει αυξημένα κέρδη έως το 2020, που αγγίζουν το 80% σε σχέση με το 

2017, αποδεικνύοντας πως ο όμιλος έχει ξεπεράσει την κρίση της μη αποδοτικότητας ιδίων 

κεφαλαίων.  

 Ο ιδιωτικός τραπεζικός όμιλος από την Ανδόρα, Andbank, αύξησε στο τέλος του 2017 τα 

κέρδη του στα 5,7 εκ. ευρώ, μια αύξηση της τάξεως του 36%, σημειώνοντας την καλύτερη 

απόδοσή του από την εκκίνηση της δραστηριότητας του στην Ισπανία. 

 

 

 Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ανακοίνωσε τον έλεγχο τεσσάρων κρατών μέλων 

(Ισπανία, Ελλάδα, Γερμανία, Πολωνία) για την αξιοποίηση των κοινοτικών επιδοτήσεων στις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο έλεγχος θα ξεκινήσει από τα ποσά που χορηγήθηκαν το 

2009 ενώ θα περιλαμβάνει και επίσκεψη σε μερικές από τις ενεργειακές εγκαταστάσεις. 

Σημειώνεται ότι η Ισπανία με την Πολωνία λαμβάνουν το 40% των κονδυλίων. 

 Ο κεντρικός σταθμός λεωφορείων της Σαραγόσας είναι ο πρώτος σταθμός της χώρας που 

θα αγοράζει απευθείας την ενέργεια που καταναλώνει. Σκοπός αυτής την πρωτοβουλίας 

είναι η ανεξαρτητοποίηση από τις συμβιβαστικές προτάσεις που προτείνουν οι εταιρείες 

παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. 

 Ο επιχειρηματικό όμιλος που εξειδικεύεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Forestalia, 

ανέλαβε την κατασκευή επτά αιολικών πάρκων σε Ισπανικό έδαφος, έργο το οποίο 

ελέγχθηκε και από το Υπουργείο Ενέργειας για να ωφελήσει επτά δήμους από τρείς 

περιοχές. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Τράπεζες 
 

Ενέργεια 
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 Νομοσχέδιο για τη μείωση των συμβασιούχων στο δημόσιο τομέα συζητάται μεταξύ του 

Υπουργείου Οικονομικών και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, προκειμένου να κλείσει η 

συμφωνία. Το ποσοστό των συμβασιούχων βρίσκεται τώρα στο 24,1% με στόχο να μειωθεί 

στο 8% το 2020. 

 Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δημοσιοποίησε στην Ισπανική δικαστική αρχή την πρότασή του 

σχετικά με το δικαίωμα στην εργασία των εγκύων γυναικών. Η εν λόγω πρόταση δίνει τη 

δυνατότητα σε έναν εργοδότη να συμπεριλάβει μια έγκυο εργαζόμενη σε συλλογική 

απόλυση. Μολονότι δέχεται την Ισπανική νομοθεσία, υποστηρίζει πως η νομοθεσία 

απαγορεύει ρητά την απόλυση εγκύων προληπτικά και δεν ορίζει τη μη δυνατότητα 

απόλυσης εκ των υστέρων.  

 Το μισθολογικό κόστος μειώθηκε κατά 8% και οι δαπάνες για συντάξεις αυξήθηκαν κατά 

33% από το 2008. Η αγοραστική αξία του εθνικού μισθού μειώθηκε κατά 1,7% σε διάστημα 

δύο ετών. 

 

 

 Η κοινότητα της Αραγονίας ανακοίνωσε τη διάθεση επιχορηγήσεων ύψους 4 εκ. ευρώ για 

την προώθηση οίνων. Οι επιχορηγήσεις αυτές θα έχουν σκοπό την προώθηση των 

προϊόντων σε τρίτες χώρες ή την αύξηση των επενδύσεων στον τομέα της 

αμπελουργίας. 

 Σημειώθηκε αύξηση των ισπανικών εξαγωγών αγροτικών εξοπλισμών κατά 10%, ως 

αποτέλεσμα της βελτίωσης του οικονομικού περιβάλλοντος σε χώρες, όπως η Γαλλία. Η 

αύξηση αυτή έρχεται μετά από τρία χρόνια πτώσης των ισπανικών εξαγωγών στον 

κλάδο. 

 Η εξαγωγή λεμονιών μειώνεται εξαιτίας της αυξημένης ανταγωνιστικότητας της Αιγύπτου 

στον τομέα. Παρά το γεγονός πως το προϊόν ήταν από τα βασικά εξαγώμενα για την 

Ισπανία, η Αίγυπτος καταλαμβάνει τις βασικές αγορές με παραγωγές χαμηλότερης 

ποιότητας αλλά σε πολύ χαμηλότερη τιμή. 

 

 

 

 

 Ολοκληρώνεται την πρώτη Μαρτίου η Διεθνής Έκθεση World Mobile Congress στην 

Καταλανική Πρωτεύουσα της Βαρκελώνης, παρουσία περισσότερων από 2.300 εκθέτες,  

108.000 συμμετοχές και 170 διεθνείς αντιπροσωπίες από 208 κράτη. Σε ένα από τα 

μεγαλύτερα παρόμοια κλαδικά συνέδρια παρουσιάστηκαν αναλύσεις για καινοτομίες που 

επηρεάζουν τον τεχνολογικό τομέα, όπως η νέα γενιά ασύρματου δικτύου 5G, η τεχνητή 

νοημοσύνη και οι διαδικτυακές αγορές. 

Εργασία 

Αγροτικός τομέας  
 
 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 
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Παρά τις αμφιβολίες και τους φόβους που δημιούργησε η πολιτική κρίση της Καταλονίας, οι 

διοργάνωση χαρακτηρίσθηκε για ακόμα μια χρονιά από μεγάλη επιτυχία, ενώ η 

διοργανώτρια αρχή, GSM, επανέλαβε τη δέσμευσή της για τη συνέχιση της συνεργασίας με 

τις αρχές της Βαρκελώνης. 

Το συνέδριο απασχόλησε πάνω από 13.000 εργαζομένους δίνοντας ώθηση τόσο στην 

τοπική οικονομία αλλά και εν γένει στην Ισπανική οικονομία. Σημειώνεται ότι η Βαρκελώνη 

στη διάρκεια αυτών των ημερών αύξησε θεαματικά την τουριστική της κίνηση. 

 Από Ελληνικής πλευράς, ο Σύνδεσμος Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ) 

παρουσίασε τις δράσεις του στο περίπτερο 8.1 του εκθεσιακού χώρου. Θα ακολουθήσει 

αναλυτικό σημείωμα του Γραφείου μας για την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση. 

 Η Καταλανική τράπεζα, CaixaBank, αγόρασε το 50% των μετοχών του ομίλου λιανικού 

εμπορίου τροφίμων, Dia. Η τράπεζα ήδη από το παρελθόν παρείχε πιστωτικές κάρτες 

στους πελάτες της ClubDia. 

 Η εταιρία τηλεπικοινωνιών, Telefónica, αύξησε τα κέρδη της κατά 32% και μείωσε το χρέος 

της κατά 9%, στα 44.230 εκ. ευρώ. Μεταξύ των στόχων για το 2018, βρίσκεται η αύξηση 

των εσόδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος.   

 Ο Ισπανικός όμιλος ένδυσης και υπόδησης Inditex έκλεισε την τελευταία εβδομάδα του 

μήνα με πτώση 7,06%, σημειώνοντας τη χειρότερη συνεδρίαση στο χρηματιστήριο σε εννέα 

συνεχόμενα χρόνια από τον Μάρτιο του 2009. Ο όμιλος έπεσε 10% κάτω από τις 

προβλέψεις των κερδών προ τόκων, φόρων και απόσβεσης (EBITDA). 

 
 

 Επίκειται συνεργασία Iberdrol και Sabadell για την κατασκευή 1.500 κατοικιών σε όλη την 

Ισπανία. Το έργο θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί η πώληση του έργου σε μια εκ των δύο 

διεκδικητών (Oaktree και Goldman Sachs). 

 Σημειώθηκε αύξηση στην αγοροπωλησία κατοικιών στη χώρα, με τον μεγαλύτερο αριθμό 

συμβολαίων στο διάστημα της κρίσης, 464.423 συμβόλαια ακινήτων. Η αύξηση αυτή είναι 

της τάξης του 14,6% σε σχέση με το 2016. 

 Η εταιρία κατασκευής και πώλησης ακινήτων, Neinor Homes, εγγυάται την αγορά 

οικοπέδων χωρίς την άδεια της πολεοδομίας. Προκειμένου να μειώσει το ρίσκο, η εταιρία 

προτείνει επιλογές με μια μικρή δαπάνη, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 10% της τιμής του 

ακινήτου και η οποία θα πιστώνεται μόνο εφόσον τα οικόπεδα λάβουν νομική άδεια. 

 

 Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, η Ισπανία σημειώνει ρεκόρ 

επισκεψιμότητας από αλλοδαπούς τουρίστες, αγγίζοντας τα 81,8 

εκατομμύρια και αύξηση της τάξης του 8,6% συγκριτικά με το 2016. Συνεπώς, 

κατέστη η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε προτιμήσεις μετά τη Γαλλία, αφήνοντας 

τις Η.Π.Α. στην τρίτη θέση. Πλήγμα βέβαια έχει δεχθεί ο τουρισμός στην Καταλονία 

για το τελευταίο τρίμηνο του 2017, όπου σημειώθηκε πτώση της τάξεως του 7% και 

232.000 λιγότερων ξένων τουριστών σε σύγκριση με το τελευταίο εξάμηνο του 

2016. Η μεγαλύτερη πτώση παρουσιάστηκε τον Δεκέμβριο του 2017 (13,91%). 

Τουρισμός 

Ακίνητα 
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 Ανακοινώθηκε η κατασκευή ενός νέου Terminal δορυφόρου στο αεροδρόμιο της 

Βαρκελώνης El Prat πριν από το 2026, το οποίο θα συνδέεται με το Terminal 1 μέσω ενός 

αυτόματου τρένου και θα εξυπηρετεί 70 εκατομμύρια επιβατών. Είναι μια επένδυση ύψους 

1,9 δις ευρώ. Σκέψεις επίσης υπάρχουν για ενοποίηση των αεροπορικών συστημάτων της 

Βαρκελώνης και της Χιρόνα και διασύνδεση των δύο με υπερταχεία σιδηροδρομική γραμμή 

AVE στο κέντρο της Βαρκελώνης. 

 Η Ισπανία βρίσκεται στις πρώτες θέσεις των χωρών με τουριστικό ενδιαφέρον σε σχέση με 

τις υψηλές τιμές των ξενοδοχείων και καταλυμάτων της. Έχει σημειώθει αύξηση των τιμών 

από το 2008 έως και το 2017 της τάξεως του 21,7%, μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα της 

χώρας στο διεθνή τουρισμό. 

 
 
 

 
Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 

MOMAD SHOES (διεθνής έκθεση υποδήματος και αξεσουάρ) 
http://www.ifema.es/momadshoes_01 
Μαδρίτη, 2-4 Μαρτίου 2018 

FARMAFORUM (Biotechforum/ Cosmeticaforum/ Labforum (έκθεση για τη βιομηχανία 
φαρμάκων και καλλυντικών) 
http://farmaforum.es/ 
Μαδρίτη, 7-8 Μαρτίου 2018  

WATM Congress (Συνέδριο για τον τομέα διαχείρισης της εναέριας κυκλοφορίας) 
https://www.worldatmcongress.org/ 
Μαδρίτη, 6-8 Μαρτίου 2018 
INFARMA Madrid (Ευρωπαϊκό Συνέδριο Φαρμάκων) 
http://infarma.es/ 
Μαδρίτη, 13-15 Μαρτίου 2018 

 

 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 
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