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 Μαδρίτη, 12 Δεκεμβρίου 2022 
   

ΘΕΜΑ: Διετής παράταση ισχύος μέτρου αναστολής εξαγορών στρατηγικών ισπανικών 

επιχειρήσεων από χώρες εκτός της Ε.Ε. 

 

Σύμφωνα με εδώ κυβερνητικές πηγές, η ισπανική Κυβέρνηση ετοιμάζεται να προεκτείνει χρονικά το 
μέτρο αναστολής των εξαγορών ισπανικών επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα από 
επιχειρηματικούς Ομίλους συμφερόντων εκτός Ε.Ε., το οποίο είχε θεσπισθεί τον Μάρτιο 2020, στο 
ξεκίνημα της πανδημίας, για να προστατεύσει εταιρείες σε βασικούς τομείς από ξένες επιθετικές 
προσφορές εξαγοράς. Το εν λόγω μέτρο, το οποίο είχε αρχικά υιοθετηθεί στις 17/3/2020 με κύριο 
σκοπό να αποτρέψει την περαιτέρω κατάρρευση του ισπανικού Χρηματιστηρίου, δίνει στην ισπανική 
Κυβέρνηση την δυνατότητα να ασκήσει κάποιου είδους «βέτο» στην είσοδο ξένων κεφαλαίων εκτός 
Ε.Ε. σε στρατηγικούς τομείς της ισπανικής οικονομίας. Η ισχύς του μέτρου πρόκειται να λήξει στις 
31 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους, ενώ με την πρωτοβουλία της η ισπανική Κυβέρνηση πρόκειται να 
παρατείνει την ισχύ του έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, διευρύνοντας, σύμφωνα με τις ως άνω πηγές, 
το πεδίο ισχύος αυτής, συμπεριλαμβάνοντας τις πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, καθώς και την 
σε τακτική και συχνή βάση δραστηριοποίηση ξένων Ομίλων στους τομείς της ενέργειας και των 
υποδομών. Ως λοιποί τομείς στρατηγικής σημασίας που καλύπτονται από το εν λόγω θεσμικό 
πλαίσιο αναφέρονται οι μεταφορές, η ύδρευση, η ρομποτική, τα μέσα ενημέρωσης, η ασφάλεια στον 
κυβερνοχώρο, οι τηλεπικοινωνίες και η άμυνα. 
 
Σημειώνεται ότι το ως άνω «τείχος προστασίας» ισπανικών επιχειρήσεων στρατηγικού χαρακτήρα 
από εξαγορές από το εξωτερικό, αναπτύχθηκε στη βάση δύο Βασιλικών Διαταγμάτων, εκ των 
οποίων το μεν πρώτο προέβλεπε αρχικά την δυνατότητα άσκησης «βέτο» σε εξαγορά μεριδίου άνω 
του 10% ισπανικών εταιρειών στρατηγικού χαρακτήρα από επενδυτές εκτός Ε.Ε., το δε δεύτερο, 
που τέθηκε σε ισχύ λίγο καιρό αργότερα, επεξέτεινε την θεσμική κάλυψη ώστε να αποτρέψει 
επενδυτές εκτός Ε.Ε. από το να παρακάμψουν το σύστημα δημιουργώντας εταιρείες σε χώρες της 
Ε.Ε. και ασκώντας απόπειρες εξαγοράς ισπανικών Ομίλων, οπότε ουσιαστικά σταμάτησε τον δρόμο 
και για εξαγορές από επενδυτές εντός Ε.Ε., που ανήκουν σε συμφέροντα χωρών εκτός Ε.Ε.  
 

 

          

  

 

 

        Παντελής Γκάσιος 
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