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Πληθωρισμός  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε 

σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), 

ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ισπανία 

τον Ιανουάριο, έπειτα από πέντε διαδοχικούς 

μήνες πτωτικής πορείας, κατέγραψε 

ελαφρότατη άνοδο, παραμένοντας βεβαίως 

σε επίπεδα χαμηλότερα του 10%. Συγκεκριμένα, 

το Ινστιτούτο υπολογίζει την σε ετήσια βάση 

αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών στην Ισπανία 

στο 5,8%, έναντι τιμής πληθωρισμού 5,7% το 

μήνα Δεκέμβριο, ήτοι αύξηση του σχετικού 

δείκτη κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες. Η εν 

λόγω αύξηση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 

άνοδο των τιμών της βενζίνης. Σε μηνιαίο 

ρυθμό, ο δείκτης πληθωρισμού κατέγραψε 

μείωση 0,3% τον Ιανουάριο τ.ε., σε σύγκριση με 

τον Δεκέμβριο 2022. 

Τα ως άνω προσωρινά στοιχεία που 

δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, τα 

οποία θα οριστικοποιηθούν στα μέσα 

Φεβρουαρίου, αναφέρουν επίσης σημαντική 

εκ νέου άνοδο του υποκείμενου πληθωρισμού 

τον Ιανουάριο (γενικός δείκτης χωρίς τα μη 

επεξεργασμένα τρόφιμα και τα ενεργειακά 

προϊόντα) κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, στο 

7,5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

Οικονομικοί Δείκτες 

Ρυθμός ανάπτυξης 5,5% το 2022, 

στοιχεία ανεργίας 4ου τριμήνου 2022  

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που 

δημοσιοποίησε το Εθνικό Ινστιτούτο 

Στατιστικής (INE), η ισπανική οικονομία 

σημείωσε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης το έτος 

2022 της τάξεως του 5,5%, ταυτόσημο με το 

ρυθμό ανάπτυξης του 2021 και συμβατό με τις 

-υπερβολικά αισιόδοξες- όπως λεγόταν μέχρι 

πρότινος, εκτιμήσεις της ισπανικής 

Κυβέρνησης. Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 

2022 η ισπανική οικονομία κατέγραψε 

τριμηνιαία άνοδο 0,2%, ακριβώς στο ίδιο 

επίπεδο με το προηγούμενο τρίτο τρίμηνο. Η 

συνεισφορά της εγχώριας ζήτησης στην 

αύξηση του ΑΕΠ ήταν 0,6 ποσοστιαίες 

μονάδες, κατά 2 μονάδες χαμηλότερη από ότι 

κατά το τρίτο τρίμηνο 2022, ενώ η εξωτερική 

ζήτηση συνεισέφερε στην αύξηση του ΑΕΠ 

κατά 2,1 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι κατά ένα 

δέκατο της μονάδας χαμηλότερα από ότι το 

τρίτο τρίμηνο. Στο πλαίσιο της συνιστώσας της 

εγχώριας ζήτησης, η τελική κατανάλωση 

αυξήθηκε κατά 2,4% σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο τρίμηνο του 2021, αν και κατά πέντε 

δέκατα της μονάδας χαμηλότερη από εκείνη 

του τρίτου τριμήνου. . Όπως φαίνεται από τα 

δημοσιευθέντα στοιχεία, οι δημόσιες δαπάνες 

υπήρξαν το τέταρτο τρίμηνο 2022 η 

πραγματική κινητήρια δύναμη της εσωτερικής 

ζήτησης, έχοντας μεγεθυνθεί κατά 3,7 μονάδες 

έναντι του προηγουμένου τριμήνου. 
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 Το 2022 συνολικά, το ισπανικό ΑΕΠ σε 

τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 1,329 δισ. ευρώ, 

ήτοι 10,1% υψηλότερο από το 2021. 

Σημειώνεται ότι πριν από λίγες ημέρες το 

έγκυρο εγχώριο οικονομικό “think tank” 

Funcas αναθεώρησε προς τα πάνω τις 

προβλέψεις για την ανάπτυξη της ισπανικής 

οικονομίας το 2023 κατά δύο δέκατα της 

ποσοστιαίας μονάδας, σε 1,3%, στο ίδιο 

ακριβώς επίπεδο με τις πλέον πρόσφατες 

εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας της 

Ισπανίας. Η βελτίωση των προσδοκιών για το 

2023 οφείλεται, σύμφωνα με έγκυρους 

οικονομικούς αναλυτές, στο γεγονός ότι η 

ισπανική οικονομία συμπεριφέρθηκε καλύτερα 

του αναμενομένου το τελευταίο τρίμηνο του 

2022, και εξακολουθεί να αναπτύσσεται κατά 

το πρώτο του τρέχοντος έτους. Παρά ωστόσο 

τη σαφή βελτίωση των προσδοκιών γενικά, οι 

αναλυτές επισημαίνουν πως οι αβεβαιότητες 

γύρω από την οικονομία είναι ακόμη πολύ 

υψηλές, δεδομένου ότι «πολλά μπορούν να 

συμβούν στην αγορά ενέργειας». 

Σύμφωνα εξάλλου με τα πλέον πρόσφατα 

στοιχεία της Έρευνας Ενεργού Πληθυσμού που 

δημοσίευσε στις 26/1 το ΙΝΕ, η υιοθέτηση της 

εργασιακής μεταρρύθμισης φαίνεται να 

ωφέλησε το 2022 -πρώτο έτος εφαρμογής της- 

την απασχόληση, οδηγώντας σε συνολική 

αύξησή της κατά 278.900 άτομα στο τέλος του 

έτους έναντι του τέλους 2021, που 

αντιπροσωπεύει αύξηση 1,38%, εκ των οποίων 

περίπου το ένα πέμπτο, ήτοι 50.700 άτομα, 

αντιπροσωπεύει θέσεις εργασίας στο ισπανικό 

δημόσιο. Ο αριθμός των ανέργων στην 

Ισπανία μειώθηκε καθ' όλη τη διάρκεια του 

παρελθόντος έτους κατά 79.900 άτομα, 

ωστόσο ο συνολικός αριθμός των ανέργων 

συνέχισε να υπερβαίνει το φράγμα των 3 εκατ., 

ανερχόμενος συγκεκριμένα σε 3.024.000 

άτομα.  

Όπως αναφέρει πάντως η έρευνα, η 

εργασιακή μεταρρύθμιση πέτυχε το 2022 τη 

μείωση του ποσοστού προσωρινής 

απασχόλησης κατά περισσότερο από 7 

ποσοστιαίες μονάδες στο 17,9%. 

Στο τέλος του 2022, ο συνολικός αριθμός 

των απασχολουμένων στην Ισπανία ανήλθε 

στα 20,46 εκατ. άτομα, ελαφρά μειωμένος 

έναντι του τρίτου τριμήνου (20,54 εκατ.), 

ωστόσο πρόκειται για τον υψηλότερο 

αριθμό απασχολούμενων που έχει 

καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ, κατά το 

τέταρτο τρίμηνο 2022 οι απασχολούμενοι 

μειώθηκαν κατά 81.900 άτομα, ενώ ο 

αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 43.800 

άτομα. Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, στο 

σύνολο του έτους 2022 η μείωση του 

αριθμού των ανέργων έφθασε τα 79.900 

άτομα, αντιπροσωπεύοντας ετήσια μείωση 

της τάξεως του 2,57%. Το ποσοστό ανεργίας 

στο τέλος του τετάρτου τριμήνου 2022 

τοποθετείται στο 12,87%. 

Το 2022, ο αριθμός των μισθωτών 

εργαζομένων αυξήθηκε κατά 397.300 άτομα, 

ενώ τα στοιχεία του ΙΝΕ δείχνουν επίσης 

αύξηση της μόνιμης απασχόλησης και 

μείωση της προσωρινή απασχόλησης. 

Ωστόσο, το παραδοσιακό πρόβλημα στην 

ισπανική αγορά εργασίας, ήτοι το υψηλό 

επίπεδο ανεργίας μεταξύ των νέων, ιδιαίτερα 

εκείνων κάτω των 25 ετών, φαίνεται να 

συνεχίστηκε το 2022, με τα ποσοστά αυτών 

να είναι τα υψηλότερα μεταξύ των 

μεγαλύτερων ευρωπαϊκών οικονομιών. Τα 

στοιχεία της Έρευνας Ενεργού Πληθυσμού 

έδειξαν ότι ο αριθμός των ανέργων στην εν 

λόγω ηλικιακή ομάδα αυξήθηκε κατά 11.600 

άτομα, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό 

αριθμό των νέων ανέργων σε 464.100 

άτομα, εκ των οποίων 349.300 άτομα 

αντιστοιχούν στην ομάδα μεταξύ 20 και 24 

ετών. 
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Οικονομικοί Δείκτες 

Πτώση ισπανικού δημοσίου 

ελλείμματος κατά 58,8% το 2022 

(11μηνο) 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού 

Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας 

Διοίκησης στις 30/1, το συνολικό 

δημοσιονομικό έλλειμμα της Κεντρικής 

Διοίκησης, της Κοινωνικής Ασφάλισης και 

των Αυτόνομων Κοινοτήτων της Ισπανίας -

εξαιρουμένης της οικονομικής βοήθειας- 

μειώθηκε κατά 58,8% κατά το διάστημα μεταξύ 

Ιανουαρίου και Νοεμβρίου 2022, σε 25,15 δισ. 

ευρώ, που ισοδυναμεί με 1,89% του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Αν 

συνυπολογιστεί και το υπόλοιπο της βοήθειας 

προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ύψους 

681 εκατ. ευρώ, το έλλειμμα ανέρχεται στο 

1,94% του ΑΕΠ. 

Αναλύοντας τα στοιχεία ανά επί μέρους 

τομείς της διοίκησης, το έλλειμμα της 

ισπανικής Κεντρικής Διοίκησης 

διαμορφώθηκε σε 23,64 δισ. ευρώ το 

Νοέμβριο του 2022 (εξαιρουμένης της 

οικονομικής βοήθειας), που αντιστοιχεί στο 

1,78% του ΑΕΠ. Εάν συμπεριληφθεί η βοήθεια 

προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το 

έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκησης ανέρχεται 

στο 1,83% του ΑΕΠ. Όσον αφορά την Κεντρική 

Διοίκηση, ο στενός κρατικός τομέας έχει 

καταγράψει έλλειμμα της τάξεως του 2,01% 

του ΑΕΠ, έναντι 5,83% το Νοέμβριο του 2021. 

 

Το έλλειμμα του δημόσιου τομέα ανέρχεται σε 

26,69 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει 

μείωση 62,1% έναντι 70,39 δισ. ευρώ την ίδια 

περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία 

μείωση αποδίδεται, από εδώ έγκυρες 

οικονομικές πηγές, στην αύξηση των μη 

χρηματικών εσόδων κατά 23,7% σε 

σύγκριση με τα έξοδα, τα οποία αυξάνονται 

με ρυθμό 0,7%. 

Από την πλευρά τους, οι φορείς της 

Κεντρικής Διοίκησης κατέγραψαν 

πλεόνασμα της τάξεως του 0,23% του ΑΕΠ, 

εξαιρουμένης της οικονομικής βοήθειας, 

έναντι ελλείμματος 0,01% του ΑΕΠ που 

σημειώθηκε το Νοέμβριο του 2021. Η εξέλιξη 

αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 9,9% του 

εισοδήματος -κυρίως από εισπράξεις 

μεταβιβάσεων- και στη μείωση δαπανών 

κατά 5,2%. 

Η περιφερειακή διοίκηση καταγράφει 

έλλειμμα 7,30 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 

2022, που ισοδυναμεί με 0,55% του ΑΕΠ, 

έναντι πλεονάσματος 0,68% που σημειώθηκε 

την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, το 

αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε αύξηση των 

δαπανών κατά 7,5%, ενώ τα έσοδα 

μειώθηκαν με ρυθμό 0,6%. Η διαφορά αυτή 

οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων 

ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων 

μεταβιβάσεων που εισπράττονται από το 

κράτος για την αντιμετώπιση της πανδημίας.  

 

Χρηματιστήριο 
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Από πλευράς δαπανών, η αύξηση οφείλεται, 

μεταξύ άλλων, στις υψηλότερες μεταβιβαστικές 

πληρωμές, ύψους 8,45 δισ. ευρώ επιπλέον, 

έναντι του 2020 και του 2019. 

Τα έσοδα από φόρους αυξήθηκαν κατά 5,1% 

(αύξηση 3,41 δισ. ευρώ), με υψηλότερα εκείνα 

από φόρους στην παραγωγή και τις εισαγωγές 

που αυξήθηκαν κατά 18,9% φτάνοντας τα 17,47 

δισ. ευρώ, με αύξηση των φόρων επί των 

μεταβιβάσεων κληρονομιών και συναφών 

πράξεων κατά 17,4%. Από την άλλη πλευρά, τα 

έσοδα από φόρους εισοδήματος και 

περιουσίας αυξήθηκαν κατά 1,3%, φτάνοντας 

συνολικά τα 49,43 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από 

φόρους κεφαλαίου ανήλθαν σε 2,92 δισ. ευρώ, 

που αντιπροσωπεύουν αύξηση 0,5% σε σχέση 

με το 2021.       

Τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης έως τον 

Νοέμβριο του 2022 καταγράφουν πλεόνασμα 

5,79 δισ. ευρώ (0,44% του ΑΕΠ), έναντι 

πλεονάσματος 1,16 δισ. ευρώ (0,10% του ΑΕΠ) 

την ίδια περίοδο του 2021, το οποίο και αποτελεί 

συνέπεια της αύξησης των εσόδων των Ταμείων 

κατά 2,2%, αναδεικνύοντας την καλή εξέλιξη των 

εισφορών που κατέγραψαν άνοδο 4,8%, έναντι 

ελαφράς μείωσης που σημειώθηκε στα έξοδα 

κατά 0,3%. 

Τέλος, το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης 

κατέγραψε πλεόνασμα 40,7 δισ. ευρώ το 

Νοέμβριο 2022 (0,31% του ΑΕΠ), έναντι 

πλεονάσματος που είχε καταγραφεί τους 

πρώτους 11 μήνες του 2021, το οποίο είχε 

φθάσει στο 0,18% του ΑΕΠ. Τα έσοδα ανήλθαν 

σε 165,29 δισ. ευρώ, 5,8 δισ. ευρώ περισσότερα 

από το 2021, ενώ ξεχωρίζει η αύξηση των 

κοινωνικών εισφορών κατά 4,4%. Από την άλλη, 

οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται 

σε 161,22 δισ. ευρώ, που αντιστοιχούν σε 

μεγάλο βαθμό στις δαπάνες για συντάξεις, οι 

οποίες αυξήθηκαν κατά 6,7%. 

 

 

 

 

Χρηματιστήριο 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε 

τον Ιανουάριο στις 9.034 μονάδες, 

υπερβαίνοντας το φράγμα των 9.000 

μονάδων στις 26/1, καταγράφοντας 

σημαντικότατη μηνιαία άνοδο της τάξεως 

του 9,8%, (είχε κλείσει στις 8.229,10 μονάδες 

το Δεκέμβριο 2022), επανερχόμενος σε 

ανοδική τροχιά. Σε ετήσια βάση, ο δείκτης 

IBEX35 εμφανίζεται αυξημένος κατά 3,7%, 

ενώ σε τριμηνιαία εμφανίζεται αυξημένος 

κατά 13,5%.  

Αύξηση του κατώτατου μισθού 

Στις 31/1, ο Ισπανός Πρωθυπουργός 

ανακοίνωσε στη Γερουσία την απόφαση 

της Κυβέρνησης, σε συμφωνία με τα 

εργατικά συνδικάτα, για νέα αύξηση του 

διεπαγγελματικού κατώτατου μισθού (SMI) 

στην Ισπανία φέτος, συγκεκριμένα κατά 

8%, με αποτέλεσμα το ύψος του κατώτατου 

μισθού να ανέλθει στα 1.080 ευρώ, το 

οποίο αφορά 14 μηνιαίες καταβολές 

μισθών, που θα επηρεάσει θετικά περίπου 

2,5 εκατ. εργαζόμενους. Με τη νέα εν λόγω 

αύξηση, η Κυβέρνηση Sánchez έχει στη 

διάρκεια των θητειών της, την τελευταία 

πενταετία, προβεί σε συνολικές αυξήσεις 

του κατώτατου κατά 47%, ήτοι σε συνολική 

αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 344 

ευρώ μηνιαίως, επιδιώκοντας να επιτύχει 

έναν από τους κεντρικούς στόχους της 

οικονομικής της πολιτικής, δηλαδή να 

φθάσει ο κατώτατος το 60% του μέσου 

μισθού στην Ισπανία. Η εν λόγω απόφαση 

της Κυβέρνησης είχε την υποστήριξη της 

αντιπολίτευσης (ΡΡ). Η αύξηση αναμένεται 

να εγκριθεί στις 7/2 από το Υπουργικό 

Συμβούλιο, θα έχει αναδρομική ισχύ από 

την 1η Ιανουαρίου. Πάντως, η μεγάλη 

εργοδοτική ένωση της Ισπανίας, CEOE, δεν 

συμμετείχε στην ευρεία σύσκεψη της 

Κυβέρνησης με τα εργατικά συνδικάτα και 

τους κοινωνικούς φορείς.   

 

Οικονομικοί δείκτες 
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Οικονομικοί δείκτες 

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός εξαίρει τις 

δυνατότητες της οικονομίας της 

χώρας 

Κλείνοντας στις 12/1 το 13ο Διεθνές Οικονομικό 

Φόρουμ “Spain Investors Day”, ο Ισπανός 

Πρωθυπουργός κ Sánchez επισήμανε ότι η 

ισπανική οικονομία θα είναι μεταξύ εκείνων που 

θα ανταπεξέλθουν βέλτιστα στην τρέχουσα 

περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, σύμφωνα 

με εκτιμήσεις εθνικών και διεθνών 

Οργανισμών. Ο κ. Sánchez τόνισε τις 

«στιβαρές βάσεις» και τις «τεράστιες 

δυνατότητες» που έχουν εντοπίσει οι 

οργανισμοί στην ισπανική οικονομία, οι οποίες 

καθιστούν τη χώρα «ένα από τα καλύτερα μέρη 

στον κόσμο για επιχειρηματική δραστηριότητα 

και επομένως για επενδύσεις». Ισπανός 

Πρωθυπουργός ανέδειξε τις επενδύσεις 

πολυεθνικών που ανακοινώθηκαν τους 

τελευταίους μήνες στην Ισπανία για παραγωγή 

ηλεκτρικών μπαταριών για οχημάτων βιώσιμης 

τεχνολογίας, παραγωγή πράσινου 

υδρογόνου, καθώς και εγκατάστασης 

κέντρων αποθήκευσης και επεξεργασίας 

δεδομένων. 

Υπογραμμίζοντας το «εξαιρετικό δυναμικό» της 

εθνικής οικονομίας, ο Ισπανός 

Πρωθυπουργός τόνισε τα ταχέως αυξανόμενα 

επίπεδα απασχόλησης σε σύγκριση με τις 

χώρες της ευρωζώνης, τον ταχύ ρυθμό 

εκσυγχρονισμού της χώρας, καθώς και το 

χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην Ε.Ε. 

που κατέγραψε πολύ πρόσφατα η χώρα. 

Μεταξύ των δυνατών σημείων της ισπανικής 

οικονομίας, αναφέρθηκε στο υψηλό ποσοστό 

καταρτισμένων αποφοίτων τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, επιστημόνων και μηχανικών, 

καθώς και τον υψηλό βαθμό ανάπτυξης του 

κλάδου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Ισπανός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη 

στρατηγική αυτονομία, μαζί με τον κοινωνικό 

πυλώνα, τα οποία θα αποτελέσουν τους 

κεντρικούς άξονες της ισπανικής Προεδρίας 

 

της Ε.Ε. κατά το δεύτερο εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους, βεβαιώνοντας ωστόσο ότι 

η στρατηγική αυτονομία δεν πρόκειται να 

αποτελέσει ξανά δικαιολογία για υιοθέτηση 

προστατευτικών πολιτικών στην Ευρώπη. 

Κύριος Sánchez τόνισε ότι «πρέπει να 

επανεκβιομηχανίσουμε την Ευρώπη, η 

Ευρώπη πρέπει να διαθέτει παρουσία 

βιομηχανιών τσιπ, ημιαγωγών».  

Αναφερόμενος στη μεταρρυθμιστική 

ατζέντα της Κυβέρνησης, την έγκριση νέων 

μέτρων, την ικανοποιητική απορρόφηση 

ευρωπαϊκών κονδυλίων και την αυξανόμενη 

επιρροή της Ισπανίας στην Ευρώπη δήλωσε 

ότι «όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται σε 

έναν σαφή οδικό χάρτη, με καλά 

καθορισμένες προτεραιότητες και φιλόδοξο 

χρονοδιάγραμμα». Ο Ισπανός 

Πρωθυπουργός αναφέρθηκε ασφαλώς στα 

διάφορα πακέτα μέτρων που έχει εγκρίνει η 

κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των 

οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της 

ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, έχοντας 

ήδη κινητοποιήσει κονδύλια 45 δισ. ευρώ. 

Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά κονδύλια, κ. 

Sánchez επισήμανε ότι η Ισπανία επιδεικνύει  

υψηλότατο βαθμό συμμόρφωσης προς τις 

απαιτήσεις ώστε να λαμβάνει εκταμιεύσεις 

αναπτυξιακών κονδυλίων από την Ευρ. 

Επιτροπή. Υπογράμμισε ότι η Ισπανία έχει 

ήδη λάβει περισσότερα από 31 δισ. ευρώ στο 

πλαίσιο του ευρωπαϊκού Σχεδίου 

Ανάκαμψης, εξηγώντας ότι τα εν λόγω 

κονδύλια έχουν ήδη φτάσει σε περισσότερες 

από 100.000 επιχειρήσεις και σχεδόν 6.000 

από τους 8.000 δήμους της χώρας, ενώ 

έχουν ήδη προκηρυχθεί προσκλήσεις σε 

διαγωνισμούς για έργα με στόχο την 

απορρόφηση πρόσθετων κονδυλίων ύψους 

43,06 δισ. ευρώ. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός 

δήλωσε ότι Κυβέρνηση προτίθεται να ζητήσει 

από την Ευρ. Επιτροπή πρόσθετα 

προβλεπόμενα κονδύλια μεταβιβάσεων και 

δανείων ύψους 94 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του 

 



 
6 

 

 

  

Οικονομικοί δείκτες 

Σχεδίου Ανάκαμψης, με σκοπό την υλοποίηση 

των στρατηγικών έργων για την οικονομική 

ανάκαμψη και τον μετασχηματισμό της 

οικονομίας (PERTE), καθώς και τη δημιουργία 

νέων χρηματοδοτικών μέσων. 

Άνοδος της καταναλωτικής δαπάνης 

για τρόφιμα-ποτά το 2022 

Σύμφωνα με στοιχεία του παγκοσμίου εμβέλειας 

Ομίλου ερευνών αγοράς NielsenIQ, οι δαπάνες 

για τρόφιμα, ποτά και καταναλωτικά προϊόντα 

έφτασαν σε ποσοστό ρεκόρ στην Ισπανία το 

2022, συγκεκριμένα δε στα 105 δισ. ευρώ, 

καταγράφοντας ετήσια αύξηση άνω του 9%, 

λόγω κυρίως της επίδρασης του πληθωρισμού. 

Σύμφωνα με τη Nielsen, το 2022 αποτέλεσε μία 

«ταραγμένη και ανώμαλη χρονιά», με επίδραση 

πλήθους παραγόντων όπως οι αυξήσεις του 

κόστους των προϊόντων που ξεκίνησαν το 2021 

και κορυφώθηκαν το 2022, καθώς και οι 

διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της 

επίδρασης της πανδημίας και του πολέμου στην 

Ουκρανία. Οι εκτιμήσεις της Nielsen δίνουν μία 

αύξηση της τάξεως του 10% στο κόστος του 

καλαθιού αγορών, με τους αγορασθέντες 

όγκους προϊόντων ωστόσο να παραμένουν 

σχετικά σταθεροί, καταγράφοντας μάλιστα μία 

ελαφρά πτώση της τάξεως του 0,7%. Οι μειώσεις 

στους αγορασθέντες όγκους ήταν πολύ πιο 

έντονες στα ιχθυηρά, της τάξεως του 9,1% και 

στα φρούτα, της τάξεως του 5,5%. 

Μία τάση που κυριάρχησε στην ισπανική αγορά 

τροφίμων, ποτών και καταναλωτικών 

προϊόντων ήταν η στροφή προς τις ιδιωτικές 

ετικέτες (private label), που αντιπροσώπευσαν 

μερίδιο 46% των συνολικών δαπανών των 

καταναλωτών στον υπό εξέταση κλάδο, κατά 

τρεις ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το 

2021. Σημειώνεται πως, κατά τη Nielsen, η 

Ισπανία ακολουθεί, στην εφαρμογή της 

πρακτικής της ιδιωτικής ετικέτας, το παράδειγμα 

της Πορτογαλίας, αλλά και άλλων ευρωπαϊκών 

χωρών. 

Η άνοδος της ιδιωτικής ετικέτας είχε άμεση 

επίδραση και στην εξέλιξη των μεριδίων 

αγοράς των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Η 

ετήσια έκθεση της NielsenIQ για την εξέλιξη 

του κλάδου, υπέδειξε τις αλυσίδες 

Mercadona, Carrefour και Lidl ως εκείνες 

που κέρδισαν τα μεγαλύτερα μερίδια της 

κατανάλωσης στην Ισπανία το 2022. 

Συγκεκριμένα, το μερίδιο της αλυσίδας 

Mercadona αυξήθηκε κατά μισή μονάδα σε 

σύγκριση με το 2021, φτάνοντας το 27,4%, 

αυτό της Carrefour ανήλθε σε 7,6%, κατά 0,4 

ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το 

2021 και εκείνο της Lidl στο 5,3%, κατά 0,2 

ποσοστιαίες μονάδες περισσότερο από το 

προηγούμενο έτος. Επισημαίνεται ότι οι ως 

άνω αλυσίδες και ιδιαίτερα η Mercadona 

και η Lidl, χρησιμοποιούν ευρέως την 

πρακτική διάθεσης προϊόντων υπό την δική 

τους επωνυμία, με την πλειονότητα της 

συλλογής τους προϊόντων να αποτελείται 

από αγαθά ιδιωτικής ετικέτας, ενώ και η 

αλυσίδα Carrefour έχει αναλάβει 

αποφασιστική δέσμευση για βελτίωση της 

ανταγωνιστικής θέσης της όσον αφορά 

τιμές, χρησιμοποιώντας περισσότερα 

προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Η 

συμβουλευτική NielsenIQ κρίνει την στροφή 

-και- των Ισπανών καταναλωτών προς την 

ιδιωτική ετικέτα ως μία τυπική καταναλωτική 

συμπεριφορά σε περιόδους κρίσης, με 

προσωρινό ωστόσο χαρακτήρα. 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – 

Ισπανίας (11μηνο 2022)  

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα ελληνικά 

προσωρινά στατιστικά στοιχεία (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) 

τα οποία επεξεργάστηκε το Γραφείο μας, η 

αξία των ελληνικών εξαγωγών προς 

Ισπανία κατά το ενδεκάμηνο Ιαν.-Νοε. 2022 

ανήλθε σε €1,931 δισ., αισθητά αυξημένη 

κατά 79,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2021, όταν είχε ανέλθει σε €1,07 

δισ. 
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μεταλλευμάτων ψευδαργύρου (ΚΔ 2608, 

αύξηση 32,4%), φύλλων και λεπτών ταινιών 

από αλουμίνιο (ΚΔ 7607, αύξηση 51,4%), 

παρθένου ελαιολάδου (ΚΔ 1509, όπου 

σημειώθηκε «εκτόξευση» των ελληνικών 

εξαγωγών κατά 478,4%), σπερμάτων και 

ελαιωδών καρπών (ΚΔ 1207, όπου επίσης 

καταγράφηκε τεράστια αύξηση κατά 

1.361%), προϊόντων από καπνό (ΚΔ 2402, 

αύξηση 10%), τυριών (ΚΔ 0406, αύξηση 

45%), πολυμερών προπυλενίου (ΚΔ 

3902,αύξηση 13,3%), πλακών, φύλλων και 

μεμβρανών από πλαστικές ύλες (ΚΔ 3920, 

αύξηση 22,6%), λοιπών ελαιολάδων (ΚΔ 

1510, αύξηση 148,5%) και 

κονσερβοποιημένων / διατηρημένων 

φρούτων (ΚΔ 2008, αύξηση 1.044%).  

Σημαντικές κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών 

προς Ισπανία στις οποίες καταγράφηκε 

μείωση της αξίας το ενδεκάμηνο 2022 

αποτελούν τα ηλιέλαια (ΚΔ 1512, μείωση 

69,6%), υποδημάτων με εξωτερικά πέλματα 

από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (ΚΔ 6402, 

μείωση 25,8%), μη πλεκτών γυναικείων 

ενδυμάτων (ΚΔ 6204, μείωση 14,7%) και 

πλαστικών ειδών σπιτιού (ΚΔ 3924, μείωση 

42,3%).    

Από πλευράς ελληνικών εισαγωγών από 

Ισπανία το ενδεκάμηνο 2022, κορυφαίες 

κατηγορίες υπήρξαν οι ακόλουθες (στοιχεία 

ΕΛ.ΣΤΑΤ.): (α) Λάδια από πετρέλαιο ή από 

ασφαλτούχα ορυκτά (εκτός από 

ακατέργαστα λάδια), ΚΔ 2710, €216.364.701, 

αύξηση 25,3%, (β) Επιβατικά αυτοκίνητα και 

άλλα αυτοκίνητα οχήματα κατασκευασμένα 

κυρίως για τη μεταφορά προσώπων, ΚΔ 

8703, €121.943.190, μείωση 6,1%, (γ) Κρέατα 

βοοειδών, νωπά ή διατηρημένα με απλή 

ψύξη, ΚΔ 0201, €96.784.189, αύξηση 36,4%), 

(δ) Κουστούμια-ταγιέρ, σύνολα, ζακέτες, 

φορέματα, φούστες, φούστες-παντελόνια, 

ΚΔ 6204, €95.482.102, αύξηση 129,8% και (ε) 

Υδρογονάνθρακες κυκλικοί, ΚΔ 2902, 

€89.638.779, αύξηση 40,5%. 

Από την άλλη πλευρά, οι ελληνικές εισαγωγές 

από την Ισπανία έφθασαν τα €2,51 δισ., 

αυξημένες κατά 18,5% έναντι του ενδεκαμήνου 

2021, όταν είχαν ανέλθει σε €2,12 δισ. Σύμφωνα 

με τα προαναφερθέντα στατιστικά στοιχεία 

ενδεκαμήνου 2022, η Ισπανία κατατάσσεται 8η  

μεταξύ των κυριότερων αποδεκτών εξαγωγών 

ελληνικών προϊόντων, απορροφώντας 

ποσοστό 3,9% των συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών, ενώ από την άλλη πλευρά 

κατατάσσεται 12η μεταξύ των προμηθευτριών 

χωρών της Ελλάδας, με μερίδιο 2,9% επί των 

συνολικών ελληνικών εισαγωγών. Το διμερές 

εμπορικό ισοζύγιο κατά το ενδεκάμηνο 2022 που 

έφθασε τα €574,99 εκατ. παρουσίασε έλλειμμα 

για την Ελλάδα, μειωμένο ωστόσο κατά 44,8% 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2021 (είχε 

ανέλθει σε €1,04 δισ.). Κατά την ίδια ως άνω 

περίοδο, ο διμερής όγκος συναλλαγών 

εμφανίστηκε αισθητά αυξημένος κατά 39,1% 

(στα €4,44 δισ., έναντι €3,19 δισ. το ενδεκάμηνο 

2021). 

Εξετάζοντας τα στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ. με βάση 

τετραψήφιους κωδικούς δασμολογίου, τις 

ελληνικές εξαγωγές προς Ισπανία ενδεκαμήνου 

2022 χαρακτήρισε η αξιόλογη άνοδος των 

εξαγωγών όλων των σημαντικότερων 

κατηγοριών προϊόντων. Πιο αναλυτικά, 

καταγράφηκαν εξαιρετικά μεγάλη άνοδος της 

αξίας των εξαγωγών μας επεξεργασμένων 

πετρελαιοειδών(ΚΔ2710,υπερπενταπλασιασμός, 

προφανώς οφειλόμενος στην άνοδο των τιμών 

των καυσίμων) και μηχανών επεξεργασίας 

δεδομένων (ΚΔ 8471, αύξηση 165,9%), καθώς και 

αυξήσεις στις σημαντικές για τις εξαγωγές μας 

κατηγορίες βρώσιμων ψαριών, νωπών ή 

διατηρημένων με απλή ψύξη (ΚΔ 0302, αύξηση 

21,8%), φαρμάκων για τη λιανική πώληση (ΚΔ 

3004, αύξηση 15,4%), ελασμάτων και ταινιών 

από αλουμίνιο (ΚΔ 7606, αύξηση 135,8%), 

χαλκοσωλήνων (ΚΔ 7411, αύξηση 5,4%), 

σερβιετών και πανών για βρέφη (ΚΔ 9619, 

αύξηση 24,4%), φραουλών, σμέουρων & 

βατόμουρων (ΚΔ 0810, βασικά αφορά εξαγωγές 

ελληνικών ακτινιδίων, αύξηση 33,1%), 
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Προς συμπλήρωση της εικόνας, 

αναφέρουμε ότι με βάση τα διαθέσιμα 

προσωρινά στοιχεία του ισπανικού 

Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Τουρισμού, δεκαμήνου 2022, οι εισαγωγές 

της Ισπανίας από την Ελλάδα ανήλθαν σε 

€1,065 δισ., αυξημένες κατά 67,6% έναντι του 

δεκαμήνου 2021, ενώ οι ισπανικές εξαγωγές 

προς την Ελλάδα ανήλθαν σε €2,502 δισ., 

αυξημένες κατά 13,9% έναντι της αντίστοιχης 

περιόδου 2021. Επισημαίνεται ότι κατά 

κανόνα παρατηρούνται σημαντικές 

αποκλίσεις μεταξύ των ελληνικών και 

ισπανικών στατιστικών στοιχείων διμερούς 

εμπορίου. 

Κύριες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών προς 

Ισπανία δεκαμήνου 2022 με βάση τα ισπανικά 

στοιχεία (διψήφια κεφάλαια δασμολογίου) 

αναφέρονται οι εξής: (α) Ορυκτά καύσιμα 

(ΚΔ 27), €285,61 εκατ., (β) ψάρια και 

θαλασσινά (ΚΔ 03), €189,08 εκατ., (γ) 

φαρμακευτικά προϊόντα (ΚΔ 30), €52,43 εκατ., 

(δ) πλαστικές ύλες (ΚΔ 39), €50,75 εκατ., (ε) 

προϊόντα αλουμινίου (ΚΔ 76), €50,22 εκατ., 

(στ) προϊόντα χαλκού (ΚΔ 74), €49,79 εκατ. και 

(ζ) καρποί και φρούτα (ΚΔ 08), €43,58 εκατ.      

Ως κύριες κατηγορίες ισπανικών εξαγωγών 

προς Ελλάδα δεκαμήνου 2022, τα ισπανικά 

στοιχεία (διψήφια κεφάλαια δασμολογίου) 

αναφέρουν τις εξής: 

(α) Ορυκτά καύσιμα (ΚΔ 27), €281,51 εκατ., 

(β) οργανικά χημικά (ΚΔ 29), €179,54 εκατ., (γ) 

μη πλεκτά ενδύματα (ΚΔ 62), €175,52 εκατ., (δ) 

οχήματα (ΚΔ 87), €164,35 εκατ., (ε) κρέατα και 

προϊόντα κρεάτων (ΚΔ 02), €136,97 εκατ., (στ) 

πλεκτά ενδύματα (ΚΔ 61), €135,65 εκατ. και (ζ) 

πλαστικές ύλες (ΚΔ 39), €119,36 εκατ.       

Έγκριση από ισπανικό Κοινοβούλιο 

διατάγματος για μέτρα κατά της 

οικονομικής κρίσης 

Στις 24/1, το ισπανικό Κοινοβούλιο (Κογκρέσο 

των Αντιπροσώπων) επικύρωσε το 

κυβερνητικό διάταγμα που υιοθετεί οικονομικά 

μέτρα κατά της κρίσης, με σκοπό την ανακοπή 

της ανόδου του πληθωρισμού και την 

άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων από 

τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το Κοινοβούλιο 

ενέκρινε εξάλλου την περαιτέρω επεξεργασία 

του διατάγματος ως νομοσχεδίου, γεγονός 

που ανοίγει τον δρόμο για την εισαγωγή 

τροπολογιών. 

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Sánchez, 

μιλώντας στο Κοινοβούλιο ανακεφαλαίωσε τα 

μέτρα που έχει προωθήσει μέχρι τώρα η 

Κυβέρνηση με σκοπό την αντιμετώπιση των 

επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της 

κρίσης τιμών που προκλήθηκαν από τον 

πόλεμο στην Ουκρανία. Συνολικά, σύμφωνα 

με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, το σύνολο των 

μέτρων που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής έχει 

κινητοποιήσει χρηματοδοτικά κονδύλια 

περίπου 45 δισ. ευρώ. Η επικύρωση του 

διατάγματος προχώρησε με την αποχή 

ορισμένων κομμάτων της Αντιπολίτευσης (PP, 

Vox, ERC και BNG), ενώ οι πολιτικοί 

σχηματισμοί Junts και Teruel Existe το 

καταψήφισαν. 

Μεταξύ των μέτρων που περιλαμβάνονται στο 

διάταγμα είναι η κατάργηση του ΦΠΑ στα 

βασικά τρόφιμα, η μείωσή του από 10 σε 5% 

στα ζυμαρικά και τα λάδια, η επέκταση των 

διαφόρων φορολογικών απαλλαγών και 

ελαφρύνσεων στον κλάδο ενέργειας και η νέα 

εισοδηματική ενίσχυση 200 ευρώ για ετήσια 

εισοδήματα κάτω των 27.000 ευρώ.  
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Παρά την έγκριση του διατάγματος, έχει 

προκληθεί αρκετά έντονη συζήτηση σχετικά με τις 

προβλέψεις του περί απλοποίησης και 

επιτάχυνσης των διαδικασιών για την υλοποίηση 

επενδυτικών έργων δημιουργίας μεγάλων 

μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι εν 

λόγω προβλέψεις προκάλεσαν την αντίδραση 

και κριτική ορισμένων κομμάτων της 

Αντιπολίτευσης, που επιχειρηματολογούν ότι η 

νέα διοικητική απλούστευση θα εμποδίσει 

ουσιαστικά την ανάπτυξη χρήσιμων έργων 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς καταργεί 

τις περιβαλλοντικές μέριμνες που σχετίζονται με 

επενδύσεις σε τέτοιες ενεργειακές πηγές, 

επιτρέποντας σε έργα που επηρεάζουν αρνητικά 

το περιβάλλον να υλοποιηθούν εις βάρος 

άλλων, περισσότερο βιώσιμων από πλευράς 

ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Επισημαίνεται εξάλλου ότι η ολομέλεια του 

Κοινοβουλίου επικύρωσε στις 24/1 διάταγμα που 

θεσπίζει νέο επίδομα ανεργίας για τους 

εργαζόμενους στον πολιτιστικό τομέα και που 

αναδιατάσσει τα κίνητρα για σύναψη 

συμβάσεων εργασίας, συμφωνώντας πάντως 

και για αυτό να τύχει επεξεργασίας ως 

νομοσχέδιο, ήτοι ανοίγοντας τον δρόμο για την 

εισαγωγή τροπολογιών. Η επικύρωση του 

διατάγματος ολοκληρώθηκε, ενώ καταγράφηκε 

αποχή των κομμάτων PP, Vox και Junts. 

 

Ενημερωτικό πρωινό του Nueva 

Economía Forum με τον Thierry 

Bretton, Ευρωπαίο Επίτροπο για 

την Εσωτερική Αγορά 

Πραγματοποιήθηκε στις 10/1 σε κεντρικό 

ξενοδοχείο της Μαδρίτης ενημερωτικό 

πρωινό που διοργάνωσε ο οργανισμός 

Nueva Economía Forum, με 

προσκεκλημένο κεντρικό ομιλητή τον 

Ευρωπαίο Επίτροπο Εσωτερικής Αγοράς κ. 

Breton, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη 

επίσκεψη στην ισπανική πρωτεύουσα, όπου 

συναντήθηκε, μεταξύ άλλων, με τον Ισπανό 

Πρωθυπουργό κ. Sánchez, τον ΥΠΕΞ κ. 

Albares, τις Αντιπροέδρους της 

Κυβέρνησης και Υπουργούς Οικονομίας και 

Ενεργειακής Μετάβασης κυρίες Calviño και 

Ribera αντίστοιχα, την Υπουργό 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού κα 

Maroto, την Υπουργό Άμυνας κα Robles, 

αλλά και με τον μεγάλο ενεργειακό Όμιλο 

ΑΠΕ Iberdrola. 

Σύμφωνα με τον Επίτροπο Breton, επίκεντρο 

της συζήτησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο 

αποτελεί η σημαντική αυτή χρονική 

περίοδος καμπής που βιώνει η Ευρώπη, 

μετά τις αλλεπάλληλες κρίσεις των 

τελευταίων ετών, ήτοι την υγειονομική κρίση 

λόγω της πανδημίας, την οικονομική κρίση 

που ακολούθησε και την ενεργειακή κρίση 

ως απόρροια του πολέμου στην Ουκρανία. 
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος εμφανίζεται 

πεπεισμένος πως η Ευρώπη βγαίνει από 

αυτή την περίοδο πιο ενισχυμένη και δυνατή, 

έχοντας ενισχύσει τη συνεργασία στο 

εσωτερικό της, καθώς και αναπτύξει νέες 

δεξιότητες, λ.χ. δημιουργία συστημάτων 

κοινών προμηθειών. Σύμφωνα με τον κ. 

Breton, μεταξύ των προκλήσεων που οφείλει 

να αντιμετωπίσει η Ευρώπη, είναι το γεγονός 

ότι θα πρέπει να μεριμνήσει για την 

ενεργειακή της ασφάλεια, καθώς και για την 

ομαλή και απρόσκοπτη μετάβαση σε 

μορφές καθαρής ενέργειας που θα  
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μορφές καθαρής ενέργειας που θα 

συντείνουν στην επίτευξη των στόχων και των 

προοπτικών που έχει θέσει η ίδια η Ε.Ε. (μέσω 

του “Green Deal”). Όπως τόνισε ο 

Επίτροπος, η ενεργειακή μετάβαση ενέχει ένα 

κόστος, καθώς πρέπει η παραγωγή 

ενέργειας να πραγματοποιείται σε ευρωπαϊκό 

έδαφος, «να παράγουμε και να παρέχουμε οι 

ίδιοι την ενέργειά μας, να είμαστε ενεργειακά 

ανεξάρτητοι», όπως είπε. 

Ευρωπαίος Επίτροπος επισήμανε πως η 

Ευρώπη πρωτοστατεί στην παραγωγή 

εμβολίων αλλά και στην αποστολή εμβολίων 

σε άλλες χώρες, ενώ αναφέρθηκε επίσης 

στην έμπρακτη στήριξη της Ε.Ε. στην 

Ουκρανία. Έκανε ιδιαίτερη μνεία στην αξία της 

δημοκρατίας στον χώρο της Ε.Ε., όπου οι 

αποφάσεις λαμβάνονται όχι από 

γραφειοκράτες αλλά στη βάση 

δημοκρατικών διαδικασιών και ψηφοφορίας 

στα ευρωπαϊκά όργανα. Κύριος Breton 

αναφέρθηκε αρκετά εκτενώς σε υιοθέτηση 

από διεθνείς ανταγωνιστές -κυρίως ΗΠΑ και 

Κίνα- οικονομικών πολιτικών για την μείωση 

του πληθωρισμού και την προέλκυση 

επενδυτικών κεφαλαίων, οι οποίες έχουν 

σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην 

ευρωπαϊκή βιομηχανία, τονίζοντας ότι η 

Ευρώπη εργάζεται με στόχο να «αδράξει» 

διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον και ευκαιρίες, 

να προωθήσει την ενεργειακή μετάβαση, να 

διευκολύνει τη χορήγηση αδειών και κινήτρων 

ώστε να ενισχυθεί η εισροή των επενδυτικών 

κεφαλαίων στην Ευρώπη, να προωθήσει τις  

νέες τεχνολογίες και την καθαρή ενέργεια. 

Ειδικότερα για την Ισπανία, ο Ευρωπαίος 

Επίτροπος επισήμανε πως η αρχή του νέου 

έτους αποτελεί ευκαιρία για να συμπεράνουμε 

κατά πόσο τα κράτη-μέλη ξεπέρασαν τις 

επιπτώσεις των ποικίλων κρίσεων. Στον 

απολογισμό αυτό, η Ισπανία φαίνεται να έχει 

ανταπεξέλθει με αρκετά ικανοποιητικό ρυθμό 

ανάπτυξης και ποσοστό πληθωρισμού 

αυξημένο μεν, χαμηλότερο δε σε σύγκριση με 

άλλα κράτη. Κύριος Breton έκανε ιδιαίτερη 

μνεία στην προετοιμασία της χώρας για την 

επικείμενη Προεδρία του Συμβουλίου Ε.Ε., σε 

μία περίοδο όπου θα έχουν ωριμάσει οι 

συνθήκες για σημαντικές διαβουλεύσεις και 

πρωτοβουλίες, όπως η ψηφιοποίηση, η 

τεχνητή νοημοσύνη, η πράσινη μετάβαση, η 

ενεργειακή επάρκεια και η επάρκεια πρώτων 

υλών, ούτως ώστε τα κράτη μέλη να 

επωφεληθούν το μέγιστο από αυτές τις 

πολιτικές. Για τον Breton είναι η στιγμή με το νέο 

έτος να δώσει η Ευρώπη ένα μήνυμα για την 

ανάδειξη της οικονομίας και της βιομηχανίας 

της, όπου πρέπει να κινηθεί δραστικά και 

ταχύτατα, αλλά κυρίως στη βάση της 

συνεργασίας, της αλληλεγγύης και των 

δημοκρατικών αξιών. 
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Επισημαίνεται ότι κατά τη συνάντησή του με 

την Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού κα Nadia 

Calviño, έγινε γνωστό ότι η Ισπανία έχει ζητήσει 

από την Ευρ. Επιτροπή να επισπεύσει τις 

διαδικασίες για την έγκριση κονδυλίων 

ενισχύσεων από τα ταμεία “Next Generation 

EU”. Ισπανίδα Υπουργός εξέφρασε προσδοκία 

Κυβέρνησης ότι πριν τα μέσα Φεβρουαρίου η 

Ευρ. Επιτροπή θα εγκρίνει, έχοντας 

ολοκληρώσει την θετική της αξιολόγηση της 

ισπανικής οικονομίας και του προγράμματος 

μεταρρυθμίσεων, την τρίτη εκταμίευση 

χρηματοδοτικών κονδυλίων για την Ισπανία 

από το Σχέδιο Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού 

και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. με σκοπό την 

προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης μετά 

την πανδημία, ύψους 6 δισ. ευρώ. 
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μεγέθους επιχειρήσεις, καθώς και η μείωση 

του φόρου εισοδήματος φυσικών 

προσώπων για χαμηλά εισοδήματα. Η 

Υπουργός Οικονομικών της Ισπανίας, κα 

Montero, μετά την έγκριση του 

προϋπολογισμού και από τη Γερουσία, 

εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο νέος 

προϋπολογισμός θα επιτρέψει να 

ξεπεραστούν οι δυσκολίες που δημιουργεί το 

διεθνές περιβάλλον, καθώς και να 

ενισχυθούν οι δημόσιες υπηρεσίες και ο 

παραγωγικός ιστός της χώρας, ενώ 

ευχαρίστησε όλες τις πολιτικές δυνάμεις για 

την συναινετική τους διάθεση. 

 

  Ανάπτυξης θα ριζώσουν στην περιοχή, η 

οικονομική ανάπτυξη θα ενισχυθεί και η Χαέν 

θα τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή της 

βιομηχανικής ασφάλειας και άμυνας, 

αποτελώντας πηγή πλούτου και ποιοτικής 

απασχόλησης για πολλές επαρχίες». 

Επιπλέον, κ. Sánchez επισήμανε την 

κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη που πρόκειται 

να προσφέρει το εν λόγω έργο στη περιοχή, 

με τη δημιουργία ορισμένων βασικών 

υποδομών, οδικών, σιδηροδρομικών και 

τηλεπικοινωνιακών. 

Το project δημιουργίας του Τεχνολογικού 

Κέντρου Ανάπτυξης και Πειραματισμού 

(CETEDEX) θα αποτελείται από 3 μεγάλα έργα: 

(α) το πρώτο τιτλοφορείται «Anti-Drone 

Systems» και έχει σκοπό την δημιουργία ενός 

Κέντρου Ανάπτυξης και Πειραματισμού για 

την άμυνα κατά των drones, (β) το δεύτερο 

ονομάζεται «Αυτόνομα και Συνδεδεμένα 

Οχήματα» (“Vehículos Autónomos y 

Conectados”), το οποίο περιλαμβάνει την 

δημιουργία ενός τεχνολογικού κέντρου για 

επίγειες πλατφόρμες, προηγμένα συστήματα  

 

διεθνές σημείο αναφοράς στον 

μετασχηματισμό προς μια οικονομία 

δεδομένων, με την τεχνητή νοημοσύνη 

ενσωματωμένη στις αλυσίδες αξίας 

ολόκληρου του βιομηχανικού μας ιστού», 

τόνισε ο κ. Sánchez, αναφερόμενος στη 

δέσμευση της Ισπανίας για μεγαλύτερη 

στρατηγική αυτονομία και πρωτοπορία σε 

στρατηγικούς τομείς. 

 

 

 
 

 

 

 

Webinar “Doing Business in Spain” 

25.01.2023 

 Το απόγευμα της 25ης Ιανουαρίου 

πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και υπό την 

οργάνωση και εποπτεία του Enterprise Greece, 

με τη συνεργασία της Πρεσβείας και του 

Γραφείου Ο.Ε.Υ. διαδικτυακό σεμινάριο 

(‘Webinar’), που διεξήχθη στην αγγλική 

γλώσσα, με σκοπό την ενημέρωση ελληνικών 

επιχειρήσεων για την οικονομία της Ισπανίας, τις 

διμερείς οικονομικές και εμπορικές τους σχέσεις 

με την Ελλάδα και τις προοπτικές ανάπτυξης 

συνεργασιών και εδώ δραστηριοποίησης. Εν 

λόγω Webinar είχε τίτλο ‘Doing Business in Spain’ 

και είχε διάρκεια δύο ωρών. Σύμφωνα με στοιχεία 

του Enterprise Greece, περίπου 270 εκπρόσωποι 

επιχειρήσεων δήλωσαν συμμετοχή για να 

παρακολουθήσουν το Webinar. 

Κατόπιν των εισαγωγικών χαιρετισμών της 

Εντεταλμένης Συμβούλου του Enterprise Greece 

κας Αλεξανδροπούλου και του Έλληνα 

Πρέσβεως στην Ισπανία κ. Φωτόπουλου, το 

πρόγραμμα του Webinar περιέλαβε κατ’ αρχάς 

παρουσίαση του Προϊσταμένου του Γραφείου 

ΟΕΥ κ. Γκάσιου σχετικά με την ισπανική οικονομία 

και τις διμερείς οικονομικές & εμπορικές σχέσεις, 

καθώς και τις προοπτικές ενίσχυσής τους. 

Ακολούθησαν τέσσερις παρουσιάσεις από 

ομιλητές η συμμετοχή των οποίων 

εξασφαλίσθηκε χάρη στις προσπάθειες του 

Γραφείου ΟΕΥ. Συγκεκριμένα, ο κ. Javier Arnau, 

Διευθυντής εκθεσιακού Οργανισμού 

ναυτιλιακού κλάδου Navalia με έδρα το Vigo 

στην Γαλικία, παρουσίασε τον ισπανικό κλάδο 

ναυπηγείων και ναυτιλιακού εξοπλισμού και τις 

δυνατότητες συνεργασίας του με την Ελλάδα, ο 

κ. Jorge Herrera, Επικεφαλής Τμήματος 

Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΝΑ Ευρώπης της 

μεγάλης ισπανικής ξενοδοχειακής αλυσίδας 

Meliá με έδρα τη Mallorca μίλησε για τις 

δραστηριότητες επέκτασης της αλυσίδας στην 

Ελλάδα, ο κ. Ιωάννης Μαλαματίνης, Γενικός 

Διευθυντής του εισαγωγικού οίκου Olimpo 

Gourmet με έδρα την Βαρκελώνη, μετέφερε την 

εμπειρία του από την ισπανική αγορά τροφίμων  

και ποτών, καθώς και ο κ. Μιχάλης Κόκκινος, 

Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 

ελληνικής εταιρείας υψηλής τεχνολογίας / 

ψηφιακών εφαρμογών MOPTIL, ο οποίος 

μετέφερε στο κοινό την εμπειρία του 

πρόσβασης στην ισπανική αγορά.  

Το ενδιαφέρον του συμμετέχοντος 

επιχειρηματικού κοινού διατηρήθηκε αμείωτο σε 

ολόκληρη τη διάρκεια του Webinar, ενώ στο 

τέλος τέθηκε από μία ερώτηση σε έκαστο των 

προσκεκλημένων ομιλητών. Η εντύπωσή μας 

από την όλη διοργάνωση, μορφή, ροή και 

παρουσίαση της εκδήλωσης υπήρξε εξαιρετική, 

το επίπεδό της όντας ιδιαίτερα υψηλό, γεγονός 

που οφείλεται στη μεγάλη σχετική εμπειρία του 

Enterprise Greece, το οποίο έχει διοργανώσει 

σειρά ανάλογων διαδικτυακών σεμιναρίων σε 

συνεργασία με Πρεσβείες και Γραφεία Ο.Ε.Υ. 

στο εξωτερικό, αλλά επίσης στην μεθοδική, 

ταχεία και ενεργό συνδρομή της Πρεσβείας και 

του Γραφείου Ο.Ε.Υ.  
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 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Mediterranean 

Combo, εκπαιδευτικό ταξίδι 

δημοσιογράφων στην Ισπανία 

(Βαλένθια, 9-13/1/2023) 

Κατά το διάστημα 9 έως 13 Ιανουαρίου τ.ε. 

υλοποιήθηκε στην Ισπανία (Βαλένθια) δράση 

εκπαιδευτικού ταξιδιού δημοσιογράφων / 

διαμορφωτών της κοινής γνώμης στη 

Βαλένθια, με σκοπό την ενημέρωσή τους 

γύρω από τις διαδικασίες παραγωγής του 

λωτού, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης 

“Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης 

φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική 

αγορά της Ε.Ε. (Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία και 

Ουγγαρία)”, με διακριτικό τίτλο 

“MEDITERRANEAN COMBO”, το οποίο διανύει 

το δεύτερο έτος υλοποίησής του. 

Σε ανωτέρω εκπαιδευτική δράση συμμετείχαν 

συνολικά 13 δημοσιογράφοι, συγκεκριμένα 6 

δημοσιογράφοι από την Ελλάδα, 4 από την 

Ουγγαρία και 3 από τη Γερμανία. Κατά τη 

διάρκεια της δράσης πραγματοποιήθηκαν 

επισκέψεις σε περιοχές παραγωγής / 

συσκευασίας λωτού, καθώς και γεύματα 

εργασίας μεταξύ των προσκεκλημένων και 

των εκπροσώπων του ισπανικού φορέα του 

προγράμματος, Asociación Española del 

Kaki. 

Επισημαίνεται ότι οι ελληνικοί και ισπανικοί 

φορείς υλοποίησης του προγράμματος 

“MEDITERRANEAN COMBO” είναι επτά 

αγροτικοί συνεταιρισμοί από την Κρήτη (Α.Σ. 

ΑΝΑΤΟΛΗ, Α.Σ. ΤΥΜΠΑΚΙ, Α.Σ. ΝΟΤΟΣ, Α.Σ. 

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ, Ο.Π. «ΦΑΛΛΑΣΑΡΝΑ» - 

Κομπογεννητάκης & ΣΙΑ Ο.Ε., Α.Σ. ΨΑΡΗΣ , 

Α.Σ. ΚΑΜΙΡΟΣ – ΚΡΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ), καθώς 

και ο ισπανικός Σύνδεσμος Λωτού 

(Asociación Española del Kaki) με έδρα στη 

Βαλένθια, ενώ προωθούμενο «πακέτο» 

προϊόντων είναι τα κηπευτικά (τομάτα, 

αγγούρι, πιπεριά, μελιτζάνα) και το φρούτο 

λωτός. H ελληνική εταιρεία NOVACERT, σε 

συνεργασία με την ιταλική εταιρεία 

BLANCDENOIR SRL συνθέτουν τον 

Εκτελεστικό Οργανισμό του εν λόγω 

προγράμματος. 

Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FITUR 

2023 (Μαδρίτη, 18-22 Ιανουαρίου) 

Κατά την περίοδο 18 έως 22 Ιανουαρίου τ.ε. 

έλαβε χώρα με επιτυχία στο Εκθεσιακό Κέντρο 

IFEMA στη Μαδρίτη, η σημαντικότερη έκθεση 

τουρισμού στην Ισπανία και μία εκ των 

σημαντικότερων παγκοσμίως, ιδιαίτερα για 

τις χώρες της Λατινικής Αμερικής, η FITUR 

2023. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι 

διοργανωτές, η FITUR 2023 στέφθηκε με 

απόλυτη επιτυχία, υπερβαίνοντας μάλιστα τις 

αρχικές προσδοκίες, προσελκύοντας στη 

διάρκεια των τριών πρώτων ημερών 

λειτουργίας της, που απευθύνονταν 

αποκλειστικά σε επαγγελματίες του κλάδου, 

136.000 επισκέπτες, αυξημένους κατά 68% 

έναντι του 2022 και πλησιάζοντας τις ιστορικά 

υψηλές επιδόσεις της FITUR 2020. Στο σύνολο 

εξάλλου των 5 ημερών διάρκειάς της, την 

έκθεση επισκέφθηκαν πάνω από 222.000 

άτομα, περίπου στα ίδια επίπεδα με το 

ιστορικά υψηλό επίπεδο της έκδοσης του 2020 

και διπλάσιος αριθμός σε σύγκριση με το 

2021. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τους 

διοργανωτές, η επισκεψιμότητα της ψηφιακής 

εκδοχής της έκθεσης έφθασε στο εξαιρετικά 

υψηλό επίπεδο των 146.000 προσβάσεων, 

ενώ στο ίδιο πλαίσιο, η ψηφιακή πλατφόρμα 

FITUR LIVEConnect, που συμπληρώνει την 

FITUR προσδίδοντάς της υβριδική μορφή με 

μεγαλύτερη χρονική και γεωγραφική εμβέλεια, 

ξεπέρασε τις 40.000 εγγραφές, σε σύγκριση με 

τις 31.000 συνολικά το 2022. Όσον αφορά τη 

συμμετοχή εταιρειών, σύμφωνα με τα στοιχεία 

των διοργανωτών, στις 8 πτέρυγες (halls) της 

έκθεσης, συνολικής εκθεσιακής επιφάνειας 

66.900 τετρ. μέτρων, ο αριθμός των εκθετών 

πλησίασε τις 8.500 εταιρείες από 131 χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας, η 

οποία μετείχε με εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ.  

Επίσης, η φετινή FITUR έτυχε μεγάλης κάλυψης 

και προβολής από τον Τύπο, τα διεθνή μέσα 

ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης. Όπως αποκαλύφθηκε κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, ο Ισημερινός θα είναι η 

τιμώμενη χώρα στην 44η έκδοση της FITUR, 

τον Ιανουάριο του 2024. 

Τα εγκαίνια της φετινής, 43ης διοργάνωσης 

της FITUR τίμησε με την παρουσία του ο 

Ισπανός Βασιλέας Φίλιππος ο 6ος, ενώ την 

επισκέφθηκαν ο Πρωθυπουργός της χώρας 

κ. Sánchez, ο Πρόεδρος της Γουατεμάλας -η 

οποία υπήρξε η τιμώμενη χώρα της έκθεσης- 

κ. Giammattei, εκπρόσωποι του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO), περί τους 

30 Υπουργοί Τουρισμού από διάφορες 

χώρες, 6 Ισπανοί Υπουργοί, 15 Πρόεδροι 

Αυτόνομων Κοινοτήτων και Σύμβουλοι 

Τουρισμού από 16 Κοινότητες, εκπρόσωποι 

τοπικών Αρχών, καθώς και της εδώ 

διπλωματικής κοινότητας και του 

επιχειρηματικού κόσμου της Ισπανίας. Την 

φετινή FITUR και το ελληνικό εθνικό περίπτερο 

επισκέφθηκε εξάλλου ο Πρέσβυς της 

Ελλάδας στη Μαδρίτη κ. Φωτόπουλος. 
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Η ελληνική συμμετοχή 

Η φετινή ελληνική εθνική συμμετοχή με μεγάλο 

και καλαίσθητο περίπτερο, σε ιδιαίτερα καλό 

σημείο του Hall 4 της έκθεσης, η οργάνωση 

της οποίας πραγματοποιήθηκε από τον 

Ελληνικό Οργανισμό 

Τουρισμού -στο πλαίσιο υλοποίησης της 

στρατηγικής του εδραίωσης της χώρας μας 

ως κορυφαίου τουριστικού προορισμού- και 

το Γραφείο ΕΟΤ Μαδρίτης, με την παρουσία 33 

συνεκθετών, μπορεί να χαρακτηριστεί 

επιτυχημένη. Το ελληνικό περίπτερο, λόγω της 

θέσης του, της άρτιας οργάνωσής του από 

τον ΕΟΤ και του καλαίσθητου σχεδιασμού του, 

προσέλκυσε υψηλό αριθμό ενδιαφερόμενων 

επαγγελματιών και ιδιωτών επισκεπτών της 

έκθεσης, ενώ κατά την πενθήμερη διάρκεια 

της έκθεσης οι εκπρόσωποι του ΕΟΤ 

πραγματοποίησαν σύνολο επιτυχημένων 

στοχευμένων συναντήσεων για την 

προώθηση της χώρας μας και την επέκταση 

του τουριστικού δικτύου της στην εδώ αγορά, 

μεριμνώντας παράλληλα για καθορισμό 

εξατομικευμένων συναντήσεων για τους 

εκπροσώπους τόσο των ελληνικών εταιρειών, 

όσο και των θεσμικών φορέων (Περιφέρειες, 

Δήμος Σκιάθου). Οι ελληνικές εταιρίες 

προέβαλαν τις υπηρεσίες τους στους 

επαγγελματίες και ιδιώτες επισκέπτες της 

έκθεσης, ανανέωσαν τις επαφές τους με το 

πελατολόγιο τους και διερεύνησαν τις 

προοπτικές για ενίσχυση υφιστάμενων και 

ανάπτυξη νέων συνεργασιών στις αγορές της 

Ιβηρικής και των χωρών Λατινικής Αμερικής. 

 

 

της Ιβηρικής και των χωρών Λατινικής 

Αμερικής. 

Το Γραφείο μας στάθηκε αρωγός στην ελληνική 

συμμετοχή, παρέχοντας πληροφόρηση και 

κατευθύνσεις στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις 

και φορείς, δίδοντάς τους εικόνα για την 

ισπανική τουριστική αγορά και τις διμερείς 

τουριστικές ροές Ελλάδας-Ισπανίας, 

επικαιροποιώντας στοιχεία κλαδικής έρευνας. 

Επιπλέον, υπήρξε ανταλλαγή συγκεκριμένων 

απόψεων με τους υπευθύνους των 

επιχειρήσεων για στοχευμένες ευκαιρίες που 

παρουσιάζει η αγορά της Ισπανίας και των 

ισπανόφωνων χωρών και τρόπους με τους 

οποίους μπορούμε να υποστηρίξουμε την 

ενίσχυση νέων επιχειρηματικών συνεργασιών, 

ιδιαίτερα με θεσμικούς φορείς οι οποίοι 

εξέφρασαν ενδιαφέρον διοργάνωσης 

συγκεκριμένων προωθητικών δράσεων 

απευθυνόμενων στην ισπανική αγορά εντός 

του 2023. 
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Naturgy και τις μακροχρόνιες προοπτικές της 

επένδυσής του σε αυτόν. 

Επισημαίνεται πως το σχέδιο αναδιάρθρωσης 

“Géminis”, σχέδιο διαχωρισμού του Ομίλου 

Naturgy σε δύο ανεξάρτητες εταιρείες, είχε 

ερμηνευθεί από την αγορά ως ένα σχέδιο 

διευκόλυνσης της απόσυρσης των ξένων 

επενδυτικών Ταμείων που μετέχουν στο 

μετοχικό κεφάλαιο αυτού. Ωστόσο, η 

αναθεώρηση του σχεδίου από την Κυβέρνηση 

επέφερε την αναστολή υλοποίησής του, σε μία 

περίοδο αναζήτησης ασφάλειας και 

σταθερότητας των συνθηκών, των τιμών και 

της προσφοράς ενέργειας, με τη Naturgy να 

αποτελεί σημαντικότατο πάροχο  παροχής 

φυσικού αερίου για την Ισπανία. 

Σημειώνεται ότι το αμερικανικό επενδυτικό 

Ταμείο υποδομών GIP με μερίδιο 20,6% στη 

Naturgy δεν έχει ακόμη αποφανθεί σχετικά με 

το εάν επιδιώκει με ενεργό τρόπο την πώληση 

του μεριδίου του, με την αγορά να εικάζει την 

γαλλική εταιρεία πετρελαίου Total ως πιθανό 

αγοραστή, σε περίπτωση που το Ταμείο GIP 

προχωρήσει τελικά στην πώληση. Επίσης, ως 

πιθανοί αγοραστές εμφανίζονται από εδώ 

πηγές και οι Όμιλοι Criteria Caixa με μερίδιο 

26,7% στη Naturgy και IFM (επενδυτικό Ταμείο 

αυστραλιανών συμφερόντων, με μερίδιο 

13,9%). Πάντως, όπως σημειώνουν εδώ 

οικονομικές πηγές, το αυστραλιανό επενδυτικό 

Ταμείο IFM ήδη έχει στείλει ισχυρό μήνυμα στην 

αγορά με την αγορά έξι εκατ. μετοχών αυτή την 

εβδομάδα, κάτι που του επιτρέπει να ξεπεράσει 

Εξελίξεις αναδιάρθρωσης μετοχικού 

κεφαλαίου του ενεργειακού Ομίλου 

Naturgy  

Σύμφωνα με εδώ οικονομικές πηγές, το 

βρετανικό επενδυτικό Ταμείο CVC, μέσω της 

επενδυτικής εταιρείας Rioja Acquisition, 

συμφερόντων του εν λόγω επενδυτικού 

Ταμείου CVC, η οποία μετέχει με μερίδιο 20,7% 

στο μετοχικό κεφάλαιο του μεγάλου ισπανικού 

πολυεθνικού ενεργειακού Ομίλου Naturgy, 

παρά τις μέχρι πρότινος εικασίες για 

ενδεχόμενη αποχώρηση από το κεφάλαιο της 

Naturgy, συμφώνησε με μεγάλη κοινοπραξία 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων την 

αναχρηματοδότηση της πίστωσης, ύψους 

των 1,62 δισ. Ευρώ, με την οποία είχε προβεί 

στην αγορά της ως άνω συμμετοχής της στο 

μετοχικό κεφάλαιο της Naturgy το έτος 2018. 

Επισημαίνεται πως είναι η δεύτερη φορά από 

το 2018 που το Ταμείο CVC προβαίνει σε 

αναχρηματοδότηση της εν λόγω πίστωσης. Η 

πίστωση έληγε αρχικά το 2023,  με ποσό των 

1,95 δισ. Ευρώ, ωστόσο το 2019 το Ταμείο 

CVC επέτυχε την επαναδιαπραγμάτευσή της, 

την παράταση της λήξης της έως το 2024 και 

την μείωση του ποσού της πίστωσης στα 1,83 

δισ. ευρώ. Τα εμπλεκόμενα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα παραχώρησαν στη συνέχεια άλλα 

τρία χρόνια έως τη λήξη της πίστωσης, ως το 

2027, με το ποσό να μειώνεται περαιτέρω στα 

1,616 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με έγκυρους 

οικονομικούς κύκλους, το βρετανικό 

επενδυτικό Ταμείο στέλνει έτσι ηχηρό μήνυμα 

σχετικά με την παραμονή του στον Όμιλο 

Naturgy και τις μακροχρόνιες προοπτικές της 

επένδυσής του σε αυτόν. 
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το 13,9% του κεφαλαίου της Naturgy που κατείχε 

έως τώρα. Σημειώνεται πως η προοπτική του IFM 

όταν ξεκίνησε την προσφορά εξαγοράς πριν 

από δύο χρόνια, ήταν να αποκτήσει μεταξύ 16% 

και 22% του μετοχικού κεφαλαίου και δύο 

εκπροσώπους στο διοικητικό συμβούλιο της 

Naturgy. 

Σχεδιαζόμενη πρόταση ισπανικής 

Κυβέρνησης για μεταρρύθμιση αγοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας 

Εν όψει της επικείμενης μεταρρύθμισης της 

κοινής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ε.Ε., η 

ισπανική Κυβέρνηση προετοιμάζει πρόταση περί 

συνολικής αλλαγής στους ισχύοντες κανόνες 

που διέπουν την εν λόγω αγορά. Πιο 

συγκεκριμένα, το ισπανικό Υπουργείο 

Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής 

Πρόκλησης έδωσε στη δημοσιότητα στις 10/1 

τις βασικές γραμμές της ως άνω πρότασης που 

σκοπεύει να προωθήσει στην Ευρ. Επιτροπή, η 

οποία επιδιώκει τόσο να περιορίσει δραστικά την 

επίδραση του φυσικού αερίου στη διαμόρφωση 

του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος, όσο και 

να καθορίσει σταθερές και ρυθμιζόμενες τιμές 

ενέργειας από πυρηνικές και υδροηλεκτρικές 

μονάδες, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει στη 

χονδρική αγορά. Σύμφωνα με το ισπανικό 

μοντέλο, σε επίπεδο κρατών μελών θα υπάρχει 

εποπτεία από τους τοπικά αρμόδιους 

ρυθμιστικούς φορείς, οι οποίοι θα μπορούν να 

καθορίζουν τον εκάστοτε βαθμό παρέμβασης 

στην αγορά. 

 

Η πρόταση της ισπανικής Διοίκησης, η 

οποία έχει ήδη περάσει από εξέταση σε 

επίπεδο υπουργικού συμβουλίου, προτείνει 

μια ολική μεταβολή των βάσεων του 

τρέχοντος συστήματος διαμόρφωσης 

τιμών στο φυσικό αέριο -το οποίο θεωρείται 

η κύρια αιτία για την κλιμάκωση του 

κόστους ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια 

του τελευταίου 1 ½ έτους- εξασφαλίζοντας 

σταθερά έσοδα για το τμήμα της 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές. Σύμφωνα με την ισπανική πρόταση, 

η αγορά χονδρικής θα καταστεί 

περισσότερο ρυθμιζόμενη και πολύ πιο 

προβλέψιμη για τους καταναλωτές και τις 

εταιρείες ηλεκτροπαραγωγής. Σύμφωνα με 

εδώ κυβερνητικές πηγές, οι αμοιβές που θα 

λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες ηλιακών πάρκων 

και αιολικών πάρκων θα καθορίζονται, 

στην πλειονότητά τους, μέσω 

δημοπρασιών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, μηχανισμός που υπάρχει μεν 

ήδη, αλλά θα ενισχυθεί και τροποποιηθεί με 

στόχο την κάλυψη κατά το δυνατόν 

μεγαλύτερου μέρους της διατιθέμενης στην 

αγορά πράσινης ενέργειας. Από την άλλη 

πλευρά, η ενέργεια που θα παράγεται από 

μονάδες συνδυασμένου κύκλου με βάση το 

αέριο, τις υδροηλεκτρικές μονάδες και 

άλλες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες πιο 

κλασικού τύπου, θα διέπεται από ένα 

σύστημα «δημοπρασιών χωρητικότητας», 

με βάση το οποίο θα καθορίζεται ένα τέλος 
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όχι μόνο ανάλογα με τον όγκο της πωλούμενης 

ενέργειας, αλλά και ανάλογα με τη σημασία της 

εν λόγω ενεργειακής ποσότητας ως εφεδρικής 

για ολόκληρο το ηλεκτρικό δίκτυο, 

εγκαθιδρύοντας έναν τρόπο να διασφαλιστεί ότι 

οι ως άνω ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες θα 

είναι διαθέσιμες όταν υπάρχει ανάγκη, 

παρέχοντας ενέργεια όταν η αυξάνεται η ζήτηση 

αυξάνεται και όταν η παραγωγή ενέργειας από 

ανανεώσιμες πηγές δεν επαρκεί. 

Σύμφωνα με την ισπανική οπτική, εφ’ όσον αυτή 

η πρόταση υιοθετηθεί, το τρέχον σύστημα, με 

βάση το οποίο η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας 

καθορίζεται από την πιο ακριβή τεχνολογία 

παραγωγής σε κάθε ωριαία περίοδο, θα 

αντικατασταθεί από ένα σύστημα στο οποίο θα 

υπερισχύει το μέσο κόστος κάθε τεχνολογίας. 

Όπως εξηγεί ο κ. Luis Atienza, πρώην πρόεδρος 

της Red Eléctrica de España (REE) και 

σημαντικότατος εκπρόσωπος του ισπανικού 

ενεργειακού κλάδου, «το μεγαλύτερο μέρος του 

ενεργειακού κόστους θα καθορίζεται με βάση 

μακροπρόθεσμα συμβόλαια». Σύμφωνα με την 

ισπανική Κυβέρνηση, βραχυπρόθεσμα, η 

καθημερινή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας θα συνεχίσει να είναι σημαντική για τη 

διασφάλιση της αποδοτικότητας της 

παραγωγής, αλλά δεν θα αποτελεί πλέον τον 

μόνο καθοριστικό παράγοντα για την τιμή που 

τελικά θα πληρώνουν οι καταναλωτές ή για τον 

λογαριασμό που θα λαμβάνουν οι εταιρείες. 

Επιπλέον, η αύξηση των προθεσμιακών 

συμβολαίων αγοράς ενέργειας μέσω 

ρυθμιζόμενου συστήματος δημοπράτησης, θα 

δώσει σταθερότητα και προβλεψιμότητα στα 

νοικοκυριά και στις εταιρείες παραγωγής 

ενέργειας όσον αφορά το κόστος. 

δώσει σταθερότητα και προβλεψιμότητα στα 

νοικοκυριά και στις εταιρείες παραγωγής 

ενέργειας όσον αφορά το κόστος. 

Όπως καταγράφουν έγκυρα εδώ οικονομικά 

μέσα, η Ευρ. Επιτροπή αναμένεται να 

καταθέσει τις προτάσεις της για τη 

μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής 

ενέργειας, έπειτα από αρκετές 

καθυστερήσεις, πριν από τα τέλη Μαρτίου. 

Θα ακολουθήσει διαβούλευση με τα κράτη 

μέλη, με σκοπό να προκύψει ένα τελικό 

κείμενο μέσα στην άνοιξη. Η εν λόγω 

διαβούλευση αναμένεται να είναι σχετικά 

περίπλοκη, δεδομένου ότι ένας πυρήνας 

χωρών της Βόρειας Ευρώπης, κυρίως 

Γερμανία και Ολλανδία, είναι μάλλον 

απρόθυμος να εισάγει πολλές και 

σημαντικές αλλαγές στο υπάρχον σύστημα, 

ενώ ο ευρωπαϊκός Νότος, με Γαλλία και 

Ισπανία πρωτοστατούσες (σύμφωνα πάντα 

με την ισπανική οπτική) είναι πολύ πιο 

ευνοϊκά διατεθειμένος σε ριζικές τομές και 

στην υιοθέτηση νέου συστήματος τιμών. Στις 

προθέσεις της ισπανικής Κυβέρνησης, εφ’ 

όσον δεν υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό 

επίπεδο κατά το πρώτο εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους, είναι να αναδείξει την 

ενεργειακή πρότασή της ως ζήτημα 

προτεραιότητας κατά τη διάρκεια της 

ισπανικής προεδρίας της ΕΕ, το δεύτερο 

εξάμηνο του 2023. Παράλληλα, προκειμένου 

να εγγυηθεί την σταθερότητα της 

ενεργειακής της αγοράς έως ότου τεθούν σε 

ισχύ οι νέοι κανόνες λειτουργίας των 
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ευρωπαϊκών αγορών ηλεκτρικής ενέργειας, η 

Ισπανία αιτείται στην Ε.Ε. να της δοθεί «πράσινο 

φως» σχετικά με την παράταση της λεγόμενης 

«ιβηρικής εξαίρεσης» έως το τέλος του 2024, με 

σκοπό τον περιορισμό της διάχυσης των 

επιπτώσεων από την υψηλή τιμή του φυσικού 

αερίου στην ηλεκτρική ενέργεια. 

Εκκίνηση διαδικασιών κατά Ισπανίας 

και άλλων κρατών μελών από την Ευρ. 

Επιτροπή για μη υιοθέτηση Οδηγίας 

περί αντιπροσωπευτικών αγωγών για 

την προστασία των συλλογικών 

συμφερόντων των καταναλωτών 

(2020/1828) 

Όπως ανέφεραν εδώ οικονομικά μέσα, η Ευρ. 

Επιτροπή εκκίνησε στις 27/1 διαδικασίες επί 

παραβάσει κατά της Ισπανίας και πάνω από 20 

άλλων κρατών μελών της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων 

και η Ελλάδα, για μη ενσωμάτωση στα εθνικά 

τους δίκαια της Οδηγίας του 2020 περί 

αντιπροσωπευτικών αγωγών για τη προστασία 

των συλλογικών συμφερόντων των 

καταναλωτών (Representative Actions Directive, 

2020/1828), η οποία διασφαλίζει την προάσπιση 

των συλλογικών συμφερόντων των 

καταναλωτών στην εσωτερική αγορά της Ε.Ε. Εν 

λόγω Οδηγία ορίζει προθεσμία για λήψη μέτρων 

συμμόρφωσης με τις διατάξεις της από τα κράτη 

μέλη την 25η Δεκεμβρίου 2022 (οποία παρήλθε), 

ενώ τα εν λόγω μέτρα πρέπει να αρχίσουν να 

εφαρμόζονται από τα κράτη μέλη στις 26/6 τ.ε. 

Ροές ισπανικών κεφαλαίων προς 

«φορολογικούς παραδείσους» το 

έτος 2020 

Όπως ανέφεραν εδώ έγκυρες οικονομικές 

πηγές βασιζόμενες σε στοιχεία του 

Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού, τα ισπανικά επενδυτικά 

κεφάλαια που κατευθύνθηκαν σε 

φορολογικούς παραδείσους το 2020, την 

χρονιά ξεσπάσματος της πανδημίας, 

«εκτοξεύθηκαν» από 95 εκατ. ευρώ το 2019 

σε 221 εκατ. ευρώ το 2020, αριθμός 

πενιχρός μεν σε σύγκριση με τις συνολικές 

ισπανικές επενδύσεις στο εξωτερικό, αλλά 

που αντιπροσωπεύει ετήσια αύξηση της 

τάξεως του 131%. Οι Βρετανικές Παρθένοι 

Νήσοι ήταν ο κύριος αποδέκτης των εν 

λόγω ισπανικών κεφαλαίων, 

απορροφώντας το 70% αυτών (με 

πενταπλασιασμό των σχετικών ροών), ενώ 

επίσης αυξήθηκε έντονα η ροή ισπανικών 

κεφαλαίων προς εταίρους με χαλαρά 

φορολογικά καθεστώτα, όπως το 

Λουξεμβούργο, αυξήθηκαν επίσης έντονα. 

Άλλες περιοχές και χώρες που 

επωφελήθηκαν από την αύξηση των ροών 

των ισπανικών κεφαλαίων το 2020 ήταν οι 

Βερμούδες (με τριπλασιασμό των ροών), η 

Ολλανδία και η Ιρλανδία. 
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Όπως αναφέρουν έγκυροι εδώ αναλυτές, οι 

περισσότερες από τις εταιρείες του 

Χρηματιστηρίου Μαδρίτης έχουν θυγατρικές 

είτε σε φορολογικούς παραδείσους, ή και σε 

χώρες ή περιοχές με χαλαρά φορολογικά 

συστήματα, μεταξύ των οποίων οι Όμιλοι 

Banco Santander, ACS, Ferrovial, ArcelorMittal 

και Repsol. 

Η ισπανική Enagás αυξάνει σε 20% 

το μερίδιό της στον αγωγό TAP, με 

την αγορά μεριδίου 4% από τον 

ελβετικό Όμιλο Axpo 

Ο ισπανικός ενεργειακός κολοσσός Enagás 

συμφώνησε με τον ελβετικό Όμιλο 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Axpo την 

εξαγορά μεριδίου 4% από τη συμμετοχή του -με 

5% συνολικά- στο κεφάλαιο του Διαδριατικού 

Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP). Το εν λόγω 

μερίδιο προστίθεται στο 16% που ήδη κατέχει η 

Enagás, αυξάνοντας το συνολικό της μερίδιο 

στο 20% του κεφαλαίου του Αγωγού. Η αξία της 

συγκεκριμένης εξαγοράς, όπως αναφέρθηκε 

στον οικονομικό Τύπο, ανέρχεται σε 168 εκατ. 

ευρώ. Επισημαίνεται ότι πολύ πρόσφατα, η 

βελγική Fluxys, διαχειρίστρια του βελγικού 

δικτύου φ/α, απέκτησε το υπόλοιπο 1% της 

συμμετοχής της Axpo στον TAP, ανεβάζοντας 

την συμμετοχή της στο 20%. Με την εν λόγω 

απόφαση, η Enagás ενισχύει τη δέσμευσή της 

στο στόχο της για ενίσχυση της ασφάλειας 

ενεργειακού εφοδιασμού και της μείωσης των 

εκπομπών άνθρακα στην Ευρώπη, όπως 

ανακοινώθηκε πρόσφατα στο Στρατηγικό 

Σχέδιο 2022- 2030 του ισπανικού Ομίλου στην 

Εθνική Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών 

(CNMV) της χώρας. 

Εθνική Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών 

(CNMV) της χώρας. 

Σημειώνεται πως, με το κλείσιμο της 

εξαγοράς, η μετοχική σύνθεση του TAP θα 

συνίσταται στις συμμετοχές της ισπανικής 

Enagás, της βρετανικής BP, της ιταλικής 

Snam, της βέλγικη Fluxys και της αζερική 

SOCAR, εκάστη των οποίων θα διαθέτει 

πλέον μερίδιο 20%. Όπως σημειώνουν εδώ 

αναλυτές, οι εν λόγω πρόσφατες εξαγορές 

του μεριδίου της Axpo από τις Enagás και 

Fluxys ενισχύουν τον ρόλο των ευρωπαϊκών 

διαχειριστών δικτύων φυσικού αερίου στον 

αγωγό ΤΑΡ και εξυπηρετούν τους στόχους 

της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού 

της Ευρώπης και της μείωσης των 

εκπομπών άνθρακα στην ήπειρο. 

Η Ισπανία ζητά παρέμβαση της 

Ευρ. Επιτροπής στον ΠΟΕ για 

προστασία των μαύρων ελιών της 

από αμερικανικά μέτρα        

Κατά το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και 

Αλιείας της Ε.Ε. στις 30/1, ο Ισπανός 

Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, 

κ. Planas, ζήτησε από την Ευρ. Επιτροπή να 

παρέμβει στον ΠΟΕ, ανοίγοντας εκ νέου 

παλαιότερη υπόθεση με τις ΗΠΑ, η οποία 

αφορούσε λήψη αμερικανικών μέτρων που 

έπλητταν τις εξαγωγές ισπανικής μαύρης 

ελιάς. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις 

σχετικές εδώ αναφορές, τον Αύγουστο 2018 

οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμό ύψους 35% στις 

εισαγωγές μαύρων ελιών από την Ισπανία 

επί τη βάσει ισχυρισμών περί παράνομων 

ενισχύσεων του εν λόγω ισπανικού κλάδου 

στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(ΚΑΠ) της Ε.Ε., οι οποίες κατά την 

αμερικανική άποψη συνιστούσαν πρακτική 
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χαρακτηρίζεται- τουριστική δύναμη, η Ελλάδα, 

η οποία φαίνεται να απορροφά μάλιστα 

σημαντικές ροές Ισπανών τουριστών. 

Περαιτέρω, τα σχετικά δημοσιεύματα 

αναφέρουν ότι ισπανικές αεροπορικές 

εταιρείες, όπως η χαμηλού κόστους θυγατρική 

της Iberia, Iberia Express, αύξησαν σημαντικά 

-συγκεκριμένα υπερδιπλασίασαν- τις πτήσεις 

τους προς την Ελλάδα μεταξύ Ιουνίου και 

Σεπτεμβρίου 2022, σε σύγκριση με το 2019, 

ιδιαίτερα προς διάφορους νησιωτικούς 

προορισμούς, με αποκορύφωση την Μύκονο, 

όπου οι εβδομαδιαίες πτήσεις από Ισπανία 

αυξήθηκαν από δύο σε επτά. 

 

 

 

 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

επί τη βάσει ισχυρισμών περί παράνομων 

ενισχύσεων του εν λόγω ισπανικού κλάδου 

στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 

(ΚΑΠ) της Ε.Ε., οι οποίες κατά την αμερικανική 

άποψη συνιστούσαν πρακτική «αθέμιτου 

ανταγωνισμού» στην αγορά. 

Οι εδώ πηγές αναφέρουν ότι η υπόθεση 

έφθασε τελικά τον Ιούνιο 2019 σε πάνελ 

επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, το οποίο 

απεφάνθη το Νοέμβριο 2021 ότι τα 

αμερικανικά μέτρα κατά των εισαγωγών 

μαύρης ελιάς από την Ισπανία ήταν 

ασύμβατα με τους κανόνες του ΠΟΕ, 

υποχρεώνοντας τις ΗΠΑ να δεσμευθούν να 

τροποποιήσουν κατάλληλα τη νομοθεσία 

τους έως τον Ιανουάριο τ.ε., ώστε να αρθούν 

τα εμπόδια στην εισαγωγή ισπανικών ελιών. 

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ισπανικές πηγές, 

τον παρελθόντα Σεπτέμβριο αμερικανικό 

δικαστήριο έκρινε εκ νέου το ζήτημα των 

αγροτικών ενισχύσεων της Ε.Ε., 

αποφαινόμενο ότι ορθώς η αμερικανική 

Διοίκηση έχει επιβάλει δασμούς στις 

εισαγωγές μαύρων ελιών από την Ισπανία. 

Εν λόγω απόφαση, σύμφωνα με τις εδώ 

πηγές, προκάλεσε την ανωτέρω αντίδραση 

του ισπανικού Υπουργού Γεωργίας.       

 

 

Σημειώνεται ότι στο τέλος του 2019, η 

αμερικανική Διοίκηση είχε αποφασίσει την 

επιβολή επίδασμου 25% στο ισπανικό 

ελαιόλαδο και τις πράσινες επιτραπέζιες ελιές 

(μεταξύ άλλων αγροτικών προϊόντων), ως 

αντίποινα στο πλαίσιο των εμπορικών 

διαφορών με την Ε.Ε. αναφορικά με τις 

αμερικανικές αιτιάσεις για αθέμιτο ευρωπαϊκό 

ανταγωνισμό του Ομίλου Airbus, μέτρο του 

οποίου η εφαρμογή ανεστάλη εξ όσων 

γνωρίζουμε, στις αρχές του 2021, με την 

αλλαγή ηγεσίας στις ΗΠΑ. 

 

 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

 
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, 

παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε 

τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου ΟΕΥ 

Μαδρίτης, παρακαλείστε όπως αποστείλετε 

σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 

μας (ecocom-madrid@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που 

συλλέγονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, 

παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως 

και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για παροχή 

ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς.  

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών 

δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα στο εθνικό, 

κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την 

προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως 

εκάστοτε ισχύει (Για περισσότερες πληροφορίες 

σχετικά με την προστασία προσωπικών 

δεδομένων από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. 

http://www.agora.mfa.gr/prostasia-

prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο 

παρόν Ενημερωτικό Δελτίο προέρχονται τόσο 

από επίσημες πηγές (Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία, Κεντρική Τράπεζα, ιστοσελίδες 

Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο 

και από ειδήσεις σε έντυπα και άλλα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ 

Μαδρίτης τηρεί επιφύλαξη ως προς τις 

ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν 

εγγυάται την ακρίβειά τους. 


