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Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε στις 

30/12/2022 το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

(INE), ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην 

Ισπανία συνέχισε το Δεκέμβριο, για πέμπτο 

διαδοχικό μήνα, την πτωτική του τάση, ενώ για 

τέταρτο συνεχόμενο μήνα κυμάνθηκε σε 

επίπεδα χαμηλότερα του 10%. Το Ινστιτούτο 

υπολογίζει την σε ετήσια βάση αύξηση του 

Γενικού Δείκτη Τιμών στην Ισπανία στο 5,8% 

έναντι 6,8% το Νοέμβριο, ήτοι μείωση του 

σχετικού δείκτη κατά μία ποσοστιαία μονάδα, 

που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από το 

Νοέμβριο 2021 (στο 5,5%). Η εν λόγω μείωση 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση του 

επιπέδου τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας και 

των καυσίμων. Στην αντίθετη κατεύθυνση 

κινήθηκαν οι τιμές των επεξεργασμένων 

τροφίμων και του καπνού, καταγράφοντας 

αυξήσεις το Δεκέμβριο. Σε μηνιαία βάση, ο 

δείκτης πληθωρισμού κατέγραψε άνοδο 0,3% 

το Δεκέμβριο, σε σύγκριση με το Νοέμβριο 

2022. 

Τα προσωρινά στοιχεία του ΙΝΕ, τα οποία θα 

οριστικοποιηθούν στα μέσα Ιανουαρίου, 

αναφέρουν ωστόσο σημαντική ώθηση προς 

τα άνω του υποκείμενου πληθωρισμού το 

Δεκέμβριο (γενικός δείκτης χωρίς τα μη 

επεξεργασμένα τρόφιμα και τα ενεργειακά 

προϊόντα) κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες, στο 

6,9%, πάνω από το επίπεδο του συνολικού 

πληθωρισμού, για πρώτη φορά από το 

Φεβρουάριο 2021. 

Οικονομικοί Δείκτες 

Εκτιμήσεις Κεντρικής Τράπεζας 2023 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στο πλαίσιο της 

τριμηνιαίας έκθεσής της Δεκεμβρίου για την 

ισπανική οικονομία, η Κεντρική Τράπεζα 

Ισπανίας προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης του 

ισπανικού ΑΕΠ της τάξεως του 4,6% το 2022, 

αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από 

την προηγούμενη εκτίμησή της. Η Κεντρική 

Τράπεζα εκτιμά ότι ο ρυθμός ανάπτυξης για το 

2023 θα είναι, αντιθέτως, κατά 0,1 ποσοστιαία 

μονάδα χαμηλότερος, στο 1,3%. Η Κεντρική 

Τράπεζα επισημαίνει στην έκθεσή της την 

αρνητική επίπτωση που θα ασκήσει στην 

ισπανική οικονομία η επιδείνωση του διεθνούς 

περιβάλλοντος κατά το προσεχές έτος, παρά 

τη θετική επίδραση που αναμένεται να ασκήσει 

σε αυτήν η αποφασισθείσα παράταση στη 

διάρκεια του 2023 μέρους των 

δημοσιονομικών μέτρων ενίσχυσης που 

τέθηκαν σε ισχύ από την Κυβέρνηση κατά το 

τρέχον έτος, με σκοπό τη μείωση των 

επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης.  

Επιπλέον, η αναμενόμενη απόσυρση των εν 

λόγω μέτρων στις αρχές του 2024, θα έχει 

σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα αρνητικό 

αντίκτυπο στην εγχώρια οικονομική 

δραστηριότητα, η οποία θα μεταφραστεί σε 

περικοπή -κατά τα δύο δέκατα της 

ποσοστιαίας μονάδας- της εκτιμώμενης 

ανάπτυξης για το 2024, στο 2,7%. Για το 2025 ο 

ρυθμός ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας 

εκτιμάται στο 2,1%. 
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Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κεντρικής 

Τράπεζας, η Ισπανία φαίνεται προς το παρόν 

να καταφέρνει να αποφύγει μια τεχνική ύφεση 

της οικονομίας της, παρά την τάση 

συρρίκνωσης του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση, 

ωστόσο θα ήταν βιαστικό να αποκλειστεί 

οποιοδήποτε απαισιόδοξο σενάριο για την 

οικονομία, στο πλαίσιο της επικρατούσας 

διεθνώς αστάθειας.  

Όσον αφορά την εξέλιξη του πληθωρισμού, 

οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας 

τοποθετούν τον ετήσιο ρυθμό του στο 8,4% 

μέχρι το τέλος του 2022, δηλαδή κατά 0,3 

ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την 

προηγούμενη πρόβλεψή της του Οκτωβρίου, 

ενώ εκτιμούν τον πληθωρισμό του 2023 κατά 

0,7 ποσοστιαίες μονάδες κατώτερο της 

προηγούμενης πρόβλεψης, στο 4,9% λόγω 

της προσδοκώμενης θετικής επίδρασης των 

κυβερνητικών μέτρων. Τέλος, για το 2024 η 

Κεντρική Τράπεζα προβλέπει ετήσιο δείκτη 

πληθωρισμού στο 3,6% και για το 2025 σε 

κάτω του 2%, πιθανότατα στο 1,8%.  

Η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας επισημαίνει 

στην έκθεσή της ότι η πορεία των τιμών θα 

εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την τροχιά 

που ενδέχεται να ακολουθήσουν οι τιμές της 

ενέργειας τα επόμενα τρίμηνα, που με τη 

σειρά της θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του 

πολέμου στην Ουκρανία, τις θερμοκρασίες 

στην Ευρώπη κατά τους δύο επερχόμενους 

χειμώνες και τις διακυμάνσεις κυρίως της 

κινεζικής οικονομίας. Τέλος, σε ό,τι αφορά 

την εξέλιξη των τιμών των τροφίμων, η 

Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι πρόκειται να 

σημειωθούν νέες αυξήσεις τους επόμενους 

μήνες, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να 

επιβεβαιωθεί στην παρούσα φάση ότι το 

επίπεδο τιμών έχει φθάσει στο υψηλότερο 

σημείο του. 

Χρηματιστήριο 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε 

το Δεκέμβριο στις 8.229,10 μονάδες, 

σημειώνοντας ελαφρά μηνιαία πτώση της 

τάξεως του 1,6% (είχε κλείσει στις 8.363,20 

μονάδες το Νοέμβριο), επανερχόμενος 

ωστόσο σε πτωτική τροχιά. Σε ετήσια βάση, 

ο δείκτης IBEX35 εμφανίζεται μειωμένος κατά 

5,6%, ενώ σε τριμηνιαία εμφανίζεται 

αυξημένος κατά 11,7%.  
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Αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης της Ισπανίας για το 2021 κατά τρεις φορές 

περισσότερο από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ, στο 38,4% του ΑΕΠ 

Οικονομικοί Δείκτες 

Σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία που 

δημοσιεύθηκαν από τον ΟΟΣΑ στις 30/11 και 

έλαβαν αρκετή δημοσιότητα στην Ισπανία 

λόγω των συζητήσεων επί του κρατικού 

προϋπολογισμού για το 2023, το ύψος της 

συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης (ήτοι 

του βάρους που αντιπροσωπεύουν οι φόροι 

και οι κοινωνικές εισφορές επί του ΑΕΠ) 

σημείωσε αύξηση στην Ισπανία το 2021 κατά 

τρεις φορές περισσότερο από τον μέσο όρο 

του ΟΟΣΑ. Σύμφωνα με τα εν λόγω στοιχεία, 

οι αυξήσεις της φορολογίας και των 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης οδήγησαν 

σε αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης 

στην Ισπανία στο 38,4% του ΑΕΠ, ήτοι κατά 

1,7 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από το 

ποσοστό που καταγράφηκε ένα χρόνο 

νωρίτερα. Ο ως άνω ρυθμός αύξησης της 

φορολογικής επιβάρυνσης στην Ισπανία 

είναι τριπλάσιος του ρυθμού αύξησης της 

μέσης φορολογικής επιβάρυνσης στις χώρες 

ΟΟΣΑ (34,1%), κατά 0,5 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ, το 

προηγούμενο έτος η Ισπανία κατετάγη έκτη 

μεταξύ των πλούσιων χωρών όπου η 

φορολογική επιβάρυνση αυξήθηκε 

περισσότερο σε σχέση με τον πλούτο, με τις 

πρώτες θέσεις να κατέχονται από τις 

Νορβηγία, Χιλή, Ισραήλ, Νότια Κορέα και 

Λιθουανία. Ωστόσο, όπως σημειώνεται, 

παρά την αύξηση της φορολογικής 

επιβάρυνσης, η Ισπανία εξακολουθεί να 

απέχει αρκετά από τα αντίστοιχα στοιχεία 

επιβάρυνσης που καταγράφουν οι κύριες 

οικονομίες της Ε.Ε., κυρίως οι Δανία 

(φορολογική επιβάρυνση 46,9%), Γαλλία 

(45,1%) και Αυστρία (43,5%). Για χώρα μας, 

στοιχεία ΟΟΣΑ αναφέρουν ποσοστό 

συνολικής επιβάρυνσης 39% το 2021.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία του 2020 (το 

τελευταίο έτος με αναλυτικά στοιχεία) ο ΟΟΣΑ 

εκτιμά ότι το μεγαλύτερο μερίδιο των 

φορολογικών εσόδων της Ισπανίας προήλθε 

από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με 

ποσοστό 37,4%, σε σύγκριση με τον μέσο όρο 

του ΟΟΣΑ που είναι 26,6%. Οι φόροι 

εισοδήματος φυσικών προσώπων 

αντιστοιχούσαν στο 23,7%, έναντι 24,1% του 

μέσου όρου του ΟΟΣΑ, οι εταιρικοί φόροι 

εισοδήματος αντιστοιχούσαν στο 5,3%, 

δηλαδή σχεδόν στο μισό του μέσου όρου του 

ΟΟΣΑ (9%), οι φόροι ακίνητης περιουσίας 

αντιπροσώπευαν το 6,7% των εσόδων, έναντι 

5,7% του μέσου όρου του Οργανισμού, ενώ 

άλλοι φόροι κατανάλωσης αποτέλεσαν το 

9,6%, έναντι του 11,9%. Η μέση επιβάρυνση του 

ΦΠΑ στην Ισπανία ανήλθε στο 17,1%, δηλαδή 

κάτω από το μέσο όρο 20,2% του διεθνούς 

Οργανισμού. Από το 2000 έως το 2021 η 

φορολογική επιβάρυνση στην Ισπανία 
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αυξήθηκε πολύ περισσότερο σε σχέση με τον 

ΟΟΣΑ, συγκεκριμένα κατά 5,4 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

Τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία για το 

2022 υποδηλώνουν ότι η συνολική 

φορολογική επιβάρυνση στην Ισπανία 

πρόκειται να αυξηθεί και φέτος, με την 

αναμενόμενη μεγέθυνση του ΑΕΠ να 

συνοδεύεται από ασυνήθιστα υψηλά 

φορολογικά έσοδα ύψους, αυξημένα σε 

ετήσια βάση κατά 9,3%. Ο Υφυπουργός 

Οικονομικών της χώρας, κ. Gascón, δήλωσε 

αυτήν την εβδομάδα στην Επιτροπή 

Προϋπολογισμού της Γερουσίας ότι τα φετινά 

φορολογικά έσοδα θα ξεπεράσουν τις 

προβλέψεις, λόγω αφ’ ενός του 

πληθωρισμού και των επιπτώσεών του σε 

φόρους όπως ο ΦΠΑ και αφ’ ετέρου της 

βελτίωσης της οικονομικής ανάπτυξης και 

των συνθηκών της αγοράς εργασίας. 

 

Πηγή Εικόνας: www.accountwave.gr 

 

Απασχόληση - Ανεργία 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσαν στις 

2/12 τα ισπανικά Υπουργεία Εργασίας και 

Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και Ένταξης, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, η 

απασχόληση στη χώρα το Νοέμβριο 

κυμάνθηκε σε σταθερά επίπεδα, με τον 

συνολικό αριθμό των απασχολούμενων τον 

εν λόγω μήνα να ανέρχεται σε 20.283.631 

άτομα. Την ίδια ώρα, ο αριθμός των 

εγγεγραμμένων ανέργων μειώθηκε κατά 

33.512 άτομα σε 2.881.380, ο χαμηλότερος 

αριθμός που έχει καταγραφεί σε μήνα 

Νοέμβριο από το 2007.  

Σημειώνεται ότι τα αναθεωρημένα στοιχεία της 

απασχόλησης που χρησιμοποιεί ο κρατικός 

φορέας κοινωνικών ασφαλίσεων -με 

απαλοιφή των εποχικών διακυμάνσεων- 

δείχνουν ακόμη καλύτερη απόδοση της 

απασχόλησης το Νοέμβριο 2022, με αύξησή 

της σε συνολικό επίπεδο 20,32 εκατ. 

απασχολούμενων.  

Με βάση τις ανωτέρω μετρήσεις, ο 

περασμένος Νοέμβριος ήταν σαφώς 

καλύτερος από την περίοδο 2017-2019 που 

χρησιμοποιεί ως βάση σύγκρισης η 

Κυβέρνηση, δεδομένου ότι η απασχόληση το 

Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της τριετίας 2017-

2019 είχε μειωθεί κατά μέσο όρο 37.000 

ατόμων με βάση τα προσωρινά στοιχεία, ενώ 

σύμφωνα με τα εποχικώς αναθεωρημένα 

στοιχεία, η αύξηση το Νοέμβριο 2022 ήταν 

http://www.accountwave.gr/
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υψηλότερη από τον μέσο όρο της τριετίας 

2017-2019.  

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η απασχόληση θα 

κλείσει το 2022 με ισχυρή ετήσια άνοδο 

πλησίον του 4%, παρόμοια με εκείνη του 

προηγούμενου έτους, το οποίο υπήρξε έτος 

ανάκαμψης από την πανδημία, ενώ 

ταυτόχρονα δεν υπήρχε η πληθωριστική κρίση 

που έχει πλήξει φέτος την οικονομία.  

Από πλευράς οικονομικών κλάδων που 

συνεισέφεραν στην αύξηση της απασχόλησης 

του Νοεμβρίου, πρώτος αναδείχθηκε από 

πλευράς δημιουργίας θέσεων εργασίας ο 

τομέας της εκπαίδευσης με 27.670 νέες θέσεις, 

ενώ ακολούθησαν το εμπόριο (σχεδόν 25.000 

θέσεις), οι κατασκευές και η δημόσια διοίκηση 

(11.000 νέες θέσεις εργασίας) και η βιομηχανία 

(4.685 θέσεις). Από την άλλη, ισχυρή πτώση 

της απασχόλησης παρατηρήθηκε στον κλάδο 

ξενοδοχείων και εστίασης, οι οποίοι έχασαν 

περισσότερους από 101.000 εργαζομένους το 

Νοέμβριο (πτώση της απασχόλησης κατά 7% 

σε αυτές τις δραστηριότητες). 

Έγκριση κρατικού προϋπολογισμού 

έτους 2023 και από την ισπανική 

Γερουσία 

Επισημαίνεται ότι στις 20/12 η ολομέλεια της 

ισπανικής Γερουσίας ενέκρινε με τη σειρά της, 

χωρίς αλλαγές, με μεγάλη πλειοψηφία (145 

υπέρ, 118 κατά, καμία αποχή) και στήριξη από 

τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού 

και ορισμένους μικρότερους πολιτικούς 

σχηματισμούς, τον Γενικό Κρατικό 

Προϋπολογισμό του 2023, που θα είναι ο 

τρίτος και τελευταίος της τρέχουσας 

κοινοβουλευτικής περιόδου. Κατόπιν της 

έγκρισης και από τη Γερουσία, ο νέος 

προϋπολογισμός δεν χρειάζεται να επιστρέψει 

στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων για 

περαιτέρω επεξεργασία, αλλά εγκρίνεται 

οριστικά και πρόκειται να τεθεί σε ισχύ από την 

1η Ιανουαρίου 2023.  

Σύμφωνα με εδώ έγκυρες εκτιμήσεις, ο 

προϋπολογισμός του 2023 είναι από τους 

πλέον «επεκτατικούς» στη δημοσιονομική 

ιστορία της χώρας, θέτοντας ανώτατο όριο 

κρατικών δαπανών άνω των 198 δισ. ευρώ και 

ενσωματώνοντας αυξήσεις μισθών των 

δημοσίων υπαλλήλων (+2,5%), τιμαριθμική 

αναπροσαρμογή των συντάξεων (+8,5%), 

αύξηση των δαπανών για την υγεία, καθώς 

και των κοινωνικών επιδομάτων σε οικογένειες 

και ανέργους. Ως σημαντικά νέα 

δημοσιονομικά μέτρα καταγράφονται εδώ 

επίσης η μείωση του εταιρικού φορολογικού 

συντελεστή από 25% σε 23% για τις μικρού 
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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 

υποστήριξης της οδήγησης και ευφυή 

οχήματα και (γ) το έργο «Τεχνητή Νοημοσύνη» 

που θα αποσκοπεί στην ανάπτυξη ενός 

Τεχνολογικού Κέντρου Τεχνητής Νοημοσύνης 

και στην προώθηση τεχνολογιών που 

σχετίζονται με αυτόν τον τομέα. «Η Εθνική 

Στρατηγική για την Τεχνητή Νοημοσύνη έχει 

ως στόχο να καταστήσει την Ισπανία 

 

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. 

 

 

 
 

 

 

 

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. 
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 Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Mediterranean 

Combo, δράση δειγματοδιανομών στην 

Ισπανία (Μαδρίτη, Βαλένθια 21/11-

2/12/2022) 

Κατά το διάστημα 21 Νοεμβρίου έως 2 

Δεκεμβρίου τ.ε. υλοποιήθηκε στην Ισπανία 

(Μαδρίτη και Βαλένθια) δράση 

δειγματοδιανομών κηπευτικών προϊόντων και 

λωτού, στο πλαίσιο υλοποίησης του 

ευρωπαϊκού προγράμματος προώθησης 

“Ενέργειες Ενημέρωσης και Προώθησης 

φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική 

αγορά της ΕΕ (Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία και 

Ουγγαρία)”, με διακριτικό τίτλο 

“MEDITERRANEAN COMBO”, το οποίο διανύει 

το δεύτερο έτος υλοποίησής του.  

Επισημαίνεται ότι φορείς υλοποίησης του εν 

λόγω προγράμματος 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) 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. 

Η εν λόγω δράση πραγματοποιήθηκε σε 4 

σημεία πώλησης στη Βαλένθια και σε 6 σημεία 

πώλησης στη Μαδρίτη, για 10 ημέρες, κατά 

το προαναφερόμενο διάστημα και ημέρες 

Δευτέρα έως Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια 

των δειγματοδιανομών, ένα ειδικά 

σχεδιασμένο stand ήταν τοποθετημένο σε 

ευδιάκριτο και ευπρόσιτο μέρος σε κάθε 

σημείο πώλησης, όπου ένας εκπαιδευμένος 

Ισπανός προωθητής ενημέρωνε απ’ ευθείας 

τους καταναλωτές, τους παρότρυνε να 

συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο σχετικά με 

τις γευστικές προτιμήσεις τους όσον αφορά 

τα νωπά προϊόντα φρούτων και λαχανικών, 

δίνοντάς τους ένα φυλλάδιο του 

προγράμματος, καθώς και δωρεάν δείγμα 

των υπό προώθηση προϊόντων (ντομάτα, 

αγγούρι, πιπεριά και λωτός). Σημειώνεται ότι 

το εν λόγω ερωτηματολόγιο μπορεί να 

αντληθεί από την ιστοσελίδα με διεύθυνση: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ

LSdQyS_vzyxdbXmwv6OZb5gsHdwf4txEUU6k

gquYj_EOA-i3rw/viewform 

Ο επικεφαλής του Τμήματος Οικονομικών και 

Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της 

Ελλάδος στη Μαδρίτη, Παντελής Γκάσιος, 

επισκέφθηκε δύο αγορές στη Μαδρίτη 

(Mercado de La Paz και Mercado de 

Chamartín), όπου συναντήθηκε με δύο 

στελέχη της εταιρείας NOVACERT που 

μετέβησαν στην Ισπανία για συντονισμό του 

εγχειρήματος κατά τις δύο εβδομάδες 

υλοποίησής του (κ.κ. Κατερίνα Μίχου και 

Μαρία Γιοκαρίνη), με οποία είχε άψογη 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQyS_vzyxdbXmwv6OZb5gsHdwf4txEUU6kgquYj_EOA-i3rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQyS_vzyxdbXmwv6OZb5gsHdwf4txEUU6kgquYj_EOA-i3rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQyS_vzyxdbXmwv6OZb5gsHdwf4txEUU6kgquYj_EOA-i3rw/viewform


 
8 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις  

συνεργασία πριν και κατά την διάρκεια των 

επισκέψεών του στις αγορές. 

Ο επικεφαλής διαπίστωσε ισχυρό ενδιαφέρον 

Ισπανών καταναλωτών και αυξημένη κίνηση 

στο stand του προγράμματος, καθώς και την 

εξαιρετικά συνεπή και αξιοπρεπή παρουσία 

των Ισπανών συνεργατών προωθητών. 

Επικεφαλής, χάρη σε πρωτοβουλία των ως 

άνω στελεχών της NOVACERT, ήρθε σε επαφή 

με τον κ. Javier Ollero, Πρόεδρο της 

Ομοσπονδίας Κλειστών Λαϊκών Αγορών της 

Μαδρίτης (Federación de Comercio 

Agrupado y Mercados de la Comunidad de 

Madrid - COCAM), με τον οποίο σκοπεύει να 

καλλιεργήσει επαφή που ενδεχομένως ανοίξει 

κάποια νέα κανάλια για ελληνικά νωπά 

αγροτικά προϊόντα, μέσω βεβαίως της 

κεντρικής αγοράς νωπών προϊόντων της 

Μαδρίτης (Mercamadrid). 

 

Πηγή Εικόνας: www.mediterraneancombo.eu 

 

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 

http://www.mediterraneancombo.eu/
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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.  

 

 

 

Χορήγηση 2,7 εκατ. ευρώ στην 

Ουκρανία από την ισπανική 

κυβέρνηση για την προμήθεια 

δημητριακών 

Επισημαίνεται ότι σε πρόσφατη συνάντηση 

που πραγματοποιήθηκε μέσω 

τηλεδιάσκεψης, ο Ισπανός Υπουργός 

Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων κ. Luis Planas 

εξέφρασε προς τον Υπουργό Αγροτικής 

Πολιτικής και Τροφίμων της Ουκρανίας κ. 

Mykola Solsky την δέσμευση της Ισπανίας να 

συνεισφέρει 2,7 εκατ. ευρώ στην 

πρωτοβουλία «Σιτηρά από την Ουκρανία», 

ώστε να διασφαλιστεί η διοχέτευση σιτηρών 

στις ευάλωτες και ιδιαίτερα εξαρτώμενες από 

την εν λόγω πρώτη ύλη χώρες. Επιπλέον, 

εξέφρασε στον ομόλογό του την αλληλεγγύη 

της Ισπανίας προς τον ουκρανικό λαό όσον 

αφορά τις τραγικές συνέπειες της ρωσικής 

εισβολής, καθώς και την ευγνωμοσύνη του 

προς τους Ουκρανούς αγρότες που, παρά 

τον πόλεμο, συνεχίζουν ακάθεκτοι την 

παραγωγή των εξαιρετικά στρατηγικών για 

την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια εν 

λόγω γεωργικών προϊόντων και διαβεβαίωσε 

την συνέχιση της στήριξης της χώρας από 

την Ε.Ε. και τους διεθνείς εταίρους της. 

«Η Ουκρανία διαδραματίζει βασικό ρόλο στις 

διεθνείς γεωργικές αγορές, καθώς αποτελεί 

τον μεγαλύτερο παραγωγό ηλιόσπορων 

παγκοσμίως, και ένα από τους βασικούς 

εξαγωγείς σιταριού, αραβοσίτου, κριθαριού, 

σπόρων ελαιοκράμβης και φυτικών ελαίων», 
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δήλωσε ο Ισπανός Υπουργός, 

επισημαίνοντας παράλληλα πως η 

Συμφωνία της Μαύρης Θάλασσας για τα 

σιτηρά υπήρξε θεμελιώδης για τη διατήρηση 

της λειτουργίας των γεωργικών αγορών και 

ότι η διασφάλιση της συνέχειας εφαρμογής 

της είναι υψίστης σημασίας.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει 

δημοσιοποιήσει το ισπανικό Υπουργείο 

Γεωργίας, το 2021, η Ισπανία εισήγαγε 

γεωργικά προϊόντα αξίας περίπου 1 δισ. 

ευρώ από την Ουκρανία, κυρίως 

δημητριακά (αραβόσιτο και σιτάρι), ηλιέλαιο 

και ηλιόσπορους. Ομοίως, από την 1η 

Αυγούστου έως τις 29 Νοεμβρίου τ.ε., μέσω 

του λεγόμενου «διαδρόμου σιτηρών» και 

χάρη στη Συμφωνία της Μαύρης 

Θάλασσας, εξήχθησαν από τρία ουκρανικά 

λιμάνια λίγο περισσότεροι από 12 εκατ. τόνοι 

σιτηρών, εκ των οποίων 2,2 εκατ. τόνοι 

αραβοσίτου και σιταριού στάλθηκαν στην 

Ισπανία, καθιστώντας την ως κύριο 

προορισμό των ουκρανικών εξαγωγών 

σιτηρών. 

 

Πηγή εικόνας: www.dw.com 

Επένδυση 222 εκατομμυρίων ευρώ για 

το έργο CETEDEX στη Χαέν από την 

ισπανική Κυβέρνηση με στόχο τη 

δημιουργία περισσότερων από 2.600 

θέσεων εργασίας 

Στις 2/12 στη Χαέν της Ανδαλουσίας, ο 

Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Sánchez, 

συνοδευόμενος από την Υπουργό Άμυνας 

κας Robles προήδρευσε της παρουσίασης του 

έργου του Τεχνολογικού Κέντρου Ανάπτυξης 

και Πειραματισμού (Centro Tecnológico de 

Desarrollo y Experimentación, CETEDEX), 

ανακοινώνοντας επένδυση ύψους 222 εκατ. 

ευρώ για την έναρξη της λειτουργίας του, με 

στόχο τη δημιουργία περισσότερων από 2.600 

θέσεων εργασίας σε διάστημα προσεχούς 

εξαετίας. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο 

Ισπανός Πρωθυπουργός τόνισε τη δέσμευση 

της Κυβέρνησης για επαναβιομηχανοποίηση 

και εδαφική συνοχή της χώρας, η οποία 

πρόκειται να μετατρέψει τη Χαέν σε κινητήρια 

δύναμη έρευνας και καινοτομίας και 

υπογράμμισε τον ρόλο των τομεακών 

Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και τον 

Οικονομικό Μετασχηματισμό (PERTE). 

Σύμφωνα με τον Ισπανό Πρωθυπουργό, «η 

χώρα αναπτύσσεται, προστατεύοντας 

παράλληλα τις μεσαίες και εργατικές τάξεις της 

και εκσυγχρονίζεται με νέα έργα που 

βασίζονται στην ψηφιοποίηση και την 

οικολογική μετάβαση», προσθέτοντας ότι 

«μέσω του νέου αυτού Κέντρου, οι πολιτικές 

έρευνας και ανάπτυξης θα ριζώσουν στην 

περιοχή, η οικονομική ανάπτυξη θα ενισχυθεί 

http://www.dw.com/
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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. 
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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 

υποστήριξης της οδήγησης και ευφυή 

οχήματα και (γ) το έργο «Τεχνητή 

Νοημοσύνη» που θα αποσκοπεί στην 

ανάπτυξη ενός Τεχνολογικού Κέντρου 

Τεχνητής Νοημοσύνης και στην προώθηση 

τεχνολογιών που σχετίζονται με αυτόν τον 

τομέα. «Η Εθνική Στρατηγική για την Τεχνητή 

Νοημοσύνη έχει ως στόχο να καταστήσει την 

Ισπανία 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. 

 

 

 

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. 


