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Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε 

σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), 

ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην Ισπανία 

συνέχισε το Νοέμβριο, για τέταρτο διαδοχικό 

μήνα, την πτωτική του τάση, ενώ για τρίτο 

συνεχόμενο μήνα κυμάνθηκε σε επίπεδα 

χαμηλότερα του 10%. Συγκεκριμένα, το 

Ινστιτούτο υπολογίζει την σε ετήσια βάση 

αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών στην Ισπανία 

στο 6,8%, έναντι τιμής πληθωρισμού 7,3% το 

μήνα Οκτώβριο, ήτοι μείωση του σχετικού δείκτη 

κατά 0,5 ποσοστιαίες μονάδες. Η εν λόγω 

μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση 

των τιμών των ενεργειακών προϊόντων, 

ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, καθώς και 

των ειδών ένδυσης και υπόδησης. Σημειώνεται 

ωστόσο ότι τους τελευταίους μήνες τα 

προϊόντα διατροφής έχουν αναδειχθεί ως ο 

κύριος πληθωριστικός παράγοντας του Δείκτη 

Τιμών Καταναλωτή, συνιστώντας 

αποφασιστικό εμπόδιο στην γενικότερη τάση 

συγκράτησης του επιπέδου τιμών. 

Επισημαίνεται ότι τον περασμένο Οκτώβριο οι 

τιμές των τροφίμων είχαν καταγράψει 

ισχυρότατη ετήσια αύξηση 15,4%, που συνιστά 

το υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιανουάριο 

1994. 

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού το Νοέμβριο 

τ.ε. έφθασε στην χαμηλότερη τιμή του από τον 

περασμένο Ιανουάριο, ήτοι λίγο πριν από τη 

ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν ο Δείκτης 

Τιμών Καταναλωτή είχε ανέλθει σε 6,1%.   

Οικονομικοί Δείκτες 

Σε μηνιαίο ρυθμό, ο δείκτης πληθωρισμού 

κατέγραψε μείωση 0,1% τον Νοέμβριο σε 

σύγκριση με τον Οκτώβριο τ.ε. 

Τα ως άνω προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε 

το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, τα οποία θα 

οριστικοποιηθούν στα μέσα Δεκεμβρίου, 

αναφέρουν επίσης ελαφρά αναθεώρηση προς 

τα άνω του υποκείμενου πληθωρισμού το 

Νοέμβριο (γενικός δείκτης χωρίς τα μη 

επεξεργασμένα τρόφιμα και τα ενεργειακά 

προϊόντα) κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 

6,3%. Η εν λόγω αύξηση αντανακλά σε ένα 

βαθμό την μετακύλιση πληθωριστικών πιέσεων 

στο συνολικό επίπεδο τιμών, μέσω των 

λεγόμενων δευτερογενών πληθωριστικών 

επιδράσεων. 

 

Χρηματιστήριο 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε το 

Νοέμβριο στις 8.363,20 μονάδες, σημειώνοντας 

μηνιαία άνοδο της τάξεως του 5,1%, για δεύτερη 

συνεχή φορά έπειτα από διαρκή πτωτική τάση 

του ισπανικού Χρηματιστηρίου στη διάρκεια των 

τελευταίων πέντε τριμήνων. Σε ετήσια βάση ο 

δείκτης IBEX35 εμφανίζεται μειωμένος κατά 1,1%, 

ενώ σε τριμηνιαία εμφανίζεται αυξημένος κατά 

6%.  
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 Επίσημο αίτημα από την ισπανική κυβέρνηση για την τρίτη δόση χρηματοδοτήσεων 

του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 6 δισ. ευρώ 

Οικονομικοί Δείκτες 

Στις 11/11 εστάλη από τη Γενική Γραμματεία 

Ευρωπαϊκών Ταμείων -που υπάγεται στο 

ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών και 

Δημόσιας Διοίκησης- επίσημο αίτημα για 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. Σύμφωνα με 

την αρμόδια Υπουργό Οικονομικών κα 

Montero, η Ισπανία καθίσταται το πρώτο 

κράτος μέλος της Ε.Ε. που έχει καταθέσει 

επίσημο αίτημα για λήψη τρίτης δόσης εν 

λόγω ενωσιακών χρηματοδοτικών 

κεφαλαίων. Σημειώνεται ότι η αιτηθείσα τρίτη 

δόση ανέρχεται σε 6 δισ. ευρώ και, σύμφωνα 

με την ισπανική Κυβέρνηση, συνδέεται με την 

εκπλήρωση συνολικά 23 οροσήμων και 6 

στόχων κατά την διάρκεια του πρώτου 

εξαμήνου τρέχοντος έτους. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της ισπανικής 

Κυβέρνησης, το εν λόγω επίσημο αίτημα 

εκταμίευσης αποτελεί συνέχεια της εντατικής 

διαδικασίας μεταρρυθμίσεων που βρίσκεται 

σε εξέλιξη στην Ισπανία, με ιδιαίτερη έμφαση 

στην αναμόρφωση του πτωχευτικού κώδικα, 

στον τομέα της εκπαίδευσης με την θέση σε 

ισχύ της νομοθεσίας για ολοκληρωμένο 

σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης, στα 

μέτρα κοινωνικής συνοχής (κυρίως μέσω 

δράσεων για την βελτίωση πρόσβασης στο 

ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης), καθώς και 

στην πρόοδο στον τομέα των συντάξεων και 

της κοινωνικής ασφάλισης, με τη 

μεταρρύθμιση του συστήματος εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης για τους 

αυτοαπασχολούμενους, καθώς και με τη 

σταδιακή εισαγωγή νέου συστήματος 

εισφορών με βάση το πραγματικό εισόδημα. 

Από πλευράς ισπανικής Κυβέρνησης 

τονίστηκε επίσης η εισαγωγή νέας νομοθεσίας 

για την πρόληψη και καταπολέμηση της 

φορολογικής απάτης που εναρμονίζει το 

θεσμικό πλαίσιο της Ισπανίας με εκείνο 

γειτονικών χωρών επιτρέποντας την 

προσαρμογή και την ενίσχυση των 

μηχανισμών για την καταπολέμηση νέων 

τύπων απάτης που συνδέονται με τις νέες 

τεχνολογίες και της φοροαποφυγής από τις 

μεγάλες πολυεθνικές, καθώς και 

απαγορεύοντας τις φορολογικές αμνηστίες. 

Επιπλέον, καταγράφεται από πλευράς 

Κυβέρνησης η εισαγωγή μεταρρυθμίσεων και 

η πρόοδος έργων έρευνας, καινοτομίας και 

ανάπτυξης ιδιαίτερα στον τομέα της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και δη στον υποκλάδο 

των ηλεκτρικών, υβριδικών οχημάτων και 

οχημάτων με υδρογόνο ή αυτόνομης 

οδήγησης, όπως επίσης και η πρόοδος που 

συντελείται στον τομέα Πολιτισμού, με την 

ψηφιοποίηση των πολιτιστικών υπηρεσιών σε 

σειρά εθνικών μουσείων και άλλων  
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πολιτιστικών ιδρυμάτων. Επίσης, η ισπανική 

Κυβέρνηση αναφέρεται στην υιοθέτηση 

μεταρρυθμίσεων για την προώθηση 

επενδύσεων που σχετίζονται με καινοτόμες 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με τη 

βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα της 

γεωργίας και της κτηνοτροφίας, την έρευνα 

στον τομέα της αλιείας και με την 

καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών και 

τον εκσυγχρονισμό των πυροσβεστικών 

αεροσκαφών. 

Όπως ανέφερε το εδώ Υπουργείο 

Οικονομικών, η Ευρ. Επιτροπή έχει στη 

διάθεσή της τρεις μήνες για να ολοκληρώσει 

την σχετική αξιολόγηση της Ισπανία με βάση 

την πρόοδο των μεταρρυθμίσεων που 

συνιστούν προαπαιτούμενα για την 

εκταμίευση της τρίτης δόσης, κατόπιν 

σχετικής συμφωνίας Κυβέρνησης-Ευρ. 

Επιτροπής για παράταση ενός μηνός από τη 

συνήθη δίμηνη περίοδο αξιολόγησης, ώστε 

να διευκολυνθεί το έργο των κλιμακίων της 

Ε.Ε. δεδομένης της εορταστικής περιόδου του 

τέλους του έτους. Εφ’ όσον η αξιολόγηση 

αποβεί θετική, τα 6 δισ. ευρώ που θα 

εκταμιευθούν θα προστεθούν στις 

χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 31,036 

δισ. ευρώ που έχουν ήδη ληφθεί, εκ των 

οποίων 22 δισ. ελήφθησαν κατά την πρώτη 

και δεύτερη δόση και 9,036 δισ. δόθηκαν ως 

προχρηματοδότηση. 

Δημόσιο Χρέος   

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε στις 

17/11 η Κεντρική Τράπεζα Ισπανίας (Banco de 

España), το δημόσιο χρέος τον Σεπτέμβριο 

2022 ανήλθε στο νέο ιστορικά υψηλό επίπεδο 

των 1,504 τρισ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 116% του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας 

ρυθμό μεγέθυνσης της τάξεως του 5% σε 

ετήσια βάση. Αν και ο λόγος του δημόσιου 

χρέους προς το ΑΕΠ μειώνεται τους 

τελευταίους μήνες, ευρισκόμενος στο 116%, 

εξακολουθεί να υπερβαίνει ελαφρά τον στόχο 

για ολόκληρο το τρέχον έτος (115,2%), όπως 

αυτός προσδιοριζόταν στο Σχέδιο 

Σταθερότητας που απέστειλε η ισπανική 

Κυβέρνηση στην Ευρ. Επιτροπή στα τέλη 

Απριλίου τ.ε. 

Πιο αναλυτικά, το χρέος της Κεντρικής 

Κυβέρνησης ανήλθε σε 1,329 τρισ. ευρώ με 

ετήσια αύξηση 6,8%, ενώ εκείνο των λοιπών 

υπηρεσιών της Κεντρικής Διοίκησης σε μόλις 

46 εκατ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει ετήσια 

μείωση της τάξεως του 16,3%. Επιπλέον, το 

χρέος των υπηρεσιών Κοινωνικής Ασφάλισης 

ανήλθε σε 99 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 8% σε 

ετήσια βάση, ενώ το χρέος των Αυτόνομων 

Κοινοτήτων αυξήθηκε κατά 0,9% σε ετήσια 

βάση, ανερχόμενο σε 315 εκατ. ευρώ το 

Σεπτέμβριο του 2022 και το χρέος της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης διαμορφώθηκε σε 22 εκατ. 

ευρώ, αυξημένο κατά 0,1% έναντι του 

Σεπτεμβρίου 2021.  

της κριτικής στο εσωτερικό της Ισπανίας, 

σαφείς φόβους σχετικά με σημαντική 

επιδείνωση των δημοσιονομικών μεγεθών της 

χώρας κατά το άμεσο μέλλον, εξαιτίας και σε 

συνδυασμό με το δυσμενές εξωτερικό 
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Τέλος, το ενοποιημένο χρέος των κρατικών 

διοικήσεων αυξήθηκε κατά 4,6% σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος, στα 308 δισ. ευρώ. 

Η περαιτέρω διόγκωση του δημοσίου χρέους 

δημιουργεί, πέραν του σκεπτικισμού και της 

κριτικής στο εσωτερικό της Ισπανίας, σαφείς 

φόβους σχετικά με σημαντική επιδείνωση των 

δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας κατά το 

άμεσο μέλλον, εξαιτίας και σε συνδυασμό με το 

δυσμενές εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον. 

Βιομηχανική Δραστηριότητα   

Σύμφωνα με τον δείκτη υπευθύνων 

προμηθειών στον ισπανικό κλάδο βιομηχανίας 

(Purchasing Managers’ Index - PMI), που 

δημοσιεύει σε τακτική, μηνιαία βάση ο 

παγκόσμιας εμβέλειας Όμιλος S&P Global 

Market Intelligence (IHS Markit), το επίπεδο 

δραστηριότητας του ισπανικού μεταποιητικού 

τομέα επιτάχυνε την επιδείνωσή του τον 

Οκτώβριο τ.ε., με απότομη πτώση τόσο στην 

παραγωγή όσο και στις νέες παραγγελίες, 

γεγονός που οδήγησε στην ελάττωση των 

θέσεων εργασίας στην εγχώρια βιομηχανία. 

Συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI για τον ισπανικό 

τομέα βιομηχανίας ανήλθε στις 44,7 μονάδες 

τον Οκτώβριο, έναντι 49 μονάδων τον 

Σεπτέμβριο, παρουσιάζοντας συρρίκνωση για 

τέταρτο συνεχόμενο μήνα και φθάνοντας στο 

χειρότερο επίπεδό του από τον Μάιο του 2020. 

Δεδομένου ότι το επίπεδο των 50 μονάδων 

διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση, 

έγκυροι αναλυτές επισημαίνουν ότι ο 

ισπανικός μεταποιητικός κλάδος ευρίσκεται σε 

ύφεση. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείκτη, τον 

Οκτώβριο η επιδείνωση των συνθηκών 

λειτουργίας του μεταποιητικού κλάδου 

συνδέθηκε στενά με την πτώση της 

παραγωγής και των νέων παραγγελιών λόγω 

των επιπτώσεων της αβεβαιότητας των 

πελατών των επιχειρήσεων και των «εξαιρετικά 

προκλητικών» συνθηκών της αγοράς, όχι 

μόνο σε εθνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, 

προκαλώντας για όγδοη συνεχόμενη φορά 

πτώση στις νέες παραγγελίες εξαγωγών. Οι 

εταιρείες που συμμετείχαν στην σχετική έρευνα 

ανέφεραν τον πληθωρισμό ως παράγοντα με 

ισχυρό αρνητικό αντίκτυπο στην εγχώρια 

ζήτηση. Επιπλέον, η έρευνα έδειξε ότι οι 

ισπανικές βιομηχανίες αύξησαν για ακόμη μία 

φορά τις τιμές πώλησης των προϊόντων τους 

με υψηλό ρυθμό, αν και κατά πολύ 

χαμηλότερο από ότι τον Σεπτέμβριο. 

Σύμφωνα με την S&P Global Market 

Intelligence, η βιομηχανία της Ισπανίας 

υπέστη διπλή μείωση τόσο στην παραγωγή 

όσο και στις νέες παραγγελίες τον Οκτώβριο 

τ.ε., καταγράφοντας μειώσεις που δεν είχαν 

παρατηρηθεί ούτε κατά την αρχική φάση της 

πανδημίας το 2020 αλλά και ούτε και κατά την 

κρίση χρέους της ευρωζώνης το 2012. Οι 

ισπανικές βιομηχανίες φαίνεται πως επέλεξαν 

να συνεχίσουν κατά τον Οκτώβριο να 

μειώνουν το εργατικό δυναμικό τους,  
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καταγράφοντας τέσσερις μήνες διαρκούς 

πτώσης στο επίπεδο απασχόλησης στον κλάδο 

μεταποίησης. Οι ανωτέρω αρνητικές τάσεις, 

όπως επισημαίνει η S&P Global Market 

Intelligence, ενδέχεται να συνεχιστούν, δεδομένης 

της έντονης αβεβαιότητας της τρέχουσας 

οικονομικής συγκυρίας. 

Έγκριση της έκτακτης φορολόγησης 

των ενεργειακών εταιρειών και των 

τραπεζών από το Κογκρέσο  

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής 

τροπολογιών, το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων 

ενέκρινε χθες -στο πλαίσιο του «πακέτου» 

συμφωνίας για τον κρατικό προϋπολογισμό του 

2023- την έκτακτη φορολόγηση μέρους των 

εσόδων των τραπεζών και των μεγάλων 

ενεργειακών εταιρειών με ετήσιο κύκλο εργασιών 

άνω των 800 εκατ. και του ενός δισ. ευρώ 

αντιστοίχως, για τα προσεχή δύο χρόνια. Με 

αυτόν τον τρόπο, το σχετικό νομοσχέδιο περνά 

για τελική έγκριση από τη Γερουσία, η οποία 

θεωρείται βέβαιη, οπότε όπως αναφέρουν εδώ 

κυβερνητικές πηγές, η έναρξη ισχύος του την 1η 

Ιανουαρίου 2023 θεωρείται δεδομένη.  

Αν και οι επηρεαζόμενες εταιρείες είχαν ασκήσει 

πίεση ώστε ο έκτακτος φόρος να εφαρμοστεί στα 

κέρδη και όχι στα εισοδήματα, η ισπανική 

Κυβέρνηση παρέμεινε «πιστή» στις αρχικές της 

προθέσεις φορολόγησης του τζίρου, 

μετριάζοντας κάπως το πεδίο εφαρμογής του 

έκτακτου φόρου, αποδεχόμενη ορισμένες 

σχετικές τροπολογίες.  

 Συνολικά, οι εκτιμήσεις της Κυβέρνησης για 

εισπράξεις από την εφαρμογή της εν λόγω 

έκτακτης φορολόγησης στο διάστημα της 

προσεχούς διετίας ανέρχονται σε περίπου 6,5 

δισ. ευρώ, αντί της αρχικής προσδοκίας για 

συνολικά έσοδα 7 δισ. ευρώ. Ορισμένοι 

μεγάλοι ενεργειακοί Όμιλοι ήδη αποκάλυψαν 

τις δικές τους εκτιμήσεις περί οικονομικού 

αντίκτυπου της έκτακτης φορολόγησης στους 

ιδίους, που εκτιμάται ότι θα ανέλθει 

συγκεκριμένα σε περίπου 600 εκατ. ευρώ για 

την Endesa, 500 εκατ. ευρώ για την Iberdrola, 

800 εκατ. ευρώ για την Repsol και περίπου 250-

300 εκατ. ευρώ για τη Naturgy.  

Οικονομικά δημοσιεύματα αναφέρονται στην 

αποφασιστικότητα του Υπουργείου 

Οικονομικών να μην υποχωρήσει στην αρχική 

πρότασή του -έστω με πιο μετριοπαθή τρόπο- 

για φορολογία εισοδήματος και όχι κερδών, με 

το σκεπτικό ότι, παρ’ όλο που η είσπραξη στη 

μια ή την άλλη περίπτωση δεν θα ήταν 

θεωρητικά πολύ διαφορετική, όταν ο φόρος 

αφορά τα εισοδήματα η είσπραξη είναι 

εξασφαλισμένη, ενώ τα κέρδη μπορούν να 

«μαγειρευτούν» από τις εταιρείες μέσω 

προβλέψεων, υποτιμήσεων περιουσιακών 

στοιχείων ή και αποσβέσεων. Βεβαίως, όπως 

επισημαίνουν εδώ έγκυροι οικονομικοί 

αναλυτές, δεν αποκλείεται εν τέλει η έκτακτη 

φορολόγηση να μετακυληθεί στους τελικούς 

καταναλωτές. 
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 Γνωμοδότηση ΕΚΤ για ζήτημα επιβολής 

προσωρινής φορολογικής εισφοράς του 

τραπεζικού τομέα στην Ισπανία 

Στις 3/11, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) 

εξέδωσε περιεκτική έκθεση με ανάλυση των 

συνεπειών που ενδέχεται να επιφυλάσσει το υπό 

υιοθέτηση σχέδιο της ισπανικής Κυβέρνησης για 

επιβολή προσωρινής φορολογικής εισφοράς 

επί των εκτάκτων κερδών του τραπεζικού τομέα 

στην Ισπανία λόγω της κρίσης που προκλήθηκε 

από την κλιμάκωση των τιμών. Η εν λόγω έκθεση 

λειτουργεί γνωμοδοτικά, χωρίς να είναι 

δεσμευτική, επιτρέποντας στην ισπανική 

Κυβέρνηση να προχωρήσει στην εφαρμογή του 

νέου φόρου. 

Ο νέος προσωρινός τραπεζικός φόρος θα είναι 

της τάξεως του 4,8% επί του επιτοκιακού 

περιθωρίου κέρδους και των εισπράξεων 

τραπεζικών προμηθειών (ήτοι, επί των καθαρών 

εισπράξεων από τόκους και τραπεζικές 

προμήθειες), μέσω του οποίου η Κυβέρνηση 

αναμένει να εισπράξει περίπου 1,5 δισ. ετησίως 

και για δύο χρόνια, θα είναι δε πληρωτέος στις 

αρχές του 2023 και του 2024. Η ισπανική 

Κυβέρνηση δικαιολογεί την πρόσθετη εισφορά 

του χρηματοπιστωτικού τομέα με βάση το 

γεγονός ότι, όπως θεωρεί, ο τραπεζικός κλάδος 

επωφελείται σημαντικά από τις αυξήσεις των 

επιτοκίων οι οποίες, εάν δεν υπήρχαν 

πληθωριστικές πιέσεις, θα λάμβαναν χώρα 

περισσότερο σταδιακά.  

Η ΕΚΤ από την πλευρά της εκφράζει σαφή 

 

προβληματισμό για το γεγονός ότι οι υπό 

υιοθέτηση σχετικές νομοθετικές προβλέψεις 

εμποδίζουν τις τράπεζες να μεταφέρουν τον 

εν λόγω φόρο στους πελάτες τους, κάτι που 

δύναται να δημιουργήσει αβεβαιότητα στον 

κλάδο, λειτουργικούς κινδύνους και 

κινδύνους αρνητικής φήμης για τα τραπεζικά 

ιδρύματα. Επιπλέον, η ΕΚΤ επισημαίνει ότι οι 

αποφάσεις νομισματικής πολιτικής δύναται 

να έχουν είτε θετικό αντίκτυπο στο εισόδημα 

και την κερδοφορία των πιστωτικών 

ιδρυμάτων αυξάνοντας τα περιθώρια, είτε 

αρνητικό εφ’ όσον οδηγούν τις οντότητες να 

χορηγούν λιγότερα δάνεια, εφ’ όσον οι ζημίες 

τιτλοποιούνται και οι προβλέψεις για 

κινδύνους αθέτησης / επισφαλειών θα πρέπει 

να αυξηθούν. Η ΕΚΤ επισημαίνει επίσης ότι 

ενδέχεται να υπάρξουν οντότητες που θα 

πρέπει να πληρώσουν τον φόρο ακόμη και 

αν σημειώνονται χαμηλά κέρδη ή ζημίες κατά 

τη χρονική στιγμή που εισπράττεται 

ουσιαστικά ο φόρος. 

Μια ακόμη ένσταση της ΕΚΤ αφορά τον 

αντίκτυπο του φόρου στον ανταγωνισμό, 

τόσο στην Ισπανία όσο και εντός της 

ευρωζώνης, τονίζοντας πως η εφαρμογή του 

φόρου μόνο σε ορισμένα ισπανικά πιστωτικά 

ιδρύματα δύναται να στρεβλώσει τον 

ανταγωνισμό στην αγορά και να διαταράξει 

τις συνθήκες ανταγωνισμού. Η εν λόγω 

ένσταση αφορά το αρχικό κείμενο 

νομοσχεδίου της κυβέρνησης, που εξαιρεί 

από την φορολόγηση τις δραστηριότητες 

των 
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θυγατρικών των ισπανικών τραπεζών στο 

εξωτερικό, καθώς και τις χρηματοπιστωτικές 

οντότητες με έσοδα από τόκους και 

προμήθειες κάτω των 800 εκατ. ευρώ το 

2019. 

Πέραν της ανάλυσης των συνεπειών, η ΕΚΤ 

ζητά μέσω της έκθεσης και ορισμένες 

διευκρινήσεις αναφορικά με τους 

μηχανισμούς επαλήθευσης που μπορεί να 

χρησιμοποιήσει η ισπανική Εθνική Επιτροπή 

Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC) ώστε 

οι εγχώριες τράπεζες να συμμορφωθούν με 

την απαίτηση να μην μετακυλήσουν τον 

φόρο στους πελάτες τους, αναφορικά με το 

ρόλο της Κεντρικής Τράπεζας της Ισπανίας 

σε αυτό το εγχείρημα, καθώς και σχετικά με 

τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των 

επηρεαζόμενων πιστωτικών και 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Επιπλέον, η 

ΕΚΤ προτρέπει την εκτελεστική εξουσία να 

προβεί σε μία διεξοδικότατη ανάλυση των 

πιθανών αρνητικών συνεπειών στον κλάδο, 

ώστε ο φόρος να μην συνεπάγεται 

κίνδυνους για τη χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα, την ανθεκτικότητα του 

τραπεζικού τομέα, τη χορήγηση πιστώσεων 

και, εν τέλει, την πραγματική ανάπτυξη της 

ισπανικής οικονομίας.  

Από πλευράς της, η ισπανική Κυβέρνηση 

ισχυρίζεται πως έχει συνεκτιμήσει τους 

ενδεχόμενους κινδύνους, με την 

Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό  

 

Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακής 

Μετάβασης κα. Nadia Calviño να 

υποστηρίζει ότι τα υψηλότατα κέρδη του 

τραπεζικού τομέα κατά τους πρώτους εννέα 

μήνες του τρέχοντος έτους ήταν ακριβώς 

εκείνα που «γέννησαν» την εν λόγω πρόταση 

της Κυβέρνησης. 

«Πράσινο φως» από την Ευρ. Επιτροπή 

σε σχέδιο ισπανικού προϋπολογισμού 

Η Ευρ. Επιτροπή παρουσίασε στις 22/11 τα 

συμπεράσματά της επί των σχεδίων κρατικού 

προϋπολογισμού που της παρουσίασαν τις 

τελευταίες εβδομάδες τα κράτη μέλη, 

προβαίνοντας ως συνήθως σε 

συγκεκριμένες συστάσεις προς εκάστη χώρα, 

στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. 

Όπως αναφέρουν εδώ πηγές, η Ισπανία 

έλαβε το «πράσινο φως» για το σχέδιο 

προϋπολογισμού της Κυβέρνησης για το 

επόμενο δημοσιονομικό έτος, ενώ 

ταυτόχρονα δέχθηκε την -«συνήθη» όπως 

χαρακτηρίζεται εδώ- σύσταση για τα υψηλά 

επίπεδα δημοσιονομικού ελλείμματος και 

δημοσίου χρέους της, συγκαταλεγόμενη 

μεταξύ 17 κρατών μελών με 

μακροοικονομικές ανισορροπίες, τις οποίες η 

Ευρ. Επιτροπή θα παρακολουθήσει «σε 

βάθος» τους επόμενους μήνες.  

Σημειώνεται ότι το σχέδιο του ισπανικού 

προϋπολογισμού που έχει εν τω μεταξύ 

εγκριθεί από το Κογκρέσο των 

Αντιπροσώπων, συμμορφώνεται με την 
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γενική σύσταση της Ευρ. Επιτροπής για 

περιορισμό των δημοσίων δαπανών και 

προσαρμόζεται στις ευρύτερες κοινοτικές 

κατευθυντήριες γραμμές. Ωστόσο, με στόχο την 

αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης των 

δημοσιονομικών μεγεθών της χώρας, η Ευρ. 

Επιτροπή ζήτησε από την Ισπανία οι πολιτικές 

της για την καταπολέμηση της ενεργειακής 

κρίσης να επικεντρωθούν στις περισσότερο 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις πιο 

«εκτεθειμένες» στην κρίση εταιρείες, ενώ στη 

συνέχεια να αποσυρθούν μόλις μειωθεί η 

πληθωριστική πίεση. Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανία 

έχει ενημερώσει την Ευρ. Επιτροπή ότι υπάρχει 

σοβαρή πιθανότητα πολλά από τα μέτρα κατά 

της κρίσης να παραταθούν κατά τη διάρκεια του 

2023. Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τους 

υπολογισμούς των Βρυξελλών, το εκτιμώμενο 

κόστος των μέτρων κατά της κρίσης στην 

Ισπανία αγγίζει το 1,6% του ΑΕΠ, ενώ η 

μεγαλύτερη στόχευση των κυβερνητικών 

πολιτικών θα μείωνε την συνολική οικονομική 

επιβάρυνση σε 0,5% του ΑΕΠ, κάτι που θα ήταν 

επιθυμητό στην κατεύθυνση της μείωσης του 

ελλείμματος. Στην ανάλυση του σχεδίου 

προϋπολογισμού, η Επιτροπή τόνισε επίσης ότι 

η Ισπανία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει 

δημόσιες επενδύσεις στην ψηφιακή και 

οικολογική μετάβαση, καθώς και στην 

ενεργειακή ασφάλεια χρησιμοποιώντας 

ευρωπαϊκά κονδύλια, διατηρώντας παράλληλα 

τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από τον 

εθνικό προϋπολογισμό.  

 

 

 

Σημειώνεται ότι η Ευρ. Επιτροπή, στο πλαίσιο 

των φθινοπωρινών της προβλέψεων που 

παρουσιάστηκαν πολύ πρόσφατα, εκτίμησε ότι 

το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ισπανίας θα 

κλείσει το 2022 στο 4,6% του ΑΕΠ για να μειωθεί 

σε 4,3% και 3,6% τα δύο επόμενα χρόνια, ενώ για 

το δημόσιο χρέος εκτίμησε ότι θα κινηθεί γύρω 

στο 114% του ΑΕΠ το 2022 (υπενθυμίζεται ότι 

αυτό βρίσκεται σήμερα στο 116% του ΑΕΠ) και 

στο 112% του ΑΕΠ το 2023 και το 2024, 

αντίστοιχα. Η Ευρ. Επιτροπή εκτιμά μεγέθυνση 

του ισπανικού ΑΕΠ κατά 4,5% φέτος, 1% και 2% 

το 2023 και το 2024, αντίστοιχα. Η Ευρ. Επιτροπή 

επισημαίνει ότι η ισπανική οικονομία συνέχισε 

να μεγεθύνεται το 2022 παρά τις αυξανόμενες 

αρνητικές επιδράσεις από τον πόλεμο στην 

Ουκρανία, ωστόσο αναμένεται ταχεία 

επιβράδυνση αυτής το 2023 εν μέσω υψηλών 

επιπέδων αβεβαιότητας διεθνώς. Παράλληλα, ο 

ισπανικός τραπεζικός τομέας παρέμεινε σχετικά 

ανθεκτικός, ωστόσο οι επιπτώσεις της 

συνέχισης της αυξητικής πορείας των τιμών της 

ενέργειας και του επιπέδου των επιτοκίων 

απαιτούν στενή παρακολούθηση. Η Επιτροπή 

προειδοποιεί ότι οι κίνδυνοι για τη 

δημοσιονομική βιωσιμότητα της Ισπανίας 

παραμένουν μεσο-μακροπρόθεσμα λόγω του 

κόστους της γήρανσης του πληθυσμού και 

παρά το γεγονός ότι το δημόσιο χρέος και το 

δημοσιονομικό έλλειμμα μειώνονται με αργό 

αλλά σταθερό ρυθμό. Κατά την Ευρ. Επιτροπή, 

η αγορά εργασίας της Ισπανίας παραμένει 

σχετικά «αδύναμη» παρά τις αξιοσημείωτες 
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Ενημερωτικό πρωινό του Nueva 

Economía Forum με τον Πρόεδρο της 

Bundesbank 

Πραγματοποιήθηκε στις 3/11 σε κεντρικό 

ξενοδοχείο της Μαδρίτης ενημερωτικό πρωινό 

που διοργάνωσε ο οργανισμός Nueva 

Economía Forum, με προσκεκλημένο κεντρικό 

ομιλητή τον Πρόεδρο της Bundesbank κ. 

Joachim Nagel. Το ενημερωτικό πρωινό 

παρακολούθησε διαδικτυακά η ασκούμενη στο 

Γραφείο μας κα Καλαμαράκη. Στο ξεκίνημα της 

πρωινής ημερίδας, ο Διοικητής της Κεντρικής 

Τράπεζας της Ισπανίας (Banco de España) κ. 

Pablo Hernández de Cos προέβη σε 

εισαγωγικό χαιρετισμό με σύντομη 

ανασκόπηση της τρέχουσας οικονομικής και 

νομισματικής κατάστασης στην Ευρώπη, 

εστιάζοντας στο πώς αυτή έχει επηρεαστεί από 

τον πόλεμο στην Ουκρανία και τονίζοντας την 

ανάγκη συνεργασίας, συζήτησης και 

κατανόησης μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, 

ώστε να επανέλθει η σταθερότητα, με στόχο την 

μείωση του πληθωρισμού της ευρωζώνης στο 

2%. Στη συνέχεια, ο κ. Hernández παρουσίασε 

τον κύριο ομιλητή της ημερίδας, κ. Joachim 

Nagel. 

Ο Πρόεδρος της Bundesbank έθιξε μία σειρά 

ζητημάτων, εστιάζοντας στις επιπτώσεις του 

πολέμου στη νομισματική και δημοσιονομική 

πολιτική της Ευρώπης, καθώς και στην αγορά 

ενέργειας, όπως και στην θέση της 

Bundesbank, γενικότερα των Κεντρικών 

Τραπεζών των κρατών μελών της Ε.Ε. και της  

 

βελτιώσεις, υπογραμμίζοντας ότι το ποσοστό 

ανεργίας έχει μειωθεί σημαντικά την τελευταία 

δεκαετία αλλά εξακολουθεί να είναι από τα 

υψηλότερα στην Ε.Ε. και δίνοντας ιδιαίτερη 

έμφαση στην ύπαρξη νεανικής και 

μακροχρόνιας ανεργίας. Παράλληλα, όσον 

αφορά την ανταγωνιστικότητα της ισπανικής 

οικονομίας, η έκθεση της Ευρ. Επιτροπής για τις 

μακροοικονομικές ανισορροπίες υποδεικνύει ότι 

το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος 

αυξήθηκε ελαφρώς το 2021, ενώ αναμένεται να 

αυξηθεί περαιτέρω με την αύξηση του 

πληθωρισμού. 

Παρεμπιπτόντως επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με 

τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές 

εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ, το ισπανικό ΑΕΠ 

αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,7% το 2022, ενώ ο 

ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να μειωθεί σε 

1,3% το 2023 και να βελτιωθεί σε 1,7% το 2024. 

Παρά το γενικότερα «θολό» διεθνές οικονομικό 

τοπίο, ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η Ισπανία θα 

επιτύχει καλύτερα μακροοικονομικά μεγέθη από 

εκείνα των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών 

οικονομιών, θεωρώντας πιθανό ότι η Ισπανία 

θα επηρεαστεί λιγότερο από τις ελλείψεις 

τροφοδοσίας φυσικού αερίου από ό,τι άλλες 

χώρες της ΕΕ, καθώς εξαρτάται συγκριτικά 

λιγότερο από ρωσικές εισαγωγές. 

 

Πηγή εικόνας: https://europa.eu  

https://europa.eu/
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ΕΚΤ στην παρούσα αρνητική οικονομική 

συγκυρία που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας του 

πολέμου. Ο κ. Nagel ξεκίνησε επισημαίνοντας 

τις τεράστιες μεταβολές που προκλήθηκαν 

από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, 

τονίζοντας πως ήταν αναπάντεχες για τις 

ευρωπαϊκές οικονομίες, με αποτέλεσμα η 

Ευρώπη να βρίσκεται πολύ κοντά στην ύφεση, 

με τον πληθωρισμό να κυμαίνεται σε εξαιρετικά 

υψηλά επίπεδα στα κράτη μέλη και τα επιτόκια 

να ακολουθούν σταθερά ανοδική πορεία 

χωρίς προοπτικές μετριασμού της αυξητικής 

τους τάσης. Πρόεδρος Bundesbank ανέφερε 

χαρακτηριστικά ότι «ακόμη και χώρες όπως η 

Γερμανία βρέθηκαν να παρουσιάζουν, έπειτα 

από δεκαετίες, πληθωρισμό της τάξεως του 

11,7%». Κατά τις εκτιμήσεις του, στη διάρκεια 

του 2021 ουδείς μπορούσε να προβλέψει την 

τρέχουσα κατάσταση, επομένως θεωρεί άδικο 

να κατηγορούνται πολιτικές και οικονομικές 

ηγεσίες ότι δεν έλαβαν εγκαίρως τις 

κατάλληλες αποφάσεις. 

Για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης 

ύφεσης, δήλωσε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να 

δείξει αποφασιστικότητα και ταχύτητα στις 

αποφάσεις της, ενώ η ΕΚΤ οφείλει να αυξήσει 

περαιτέρω τα επιτόκια ώστε μπορέσει κατ’ 

αρχάς να συγκρατήσει τον πληθωρισμό και εν 

συνεχεία να τον επαναφέρει στον 

μεσοπρόθεσμο στόχο του 2%. Αναφέρθηκε 

εξάλλου στην περίπτωση του Ηνωμένου 

Βασιλείου, εκτιμώντας ότι η προσφάτως 

 

έντονη αποσύνδεση μεταξύ της 

δημοσιονομικής πολιτικής που εφάρμοσε η 

εκτελεστική εξουσία και της νομισματικής 

πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας οδήγησε 

στην πτώση της Κυβέρνησης Liz Truss, 

επισημαίνοντας την αναγκαιότητα 

εφαρμογής δεσμευτικού σχεδίου 

δημοσιονομικής εξυγίανσης, με σταθερούς 

και ισχυρούς κανόνες και χωρίς ιδιαίτερη 

ευελιξία, ώστε να ξεπεραστούν τα 

προβλήματα.  

 

 

Πηγή εικόνας: https://www.ecb.europa.eu   

 

https://www.ecb.europa.eu/
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Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα 

Το Βασιλικό Ινστιτούτο Elcano διοργάνωσε 

στις 24/11 συζήτηση με θέμα «Βασικά 

ζητήματα για χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα στην Ευρώπη». Κεντρικές 

ομιλήτριες ήταν η Πρώτη Αντιπρόεδρος της 

ισπανικής Κυβέρνησης και Υπουργός 

Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού, κα Nadia Calviño και η 

Ευρωπαία Επίτροπος για τις 

Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη 

Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, και την 

Ένωση Κεφαλαιαγορών, κα Mairead 

McGuinness.  

Στο ξεκίνημα της ημερίδας έγινε αναφορά στο 

γεγονός ότι πριν από μερικές εβδομάδες η 

Ευρ. Επιτροπή παρουσίασε τις 

κατευθυντήριες γραμμές της για την 

αναθεώρηση της δημοσιονομικής 

πειθαρχίας, οι οποίες προβλέπουν μία σειρά 

περισσότερο ευέλικτων και προσιτών 

κανόνων. Η κα Calviño δήλωσε πως η 

ανωτέρω εισήγηση της Ευρ. Επιτροπής 

αποτελεί πολύ καλό σημείο εκκίνησης, καθώς 

αντιμετωπίζει σωστά τα ζητήματα, είναι πολύ 

ισορροπημένη και ανταποκρίνεται στις 

εισηγήσεις που είχε υποβάλει η Ισπανία μαζί 

με την Ολλανδία πριν από μερικούς μήνες 

αναφορικά με το εν λόγω θέμα. «Η 

χρηματοπιστωτική σταθερότητα δεν πρέπει 

να θεωρείται δεδομένη, ούτε να υπάρχει 

εφησυχασμός, αλλά πρέπει να υπάρχει 

πρόβλεψη» προειδοποίησε η κα Calviño,  

 

τονίζοντας την ανάγκη να ληφθούν μέτρα εκ 

των προτέρων στη σημερινή κρίση, εν 

αντιθέσει με την πανδημία ή τον πόλεμο στην 

Ουκρανία. Επιπλέον, η κα Calviño δήλωσε 

πως είναι βέβαιη ότι τα κράτη μέλη της Ε.E. θα 

καταφέρουν να καταλήξουν σε συμφωνία για 

τη μεταρρύθμιση των ευρωπαϊκών 

δημοσιονομικών κανόνων, καθώς «δεν 

υπάρχει σχέδιο Β» και επέμεινε πως η έμφαση 

θα πρέπει να δοθεί στην πραγματοποίηση 

μαζικών επενδύσεων στην πράσινη μετάβαση 

και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, τόσο σε 

εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Από την πλευρά της, η κα McGuinness 

υπογράμμισε την αξία της πρότασης που 

δρομολογήθηκε από την Ισπανία και τις Κάτω 

Χώρες την περασμένη άνοιξη για τη 

μεταρρύθμιση των δημοσιονομικών κανόνων 

και συμφώνησε με την συνομιλήτριά της για 

την ανάγκη τεράστιων επενδύσεων τόσο από 

τα κράτη-μέλη της Ε.Ε., όσο και από όλες τις 

χώρες της Ευρώπης, υπό το πρίσμα της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και 

υπευθυνότητας. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη 

για ενίσχυση της δημοσιονομικής 

ανθεκτικότητας της Ε.Ε., η οποία, όπως 

αποδείχτηκε με την πανδημία, δεν ήταν τόσο 

ανθεκτική όσο θεωρείτο. 

Αναφορικά με την περίπτωση της Ισπανίας, η 

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης διαβεβαίωσε 

πως η Κυβέρνηση έχει λάβει μέτρα από την 

αρχή της ενεργειακής κρίσης, ασκώντας όσο 
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το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση στην Ευρ. 

Επιτροπή και προσπαθώντας να είναι γρήγορη 

και προκειμένου να προλάβει τους κινδύνους. 

Ενδεικτικά, αναφέρθηκε στην εσωτερική πολιτική 

απόφαση για λήψη μέτρων ανακούφισης των 

οικονομικά ευάλωτων κατόχων ενυπόθηκων 

δανείων και όσων κινδυνεύουν λόγω της 

αύξησης του Euribor. Ως άνω απόφαση 

εγκρίθηκε πολύ πρόσφατα από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και αποτελεί ένα εξαιρετικό 

παράδειγμα της ευκολίας να ενεργεί η 

Κυβέρνηση εκ των προτέρων, παρά όταν είναι 

πολύ αργά. Ωστόσο, η κα Calviño διαβεβαίωσε 

πως η ισπανική Κυβέρνηση δεν ανησυχεί για 

κανένα μακροοικονομικό κίνδυνο, καθώς δεν 

υπάρχουν ενδείξεις για σημαντική αύξηση των 

μη εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να 

προκύπτει κάποια μακροοικονομική ανησυχία. 

Αυτό που επείγει, κατά την κα Calviño, είναι η 

πρόβλεψη του αντικτύπου της αναθεώρησης 

των επιτοκίων προς τα άνω κατά το πρώτο 

εξάμηνο του 2023 για τις ισπανικές οικογένειες. 

Ακόμη, εξήγησε πως στην Ισπανία, η αναστολή 

των κανόνων αυστηρής δημοσιονομικής 

πειθαρχίας που προέκυψε μετά την πανδημία 

χρησιμοποιείται για την προώθηση μίας πολύ 

ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, με στόχο τη 

συνέχιση της πτωτικής πορείας του ελλείμματος 

και του χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ. 

Τέλος, επέμεινε ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

καταλήξουν σε συμφωνία πριν από την 

επανενεργοποίηση των κανόνων πειθαρχίας 

το 2024, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί 

κατά τη διάρκεια της ισπανικής Προεδρίας της 

Ε.Ε., όταν δηλαδή αναμένεται να ληφθούν 

αποφάσεις για πολλά από τα πιο δύσκολα 

ζητήματα που βρίσκονται επί του παρόντος 

στο τραπέζι.  

Την επομένη, στις 25/11 πραγματοποιήθηκε 

ενημερωτικό πρωινό του οργανισμού Nueva 

Economía Forum  με επίτιμη προσκεκλημένη 

την Ευρωπαία Επίτροπο κα Mairead 

McGuinness. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο 

νέο φόρο για τις τράπεζες που ψηφίστηκε την 

Πέμπτη 24/11 στο ισπανικό Κογκρέσο. Στη 

δήλωσή της, εκτίμησε πως η χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα δεν θα τεθεί υπό αμφισβήτηση με 

την επιβολή του νέου φόρου, υπενθυμίζοντας 

πως η φορολογία έγκειται στην αρμοδιότητα 

των κρατών μελών και όχι της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής και επισημαίνοντας πως οι 

Βρυξέλλες υποστηρίζουν τα μέτρα 

ανακούφισης για τις ευάλωτες ομάδες στο 

πλαίσιο του αναπάντεχου πολέμου στην 

Ουκρανία, εφόσον είναι προσωρινά και 

εστιασμένα. Ωστόσο, επισήμανε τον απώτερο 

στόχο της Ε.Ε. για την ολοκλήρωση μίας 

πλήρους Τραπεζικής Ένωσης, η οποία ακόμη 

δεν υφίσταται, ώστε να μπορέσουν να 

υπάρξουν ίσοι όροι μεταξύ των τραπεζών των 

κρατών μελών της Ε.Ε. και να εξαλειφθούν οι 

διαφορές τους.  

 



 
13 

 

Οικονομικοί Δείκτες 

Ενημερωτικό πρωινό του Nueva 

Economía Forum με την Υφυπουργό 

Μεταφορών, Κινητικότητας και Αστικής 

Ατζέντας 

Πραγματοποιήθηκε στις 23/11 σε κεντρικό 

ξενοδοχείο της Μαδρίτης ενημερωτικό πρωινό 

που διοργάνωσε ο οργανισμός Nueva 

Economía Forum, με προσκεκλημένη κεντρική 

ομιλήτρια την Υφυπουργό Μεταφορών, 

Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας, κα Isabel 

Pardo de Vera Posada. Μεταξύ άλλων, η 

Υφυπουργός αναφέρθηκε στο σχέδιο θέσπισης 

διοδίων στους ισπανικούς αυτοκινητόδρομους, 

το οποίο δήλωσε πως θα ολοκληρωθεί μέσα 

στους επόμενους μήνες, δηλαδή πριν από το 

τέλος της τρέχουσας κοινοβουλευτικής 

περιόδου. «Θα ήταν κρίμα να ολοκληρώσει την 

θητεία της η Κυβέρνηση χωρίς ένα απόλυτα 

καθορισμένο μοντέλο. Το έργο θα είναι έτοιμο 

σύντομα, ώστε όποιος αναλάβει να το θέσει σε 

λειτουργία χωρίς πρόβλημα. Το πρόβλημα της 

απουσίας συντήρησης των υποδομών στην 

Ισπανία υπάρχει εδώ και χρόνια. Η αναζήτηση 

λύσεων προώθησης της οδικής ασφάλειας είναι 

χρέος μας προς την Ευρώπη», σχολίασε η 

Υφυπουργός, αναφερόμενη και στην πολιτική 

επικαιρότητα εν όψει εκλογών, διευκρινίζοντας 

ωστόσο, ότι το σχέδιο θα εφαρμοστεί μόνο εφ’ 

όσον ξεκαθαριστεί το τοπίο του πληθωρισμού 

και των υπολοίπων μακροοικονομικών 

παραγόντων που προκαλούν αβεβαιότητα στην 

ισπανική οικονομία. 

 

Επιπλέον, η Isabel Pardo de Vera, επισήμανε 

ότι το εν λόγω σύστημα δεν θα πρέπει να 

θεωρείται απλώς ως ένα σύστημα 

επιβάρυνσης του τελικού χρήστη, καθώς 

αποτελεί προσαρμογή σε ένα σύγχρονο 

μοντέλο βιώσιμης ανάπτυξης που 

ενσωματώνει την τεχνολογία, την 

ηλεκτροκίνηση και την ψηφιοποίηση, ώστε να 

προωθηθεί η οδική ασφάλεια, η 

προοδευτικότητα εφαρμογής των οδικών 

τελών και η εδαφική συνοχή.  

Εκτός αυτού, στο πρωινό συζητήθηκε η έλλειψη 

εργατικού δυναμικού στις υποδομές και η 

προφανής αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των 

συναρμόδιων Υπουργείων για την επίλυση του 

ζητήματος πρόσληψης μεταναστών. Η 

Υφυπουργός υποστήριξε ότι όλα τα 

εμπλεκόμενα Υπουργεία (Μεταφορών, 

Κινητικότητας και Αστικής Ατζέντας, 

Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας και 

Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Μετανάστευσης) έχουν ξεκινήσει να 

συνεργάζονται και να αναζητούν λύσεις, 

καταδεικνύοντας πως ο τομέας των υποδομών 

στην Ισπανία πρόκειται να απαιτήσει 200.000 

θέσεις εργασίας για την υλοποίηση των 

σχετιζόμενων με ευρωπαϊκά κονδύλια έργων. 

«Με 12% διαρθρωτική ανεργία και υψηλό 

ρυθμό μετανάστευσης, θεωρούμε πως θα 

μπορέσει να βρεθεί μια λύση», δήλωσε η 

Υφυπουργός, συμπληρώνοντας ότι «αρχικά 

θα χρησιμοποιηθούν οι άνεργοι και οι 

παράτυποι μετανάστες με τυπικά προσόντα 

κατάρτισης και δυνατότητα απόκτησης άδειας 

διαμονής και,  
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εάν αυτό δεν καταφέρει να ικανοποιήσει τη 

ζήτηση, θα προχωρήσουμε σε μια στρατηγική 

που θα επικεντρώνεται στις διεθνείς 

προσλήψεις, χωρίς καθυστέρηση».  

Αναφορικά με το Νόμο περί Στέγασης, η 

Υφυπουργός δήλωσε πως θα χρειαστούν 

μερικές εβδομάδες για την τελική έγκρισή του 

από το Κογκρέσο, ώστε να επιτευχθεί μία λογική 

συναίνεση και νομική διασφάλιση των αναγκών 

του κράτους. Η καθυστέρηση της έγκρισής του 

οφείλεται στην έλλειψη συμφωνίας με τον 

κυβερνητικό εταίρο Podemos και τους 

κοινωνικούς εταίρους. Αν και τα σημεία 

ασυμφωνίας έμειναν αδιευκρίνιστα, η 

Υφυπουργός επέκρινε το γεγονός ότι ορισμένες 

Αυτόνομες Κοινότητες περιφρονούν το ρόλο 

της Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στην διαχείριση των σχετικών κονδυλίων, που 

όπως τόνισε, μακροπρόθεσμα ενδέχεται να 

δημιουργήσει κινδύνους απορροφητικότητας 

αυτών. 

 

Προσφυγή Ισπανίας στο Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του 

Κανονισμού για την αλιεία βαθέων 

υδάτων 

Σύμφωνα με σχετικό επίσημο κυβερνητικό 

ανακοινωθέν Τύπου από 14/11 τ.ε., η 

Κυβέρνηση της Ισπανίας κατέθεσε, μέσω 

ηλεκτρονικής εγγραφής, ενώπιον του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), 

προσφυγή κατά του Εκτελεστικού Κανονισμού 

2022/1614 της Ευρ. Επιτροπής με σκοπό την 

ακύρωσή του. Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, ο 

εν λόγω Κανονισμός απαγορεύει την αλιεία σε 

87 περιοχές του Ατλαντικού Ωκεανού, σε βάθη 

μεταξύ 400 και 800 μέτρων, με σκοπό την 

προστασία θεωρουμένων ως ευάλωτων εκεί 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Όπως αναφέρει 

το ανακοινωθέν, η ισπανική Κυβέρνηση είχε ήδη 

εκφράσει τη διαφωνία της με τον εν λόγω 

Κανονισμό που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές 

Οκτωβρίου (9/10), μετά τη δημοσίευσή του στην 

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στις 19 Σεπτεμβρίου.  

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι το ισπανικό 

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων 

θεωρεί την απαγόρευση της αλιείας στις 

περιοχές που ορίζει ο Κανονισμός ως 

«δυσανάλογη και άδικη», επειδή δεν βασίζεται 

στις πλέον πρόσφατες επιστημονικές 

πληροφορίες, δεν έχει εκπονηθεί σχετική έκθεση 

επιπτώσεων και, ως εκ τούτου, σύμφωνα πάντα 

με την ισπανική οπτική, παραβιάζει τις αρχές της 

Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) που 
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προβλέπουν την ύπαρξη ισορροπίας στις 

αποφάσεις που λαμβάνονται, μεταξύ της 

προστασίας της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και 

της διατήρησης της βιώσιμης αλιείας.  

Η προσφυγή, η οποία λόγω της τεχνικής 

πολυπλοκότητάς της απαίτησε τον συντονισμό 

των υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας, 

Αλιείας και Τροφίμων, του Ισπανικού Ινστιτούτου 

Ωκεανογραφίας και της Γενικής Εισαγγελίας του 

Κράτους, αναδεικνύει τις ουσιαστικές και τυπικές 

ελλείψεις στις οποίες η ισπανική Κυβέρνηση 

ισχυρίζεται πως υπέπεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατά την προετοιμασία του Κανονισμού. 

Σύμφωνα με το σκεπτικό της προσφυγής, ο εν 

λόγω Εκτελεστικός Κανονισμός παραβιάζει τις 

διατάξεις του Κανονισμού 2016/2336 (με τίτλο 

«Αλιεία στον βορειοανατολικό Ατλαντικό — 

κανόνες για τα αποθέματα βαθέων υδάτων και τα 

διεθνή ύδατα»), καθώς και την αρχή της 

αναλογικότητας, η οποία είναι μία από τις βασικές 

αρχές δικαίου της Ένωσης, με στόχο τα μέτρα που 

λαμβάνονται να είναι ανάλογα με τους 

επιδιωκόμενους στόχους.  

Η ισπανική Κυβέρνηση θεωρεί ότι ο 

προσβαλλόμενος Κανονισμός δεν συνάδει με 

τους στόχους που επιδιώκονται (προστασία των 

αλιευτικών πόρων και βιώσιμη αλιευτική 

δραστηριότητα), καθώς και ότι οι επιδιωκόμενοι 

στόχοι καλύπτονται ήδη τόσο από βασικούς 

κανονισμούς και ψηφίσματα των Ηνωμένων 

Εθνών, όσο και από διεθνείς κατευθυντήριες 

γραμμές για τη διαχείριση της αλιείας βαθέων 

 υδάτων στην ανοιχτή θάλασσα της διεθνούς 

Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των 

Ηνωμένων Εθνών (FAO). Επιπλέον, η ισπανική 

Κυβέρνηση θεωρεί ότι ο Κανονισμός πάσχει 

από λανθασμένο σχεδιασμό, ο οποίος 

ουσιαστικά δεν καλύπτει αλιευτικές μεθόδους 

που προκαλούν καταστροφή στα θαλάσσια 

οικοσυστήματα σε ελαφρώς μικρότερα βάθη, 

όπως λ.χ. η τράτα.  

Κατά το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας 

και Τροφίμων, ο Κανονισμός δεν διασφαλίζει 

την αναλογικότητα όσον αφορά τους 

πυλώνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, ήτοι 

την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, τη 

δημιουργία οικονομικών και κοινωνικών 

οφελών και την διασφάλιση της 

απασχόλησης, αγνοώντας ουσιαστικά τις 

αρνητικές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις 

που συνεπάγονται οι τιθέμενες απαγορεύσεις 

στον θιγόμενο ισπανικό στόλο και το εργατικό 

δυναμικό που απασχολείται σε αυτόν. Η 

προσφυγή που κατέθεσε η Ισπανία αμφισβητεί 

επίσης την αναλογικότητα του συστήματος για 

τον προσδιορισμό των ζωνών των ευάλωτων 

θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς οι ζώνες 

που προσδιορίζονται δεν είναι ομοιόμορφες 

ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος, 

δημιουργώντας πολύ μεγαλύτερες κλειστές 

περιοχές στα ισπανικά ύδατα, παρά σε 

βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, επηρεάζοντας 

ιδιαίτερα αρνητικά την Ισπανία λόγω της 

μικρότερης προέκτασης της υφαλοκρηπίδας 

της. Επισημαίνεται ότι σε εσωτερικό επίπεδο  
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υπάρχει αρκετά μεγάλη πίεση από αλιείς οι οποίοι 

εδράζονται στην περιοχή της βορειοδυτικής 

Ισπανίας (κυρίως Γαλικίας), για οποίους αλιεία σε 

ανοικτά ύδατα Ατλαντικού αποτελεί 

σημαντικότατο μέρος της δραστηριότητάς τους 

και εξασφαλίζει εισοδήματά τους, συμφέροντα 

οποίων πλήττονται από εν λόγω Κανονισμό.  

Στο σχετικό ανακοινωθέν, η ισπανική Κυβέρνηση 

δεσμεύεται -παράλληλα με την εκδίκαση της 

προσφυγής- να συνεχίσει να συνεργάζεται με την 

Ευρ. Επιτροπή, ώστε να μπορέσει να επιτύχει λύση 

το συντομότερο δυνατό, με σκοπό ο ισπανικός 

αλιευτικός τομέας να επηρεαστεί κατά το δυνατόν 

ελάχιστα αρνητικά. 

 

 

Πηγή εικόνας: www.ecologistasenaccion.org 

Ενέργεια – Περιβάλλον 

 

Ψήφιση Βασιλικού Διατάγματος – Νόμου 

18/2022 από το ισπανικό Κογκρέσο των 

Αντιπροσώπων 

Στις 3/11, το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων 

της Ισπανίας (Κάτω Βουλή) ψήφισε υπέρ του 

Βασιλικού Διατάγματος-Νόμου 18/2022, 

σχετικό με την άμβλυνση των επιπτώσεων της 

ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας 

στους καταναλωτές, καθώς και την υιοθέτηση 

μέτρων για την εξοικονόμηση ενέργειας, το 

οποίο είχε εγκρίνει στις 18/10 το Υπουργικό 

Συμβούλιο. Κατά την ψηφοφορία, το Διάταγμα 

εγκρίθηκε από το Κογκρέσο με 282 ψήφους 

υπέρ και 59 αποχές, ενώ επίσης εγκρίθηκε με 

ευρεία πλειοψηφία (334 υπέρ) η επεξεργασία 

του αντίστοιχου νομοσχεδίου. Επισημαίνεται 

πιο αναλυτικά ότι το εν λόγω Διάταγμα αφορά 

την θέσπιση νέων μέτρων για την ενίσχυση της 

προστασίας των καταναλωτών ενέργειας, την 

προτροπή της μείωσης της κατανάλωσης 

φυσικού αερίου κατ’ εφαρμογή του 

κυβερνητικού σχεδίου “Plan + seguridad para 

tu energía (+SE)" καθώς και ορισμένα 

συμπληρωματικά μέτρα αναφορικά με τους 

μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων και την 

προστασία των εργαζομένων του γεωργικού 

τομέα που επλήγησαν από την ξηρασία. 

Στο πλαίσιο της συζήτησης επί του 

Διατάγματος, μίλησε στο Κογκρέσο η 3η 

Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός  

 

http://www.ecologistasenaccion.org/
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Οικολογικής Μετάβασης κα Teresa Ribera, 

ενημερώνοντας σχετικά και προτρέποντας 

τους Βουλευτές να ψηφίσουν θετικά. Στην 

ομιλία της, η Υπουργός αναφέρθηκε στην 

ανάγκη για την λήψη ταχέων και δραστικών 

μέτρων λόγω των δυσμενών συνθηκών που 

επικρατούν, με σκοπό την προστασία των 

καταναλωτών, είτε νοικοκυριών, είτε 

βιομηχανικών χρηστών ενέργειας, από την 

ενεργειακή κρίση. Προέβη σε μία ανάλυση των 

νέων μέτρων που περιλαμβάνονται στο νόμο, 

τονίζοντας πως μεταξύ των βασικών του 

στόχων είναι και η καλύτερη και διεξοδικότερη 

πρόσβαση των καταναλωτών σε 

πληροφορίες αναφορικά με τα νέα μέτρα και 

την επικρατούσα κατάσταση στην 

κατανάλωση ενέργειας. 

Σύμφωνα με την Υπουργό, το προαναφερθέν 

κυβερνητικό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας 

“Plan + seguridad para tu energía (+SE)” 

βασίζεται σε λεπτομερή στρατηγική ανάλυση 

της ενεργειακής κατάστασης στην Ισπανία, 

ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της δραστικής 

μείωσης της κατανάλωσης του φυσικού 

αερίου κατά έως 13,5%. Περιλαμβάνει δε 73 

μέτρα που αναμένεται να συμβάλλουν στην 

επίτευξη αυτού του στόχου, διατηρώντας 

παράλληλα το απαραίτητο επίπεδο ευελιξίας 

με σκοπό την έγκαιρη προσαρμογή σε μια 

εξαιρετικά ασταθή διεθνή ενεργειακή  

 

κατάσταση. Προβλέπεται σειρά νέων μέτρων, 

μεταξύ των οποίων για την προώθηση των 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 

ψηφιοποίηση του ενεργειακού κλάδου, για 

την απ’ ευθείας σύνδεση μονάδων 

παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές και από αέριο με το δίκτυο μεταφοράς 

και διανομής ενέργειας, για την 

αυτοκατανάλωση, καθώς και την δημιουργία 

νέου, ρυθμιζόμενου τιμολόγιο για τις ενώσεις 

κατοίκων σε συγκροτήματα κατοικιών με 

κεντρική θέρμανση φυσικού αερίου. 

Όπως προαναφέρθηκε, στο Διάταγμα 

περιλήφθηκαν και διατάξεις που αφορούν την 

αύξηση των μισθών των δημοσίων 

υπαλλήλων κατά 1,5%, καθώς και την 

αποζημίωση εργαζομένων γεωργικού τομέα 

που επλήγησαν από την ξηρασία, στις 

Κοινότητες Ανδαλουσίας και Εξτρεμαδούρας. 

Σημειώνεται ότι η ως άνω αύξηση μισθών 

είναι συμπληρωματική προς την αύξηση που 

είχε δοθεί στις αρχές του τρέχοντος έτους, ενώ 

το Υπουργείο Οικονομικών έχει παράλληλα 

προχωρήσει σε συμφωνία-πλαίσιο με τα 

εργατικά συνδικάτα για περαιτέρω αυξήσεις 

των μισθών σε συνολικό ποσοστό 9,8% κατά 

την περίοδο 2022-2024. 
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Δυσκολίες στην υποδοχή νέων φορτίων 

LNG 

Κατά το πρόσφατο διάστημα, η δυναμικότητα 

υποδοχής της Ισπανίας σε φορτία 

υγροποιημένου φυσικού αερίου έχει 

κυριολεκτικά φθάσει στα όριά της, με 

αποτέλεσμα σημαντικός αριθμός φορτηγών 

δεξαμενοπλοίων να συσσωρεύονται στα 

ανοικτά της χώρας (κυρίως έξω από τον 

λιμένα του Κάντιθ) περιμένοντας να λάβουν 

ημερομηνίες («χρονοθυρίδες») για εκφόρτωση 

των φορτίων τους αερίου. 

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, στην 

παρούσα φάση η Ισπανία, η οποία διαθέτει έξι 

συνολικά τερματικούς σταθμούς 

επαναεριοποίησης φυσικού αερίου -με μία 

έβδομη εγκατάσταση να πρόκειται να τεθεί 

σύντομα σε λειτουργία στο λιμάνι της Χιχόν 

στον Ατλαντικό- και αντιπροσωπεύει μερίδιο 

33% της συνολικής δυναμικότητας 

επαναεριοποίησης στην Ε.Ε. και μερίδιο 45% 

της συνολικής αποθηκευτικής χωρητικότητας 

υγροποιημένου αερίου, δυσκολεύεται πλέον 

να υποδεχθεί νέα φορτία LNG, κάτι που οι 

κλαδικές πηγές αποδίδουν αφ’ ενός σε 

ανεπάρκειες του -εξαιρετικά αναπτυγμένου 

ωστόσο- εγχώριου συστήματος υποδομών 

και αφ’ ετέρου στην έλλειψη υποδομών 

αγωγών που θα συνέδεαν την Ισπανία με τις 

λοιπές χώρες της Ε.Ε. και δη τις 

βορειοευρωπαϊκές, οι οποίες παρουσιάζουν 

υψηλό βαθμό εξάρτησης από το ρωσικό 

 

αέριο. Ως κύριος λόγος της παρατηρούμενης 

συμφόρησης αναφέρεται η απροσδόκητη 

«υπέρβαση» των δυνατοτήτων αποθήκευσης, 

εξαιτίας των ανησυχιών για ενεργειακές 

ελλείψεις σε συνέχεια του πολέμου στην 

Ουκρανία, που ώθησε τις σημαντικές 

ισπανικές ενεργειακές εταιρείες να αυξήσουν 

τις παραγγελίες τους σε φυσικό αέριο την 

περασμένη άνοιξη και το καλοκαίρι, 

«κτίζοντας» ένα στρατηγικό απόθεμα αερίου 

εν όψει χειμώνα. Για τον λόγο αυτό τους 

τελευταίους μήνες ολοένα και περισσότερα 

γιγαντιαία δεξαμενόπλοια μεταφοράς LNG 

έφθασαν και ξεφόρτωσαν στην Ισπανία, ο 

αριθμός των οποίων έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 

υπολογιζόταν σε περισσότερα από 250, 

περίπου όσα ολόκληρο τον περασμένο 

χρόνο. Ταυτόχρονα όμως, η ζήτηση στη 

χώρα μειώθηκε και, σύμφωνα με στοιχεία της 

Enagas, τον Σεπτέμβριο η κατανάλωση 

φυσικού αερίου μειώθηκε σχεδόν κατά 7% σε 

σύγκριση με τον ίδιο μήνα πέρυσι. 

Επισημαίνεται ότι η Enagas αναμένει πως 

αυτή η πλεονάζουσα προσφορά θα 

συνεχιστεί μέχρι και το Νοέμβριο τ.ε. 

Σύμφωνα με πηγές της Enagas, η 

αποθηκευτική χωρητικότητα υγροποιημένου 

φυσικού αερίου της Ισπανίας παρουσιάζει 

στην παρούσα φάση πληρότητα της τάξεως 

του 93%, ενώ οι τερματικοί της σταθμοί 

επαναεριοποίησης έχουν φθάσει περίπου 

στο 80% της δυναμικότητάς τους, με 

αποτέλεσμα να δημιουργείται κίνδυνος  

 



 
19 

  

ορισμένες εκφορτώσεις να αναβάλλονται και 

αιτήματα για νέες εκφορτώσεις LNG να 

απορρίπτονται, κατάσταση η οποία πολλοί 

φοβούνται πως θα συνεχιστεί και κατά τη 

διάρκεια του Νοεμβρίου. Σύμφωνα με τις 

κλαδικές πηγές, βασικές αιτίες της χαμηλής 

απορρόφησης φυσικού αερίου από την 

εγχώρια αγορά στην παρούσα φάση 

συνιστούν αφ’ ενός οι υψηλές για την εποχή 

θερμοκρασίες στην Ισπανία, καθώς και η 

μείωση της βιομηχανικής ζήτησης στην 

Ευρώπη. Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν βεβαίως ότι 

ένας πρόσθετος λόγος για την συμφόρηση 

που παρατηρείται στην εκφόρτωση 

δεξαμενοπλοίων LNG στην Ισπανία είναι η 

προσδοκία και αναμονή αύξησης των τιμών 

όσο πλησιάζει ο χειμώνας, ωθώντας 

ορισμένες εταιρείες να περιμένουν να 

πωλήσουν τα φορτία τους σε υψηλότερες 

τιμές, αντισταθμίζοντας το πρόσθετο κόστος 

μεταφοράς που προκύπτει από την 

παρατεταμένη παραμονή των πλοίων τους 

στην ανοικτή θάλασσα. 

Σύμφωνα με στοιχεία του διαχειριστή του 

εθνικού δικτύου φυσικού αερίου (Enagas) 

καθώς και του κρατικού Ομίλου διαχείρισης 

των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαιοειδών 

της Ισπανίας (Cores), κατά τη μέχρι στιγμής 

διάρκεια του τρέχοντος έτους εμφανίζεται 

«εκτόξευση» των ισπανικών εισαγωγών LNG 

κυρίως από ΗΠΑ (από 32.009 GWh το 

εννεάμηνο 2021 σε 102.694 GWh το εννεάμηνο 

2022,ήτοι αύξηση 220,8%), από Νιγηρία (από 

30.998 GWh σε 48.705 GWh αντίστοιχα, ήτοι 

αύξηση 57,1%), από Ρωσία (από 26.668 GWh σε 

38.125 GWh αντίστοιχα, αύξηση 43%) και από 

Αίγυπτο (από 2.822 GWh σε 10.223 GWh 

αντίστοιχα, αύξηση 262,3%). Ισχυρές μειώσεις 

έχουν παρατηρηθεί αντιθέτως, στη διάρκεια του 

εννεαμήνου 2022 στις ισπανικές εισαγωγές LNG 

από Κατάρ (από 20.781 GWh το 2021 σε 9.86 

GWh το 2022, μείωση 52,6%), Αλγερία (από 

15.287 GWh το 2021 σε 5.447 GWh το 2022, 

μείωση 64,4%), καθώς και από Ισημερινή 

Γουινέα και Τρινιντάντ (κατά 51% και 32,3% 

αντίστοιχα). 

Τα ισπανικά στοιχεία εμφανίζουν επίσης αρκετά 

ισχυρή αύξηση των εξαγωγών υγροποιημένου 

αερίου της Ισπανίας προς ευρωπαϊκούς 

προορισμούς, από το επίπεδο των 2.081 GWh 

το οκτάμηνο 2021 σε 12.607 GWh το οκτάμηνο 

2022 (άνοδος 505,81%), με κύριους 

προορισμούς τις ακόλουθες τρεις χώρες: (α) 

Ολλανδία με εξαγωγές 5.847 GWh το οκτάμηνο 

2022 έναντι μηδαμινών εξαγωγών την αντίστοιχη 

περίοδο 2021), (β) την Ιταλία με εξαγωγές 4.301 

GWh (αύξηση 254,87% έναντι του οκταμήνου 

2021) και (γ) την Γαλλία με εξαγωγές 973 GWh 

(αύξηση 340,27% έναντι του οκταμήνου 2021). Οι 

εξαγωγές LNG της Ισπανίας προς άλλες αγορές 

εμφανίζονται αντιθέτως μηδαμινές, με εξαίρεση 

την αμερικανική ήπειρο (βασικά το Πουέρτο 

Ρίκο) που απορρόφησε 1.261 GWh LNG από 

Ισπανία το οκτάμηνο 2022 (έναντι 2.818 GWh το 

οκτάμηνο 2021), ενώ οι εξαγωγές LNG προς 
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Ασία και Μ. Ανατολή εξανεμίστηκαν. 

Παρατήρηση ως άνω μεγεθών οδηγεί σε 

συμπέρασμα ότι, πέραν της προσπάθειας της 

Ισπανίας να «κτίσει» το στρατηγικό της 

απόθεμα φυσικού αερίου για το χειμώνα, 

φαίνεται ταυτόχρονα να προσπαθεί να 

εξυπηρετήσει και ορισμένες μεγάλες 

ευρωπαϊκές αγορές, παίζοντας ρόλο 

διαμετακομιστικού κόμβου υγροποιημένου 

φυσικού αερίου για την Ευρώπη, 

πλησιάζοντας ωστόσο την εξάντληση των 

δυνατοτήτων της υποδοχής φορτίων. 

Δημιουργία του πρώτου ευρωπαϊκού 

κέντρου σχεδιασμού μικροκυκλωμάτων 

στη Βαρκελώνη από την Cisco Systems 

Όπως ανακοινώθηκε έπειτα από συνάντηση 

του Ισπανού Πρωθυπουργού κ. Sánchez με 

τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του 

μεγάλου αμερικανικού τεχνολογικού Ομίλου 

Cisco Systems, Chuck Robbins στις 10/11 στο 

Κυβερνητικό Μέγαρο (Palacio de la Moncloa), 

η αμερικανική εταιρεία προτίθεται να 

προχωρήσει στην δημιουργία κέντρου 

σχεδιασμού ημιαγωγών νέας γενιάς στην 

Βαρκελώνη. Σε σχετική ανακοίνωσή της, 

Όμιλος Cisco αναφέρει ότι πρόκειται για το 

πρώτο κέντρο σχεδιασμού μικροκυκλωμάτων 

(microchips) που δημιουργεί η εταιρεία στην 

Ε.Ε., το οποίο αναμένεται να προσφέρει την 

τεχνογνωσία και την εμπειρία που απαιτούνται 

για την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 

οικοσυστήματος παραγωγής 

μικροκυκλωμάτων. 

 

Η επένδυση εντάσσεται στο πλαίσιο του 

Στρατηγικού Σχεδίου για την Ανάκαμψη και τον 

Οικονομικό Μετασχηματισμό, συγκεκριμένα 

στον κλάδο της μικροηλεκτρονικής και των 

ημιαγωγών (PERTE - Microchips), η υλοποίηση 

του οποίου ξεκίνησε τον περασμένο Μάιο από 

την ισπανική Κυβέρνηση. Σημειώνεται ότι το 

σχέδιο PERTE συνιστά νεοσυσταθέν μέσο 

σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με 

τη συνεργασία κρατικών Οργανισμών και 

υπηρεσιών, εταιρειών και ερευνητικών κέντρων 

για την προώθηση συγκεκριμένων 

στρατηγικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν 

στον μετασχηματισμό της ισπανικής 

οικονομίας, εντάσσεται δε στο ευρωπαϊκό 

Σχέδιο Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και 

Ανθεκτικότητας και χρηματοδοτείται από 

επιχορηγήσεις και δανειακά κεφάλαια του 

Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Ανάκαμψης (“Next 

Generation EU”), της τάξεως των 140-160 δισ. 

ευρώ για την Ισπανία. Μέχρι σήμερα, η 

ισπανική Κυβέρνηση έχει εγκρίνει 11 μεγάλα 

τομεακά επενδυτικά υποπρογράμματα που 

περιλαμβάνουν επενδυτικές δράσεις σε 

στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, μεταξύ 

των οποίων περιλαμβάνεται η ανάπτυξη της 

βιομηχανίας μικροκυκλωμάτων / ημιαγωγών. 

Ο αμερικανικός πολυεθνικός τεχνολογικός 

Όμιλος αναμένεται στο πλαίσιο της 

υλοποίησης της εν λόγω επένδυσής του στην 

Ισπανία να απολαύσει κονδυλίων κρατικών 

επιχορηγήσεων, το σύνολο των οποίων για το 

εν λόγω τομεακό υποπρόγραμμα ανέρχεται σε 
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1,15 δισ. ευρώ, ενώ το υποπρόγραμμα 

στοχεύει στην κινητοποίηση συνολικών 

επενδυτικών κεφαλαίων ύψους 12,25 δισ. 

ευρώ. 

Όπως ανέφερε σχετικά ο κ. Robbins, «η Ε.Ε. είχε 

παρουσιάσει πέρυσι φιλόδοξο σχέδιο για την 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 

Ευρώπης στις νέες τεχνολογίες και τις 

εφαρμογές ημιαγωγών προκειμένου να 

συμβάλει στην επίτευξη του διπλού στόχου της 

ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης, το 

οποίο (σχέδιο) και έθεσε τα θεμέλια για την 

οικοδόμηση ενός νέου οικοσυστήματος 

καινοτομίας στην Ευρώπη», ενώ «η Ισπανία 

καθίσταται βασικός παράγοντας για την 

επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. να φθάσει μερίδιο 

20% της παγκόσμιας αγοράς 

μικροκυκλωμάτων έως το 2030, με τη βοήθεια 

των χρηματοδοτήσεων του PERTE, καθώς και 

των μεταρρυθμίσεων όπως της νομοθεσίας 

για τις νεοφυείς επιχειρήσεις και των ειδικών 

κινήτρων για την προσέλκυση ταλέντων και 

την εδραίωση του σύγχρονου ισπανικού 

οικοσυστήματος τεχνολογίας πληροφορικής». 

Παράλληλα, ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. 

Sánchez δήλωσε ότι «η δέσμευση επενδυτικών 

πόρων εταιρειών όπως η Cisco θα 

διασφαλίσει την είσοδο της χώρας στην 

πρώτη γραμμή της τεχνολογικής, 

βιομηχανικής και κοινωνικής προόδου στην 

Ευρώπη, ενώ η επενδυτική συμφωνία με την 

Cisco σφυρηλατήθηκε σε δύο συναντήσεις 

 

που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ του 

Ισπανού Πρωθυπουργού και του 

επικεφαλής του αμερικανικού κολοσσού, η 

πρώτη τον Ιούλιο του 2021 και η δεύτερη 

στο περιθώριο του Οικονομικού Φόρουμ 

του Νταβός τον περασμένο Μάιο». 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση, το 

υποπρόγραμμα PERTE για την ανάπτυξη 

της βιομηχανίας ημιαγωγών και 

μικροκυκλωμάτων συνιστά το πλέον 

φιλόδοξο του συνολικού Σχεδίου PERTE, με 

την υψηλότερη κρατική επένδυση και το 

μεγαλύτερο ύψος προσδοκώμενης 

προσέλκυσης ιδιωτικών επενδυτικών και 

δανειακών κεφαλαίων, λόγω του 

αναμενόμενου θετικού αντίκτυπου που θα 

έχει στον μετασχηματισμό της ισπανικής 

βιομηχανίας και της συμβολής του στην 

ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της 

χώρας και της Ε.Ε. σε τεχνολογικά θέματα. 

Σκοπός του υποπρογράμματος είναι η 

προώθηση όλων των σταδίων παραγωγής 

ημιαγωγών στην Ισπανία, που αποτελεί 

νευραλγικό κλάδο για τομείς όπως η 

αυτοκινητοβιομηχανία, η αεροδιαστημική, ο 

εξοπλισμός υγείας, οι τηλεπικοινωνίες, η 

παραγωγή ενέργειας και ο βιομηχανικός 

αυτοματισμός. 

Σύμφωνα με πηγές της Cisco, το νέο κέντρο 

θα στεγαστεί αρχικά στο Urban Innovation 

Center της Βαρκελώνης, μαζί με το 

υπάρχον κέντρο καινοτομίας της Cisco στη 
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Βαρκελώνη και θα ξεκινήσει με μια ομάδα 

μηχανικών. Οι νέες εγκαταστάσεις θα 

επικεντρωθούν στο σχεδιασμό και την 

κατασκευή πρωτοτύπων συσκευών 

ημιαγωγών επόμενης γενιάς, με στόχο τη 

δημιουργία μιας αξιόπιστης, επεκτάσιμης και 

βιώσιμης παγκόσμιας αλυσίδας εφοδιασμού 

microchips. Η ανακοίνωση της Cisco 

ακολουθεί την αναγγελία του επίσης μεγάλου 

αμερικανικού πολυεθνικού Ομίλου Intel τον 

Μάιο τ.ε. για επένδυση ύψους 200 εκατ. ευρώ 

σε διάστημα δεκαετίας με σκοπό την ανάπτυξη 

εργαστηρίου ανάπτυξης μικροκυκλωμάτων 

στη Βαρκελώνη. 

 

 

Πηγή εικόνας: www.mosse-security.com 

 

 

Ιστορική επένδυση της Volkswagen 

στην Ισπανία ύψους 10 δισ. ευρώ  

Ο μεγάλος γερμανικός Όμιλος Volkswagen, 

στον οποίο ανήκει η ισπανική 

αυτοκινητοβιομηχανία Seat, ανακοίνωσε στις 

9/11 στην ισπανική Κυβέρνηση ότι αποδέχθηκε 

τις προτάσεις του Υπουργείου Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Τουρισμού προκειμένου να 

διατεθούν πρόσθετα χρηματοδοτικά κονδύλια 

για την υλοποίηση εμβληματικής επένδυσης 

του Ομίλου στην Ισπανία, μεγέθους 10 δισ. 

ευρώ, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για 

την Ανάκαμψη και τον Οικονομικό 

Μετασχηματισμό και συγκεκριμένα του 

τομεακού υποπρογράμματος για την 

ανάπτυξη Ηλεκτρικών και Συνδεδεμένων 

Οχημάτων (Πρόγραμμα PERTE-VEC) που 

υλοποιεί η ισπανική Κυβέρνηση. Επισημαίνεται 

ότι το σύμφωνα με το σχέδιο της 

προαναφερθείσας εμβληματικής επένδυσης, 

ονόματι “Future: Fast Forward”, οι «αδελφοί» 

Όμιλοι Volkswagen, Seat, PowerCo (Όμιλος 

κατασκευής μπαταριών της Volkswagen), μαζί 

με ακόμη περίπου 60 τοπικές επιχειρήσεις, 

πρόκειται να επενδύσουν ανωτέρω κεφάλαια 

στην Ισπανία με σκοπό αφ’ ενός την 

υλοποίηση έργων ηλεκτροδότησης των 

εργοστασίων της Volkswagen στη χώρα και 

αφ’ ετέρου την κατασκευή νέας μεγάλης 

βιομηχανικής μονάδας κατασκευής 

μπαταριών για ηλεκτρικά αυτοκίνητα, στην 

πόλη Sagunto της περιοχής Βαλένθια. 

Σημειώνεται ότι το σχέδιο PERTE (Στρατηγικό 

 

http://www.mosse-security.com/
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Σχέδιο για την Ανάκαμψη και τον Οικονομικό 

Μετασχηματισμό) συνιστά νεοσυσταθέν μέσο 

σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τη 

συνεργασία κρατικών Οργανισμών και 

υπηρεσιών, εταιρειών και ερευνητικών κέντρων για 

την προώθηση συγκεκριμένων στρατηγικών 

πρωτοβουλιών που στοχεύουν στον 

μετασχηματισμό της ισπανικής οικονομίας. 

Εντάσσεται στο ευρωπαϊκό Σχέδιο Ανάκαμψης, 

Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας και 

χρηματοδοτείται από επιχορηγήσεις και δανειακά 

κεφάλαια του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 

Ανάκαμψης (“Next Generation EU”), της τάξεως 

των 140-160 δισ. ευρώ για την Ισπανία. 

Μέχρι σήμερα, η ισπανική Κυβέρνηση έχει εγκρίνει 

11 μεγάλα τομεακά επενδυτικά υποπρογράμματα 

που περιλαμβάνουν επενδυτικές δράσεις σε 

στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, 

συγκεκριμένα στην ανάπτυξη ηλεκτρικών-

συνδεδεμένων οχημάτων, στις ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, στην παραγωγή και αποθήκευση 

καυσίμου υδρογόνου, στην υγεία, στον 

αγροδιατροφικό τομέα, σε δέσμες πολιτικών 

οικονομικής αξιοποίησης της ισπανικής γλώσσας, 

στην κυκλική οικονομία, στη ναυτική βιομηχανία, 

στην αεροδιαστημική, στην ψηφιοποίηση της 

διαχείρισης του κύκλου νερού, στην ανάπτυξη 

βιομηχανίας μικροκυκλωμάτων / ημιαγωγών, 

καθώς επίσης και στην κοινωνική οικονομία. 

Ειδικότερα, το επενδυτικό υποπρόγραμμα PERTE 

VEC που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο 

στις 13/7/2021, στοχεύει στην  

 

 

 

ανάπτυξη και κατασκευή ηλεκτρικών και 

συνδεδεμένων αυτοκινήτων που θα μπορούν 

να ανταποκριθούν στη νέα, βιώσιμη και 

τεχνολογικά εξελιγμένη κινητικότητα. 

Επισημαίνεται ότι η κεντρική Κυβέρνηση της 

χώρας και οι περιφερειακές Αυτόνομες 

Κοινότητες της Βαλένθια, της Καταλονίας και 

της Ναβάρα είχαν έως τώρα δεσμευθεί να 

χρηματοδοτήσουν με κεφάλαια ύψους 397 

εκατ. ευρώ -σχεδόν το ήμισυ- των κονδυλίων 

ύψους 877 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για 

την πρώτη φάση του Σχεδίου PERTE, μέσω 

ενισχύσεων και πιστώσεων με ευνοϊκούς 

όρους. Προ ολίγων ημερών ωστόσο, ο 

γερμανικός Όμιλος αυτοκινητοβιομηχανίας 

επικοινώνησε ότι τα ανωτέρω κεφάλαια 

συνεισφοράς των περιφερειακών Κοινοτήτων 

στο συγκεκριμένο επενδυτικό σχέδιο ήταν 

ανεπαρκή, προτείνοντας στο πλαίσιο 

διαπραγματεύσεων με την ισπανική 

Κυβέρνηση την εξεύρεση μίας καλύτερης 

εναλλακτικής λύσης εντός δεκαημέρου. Τελικά, 

χθες φαίνεται να γεφυρώθηκαν οι όποιες 

διαφορές κατά τις σχετικές συνομιλίες, δια της 

επίτευξης συμφωνίας για πρόσθετες 

ενισχύσεις της τάξεως των 230 εκατ. ευρώ, 

ανεβάζοντας έτσι τις συνολικές δεσμεύσεις 

δημοσίων κονδυλίων σε λίγο πάνω από τα 620 

εκατ. ευρώ, ωθώντας τους Ομίλους 

Volkswagen και SEAT να αποδεχθούν το εν 

λόγω ποσό, τονίζοντας ότι είναι "ένα πρώτο 

βήμα" στην αναζήτηση λύσεων για την 

περαιτέρω ανάπτυξη του κοινού επενδυτικού 

τους σχεδίου και δηλώνοντας πως ελπίζουν ότι 

θα υπάρξουν περαιτέρω κρατικές και 

περιφερειακές δημόσιες ενισχύσεις για την 

υλοποίηση του μεγάλου εν λόγω  
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συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητά της. 

Εξαιρετικά ικανοποιημένος από την υπαγωγή 

του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου του Ομίλου 

Volkswagen στο Σχέδιο PERTE δήλωσε επίσης 

ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Sánchez, 

εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «ο γερμανικός 

όμιλος είναι δεσμευμένος στο μέλλον του 

τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και στην 

υλοποίηση μίας γιγαντιαίας βιομηχανικής 

μονάδας στο Sagunto, η οποία θα ενισχύσει 

την αυτοκινητοβιομηχανία στην Ισπανία που 

είναι η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα παραγωγής 

οχημάτων στην Ευρώπη και η όγδοη στον 

κόσμο». Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν και οι 

δηλώσεις της Υπουργού Βιομηχανίας, 

Εμπορίου και Τουρισμού, κας Maroto, ενώ 

εξαιρετικά θετικές υπήρξαν και οι αντιδράσεις 

των επικεφαλής των Αυτόνομων Κοινοτήτων. 

Δέσμευση Ψηφιοποίησης Ισπανίας 

Στις 22 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε 

συνάντηση μεταξύ του Πρωθυπουργού κ. 

Pedro Sánchez και του Διευθύνοντος 

Συμβούλου και Προέδρου της Ericsson κ. Börje 

Ekholm, στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 

100 χρόνων από την λειτουργία του 

πολυεθνικού Ομίλου στην Ισπανία. Στο 

πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκαν οι 

επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει το 

Στρατηγικό Σχέδιο για την Οικονομική 

Ανάκαμψη και τον Μετασχηματισμό (PERTE) 

στον τομέα της μικροηλεκτρονικής και των 

ημιαγωγών, το οποίο πρόκειται να  
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 project. Σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της 

Αυτόνομης Κοινότητας της Βαλένθια, κ. Puig, από 

τις πρόσθετες κρατικές ενισχύσεις κονδύλια ύψους 

95-110 εκατ. ευρώ θα διοχετευθούν στην 

κατασκευή της νέας βιομηχανικής μονάδας 

μπαταριών στη Βαλένθια, ενώ τα υπόλοιπα θα 

διατεθούν για την ηλεκτροδότηση των 

εργοστασίων της μεγάλης αυτοκινητοβιομηχανίας 

στην Καταλονία και τη Ναβάρα (στις περιοχές 

Martorell και Pamplona). Σημειώνεται ότι το 

εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών στην Sagunto 

της Βαλένθια αναμένεται να εκκινήσει τη λειτουργία 

του το 2026, ενώ η ηλεκτροδότηση των 

εργοστασίων παραγωγής αυτοκινήτων 

αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έναν περίπου 

χρόνο νωρίτερα. 

Επιπλέον, το ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας 

άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε 

δεύτερη πρόσκληση προς ενδιαφερομένους 

Ομίλους για υπαγωγή στις χρηματοδοτήσεις του 

Σχεδίου PERTE από το επόμενο έτος, δεδομένου ότι 

από τα συνολικώς εξαγγελθέντα κονδύλια ύψους 

2,975 δισ. έχουν έως τώρα δαπανηθεί, όπως 

προαναφέρθηκε, μόνον 877 εκατ. ευρώ. Ο 

Πρόεδρος της Seat, κ. Griffiths, δήλωσε ότι το έργο 

αυτό αναμένεται να «εκδημοκρατίσει» την 

πρόσβαση στη βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη 

με ηλεκτρικά αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται 

στην Ισπανία, προωθώντας τον μετασχηματισμό 

της βιομηχανίας της χώρας και συμβάλλοντας στη 

δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, 
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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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κινητοποιήσει περισσότερα από 12 δισ. 

ευρώ, καθώς και οι προτεραιότητες της 

Κυβέρνησης στους τομείς της 

ψηφιοποίησης, των τηλεπικοινωνιών και της 

βιομηχανικής πολιτικής. 

Η Ericsson επισήμανε τη δέσμευσή της για 

επιτάχυνση του παγκόσμιου ψηφιακού 

μετασχηματισμού, που θα προωθηθεί, 

μεταξύ άλλων, από τα κέντρα Έρευνας και 

Ανάπτυξης της Ισπανίας. Από την άλλη, ο 

Ισπανός Πρωθυπουργός εξέφρασε την 

αδιαμφισβήτητη δέσμευση της Κυβέρνησης 

στην ψηφιοποίηση, μέσω μέτρων για τη 

στήριξη των τηλεπικοινωνιακών φορέων, 

όπως την ενίσχυση της ανάπτυξης δικτύων 

5G με κονδύλια 1,4 δισ. ευρώ, τα οποία θα 

δοθούν από το Σχέδιο Ανάκαμψης και 

επισήμανε την παράταση της διάρκειας των 

αδειών του εν λόγω φάσματος στα 40 

χρόνια, δηλαδή στο μέγιστο επιτρεπόμενο 

από τους ευρωπαϊκούς Κανονισμούς. 

Επιπλέον, ο Sánchez δήλωσε πως η 

Κυβέρνηση έχει δεσμευτεί να προσελκύσει 

διεθνή ταλέντα μέσω πρωτοβουλιών όπως 

η νομοθεσία για τις νεοφυείς επιχειρήσεις 

που θα ενισχύσει την ελκυστικότητα της 

Ισπανίας ως ψηφιακού οικοσυστήματος. Ο 

μεγάλος αριθμός επαγγελματιών με υψηλά 

προσόντα και το εκτεταμένο δίκτυο 

ερευνητικών κέντρων μικροηλεκτρονικής, 

όπως το Ινστιτούτο Φωτονικών Επιστημών  

 

και το Κέντρο Υπερυπολογιστών της 

Βαρκελώνης, αποδεικνύουν το υψηλό 

δυναμικό της χώρας στον τομέα αυτό. 

 

 

 

 

 

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. 


