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          ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                            
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                                                                               Μαδρίτη, 29 Μαΐου 2020  

                                                                          Αρ. Πρωτ.: Φ.2710 / ΑΣ 504  

 

ΠΡΟΣ : 

 

Υπουργείο Εξωτερικών 

- Β4 Δ/νση 

  

 

ΚΟΙΝ. :  

 

- Διπλ. Γραφείο κ. Πρωθυπουργού 

- Διπλ. Γραφείο κ. Υπουργού 

- Διπλ. Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 

- Διπλ. Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως 

- Γραφείο κ. Γ.Γ. ΔΟΣ και Εξωστρέφειας 

- Γραφείο κ. Γ.Γ. Δημόσιας Διπλωματίας, Προξενικών  

    και Θρησκευτικών Θεμάτων 

- Α´, Β΄ και Γ΄ Γεν. Δ/νσεις 

- Α13, Β1, B8, Γ1, Γ2 και Γ3 Δ/νσεις 

- Πίνακας Αποδεκτών A΄ (μέσω ημών) 

- Επιχειρηματικοί Φορείς (μέσω ημών) 

    Ως Πίνακας Αποδεκτών B΄  

 

 

Ε.Δ. : Γραφείο κ. Πρέσβη  

 

ΘΕΜΑ: Δελτίο οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Ισπανίας. 

 

Αποστέλλεται, συνημμένως, προς ενημέρωσή σας, σε ηλεκτρονική μορφή, δελτίο 

οικονομικών και επιχειρηματικών εξελίξεων Μαΐου 2020, του Γραφείου μας για την 

Ισπανία, το οποίο έχει αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη Αgora του Υπουργείου 

Εξωτερικών. Επισημαίνεται η έμφαση του συγκεκριμένου δελτίου στις επιχειρηματικές 

εξελίξεις-επιπτώσεις λόγω της πανδημίας του κορωνοιού,  

  
          Η Προϊσταμένη 

  

 

   Α. Ν. Παπαναστασίου 

Συνημμένες  2 + 8 σελίδες                                                          Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Α΄ (μέσω ημών) 
                     
Α. Υπουργείο Οικονομικών  
- Γραφείο κ. Υπουργού  

- Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

- Συμβούλιο Οικονομικών Εμπειρογνώμων (ΣΟΕ)  

- Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής 

    Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Υποθέσεων  
    και Διεθνών Σχέσεων 
 
Β. Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων  
- Γραφείο κ. Υπουργού  

Υπόψη Διπλ. Συμβούλου, κα. Αικ. Βαρβαρήγου, ΣΠΑ’ 

- Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

 
Γ. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας  
- Γραφείο κ. Υπουργού 

Υπόψη Διπλ. Συμβούλου, κ. Ν. Γιωτόπουλου, ΣΠΑ΄ 
- Γραφείο Υφυπουργού, κ. Γ. Θωμά 

- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών 

- Διεύθυνση Διεθνών και Ευρωπαϊκών Δραστηριοτήτων 

 
Δ. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης  
- Γραφείο κ. Υπουργού 

- Γραφεία κ.κ. Υφυπουργών 

- Γραφείο κ. Γ.Γ. Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων  

 
Ε. Υπουργείο Yποδομών και Μεταφορών 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
  Υπόψη Διπλ. Συμβούλου, κ. Κ. Κωνσταντίνου, ΣΠΑ’  
- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γ. Γ. Μεταφορών 

 

ΣΤ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  
- Γραφείο κ. Υπουργού 

-  Γραφείο κ. Υφυπουργού 

-  Γενική Γραμματεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  

-   Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής και 

    Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων 

 -  Γενική Διεύθυνση Τροφίμων  

 

Ζ. Υπουργείο Τουρισμού  
- Γραφείο κ. Υπουργού  

Υπόψη Διπλ. Συμβούλου, κ. Δ. Σκούτα, ΣΠΑ’ 

- Γραφείο κ. Υφυπουργού 

- Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέως Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης 

- Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Τουριστικής Πολιτικής, Δρ. Π. Διονυσοπούλου 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Β΄ (μ. ημών) 

 
1. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών  

2. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος  

3. Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων  

4. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος  

5. Σύνδεσμος Εξαγωγέων Κρήτης  

6. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών  

7. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης  

8. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς  

9. Bιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών  

10. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης 

11. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 

12. Enterprise Greece  

13. Τράπεζα της Ελλάδος  

14. Δ.Ε.Θ   

15. HELEXPO  

16. ΣΕΒΤ  

17. ΣΕΚΕΕ  

18. corallia  

19. Ελληνική Εταιρεία Logistics (ΕΕL) 

20. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logisitcs 

21. ΣΕΤΕ  

22. ΗΑΤΤΑ  

23. ΣΕΠΕΕ  

24. ΣΕΚ  

25. ΣΕΠΕ  

26. ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ  

27. ATHEXGROUP  

28. ΣΦΕΕ  

29. ΠΕΦ  

30. ΗΕΤΙΑ  

31. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

32. ΙΝCOFRUIT HELLAS  

33. ΣΕΛΠΕ  

34. ΟΑΕΠ  

35. HOPE-A 

36. ΕΟΤ  

37. ΠΟΕΤ  

38. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

43. HAPCO 

44. Γραφείο Συνεδρίων και Επισκεπτών Θεσσαλονίκης 

45. ΙΑΤΑ 

46. Πανελλήνια Ένωση Ταξιδιωτικών Γραφείων Αερομεταφορών 

47. ΣΑΑΕ 

48.  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ 

ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

ΜΑΪΟΥ 2020 
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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Η Τράπεζα της Ισπανίας επανεκτίμησε την ύφεση τ.έ. μεταξύ 9,5% και 12,4%. Οι προβλέψεις για το 

2021 κάνουν λόγο για ανάπτυξη μεταξύ 6,1% και 8,5%.  

• Το δημόσιο χρέος της Ισπανίας, στο τέλος Μαρτίου, έφθασε νέα ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 

1,22 τρις ευρώ, το οποίο αποτελεί το 109% του υπολογίσιμου ΑΕΠ για το 2020. 

• Οι τιμές της αγοράς ακινήτων τον Απρίλιο τ.έ., σημείωσαν μικρή πτώση της τάξεως του 0,67% σε 

σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ σε ετήσια βάση σημείωσαν αύξηση 8,4%. 

• Ο πληθωρισμός τον Απρίλιο τ.έ. ήταν στο -0,7%. 

• Περί τις 850.000 οικογένειες θα λάβουν το ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης, το οποίο ενέκρινε η 

ισπανική Κυβέρνηση για να βοηθήσει οικογένειες χαμηλού εισοδήματος. Το δημοσιονομικό κόστος 

υπολογίζεται στα 3 δις ευρώ.   

• Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν ετησίως κατά 6,5% τον Απρίλιο και των επιχειρήσεων 

κατά 11,4%. 

 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex 35, έκλεισε στις 28 Μαΐου στις 7.224,1 μονάδες, σημειώνοντας 

αύξηση από την αρχή του μηνός κατά 4,36%.  

• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Ισπανίας ήταν 0,605% στις 28 Μαΐου. 

• Σύμφωνα με την Bank of America, οι ισχυρές ισπανικές τράπεζες Santander, BBVA, Bankia και 

CaixaBank θα διαμοιράσουν τα μερίσματα του 2020. 

• Ο ξενοδοχειακός όμιλος Melía αναβάλλει την καταβολή των μερισμάτων του. 

• Η ισπανική κατασκευαστική ACS διαμοίρασε μερίσματα 1,99 ευρώ ανά μετοχή.  

• Η ισπανική κατασκευαστική Ferrovial εξέδωσε εξαετές ομόλογο, συνόλου 650 εκ. ευρώ. Η ζήτηση 

έφθασε τα 1,8 δις ευρώ. 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Η βιομηχανική παραγωγή της χώρας μειώθηκε κατά 10,2% τον Μάρτιο, φθάνοντας στα επίπεδα 
του 2017. 

• Η Ισπανία είναι η όγδοη χώρα σε επενδύσεις έρευνας και ανάπτυξης για τον κορωνοϊό Covid-19. 

• Το Επίσημο Ινστιτούτο Πιστώσεων (ICO) θα δανείσει 183 εκ. ευρώ στη Sabadell México για τη 
χρηματοδότηση ισπανικών επιχειρήσεων στη Λατινική Αμερική.  

• Οι πωλήσεις λιανικής σημείωσαν τη μεγαλύτερη πτώση στην ιστορία της χώρας, 31,5% τον 
Απρίλιο τ.έ. σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2019. 
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• Η αυτοκινητοβιομηχανία της χώρας βρίσκεται αντιμέτωπη με την χειρότερη κρίση της ιστορίας της, 
το οποίο μπορεί να προκαλέσει μεγάλο αριθμό ανέργων και σημαντική επιρροή στη συνολική 
οικονομία της χώρας.  

• Η ισπανική ασφαλιστική Mapfre, εφαρμόζει νέο στρατηγικό σχέδιο εξαιτίας των επιπτώσεων της 
πανδημίας, μειώνοντας τα κόστη της κατά 100 εκ. ευρώ σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.  

• Ο τομέας φιλοξενίας της Μαδρίτης ζητά οικονομικές διευκολύνσεις από την Κυβέρνηση, δεδομένης 
της κρίσης που αντιμετωπίζει ο κλάδος, εξαιτίας της αργοπορημένης εισόδου της Κοινότητας σε 
επόμενες φάσεις αποκλιμάκωσης των μέτρων. 

• Κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, τα σουπερμάρκετ του ομίλου El Corte Inglés, 
αύξησαν τις διαδικτυακές τους παραγγελίες κατά 5 φορές. Για το λόγο αυτό, δημιούργησε νέο 
κέντρο εφοδιασμού στη Μαδρίτη, προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση. 

• Από την πορεία των εταιριών στο χρηματιστήριο, έως και τα μέσα Μαΐου, φαίνεται ότι ο τραπεζικός 
και ο τουριστικός τομέας είναι αυτοί που έχουν πληγεί περισσότερο από την κατάσταση εκτάκτου 
ανάγκης. 

• Η ισπανική αεροπορική Iberia δεν αποκλείει να προχωρήσει σε απολύσεις στο μέλλον. 

• Οι πωλήσεις της H&M στην Ισπανία σημείωσαν πτώση 76% από την 1η Μαρτίου.  

• Η Ferrovial δώρισε 3,5 εκ. ευρώ για την αγορά υγειονομικού υλικού. 

• Η Indra δώρισε 7.336 tablets σε παιδιά για την παρακολούθηση των μαθημάτων τους.  

• Ο ξενοδοχειακός ισπανικό όμιλος Melía σημείωσε απώλειες εσόδων 80 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 
τ.έ. 

• Η εταιρία Data4 κέντρων δεδομένων, αναγκάστηκε να αναβάλλει το άνοιγμα του κέντρου 
δεδομένων της στη Μαδρίτη, η οποία είχε προγραμματιστεί για την άνοιξη τ.έ., εξαιτίας των 
επιπτώσεων της πανδημίας. 

• Η Indra σημείωσε καθαρά έσοδα 6,3 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο τ.έ., μειωμένα κατά 65,6% σε σύγκριση 
με το α’ τρίμηνο του 2019. 

• Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η ύφεση στη χώρα θα είναι μεγαλύτερου βαθμού από άλλες 
ευρωπαϊκές, όπως λ.χ. Γαλλία και Ιταλία, καθώς πλήττονται σημαντικοί τομείς της οικονομίας της, 
όπως ο τουρισμός και η αυτοκινητοβιομηχανία.  

• Η Ισπανία λαμβάνει 77 δις ευρώ από τα συνολικά 750 δις ευρώ που διαθέτει η Ευρώπη για την 
αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της. 

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Eroski θα ξεκινήσει να μετράει τη θερμοκρασία των πελατών της στη Χώρα 
των Βάσκων, σε εθελοντική βάση, για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και των πελατών 
της.  

• Η σουηδική εταιρία Ikea, επέστρεψε στην πλήρη απασχόληση των εργαζομένων της στην Ισπανία, 
μετά την προσωρινή διακοπή εργασίας τους (ERTE), καθώς το στρατηγικό σχέδιό της για τη χώρα 
βασίζεται στο άνοιγμα των καταστημάτων της.  

 

Τράπεζες 

 
• Η CaixaBank σε συνεργασία με την Internacional Vital Voices, οργάνωση που βοηθά τις γυναίκες 

ανά τον κόσμο, ανακοίνωσαν τη δημιουργία πλατφόρμας για τη βοήθεια ως προς τις γυναίκες 

επιχειρηματίες.  

• Η ισπανική τράπεζα BBVA προχώρησε σε έκδοση ομολόγου για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων 
της πανδημίας. Συνολικά, συγκέντρωσε 1 δις ευρώ. 

• Ο Πρόεδρος της ίδιας, παραδέχτηκε ότι τα έσοδά της μπορεί να μειωθούν σημαντικά το 2020 

και το 2021. 
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Ενέργεια 

 

• Ο Νόμος για την Κλιματική Αλλαγή και την Ενεργειακή Μεταβίβαση, απέκλεισε από τα άρθρα του την 

επιπλέον παραγωγή 3.000MW από Α.Π.Ε. ανά έτος.  

• Η τιμή ηλεκτρικού ρεύματος μειώθηκε στην Ισπανία κατά 19,9% τον Απρίλιο τ.έ. σε σύγκριση με τον 

ίδιο μήνα του 2019. 

• Η Endesa κατέγραψε κέρδη 844 εκ. ευρώ το α’ τρίμηνο τ.έ., από τα οποία τα 267 εκ. ευρώ προήλθαν 

από τον επαναπροσδιορισμό του εργατικού της δυναμικού. Αφαιρώντας τα κέρδη αυτά, η εταιρία 

παρουσίασε καθαρά έσοδα αυξημένα κατά 59%, σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2019. 

• Η Repsol, μέσω της θυγατρικής της Ηλεκτρισμού και Αερίου, συγκέντρωσε την υψηλότερη 

πιστοποίηση παραγωγής οικολογικής ενέργειας (ετικέτα Α). Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή 

Αγορών και Ανταγωνισμού, το 93,5% προήλθε από Α.Π.Ε. και το υπόλοιπο 6,5% παράχθηκε με 

χαμηλούς ρύπους. 

• Η ίδια εταιρία θα ξεκινήσει την παροχή φιαλών βουτανίου 12,5 κιλών στις Κανάριες Νήσους. 

• Η Siemens Gamesa θα κατασκευάσει το υπεράκτιο αιολικό πάρκο της Orsted στη Βόρειο Θάλασσα. 

Η συμφωνία ανήλθε στα 600 εκ. ευρώ.  

• H Ibox Energy θα εγκαταστήσει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στο Badajoz της Ισπανίας. Η ισχύς τους 

φθάνει τα 40MW ενώ η παραγωγή τους υπολογίζεται στα 140GWh ανά έτος. 

Εργασία 

 

• Η προσφορά εργασίας που αυξήθηκε από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης αφορά επαγγέλματα σε 

κέντρα διανομής, εξυπηρέτησης πελατών, νοσηλευτών και εξειδικευμένων ιατρών καθώς και 

επαγγελματίες πληροφορικής και συλλογής φρούτων στις γεωργικές περιοχές. 

• Για πρώτη φορά, άνω του 30% των θέσεων ανώτατων στελεχών των επιχειρήσεων του 

χρηματιστηριακού δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, Ibex 35, είναι γυναίκες. 

• H ισπανική Indra, στα πλαίσια προώθησης της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων, ανακοίνωσε ότι 

προγραμματίζει να αυξήσει το ποσοστό των γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις στο 38,5%. 

• Η ισπανική εταιρία φυσικού αερίου Reganosa θα αυξήσει το εργατικό της δυναμικό κατά 7%. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η ισπανική ξενοδοχειακή εταιρία NH, ξεκίνησε το άνοιγμα των ξενοδοχείων της σε Γερμανία και 

Ολλανδία. 

• Η ισπανική κατασκευαστική ACS θα κατασκευάσει, μέσω της γερμανικής της θυγατρικής Hotchtief, 

γέφυρα που θα ενώνει δύο ακτές του ποταμού Ρήνου στο Duisburg της Γερμανίας. Η αξία του 

συμβολαίου φθάνει τα 500 εκ. ευρώ.  

• Η ισπανική κατασκευαστική Acciona, θα κατασκευάσει τον αυτοκινητόδρομο Ε6 μεταξύ του Værnes 

και του Trøndelag στη Νορβηγία. Η αξία του συμβολαίου ανέρχεται στα 4,3 δις κορόνων Νορβηγίας 

ή 390 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Mercadona ευελπιστεί να ανοίξει επιπλέον 10 καταστήματα στην 

Πορτογαλία το τ.έ.. 

• Οι Βρυξέλλες αναγκάζουν την Ισπανία να μειώσει κατά 400 εκ. ευρώ το ποσό για την ανάπτυξη στην 

κρατική εταιρία ταχυδρομείων, Correos, φθάνοντας τη συνολική συμβολή στα 1,28 δις ευρώ για το 
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διάστημα 2011-2020, από τα 1,68 που είχαν προγραμματιστεί. Αιτία είναι ο αθέμιτος ανταγωνισμός 

ως προς τις ιδιωτικές εταιρίες μεταφορών.  

• Η βιομηχανία αλουμινίου Alcoa αναμένεται να κλείσει το εργοστάσιό της στο Λούγο της Γαλικίας, 

επηρεάζοντας 500 εργαζόμενους. 

Τουρισμός  

 

• Από τις 15 Μαρτίου επιβάλλεται υποχρεωτική καραντίνα 14 ημερών σε όσους καταφθάνουν στην 

Ισπανία, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Προκειμένου να ενισχυθεί ο τουρισμός, από 1η Ιουλίου 

καταργείται το ανωτέρω μέτρο, χωρίς να έχει εξειδικευτεί ακόμη αν θα ισχύσει ανεξαρτήτως χώρας 

προέλευσης τουριστών.  

• Η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC), ενέκρινε την εξαγορά της Globalia από τη 

Barcelo. Με αυτή την εξαγορά, η εταιρία ηγείται στην ισπανική αγορά ταξιδιωτικών πρακτορείων και 

θα διαθέτει 1.500 καταστήματα σε όλη τη χώρα. 

• Η ισπανική αεροπορική Iberia θα ξεκινήσει να πραγματοποιεί το 21% των πτήσεών της από 1η 

Ιουλίου, σε 180 προορισμούς.  

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η ισπανική Telefónica αναμένεται να προχωρήσει στη συγχώνευση της θυγατρικής της O2 στο Ην. 

Βασίλειο, με την Virgin Media. Στην περίπτωση αυτή, η αξία της νέας εταιρίας θα ξεπερνά τα 27,4 δις 

ευρώ. 

• Επίσης, η Telefónica θα παρέχει διαδικτυακή ασφάλεια στην Amazon Web Services.  

• Τα έσοδα της MásMovil το α’ τρίμηνο τ.έ. έφθασαν τα 445 εκ. ευρώ, αυξημένα κατά 16% από το ίδιο 

τρίμηνο του 2019. Στόχος της εταιρίας είναι να κλείσουν το 2020 με EBITDA μεταξύ 570 εκ. και 600 

εκ. ευρώ.  

• Η ίδια εταιρία δημιούργησε τη θυγατρική της Guukl Telecom στη Χώρα των Βάσκων, η οποία θα έχει 

τα κεντρικά της στο San Sebastián.  

• Η ρουμανική εταιρία τηλεπικοινωνιών χαμηλού κόστους Digi, αύξησε τα κέρδη της στην Ισπανία το 

πρώτο τρίμηνο τ.έ. κατά 54%, σε σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019. Τα κέρδη έφθασαν τα 62,6 

εκ. ευρώ ενώ αύξησε τα συμβόλαιά της κατά 174.000. 

• Οι επενδύσεις σε ισπανικές τηλεοπτικές σειρές μεταξύ του 2015 και του 2018 αυξήθηκαν κατά 320%, 

φθάνοντας τα 253 εκ. ευρώ. 

• Η Deutsche Telekom μεταφέρει την έδρα της στην Ισπανία, από τη Βαρκελώνη στην πρωτεύουσα 

Μαδρίτη.  

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Η Nissan αποφάσισε το οριστικό κλείσιμο του εργοστασίου της στη Βαρκελώνη, το Δεκέμβριο τ.έ., 

μετά από 40 έτη λειτουργίας του ως εργοστάσιο της εταιρίας. Η εν λόγω απόφαση περιλαμβάνεται 

στο νέο στρατηγικό της σχέδιο και επηρεάζει άμεσα 3.000 υπαλλήλους και έμμεσα 20.000 επιπλέον. 

Το κόστος του κλεισίματος υπολογίζεται σε άνω του 1 δις ευρώ για την εταιρία.  
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• Ο τομέας της αυτοκινητοβιομηχανίας της χώρας βρίσκεται σε εγρήγορση, καθώς το εν λόγω κλείσιμο 

μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις και σε άλλες αυτοκινητοβιομηχανίες της χώρας, 

οδηγώντας σε περαιτέρω απολύσεις ή κλείσιμο εργοστασίων.  

• Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 96,5% τον Απρίλιο. 

 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Τα φρούτα σημείωσαν τις μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σε ετήσια βάση, για τον μήνα Απρίλιο, καθώς 

αυξήθηκαν κατά 12,8%. 

• Αντίστοιχα οι τιμές των ιχθυηρών αυξήθηκαν κατά 10,5% ενώ του κρέατος κατά 8,2%. 

• Η τιμή της ζάχαρης επίσης σημείωσε άνοδο 7,9%. 

• Οι τιμές των οσπρίων αυξήθηκαν κατά 5,8%. 

• Η τιμή του ελαιόλαδου σημείωσε ετήσια πτώση της τάξεως του 9,8%. 

• Κατά τη διάρκεια του Μαΐου, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές των διατροφικών προϊόντων 

παρέμειναν σταθερές και ανακόπηκε η αυξητική τάση που παρουσίασαν τον Απρίλιο. 

• Οι πωλήσεις τσιγάρων μειώθηκαν κατά 27% τον Απρίλιο, παρότι τα μαγαζιά πώλησης καπνικών 

παρέμειναν ανοικτά κατά τη διάρκεια της καραντίνας.  

 

Άλλα Θέματα 
 

• Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης παρατάθηκε για τέταρτη φορά έως και τις 7 Ιουνίου. 

• Από τις 25 Μαΐου, το 47% του πληθυσμού της Ισπανίας ήταν στη Φάση 2 της αποκλιμάκωσης των 

μέτρων, ενώ το υπόλοιπο 53% βρέθηκε στη Φάση 1. 

• Από την 1η Ιουνίου, το 70% του πληθυσμού της χώρας θα βρίσκεται στη Φάση 2 αποκλιμάκωσης 

ενώ τέσσερα νησιά θα περάσουν στη Φάση 3. Ορισμένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της 

Μαδρίτης και της Βαρκελώνης. θα συνεχίσουν στη Φάση 1. 

• Από τις 21 Μαΐου καθιερώθηκε η υποχρεωτική χρήση ιατρικής μάσκας σε δημόσιους χώρους, στους 

οποίους δεν μπορούν να τηρηθούν οι αποστάσεις ασφαλείας.  

• Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα μειώθηκαν κατά 50% κατά τη διάρκεια της καραντίνας στις 

μεγάλες ισπανικές πόλεις. Ως αποτέλεσμα, σημειώθηκε η μικρότερη ατμοσφαιρική ρύπανση σε αυτές 

της τελευταίας δεκαετίας. 

• Οι τοπικές εκλογές στη Γαλικία και τη Χώρα των Βάσκων θα πραγματοποιηθούν στις 12 Ιουλίου. 

• Ο επίσημος διοργανωτής εμπορικών εκθέσεων της Μαδρίτης, Ifema, ανακοίνωσε ότι θα 

επαναλειτουργήσει από τον Σεπτέμβριο ενώ έως και το τέλος της χρονιάς υπολογίζει ότι θα 

πραγματοποιηθούν συνολικά 60 εκθέσεις. 

• Η Κυβέρνηση ήρθε σε συμφωνία με το βασκικό πολιτικό κόμμα Bildu για την παρέκκλιση της 
εργασιακής μεταρρύθμισης του 2012. Αυτό ως αποτέλεσμα είχε η Ισπανική Συνομοσπονδία 
Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE) να διακόψει το διάλογο με την Κυβέρνηση, αντιδρώντας για 
την απόφαση αυτή. 
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Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 
 

• Παρακολούθηση ενημερωτικού πρωινού με την Ένωση Κατασκευαστικών και Εργολαβικών 

Εταιριών Ισπανίας (SEOPAN). 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70740 

 

• Παρακολούθηση ενημερωτικού πρωινού με τον Πρόεδρο της Ισπανικής Συνομοσπονδίας 

Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE), κ. Antonio Garamendi. 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70682 

 

• Παρακολούθηση ενημερωτικού πρωινού με τον Αντιπρόεδρο της Ε.Ε., κ. Μαργαρίτη Σχοινά. 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70612 

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

Όλες οι προγραμματισμένες εμπορικές εκθέσεις και συνέδρια από τον Μάρτιο έως και 

τον Αύγουστο, έχουν ακυρωθεί ή αναβληθεί στην Ισπανία. 

 

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις  

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

Τράπεζα της Ισπανίας 
https://bde.es 

 

Ισπανό-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο  

https://hellenicspanishchamber.gr/ 

http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70740
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70682
http://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/70612
https://contrataciondelestado.es/
https://bde.es/
https://hellenicspanishchamber.gr/
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