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Oικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Η Ισπανία σημείωσε ύφεση, της τάξεως του 0,5%, το α΄ τρίμηνο του 2021. 

• Έχουν δεσμευτεί 5 δις ευρώ από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, με στόχο την ψηφιοποίηση, 
διεθνοποίηση και αύξηση των μικρών και μεσαίων ισπανικών επιχειρήσεων. 

• Δημιουργήθηκαν 134.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ισπανία κατά τη διάρκεια του Απριλίου. 

• Η Ανεξάρτητη Αρχή για τη Δημοσιονομική Ευθύνη, Airef, προβλέπει τη μείωση του ελλείμματος 
του ΑΕΠ για το έτος 2021 από 8,4% σε 7,6%. H μείωση θα φτάσει το 2022 το 4,6%, λόγω των 
χαμηλότερων δημόσιων δαπανών, το 2023 το 3,9% και το 2024 το 3,2%.    

• Οι Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας θα λάβουν 1,52 δις ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια, με 
στόχο την ενίσχυση των ΜΜΕ. 

• Το ποσό των επενδύσεων σε κοινωνικά έργα ήταν 772 εκ. ευρώ το 2020, 8,7% λιγότερο από το 
2019.              

• Το δημόσιο χρέος της Ισπανίας αυξήθηκε στο 125% του ΑΕΠ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
ενώ το 2019 βρισκόταν στο 95,5%. 

• Η Κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τη φορολογία κατά 2% την τρέχουσα δεκαετία, ώστε να 
μειώσει το χάσμα φορολογικών εισπράξεων με την Ε.Ε., έως το 2050. 

• Το Πρόγραμμα ‘Ισπανία 2050’ προβλέπει την αύξηση των δαπανών για τη συνταξιοδότηση στο 
16,9% του ΑΕΠ, δηλαδή 6% περισσότερο από το τρέχον ποσοστό.  
 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 σημείωσε μηνιαία αύξηση 3,65% και έκλεισε στις 9.148,9 
μονάδες. 

• Η τράπεζα Santander εκμεταλλεύεται τις καλές οικονομικές συνθήκες και τοποθετεί περισσότερα 
από 1,5 δις ευρώ σε ομόλογα. Τα 750 εκ. προορίστηκαν στην έκδοση ομολόγων σε ευρώ με 
τριμηνιαίο τόκο (κουπόνι) 4,125%. Τοποθέτησε επίσης 1 δις δολ. ΗΠΑ, σε ομόλογα με τριμηνιαίο 
τόκο, της τάξεως του 4,75%.  

• Το ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων θα εισάγει την τεχνολογία ‘blockchain’ στη 
μεταρρύθμιση που προετοιμάζει για το Χρηματιστήριο. 

• Ο ισχυρός όμιλος πολυκαταστημάτων El Corte Inglés δανείστηκε με αρνητικά επιτόκια στην 
αγορά κρατικών χρεωστικών τίτλων για πρώτη φορά μετά την έναρξη της πανδημίας. 

• Η ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνιών Cellnex, εξέδωσε επταετή ομόλογα στο Χρηματιστήριο του 
Δουβλίνου, αξίας 1 δις ευρώ. 
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Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Στις 9 Μαΐου τ.έ., έληξε η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στην Ισπανία και ανακτήθηκε η ελεύθερη 
μετακίνηση στις 17 Αυτόνομες Κοινότητες στην Ισπανία. 

• Ο τομέας της εστίασης σημείωσε τα καλύτερα, μέχρι στιγμής, ποσοστά κερδών για το διάστημα 
Μαρτίου-Απριλίου 2021 από την έναρξη της πανδημίας. Συγκεκριμένα, έφτασε το 70% των 
κερδών της προ-κρίσης περιόδου. 

• Έως και τις 31 Μαΐου είχαν εμβολιαστεί πλήρως 8,8 εκ. Ισπανοί, δηλαδή το 18,8% του συνολικού 
πληθυσμού. 

• Η Ισπανία υιοθέτησε τη χρήση του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού, ένα έγγραφο  που θα 
πιστοποιεί ότι ο ταξιδιώτης έχει εμβολιαστεί, νοσήσει από Covid-19 ή έχει αρνητικό τεστ 
ανίχνευσης του  Covid-19. 

 

Τράπεζες 

 

• Η ισπανική τράπεζα BBVA, κλείνει το πρώτο τρίμηνο του 2021, με κέρδος 1.21 δις ευρώ. 
Εξαιρώντας το ποσό από την πώληση της θυγατρικής της στην PNC, το κέρδος ανέρχεται στα 
1.033 δις ευρώ. 

• H ισπανική τράπεζα TSB σημείωσε καθαρό κέρδος 10 εκ. ευρώ, έως το τέλος του πρώτου 
τριμήνου του 2021. Παράλληλα, η τράπεζα Sabadell έκλεισε το α’ τρίμηνο με κέρδος 73 εκ. 
ευρώ, το οποίο είναι μικρότερο κατά 22,1% από το αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του 
προηγούμενου έτους. 

• Συνολικά πρόκειται να κλείσουν 4.000 υποκαταστήματα τραπεζών στην Ισπανία: συγκεκριμένα, 
1033 της τράπεζας Santander, 1534 της CaixaBank και 530 της BBVA. 

• Η τράπεζα Santander πρόκειται να δημιουργήσει μία καινούργια εταιρία, την RetailCo, ώστε να 
διαχειριστεί το κλείσιμο των 1033 καταστημάτων της. 

• Η τράπεζα Unicaja κλείνει το α΄ τρίμηνο του 2021, με καθαρό κέρδος 43 εκ. ευρώ, 7,4% λιγότερο 
από το κέρδος α΄ τριμήνου του 2020.   

• Η Santander έκανε υποχρεωτική ενημέρωση στην Εθνική Επιτροπή Αγοράς Κινητών Αξιών 
(CNMV), σχετικά με την κατοχή κεφαλαίων της Repsol. Η Santander πλέον κατέχει πάνω από 
3,5% του κεφαλαίου της Repsol, αξίας άνω των 54,7 εκ. ευρώ. 

• Η τράπεζα Sabadell διαπραγματεύεται την πώληση της θυγατρικής της στην Ανδόρα με την 
MoraBanc. 

• Η τράπεζα BancaMarch αύξησε τα κέρδη της κατά 19,4%, το α΄ τρίμηνο του 2021. 

• Οι Ισπανοί διαχειριστές κεφαλαίων έχουν συγκεντρώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 290 δις 
ευρώ και, παρά την κρίση του χρηματιστηρίου, λόγω της πανδημίας, τα κεφάλαια έκλεισαν στο 
ίδιο επίπεδο με το προηγούμενο έτος. 

• Οι μεγάλες ισπανικές τράπεζες έχασαν 137.000 μετόχους, κατά το α΄ τρίμηνο του 2021. 
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Ενέργεια 

 

• Ο πάροχος ηλεκτρισμού, Endesa, εκτιμά τη λήψη 23,3 δις ευρώ από τα κονδύλια της Ε.Ε για 
την πραγματοποίηση 122 έργων της, που θα προσφέρουν 241.000 θέσεις εργασίας. Η εταιρία 
προμήθειας ενέργειας Iberdrola, θα λάβει 21 δις ευρώ  και η εταιρία προμήθειας ηλεκτρισμού 
και φυσικού αερίου, Naturgy 14 δις ευρώ. 

• Η εταιρία παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου, Cepsa ανακοίνωσε ότι το πρώτο τρίμηνο 
του 2021, είχε κέρδη της τάξεως του 75 εκ. ευρώ, σε αντίθεση με το έλλειμμα των 556 εκ. ευρώ 
της ίδιας περιόδου πέρυσι.  

• Η καναδική επενδυτική εταιρία, Aimco εξετάζει την πώληση της ισπανικής Eolia, εταιρία 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, έναντι 2 δις ευρώ. 

• Η Repsol ξεκίνησε τις εργασίες για τη δημιουργία των 26 αιολικών πάρκων στην Αραγονία, τα 
οποία όταν ολοκληρωθούν, θα μπορούν να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες 800.000 
νοικοκυριών. 

• Η Repsol, πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρία, εισήχθη στον κλάδο ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας των ΗΠΑ, αγοράζοντας το 40% της Hecate Energy, μίας εταιρίας που ειδικεύεται στην 
ανάπτυξη φωτοβολταϊκών και στις μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας. 

• Η GranSolar εταιρία φωτοβολταϊκών, σχεδιάζει ένα εργοστάσιο ‘πράσινου’ υδρογόνου στην 
Αλμερία, με προϋπολογισμό 80 εκ. ευρώ. 

• Η Capital Energy, εταιρεία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επένδυσε 293 εκ. ευρώ για την 
εγκατάσταση τεσσάρων αιολικών πάρκων στην επαρχία της Σόρια. Θα υπάρχουν 55 
ανεμογεννήτριες, οι οποίες θα παράγουν πάνω από 1,085 εκ. (MWh) ετησίως. 

• Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Σιγκαπούρης (GIC) θα χορηγήσει δάνειο 300 εκ. ευρώ στην 
εταιρία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Forestalia.  

• Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν έχει ανακοινώσει το σχέδιο ότι οι Η.Π.Α. 
θα μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 50%, έως το 2030, σε σύγκριση με το 
2005. Οι ισπανικές εταιρίες ενέργειας, όπως η Iberdrola, Acciona, Repsol και Naturgy, 
εκμεταλλεύονται αυτή την ευκαιρία, επιλέγοντας να εξαγοράσουν ήδη υπάρχουσες εταιρεες στις 
Η.Π.Α. ή λειτουργώντας μέσω των θυγατρικών τους στις Η.Π.Α.. 

• Η Cepsa επένδυσε 117 εκ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου χημικών της στο Κάδιθ, 
με στόχο την αύξηση της παραγωγής και την εξάλειψη των εκπομπών CO2. 

• Η Endesa θα επενδύσει 600 εκ. ευρώ στην αναδιαμόρφωση του εργοστασίου άνθρακα, Pego, 
στην Πορτογαλία το οποίο διοικεί σε κοινοπραξία με την Trustenergy. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, την κατασκευή ηλετρολύτη για παραγωγή ‘πράσινου’ υδρογόνου 
και μπαταριών αποθήκευσης ενέργειας. 

• H Iberdrola έθεσε ως στόχο την επένδυση 75 δις ευρώ, έως το 2025, για την ανάπτυξη 
περισσότερων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον διπλασιασμό της χωρητικότητας της 
ανανεώσιμης ενέργειας σε 60.000 MW. 

• Η Capital Energy υπέγραψε τρεις συμφωνίες για την πώληση όλης της ηλεκτρικής ενέργειας       
(έως και 126 MW) που θα παράγεται από τα τρία αιολικά πάρκα της, τα επόμενα δέκα χρόνια 
στη νορβηγική Statkraft. 

• Ο όμιλος χαλυβουργικών εταιριών, Celsa, θα λάβει ένα πακέτο στήριξης 550 εκ. ευρώ από την 
κρατική εταιρία βιομηχανικών συμμετοχών, SEPI. Το κράτος θα απαιτήσει μειώσεις 80% από 
τους πιστωτές του Celsa για την αναδιάρθρωση του χρέους του. 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Μαΐου 2021 

Σελίδα 6 από 12  

 

Εργασία 

 

• Οι μεγάλες ισπανικές τράπεζες βρίσκονται ανάμεσα στις καλύτερα αμειβόμενες της Ευρώπης, 
ωστόσο οι διευθύνοντες σύμβουλοί τους αντιμετώπισαν την μεγαλύτερη περικοπή μισθού κατά 
το 2020. 

• Η ασφαλιστική εταιρία AXA ανακοίνωσε ότι θα καθιερώσει την τηλεργασία επ’ αόριστο, συνεπώς 
όλοι οι εργαζόμενοι θα μπορούν να εργάζονται από το σπίτι 2 ημέρες τη βδομάδα και θα 
λαμβάνουν 3 ευρώ μπόνους ανά ημέρα τηλεργασίας.   

• Στις 10 Μαΐου εγκρίθηκε το βασιλικό νομοθετικό διάταγμα, το οποίο θα αναγνωρίζει, ως 
υπαλλήλους, τους οδηγούς κατ’ οίκον παράδοσης και όχι ως αυτοαπασχολούμενους. Οι 
εργαζόμενοι θα έχουν πλέον δικαίωμα στην αναρρωτική άδεια και στις διακοπές μετ’ απολαβών. 
Επίσης, οι επιχειρήσεις θα είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους εργαζομένους τους 
σχετικά με τον τρόπο που ο αλγόριθμος και η τεχνητή νοημοσύνη επηρεάζουν τις εργασιακές 
συνθήκες, τις προσλήψεις και τις απολύσεις.  

• Η Τράπεζα της Ισπανίας πρόκειται να εφαρμόσει ένα σχέδιο με στόχο την προστασία των 
εργαζομένων. Θα αποτελεί ένα ατομικό ταμείο, στο οποίο ο εργαζόμενος θα έχει πρόσβαση, 
είτε απολυθεί είτε αλλάξει εργασία. Το σχέδιο θα εφαρμοστεί με τη στήριξη των 140 δις ευρώ 
που θα λάβει η Ισπανία σε μορφή κονδυλίων και δανείων μεταξύ του 2021 και 2026. 

• Στο 43ο Συνομοσπονδιακό Συνέδριο του UGT, τα συνδικάτα και η Συνομοσπονδία 
Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE) απαίτησαν την επέκταση των ΕRΤΕ, πέραν από τις 31 
Μαΐου, που επρόκειτοo να λήξουν, χωρίς να τροποποιηθούν οι ισχύουσες συνθήκες και 
διατάγματα. 

• Στις 20 Μαΐου, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ ανακοίνωσε το 
μακροπρόθεσμο σχέδιο «2050 για την Ισπανία». Το σχέδιο προβλέπει τον τερματισμό του 
μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης στο 
80% από το τρέχον 62%, τη μείωση του γενικού ποσοστού ανεργίας από 18% σε 7% και το 
αντίστοιχο των νέων από 40% σε 14%. Επίσης, προβλέπει τη μείωση του γενικού ποσοστού 
προσωρινής απασχόλησης από το τρέχον 26% στο 15% και την επίτευξη του στόχου-
ορόσημου, δηλαδή τη μείωση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας από 37,7 στις 35. 

• Η ισπανική Επιθεώρηση Εργασίας εντόπισε 45 χιλ. παράτυπους οικιακούς εργαζόμενους, των 
οποίων ο μισθός ήταν χαμηλότερος του κατώτατου μηνιαίου μισθού (950 ευρώ). 

• Στις 25 Μαΐου, εγκρίθηκε ο νόμος για την τηλεργασία, ο οποίος καθιστά αυστηρότερες κυρώσεις 
για παραβιάσεις στο πλαίσιο της εργασίας, έως και 20% υψηλότερες. 

• Στο πλαίσιο του σχεδίου ‘Ισπανία 2050’, η Κυβέρνηση φιλοδοξεί να μειωθεί η εξάρτηση της 
εργασιακής απασχόλησης από τις μικρές επιχειρήσεις και συγκεκριμένα, το ποσοστό αυτό να 
μειωθεί στο 35% από το τρέχον 45% και να ενισχυθούν οι μεγάλες και οι μεσαίες επιχειρήσεις.  

• Σύμφωνα με τον Οδηγό Αγοράς Εργασίας του 2021 της Hays, το 50% των μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων έχει περισσότερους υπαλλήλους τηλεργασίας από ό,τι τον Ιανουάριο του 2020. 
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Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η Inditex, ο μεγαλύτερος όμιλος μόδας παγκοσμίως με έδρα στην Ισπανία, έκανε την είσοδό της 
στον κλάδο των καλλυντικών, ιδρύοντας την εταιρεία Zara Beauty. Η αξία του κλάδου των 
καλλυντικών  ανέρχεται στα 200 δις ευρώ και το α΄ τρίμηνο του 2021 σημείωσε ανάκαμψη στις 
πωλήσεις, συγκριτικά με το α΄ τρίμηνο του 2019. Η παγκόσμια κυκλοφορία των προϊόντων Zara 
Beauty,έγινε στις 12 Μαΐου διαδικτυακά και σε 22 καταστήματα ανάμεσα σε 17 χώρες.  

• Η θυγατρική εταιρία της Microsoft στην Ισπανία, Microsoft Iberica, είχε έσοδα 529 εκ. ευρώ κατά 
το 2020. Συγκεκριμένα, σημείωσε αύξηση 39% στα έσοδα, σε σύγκριση με το 2019 και αύξησε 
το προσωπικό της κατά 7%. 

• Ο όμιλος El Corte Inglés καταχώρησε το δικό του κρυπτονόμισμα ‘Bitcor’. 

• Ο αγγλο-ισπανικός όμιλος αεροπορικών εταιριών IAG ανακοίνωσε ότι, κατά το α΄ τρίμηνο του 
2021, είχε καθαρό έλλειμμα της τάξεως του 1,06 δις. 

• H Inmo Alameda, η μητρική εταιρία της Mercadona, σημείωσε κέρδη 679 εκ. ευρώ, κατά το 
οικονομικό έτος 2020 και 14% αύξηση, συγκριτικά με το προηγούμενο.  Η καθαρή αξία της Inmo 
Alameda ανέρχεται στα 7,3 δις ευρώ. 

• Η Inditex πρόκειται να κλείσει 56 καταστήματα στην Ισπανία κατά το διάστημα Ιουνίου-
Αυγούστου 2021. Στο πλαίσιο του σχεδίου απορρόφησης, ενδέχεται να κλείσουν έως και 300 
καταστήματα έως το τέλος του 2021. Ωστόσο, έχει υπογράψει συμφωνία με τους εκπρόσωπους 
των εργαζομένων, η οποία εγγυάται την μετεγκατάσταση των 475 μόνιμων εργαζομένων εντός 
της Inditex. 

• Η εταιρεία τροφίμων,Terramar, κατέθεσε την τελική προσφορά εξαγοράς του 70% της ισπανικής 
πολυεθνικής εταιρίας Abengoa έναντι 150 εκ. ευρώ, της οποίας το χρέος ανέρχεται στα 6 δις 
ευρώ. 

• Η Inditex συνεχίζει ανοδικά στο χρηματιστήριο, ξεπερνώντας και πάλι τα 100 δις ευρώ σε 
αγοραία αξία, αποτελώντας την πολυτιμότερη εταιρία του ισπανικού χρηματιστηρίου. 

• Η μεγαλύτερη ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων Meliá, πρόκειται να ανοίξει 11 νέα ξενοδοχεία το 
τρέχον έτος, και πάντως περί το ήμισυ των ξενοδοχείων που άνοιγαν κατά την προ-πανδημίας, 
εποχή. 

• Η εταιρία τυχερών παιχνιδιών Cirsa έχασε 75 εκ. ευρώ, κατά το α΄ τρίμηνο του 2021. 

• Η κατασκευαστική εταιρία Sacyr επέτυχε δύο νέα συμβόλαια για έργα στη Φλόριδα της 
Αυτόνομης Κοινότητας της Καστίλης-Λεόν, συνολικής αξίας 110 εκ. ευρώ. 

• Η αεροπορική εταιρία Iberia ανακοίνωσε την εφαρμογή ενός σχεδίου για τα επόμενα 4 χρόνια, 
το οποίο θα δίνει βάση στους πελάτες, στη βιωσιμότητα, στους υπαλλήλους της και στην 
προώθηση της κομβικής Μαδρίτης.  

• Η αλυσίδα ξενοδοχείων Riu, πρόκειται να επαναλειτουργήσει 17 ξενοδοχεία, έως τις αρχές του 
Ιουνίου, 8 εκ των οποίων θα είναι στην Ισπανία. 

• Η θυγατρική εταιρία της IKEA, Ikea Ibérica, έκλεισε το οικονομικός έτος 2020, με κέρδος 71 εκ. 
ευρώ, μείωση 27% σε σχέση με το 2019. Σημειώνεται ότι τα καταστήματά της ήταν κλειστά για 
ενάμιση μήνα.  

• Ανατέθηκε στην Técnicas Reunidas και στην Hyundai η κατασκευή και ανάπτυξη του έργου 
Olefinf III, αξίας 1,8 δις ευρώ. 

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Lild επένδυσε 18 εκ. ευρώ τον Απρίλιο για την κατασκευή δύο νέων 
καταστημάτων. 
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• Η Klarna, η δεύτερη μεγαλύτερη εταιρία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) 
παγκοσμίως, πρόκειται να ανοίξει ένα τεχνολογικό κέντρο στη Μαδρίτη, δημιουργώντας 500 
θέσεις εργασίας. 

• Η θυγατρική εταιρία, Alibaba España της γνωστής εταιρίας ηλεκτρονικού εμπορίου, Alibaba 
πλήρωσε κατά 31% λιγότερους φόρους, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, στα κρατικά 
ταμεία, παρά το γεγονός ότι δηλώνει τον υψηλότερο κύκλο εργασιών στην εγχώρια αγορά. Η 
εταιρία δήλωσε έσοδα 14,7 εκ. ευρώ, ποσό που υπερβαίνει τον τριπλασιασμό του ποσού του 
προηγούμενου έτους. 

• Η εταιρεία ένδυσης Mango, του ομίλου Inditex, αποφάσισε να ξεκινήσει ένα επενδυτικό σχέδιο 
για την ανακαίνιση 800 καταστημάτων, παγκοσμίως, εντός των τριών επόμενων ετών. Σε πρώτη 
φάση θα διαθέσει 10 εκ. ευρώ για την ανακαίνιση 42 καταστημάτων, τα οποία θα είναι 
προσαρμοσμένα στη νέα φιλοσοφία της εταιρίας. 

• Το μικτό κέρδος της ασφαλιστικής εταιρίας ΑΜΑ αυξήθηκε κατά 28,5%, στα 12 δις ευρώ, το 
2020. 

• Η Tesla ανακοίνωσε το άνοιγμα δύο νέων κέντρων εξυπηρέτησης πελατών (πώληση, 
παράδοση, δοκιμές οδήγησης) στη Σεβίλλη και στη Μάλαγα. 

• Ο όμιλος Riu εξαγόρασε το 49% της ιδιοκτησίας 19 ξενοδοχείων από την TUI, έναντι 670 εκ. 
ευρώ. 

• Η ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων Meliá έχασε 130,9 εκ. ευρώ κατά το α΄ τρίμηνο του 2021 και 
το συνολικό της χρέος έφτασε τα 2,747 δις ευρώ. 
 

Τουρισμός   

 

• Κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου του 2021 έφτασαν 1,2 εκ. τουρίστες στην Ισπανία, 89% 
λιγότεροι συγκριτικά με την ίδια περίοδο του 2020. 

• Έχουν προταθεί τα τουριστικά μπόνους για τα άτομα που έχουν εμβολιαστεί και είναι άνω των 
60 ετών. 

• Η κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων υιοθετεί ένα πακέτο ασφαλείας. Το πακέτο θα καλύπτει 
τα έξοδα διερμηνείας και επαναπατρισμού των τουριστών, σε περίπτωση που λάβουν θετικό 
τεστ Covid-19 κατά τη διαμονή τους και χάσουν τις πτήσεις επιστροφής, λόγω της υποχρεωτικής 
καραντίνας. 

• Η ισπανική κυβέρνηση επένδυσε 8 εκ. ευρώ στη φετινή διαφημιστική εκστρατεία για την 
προώθηση της Ισπανίας ως καλοκαιρινού προορισμού, η οποία θα στοχεύσει στα ΜΜΕ και 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης 8 ευρωπαϊκών χωρών. 

• Σύμφωνα με το SiteMinder, οι ξενοδοχειακές κρατήσεις κατά την περίοδο 11 Απριλίου - 11 
Μαΐου, διπλασιάστηκαν από το 38,85%, της ίδιας περιόδου του 2019, σε 72,04%. 

• Ο κατάλογος πιστοποιημένων αεροδρομίων, από το πρόγραμμα υγείας του Διεθνούς 
Συμβουλίου Αεροδρομίων, περιλαμβάνει 19 ισπανικά αεροδρόμια. 

• Η Ένωση Αερογραμμών αναμένει την ανάκτηση 376 αεροπορικών συνδέσεων το καλοκαίρι, 
φτάνοντας τις 1.200 από τις 1.500 που υπήρχαν πριν από την κρίση της πανδημίας. 

• Στις 21 Μαΐου ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ παρουσίασε στη Διεθνή Έκθεση 
Τουρισμού Fitur, το πράσινο πιστοποιητικό, ένα έγγραφο, το οποίο θα επιτρέπει σε όσους έχουν 
εμβολιαστεί, νοσήσει από τον Covid-19 ή έχουν αρνητικό PCR τεστ, να εισέλθουν στην Ισπανία. 
Από τις 24 Μαΐου, μπορούν να ταξιδέψουν στην Ισπανία, χωρίς περιορισμούς, τουρίστες από 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Μαΐου 2021 

Σελίδα 9 από 12  

 

10 χώρες. Σε δεύτερη φάση, από τις 7 Ιουνίου και έπειτα θα επιτρέπεται η είσοδος χωρίς 
περιορισμούς σε άτομα που έχουν εμβολιαστεί, ανεξαρτήτως χώρας προέλευσης. 

• Η Κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων σημείωσε ανάκαμψη των αεροπορικών κρατήσεων, κατά 
60%, τον Απρίλιο 2021, σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2019  

• Η Ισπανία θα επιτρέπει από τις 7 Ιουνίου στα διεθνή κρουαζιερόπλοια να ελλιμενιστούν. 

 
 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Οι εταιρείες Google και Vodafone ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους, με σκοπό τη δημιουργία 
μίας πλατφόρμας επεξεργασίας δεδομένων, προσφέροντας 1.000 νέες θέσεις εργασίας στην 
Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.  

• Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών, Telefónica, υπέγραψε συμφωνία με την επενδυτική εταιρία 
κατασκευών Asterion για την πώληση τεσσάρων κέντρων δεδομένων, με αντάλλαγμα το 20% 
της Nabiax. 

• Η Telefónica ανακάμπτει από την κρίση του Covid-19, σημειώνοντας καθαρό κέρδος 886 εκ. 
ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του 2021 και, συγκεκριμένα, αύξηση +118%, σε σύγκριση με την ίδια 
περίοδο του 2021. 

• Η Telefónica θέτει προς πώληση τη θυγατρική της εταιρία, Zeleris, με εκτιμώμενη αξία τα 100 
εκ. ευρώ.  

• Η MásMovil και η Ericsson επέκτειναν τη συμφωνία τους για την ανάπτυξη του 5G στην Ισπανία. 

• Η Ισπανία αρχίζει το έργο Mobility 2030, το οποίο έχει ως στόχο την ανάπτυξη νέων συστημάτων 
ενσωματωμένων σε οχήματα, τεχνολογιών και συστημάτων ανάλυσης και ελέγχου της 
κυκλοφορίας για τη διαμόρφωση ενός ‘έξυπνου’ δικτύου κυκλοφορίας.  
 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Η Bensabadell Renting, εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων και θυγατρική της τράπεζας Sabadell, 
πωλήθηκε στην ADL Automotive για το ποσό των 59 εκ. ευρώ. 

• Οι ενεργειακές εταιρίες επισπεύδουν τις επενδύσεις για τη δημιουργία σταθμών φόρτισης 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Η εταιρία Naturgy ανακοίνωσε στην κυβέρνηση την κατασκευή 
περισσότερων από 1.100 σταθμών ταχείας φόρτισης. Η εταιρεία Iberdrola είχε ανακοινώσει ήδη 
τον Σεπτέμβριο του 2020 ότι θα προβεί στην εγκατάσταση 150.000 σταθμών φόρτισης, εντός 
των επόμενων πέντε ετών. Θα αναθέσει σε 20 εταιρίες την εγκατάσταση 3.600 σταθμών 
φόρτισης, μέσω συμβολαίων συνολικής αξίας 50 εκ. ευρώ. Προς το παρόν, στην Ισπανία, 
υπάρχουν 20.641 σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. 

• Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων, κατά τη διάρκεια του α΄ τετράμηνου του 2021, σημείωσαν μία 
από τις χειρότερες πτώσεις, αγγίζοντας το -39,3%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. 
Ωστόσο, συγκρίνοντας το α΄ τετράμηνο του 2020 με το α΄ τετράμηνο του 2021, παρατηρούμε 
αύξηση στις πωλήσεις κατά 18,8% 

• Η παραγωγή αυτοκινήτων μειώθηκε, κατά 13%, το α΄ τετράμηνο του 2021, σε σχέση με τα 
ποσοστά παραγωγής της προ-πανδημίας περιόδου. 
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Φαρμακευτικές 

 

• Η φαρμακευτική εταιρία Faes Farma έκλεισε το πρώτο τρίμηνο με κέρδος 3%, παρά το γεγονός 
ότι οι πωλήσεις της έπεσαν κατά 14%. 

• Η φαρμακευτική εταιρία PharmaMar είχε κατά 65% λιγότερα κέρδη το α΄ τρίμηνο του 2021, σε 
σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, λόγω της πτώσης στη ζήτηση και του κόστους των 
διαγνωστικών τεστ για τον ιό Covid-19. 

• Η Vytrus Biotech σημείωσε αύξηση 200% στα λειτουργικά κέρδη και 40% στις πωλήσεις της, το 
2020, σε σύγκριση με το 2019. 

 

Τρόφιμα  

 

• Η εταιρία Deoleo σημείωσε κέρδος το α’ τρίμηνο 7,2 εκ. ευρώ και αύξηση στις πωλήσεις της, 
κατά 11% σχετικά με την ποσότητα και κατά 17% σχετικά με την αξία των προϊόντων της.  

• Ο κλάδος των τροφίμων κατά τη διάρκεια του 2020 έχασε 7,25 δις ευρώ σε επενδύσεις και 
υπέστη μείωση 5% επί του συνολικού κύκλου εργασιών και 8,4% (2,2 δις ευρώ) επί της 
ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του.  

• Η εταιρεία Hijos de Rivera, μητρική της Estrella Galicia, αναμένει την ανάκαμψη της θυγατρικής 
της καθώς και την υπέρβαση, για φέτος, των πωλήσεων του 2019. Σημειώνεται ότι δεν προέβη 
σε καθεστώς αναστολής συμβάσεων εργασίας κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

• Η Iceland Seafood εξαγόρασε το 80% της ισπανικής Ahumados Domínguez. 

• Ο τομέας των τροφίμων ‘έσωσε’ τις ισπανικές εξαγωγές κατά τη διάρκεια της πανδημίας, 
έχοντας αύξηση περισσότερο από 5%, χάρη στην αυξημένη ζήτηση κρέατος από την Κίνα. 

• Οι τιμές των τροφίμων και ποτών έπεσαν κατά 0,3% τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον Απρίλιο 
του 2020. 
 

Ακίνητα  

 

• Το πολιτικό κόμμα Partido Popular προσέλαβε τις συμβουλευτικές εταιρίες KPMG και CBRE, με 

σκοπό την πώληση του κτιρίου που στεγάζει τα κεντρικά του κόμματος. Η αξία του κτιρίου 

εκτιμάται στα 60 εκ. ευρώ. 

•  Η μεσιτική εταιρία Aeda Homes κατέγραψε κέρδος, αξίας 85 εκ. ευρώ, κατά το διάστημα 

Απριλίου 2020-Μαρτίου 2021, αύξηση της τάξεως του 123%, σε σύγκριση με το προηγούμενο 

έτος. 

• Η Ισπανία αναδεικνύεται ως η δεύτερη πιο ελκυστική χώρα για την αγορά ξενοδοχείων στην Ε.Ε. 

• Η εταιρεία ακινήτων Nozar υπέβαλε πρόταση στο Εμπορικό Δικαστήριο της Μαδρίτης, η οποία 

προβλέπει την αποπληρωμή μόνο 286 εκ. ευρώ από το συνολικό χρέος των 1,5 δις ευρώ που 

οφείλει η εταιρία.  

• Ο σουηδικός όμιλος επενδύσεων EQT και η ισπανική κατασκευαστική εταιρία Grupo Moraval, θα 

επενδύσουν 500 εκ. ευρώ για την κατασκευή φοιτητικών κατοικιών στην Ισπανία. 
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• Η πολυεθνική εταιρία WiredScore, που ειδικεύεται στην εκτίμηση της ψηφιακής συνδεσιμότητας 

και της ‘έξυπνης’ τεχνολογίας ακινήτων, έφτασε στην Ισπανία. 

• Σύμφωνα με την ανάλυση του Προγράμματος ‘Ισπανία 2050’, έως το 2035, τα ακίνητα θα 

αυξηθούν κατά 6% Μ.Ο. σε όλη την Ισπανία και πιο συγκεκριμένα κατά 10% στις Βαλεαρίδες 

Νήσους, τα Κανάρια Νησιά, τη Μούρθια και τη Μαδρίτη. 

• Το 2020 έκλεισε με ετήσια αύξηση στα ενοίκια κατά 4,6%. 

• Υπεγράφη η συμφωνία για το πρόγραμμα αστικής ανάπτυξης, Valdecarros, το οποίο προβλέπει 

την κατασκευή 51.656 κατοικιών, τις δύο επόμενες δεκαετίες και θα έχει ιδιωτική επένδυση 7,6 δις 

ευρώ. 

• Οι εταιρίες Cevasa και Neinor κέρδισαν τον πρώτο διαγωνισμό για την κατασκευή 4.500 κατοικιών 

προς ενοικίαση σε συνεργασία με την Homes Habitatge Metropolis Barcelona. Οι κατοικίες θα είναι 

έτοιμες προς ενοικίαση μεταξύ του 2024 και 2027 και η επένδυση του έργου ανέρχεται στα 650-

700 εκ. ευρώ. 
 
 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας  

 

• Ο Ισπανός Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων ανακοίνωσε τη χορήγηση περισσότερων 

από 1 δις ευρώ στον αγροτικό τομέα, μέσα στο πλαίσιο του προγράμματος ανάκαμψης, 

μετασχηματισμού και ανθεκτικότητας, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των θερμοκηπίων και την 

προώθηση της βιωσιμότητας, ψηφιοποίησης και καινοτομίας στον τομέα. 

• Η Ομοσπονδία Βιομηχανιών Τροφίμων και Ποτών ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός κέντρου 

ψηφιοποίησης, το οποίο θα συμβάλει στην ασφάλεια του κυβερνοχώρου, την αυτοματοποίηση 

των διοικητικών υπηρεσιών και στην ανάπτυξη ‘έξυπνων εργοστασίων’ του αγροτικού τομέα. 

 

Άλλα Θέματα 
 

 

• Την Τρίτη, 4 Μαΐου, διεξήχθησαν οι κοινοτικές εκλογές της Μαδρίτης. Το Λαϊκό Κόμμα (Partido 
Popular), με αρχηγό την Ισαβέλ Ντίας Αγιούσο, αναδείχθηκε νικητής των εκλογών, 
καταλαμβάνοντας τις 65 από τις 139 έδρες. Η Αγιούσο δεν έλαβε την απόλυτη πλειοψηφία, ώστε 
να κυβερνήσει χωρίς την υποστήριξη άλλου κόμματος, αλλά ξεπέρασε τον συνολικό αριθμό 
εδρών της αριστεράς. Στο ακροδεξιό κόμμα Vox αναλογούν 13 έδρες και είναι το υποψήφιο 
κόμμα για τη στήριξη του Λαϊκού Κόμματος στην  Βουλή. Η συμμετοχή του πληθυσμού της 
Μαδρίτης στις εκλογές έφτασε το ιστορικά υψηλό ποσοστό των 76,17%. Ο αρχηγός του 
αριστερού κόμματος Unidas Podemos, Πάμπλο Ιγκλέσιας ανακοίνωσε την παραίτηση από τα 
καθήκοντά του. 

•  Η Aena θα βελτιώσει την ασφάλεια του Κέντρου Αερομεταφοράς του Αεροδρομίου Barajas, 
εγκαθιστώντας 113 κάμερες κλειστού κυκλώματος. Η εγκατάστασή τους θα ολοκληρωθεί σε 15 
μήνες και ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,7 εκ. ευρώ. 
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• Το Συμβούλιο των Υπουργών ενέκρινε ένα σύνολο μέτρων με στόχο να αναδιαρθρώσουν το 
χρέος τους οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Προβλέπεται η παράταση 
της λήξης των πιστώσεων στο Επίσημο Ινστιτούτο Πιστώσεων (ICO) και η μείωση του χρέους 
τους. Τα μέτρα αναδιάρθρωσης εγκρίθηκαν με βασιλικό διάταγμα και προβλέπονται 3 επίπεδα 
δράσης: 7 δις θα προοριστούν σε εταιρίες που επλήγησαν από την κρίση, 3 δις για την 
αναδιάρθρωση χρεών και 1 δις ευρώ για την κεφαλαιοποίηση μεσαίων επιχειρήσεων. Ωστόσο, 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δε θα εισπράξουν το πακέτο των 7 δις πριν από τον Ιούνιο του 
2021. 

•  Η Ισπανία προωθεί την απανθρακοποίηση στην οικονομία, ψηφίζοντας το Νόμο για την 
Κλιματική Αλλαγή και την Ενεργειακή Μετάβαση. Ο νόμος προβλέπει τη μείωση των εκπομπών 
των αεριών του θερμοκηπίου, κατά 23%, έως το 2030. 

• Η Κυβέρνηση πρότεινε την απαγόρευση των ταξιδιών με αεροπλάνο κάτω των 2,5 ωρών και 
την αντικατάστασή τους με διαδρομές τρένων, εντός μέσα του πλαισίου εφαρμογής του σχεδίου 
2050 για την Ισπανία. 

• Το Πρόγραμμα ‘Ισπανία 2050’ προβλέπει την αύξηση των νοικοκυριών κατά 6% κατά μέσο όρο 
σε όλη την Ισπανία έως το 2035 και ότι εντός των τριών στις επόμενων δεκαετιών, θα υπάρχουν 
1,1 εκ. νοικοκυριά επιπλέον. 

• Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού, Fitur, έλαβε χώρα στις 19 με 23 Μαΐου στη Μαδρίτη και ήταν 
αφιερωμένη στην επιστροφή του τομέα του τουρισμού. Η έκθεση είχε μόλις 62.000. επισκέπτες, 
εκ των οποίων οι 42.000 ήταν επαγγελματίες του χώρου και οι 20.000 επισκέπτες από το ευρύ 
κοινό. Συμμετείχαν 5.000 εταιρίες από 55 χώρες. Η διεθνής παρουσία της έκθεσης ήταν το 38% 
των συμμετεχόντων. Συμμετείχαν, επίσης, άλλες 100 χώρες σε ψηφιακή μορφή. 
Παρουσιάστηκαν οι Υπουργοί Τουρισμού 28 χωρών, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας 
Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης και, βεβαίως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού, 
που εδρεύει στη Μαδρίτη. Εκτιμάται ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της έκθεσης στην ισπανική 
πρωτεύουσα ήταν περί τα 100 εκ. ευρώ. Στόχος της έκθεσης ήταν η ενεργοποίηση της 
καλοκαιρινής εκστρατείας για τον εθνικό τουρισμό και η δημιουργία ενός κλίματος αισιοδοξίας. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Μαΐου 2021 

Σελίδα 13 από 12  

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

 

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις  

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

Τράπεζα της Ισπανίας 
https://bde.es 

 

Ισπανό-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο  

https://hellenicspanishchamber.gr/ 

 
Συνέδριο Τεχνολογίας, Congreso ASLAN 2021  

2-3 Ιουνίου 2021 
Μαδρίτη και Διαδικτυακά  

 
Έκθεση Φαρμάκου, Infarma 2021 

15-17 Ιουνίου 2021 
Διαδικτυακά 

 
Διεθνής Έκθεση Τηλεφωνίας και Τεχνολογίας, Mobile World Congress 

Barcelona 
28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2021 

Βαρκελώνη (Fira Gran Via) και Διαδικτυακά 
 

Διεθνής Έκθεση Νεοφυών Επιχειρήσεων Τεχνολογίας, 4YFN 
28 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 

Βαρκελώνη (Fira Gran Via), Διαδικτυακά 
 

https://contrataciondelestado.es/
https://bde.es/
https://hellenicspanishchamber.gr/

