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Οικονομικές Εξελίξεις 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
 

 Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης της Ισπανίας (Airef), προβλέπει ανάπτυξη 15,2% το 
τρίτο τρίμηνο τ.έ.. 

 Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 7,1% τον Ιούλιο και των 
επιχειρήσεων κατά 15,2%. 

 Οι συνταξιούχοι έχουν αυξηθεί κατά 12% την τελευταία δεκαετία στην Ισπανία, ενώ οι συνολικές 
δαπάνες του κράτους για την πληρωμή αυτών έφθασαν νέο ιστορικό υψηλό τον Αύγουστο τ.έ., της 
τάξεως των 9,9 δις ευρώ, αυξημένο κατά 44% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2010. 
 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

 Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 έκλεισε στις 6969,5 μονάδες στο τέλος Αυγούστου, 
σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 1,33%. 

 Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου κυμάνθηκε στο 0,336%. 
 Η Εθνική Επιτροπή Αγορών Αξιών (CNMV) απαγόρευσε τη λειτουργία 3.500 brokers από την Ε.Ε., 

κυρίως από Ην. Βασίλειο και Κύπρο, οι οποίοι δεν είχαν υποκαταστήματα στην Ισπανία για 
παράνομες πρακτικές στην Ισπανία, όπως η πώληση εξαιρετικά ριψοκίνδυνων χαρτοφυλακίων 
χωρίς να σέβονται τους αντίστοιχους κανόνες. 
 
 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

 Οι τράπεζες έχουν δώσει, έως τώρα, περισσότερα από 98,4 δις ευρώ μέσω 771.507 δανείων για 
την στήριξη των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών με τη βοήθεια του Εθνικού 
πιστωτικού Ινστιτούτου (ICO). 

 Ο τομέας των μετακινήσεων, της εστίασης και της φιλοξενίας μείωσαν κατά το ένα τρίτο του τζίρου 
τους τον φετινό Ιούνιο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. 

 Η Ισπανία αναμένεται να λάβει τουλάχιστον 30 εκ. εμβόλια κατά του Covid-19 της AstraZeneca. 
 Το πρώτο εμβόλιο, ωστόσο, κατά του Covid-19 που θα δοκιμαστεί στη χώρα θα είναι της Janssen 

και θα δοθεί σε 190 εθελοντές. 
 Όπως εκτιμά η Εθνική Συνομοσπονδία Ενώσεων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ATA), σε περίπτωση 

δεύτερης καραντίνας στην Ισπανία, επτά στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες θα προβούν σε 
απολύσεις προσωπικού ή τη διακοπή λειτουργίας τους. 

 Τον Ιούνιο δημιουργήθηκαν 6.733 νέες επιχειρήσεις στην Ισπανία, 77,7% περισσότερες από ότι τον 
Μάιο τ.έ. αλλά 9,4% λιγότερες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. 

 Σύμφωνα με την ING, το 31% των Ισπανών αύξησε τη χρήση διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών 
και το 12% αύξησε τις επενδύσεις μέσω διαδικτύου. 
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 Τον Ιούνιο, οι διανυκτερεύσεις τουριστών στην Ισπανία μειώθηκαν σε 11,5 εκατομμύρια, το οποίο 
σημαίνει την μεγαλύτερη ετήσια πτώση στην ιστορία της χώρας, 31,7 εκ. διανυκτερεύσεων ή 74% 
μειωμένες σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2019. Το 80% των μειωμένων διανυκτερεύσεων αφορά 
αλλοδαπούς τουρίστες.  

 

Τράπεζες 
 

 Οι πέντε μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες διέθεσαν περί τα 60 δις ευρώ σε «πράσινες» επενδύσεις. 
 Οι ισπανικές τράπεζες είναι οι πιο εκτεθειμένες παγκοσμίως σε τουρκικές αθετήσεις πληρωμών. Το 

ποσό κινδύνου φθάνει τα 61,38 δις δολάρια Η.Π.Α..   
 Η Τράπεζα της Ισπανίας επέβαλε πρόστιμο 5,2 εκ. ευρώ στην ισπανική Bankinter για την μη 

πληροφόρηση των πελατών της μεταξύ του 2015 και 2017, στις αλλαγές υπολογισμού του ετήσιου 
ποσοστού των δανείων και επιπλέον κόστη. 

 Η ισπανική εταιρία πληρωμών μέσω τηλεφώνου Bizum έφθασε τους 10 εκατομμύρια χρήστες στο 
πρώτο εξάμηνο τ.έ.. 

 Η ING στην Ισπανία ξεπέρασε του 4 εκ. πελάτες τον Ιούνιο τ.έ., ήτοι 3,1% περισσότεροι από ότι τον 
Ιούνιο του 2019. 

 Οι πληρωμές μέσω κινητού τηλεφώνου των πελατών της CaixaBank ξεπέρασαν τις 46,1 εκ. 
συναλλαγές το α’ εξάμηνο τ.έ. σημειώνοντας ετήσια αύξηση 61,1%. Οι χρήστες που χρησιμοποιούν 
το κινητό για πληρωμές αυξήθηκαν σε 871.000.  

Ενέργεια 

 
 Η Iberdrola θα κατασκευάσει τρία αιολικά πάρκα στην Ελλάδα, συνολικής ισχύος 98,1 MW. 

Συγκεκριμένα, τα πάρκα είναι το Askio II, 33,6 MW στην Κοζάνη, το Askio III στην Καστοριά 48 MW 
και το Rokani στην Εύβοια, ισχύος 16,5 MW.   

 Η ίδια θα τροφοδοτεί την φαρμακευτική εταιρία Bayer στο Μεξικό για 15 χρόνια μέσω του αιολικού 
πάρκου της Santiago. 

 Σύμφωνα με έρευνα της συμβουλευτικής JQ Advisors, η προσφορά ενέργειας έχει ήδη επιστρέψει 
στα επίπεδα προ-κορωνοϊού. 

 Η China Three Corges εισήλθε στην αγορά της Ισπανίας, εξαγοράζοντας 13 φωτοβολταϊκά πάρκα 
συνολικής ισχύος που ξεπερνάει τα 500 MW. 

 Η ισπανική ACS θα συνεργαστεί με την Siemens για τη μεταφορά ηλεκτρικού ρεύματος από το 
υπεράκτιο αιολικό πάρκο He Dreiht στη Βόρεια Θάλασσα.  

 Η ισπανική Acciona έλαβε δάνειο 100 εκ. ευρώ για την δημιουργία του αιολικού πάρκου Mortlake 
South στο Moyne Shine στην Αυστραλία. Το πάρκο θα έχει ισχύ 157,5 MW και θα μπορεί να 
τροφοδοτεί 115.000 νοικοκυριά. 

 Η EDP Renováveis, πώλησε στην Finerge επτά αιολικά πάρκα στην Άβιλα και την Καταλονία για 
426 εκ. ευρώ. 

 Η Naturgy είναι η εταιρία η οποία θα προμηθεύσει τα κτίρια του ισπανικού Κοινοβουλίου με 
ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο. Η προσφορά έκλεισε στα 3,6 εκ. ευρώ ενώ στο διαγωνισμό 
είχαν δικαίωμα συμμετοχής εταιρίες που παρέχουν ενέργεια αποκλειστικά από Α.Π.Ε.. 
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Εργασία 
 

 Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 72,3% των Ισπανών ηλικίας μεταξύ 20 και 64 ετών που 
βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ε.Ε. εργάζεται, σε ποσοστό μεγαλύτερο συγκριτικά με το 68% αυτών 
που βρίσκονται στην Ισπανία.  

 Σε περίπτωση που η κατάσταση προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE) δεν επεκταθεί έως και τον 
Μάρτιο του 2021, 424.000 εργαζόμενοι του τουριστικού κλάδου απειλούνται με απόλυση. 

 Τα εργατικά ατυχήματα αυξήθηκαν κατά 21,2% σε ετήσια βάση, το α’ εξάμηνο τ.έ., φθάνοντας τους 
354 νεκρούς, 13 εκ των οποίων λόγω του κορωνοϊού Covid-19, γεγονός το οποίο θεωρήθηκε ως 
εργατικό ατύχημα. 

 Οι πιλότοι της Ryanair στην Ισπανία, δέχτηκαν την μείωση 20% του μισθού τους για τέσσερα έτη, η 
εταιρεία όμως δεσμεύτηκε ότι δεν θα προβεί σε απολύσεις αυτών. 

 Η ισπανική τράπεζα BBVA, εφαρμόζει πρόγραμμα καθοδήγησης (mentoring) σε όσους εργαζόμενους 
το επιθυμούν, προκειμένου να αναπτυχθούν τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.  

 Οι εργαζόμενοι της Ford στην Ισπανία προβλέπουν ότι είναι πιθανό να επιστρέψουν στην κατάσταση 
προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE) εξαιτίας της πορείας της πανδημίας. 

 Η τράπεζα WiZink προχώρησε σε απολύσεις 123 εργαζομένων της, από τους 144 που είχε αρχικά 
ανακοινώσει. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 
 

 Ο οίκος αξιολόγησης Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική ικανότητα της ισπανικής 
κατασκευαστικής OHL από Caa1 σε Caa2. 

 Η Nestlé España κέρδισε 2,1 δις ευρώ το 2019, σημειώνοντας αύξηση 9,4% σε σύγκριση με το 
2018, κέρδη τα οποία δεν είχε σημειώσει από το 2008. 

 Η αγοραπωλησία του εργοστασίου της Alcoa στο Lugo της Ισπανίας στην Liberty House, θα γίνει 
σε τρεις φάσεις, με την τελευταία να ολοκληρώνεται στις 27 Σεπτεμβρίου. 

 Η κοινοπραξία Southwest Connex Alliance στην οποία ανήκει η ισπανική Acciona, θα αναλάβει την 
κατασκευή της περιφερειακής οδού Outer Ring Road στο Bunbury της Αυστραλίας. Η συνολική 
επένδυση υπολογίζεται στα 518 εκ. ευρώ. 

 Η ισπανική κατασκευαστική ACS βρέθηκε, για ένατη συνεχόμενη χρονιά, στην πρώτη θέση διεθνώς 
όσον αφορά τα έσοδα από διεθνείς αγορές και συγκεκριμένα, το 86,5% των εσόδων της για το 2019, 
ήτοι 33,1 δις ευρώ προήλθαν από αγορές εκτός της Ισπανίας.  

 Ο ισπανικός όμιλος Sacyr θα κατασκευάσει νοσοκομείο στη Λισαβώνα 875 κλινών. Ο 
προϋπολογισμός του έργου είναι 269 εκ. ευρώ. 

 Οι δαπάνες στα τυχερά παιχνίδια και τα λαχεία της κρατικής Loterías y Apuestos del Estado καθώς 
και της ONCE συνέχισαν να αυξάνονται για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το 2019, φθάνοντας τα 
11,51 δις ευρώ. 

 Η γερμανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Aldi προβλέπει να έχει συνολικά περισσότερα από 330 
σουπερμάρκετ στην Ισπανία από τα 316 που έχει σήμερα. Η αλυσίδα προσέλαβε για την 
καλοκαιρινή περίοδο 916 νέους εργαζομένους, 48% περισσότερους από ότι αρχικά είχε προβλέψει. 

 Η Lefties του ομίλου Inditex θα ξεκινήσει τις ηλεκτρονικές πωλήσεις των ενδυμάτων της από τις 3 
Σεπτεμβρίου. 
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 Η γαλλική αλυσίδα σουπερμάρκετ Carrefour εξαγοράζει τα 272 σουπερμάρκετ της Supersol στην 
Ισπανία, τα οποία βρίσκονται στην Ανδαλουσία και την Μαδρίτη. Η αγορά υπολογίζεται στα 78 εκ. 
ευρώ και θα οριστικοποιηθεί εντός του 2021.  

 Ο ισπανικός όμιλος αφρώδεις οίνων Freixenet, σημείωσε καθαρά κέρδη 12,4 εκ. ευρώ το 2019, 
παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 57%. 

 Οι Mercadona, Inditex και Tendam είναι οι όμιλοι, οι οποίοι στεγάζονται στα δύο εμπορικά κέντρα 
στο Κάντιθ και τη Σεβίλλη, που πώλησε ο όμιλος El Corte Inglés. 

 Η ισπανική εταιρία κατασκευής ποδηλάτων BH, σημείωσε, το 2019, τα υψηλότερα κέρδη στην 
ιστορία της, 51,4 εκ. ευρώ. 

Τουρισμός   
 

 Η μη-κερδοσκοπική ένωση των 29 σημαντικότερων ισπανικών επιχειρήσεων στον τομέα του 
τουρισμού Exceltur, εκτιμά ότι οι απώλειες του τομέα στην Ισπανία θα φθάσουν τα 98,75 δις ευρώ τ.έ..  

 Υπολογίζεται ότι οι κρατήσεις για τον Σεπτέμβριο τ.έ. αποτελούν το 12% των κρατήσεων του ίδιου 
μήνα το 2019, του Οκτωβρίου το 9% ενώ του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου το 2%. 

 Οι αεροπορικές αφίξεις τον Ιούλιο μειώθηκαν σε 2,1 εκ. επιβάτες, 80% λιγότεροι από ότι τον Ιούλιο 
του 2019. 

 Η έρευνα της Simon-Kucher & Partners για τον τουρισμό στην Ισπανία τ.έ., υποστηρίζει ότι τη χώρα 
θα επισκεφτούν 29,4 εκ. τουρίστες το 2020, 54 εκ. λιγότεροι από ότι το 2019. 

 Από τον Οκτώβριο τ.έ., η WizzAir πρόσθεσε απευθείας πτήσεις από και προς το Doncaster του Ην. 
Βασιλείου στη Μάλαγα και το Αλικάντε της Ισπανίας. 

 Ο ισπανικός ξενοδοχειακός όμιλος Melía, προχώρησε στο άνοιγμα δύο νέων πολυτελών ξενοδοχείων 
στην Κίνα, στις πόλεις Chengdu και Zhengzhou.  

 Η ισπανική αεροπορική Iberia αναμένει να πραγματοποιήσει ακόμη λιγότερες πτήσεις εντός του 
Σεπτεμβρίου από ό,τι τον Αύγουστο τ.έ.. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 
 Η ισπανική νεοφυής επιχείρηση Meep, με την οποία οι ταξιδιώτες έχουν τη δυνατότητα να βρουν 

εναλλακτικές επιλογές για μεταφορά από μία πόλη σε άλλη, συνεργάζεται με την ισπανική εταιρία 
λεωφορείων ALTA για τη συμπερίληψή της στις διαδρομές.  

 Τα έξυπνα κινητά τηλέφωνο μάρκας Xiaomi βρίσκονται στην κορυφή πωλήσεων στην Ισπανία για το 
β’ τρίμηνο τ.έ., παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 151%.Στη δεύτερη θέση βρίσκονται τα μοντέλα της 
Samsung, των οποίων όμως οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 31%. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 
 Οι αγοραπωλησίες μεταχειρισμένων αυτοκινήτων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 5,6% τον Ιούλιο, 

καθώς πραγματοποιήθηκαν 194.380 συναλλαγές.  
 Για το μήνα Αύγουστο όμως παρατηρήθηκε πτώση 7,7%, καθώς πωλήθηκαν περί τα 64.400 

οχήματα. 
 Η Volkswagen στην Ναβάρα, ξεκίνησε από τις 24 Αυγούστου να παράγει 1.400 οχήματα ημερησίως 

σε τρεις βάρδιες, ανακτώντας όλους τους εργαζομένους της που βρίσκονταν σε προσωρινή διακοπή 
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εργασίας (ERTE). Το εργοστάσιο αναμένει τις περαιτέρω υποδείξεις της διοίκησης της Volkswagen 
για να προχωρήσει στην πρόσληψη 400 επιπλέον ατόμων. 

 Η Seat επέκτεινε κατά 3.000 τ.μ. το κτήριο σχεδιασμού της στην Βαρκελώνη, κατασκευάζοντας νέο 
κτήριο στο εργοστάσιό της στο Martorell στην περιφέρεια της Βαρκελώνης. 

 Η ίδια ξεκίνησε να παρέχει προς βραχυχρόνια ενοικίαση 632 μοτοσικλέτες στη Βαρκελώνη. Πέραν 
της ενοικίασης ανά λεπτό, η Seat MO, όπως ονομάζεται, προσφέρει και τη δυνατότητα εβδομαδιαίας 
ή μηνιαίας ενοικίασης. 

 Η Acciona, η οποία διαχειριζόταν την εφοδιαστική αλυσίδα της Nissan στην Βαρκελώνη, αποσύρθηκε 
από το συγκεκριμένο εργοστάσιο, αναγκάζοντας την ιαπωνική εταιρία να παρατείνει τη διακοπή της 
παραγωγής της πέραν της 24ης Αυγούστου, οπότε έληξε η απεργία τριών εβδομάδων των 
εργαζομένων. 

 Η ισπανική εταιρία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Infun, προβλέπει αύξηση των εσόδων 
της το 2021 στα 224 εκ. ευρώ, ήτοι σχεδόν τα διπλάσια της χρονιάς 2019. 

 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 
 Η τιμή των σταφυλιών στην Ισπανία είναι μειωμένη κατά 25% σε σύγκριση με την περσυνή χρονιά, 

παρά τη μικρότερη προσφορά.  
 Η καλλιέργεια αμυγδάλων αυξήθηκε κατά 9%, σε ετήσια βάση, το 2019, φθάνοντας ιστορικά υψηλά 

185.619 εκτάρια γης. Αντίστοιχα, η παραγωγή αυξήθηκε κατά 4% ξεπερνώντας τους 111.877 τόνους. 
 Οι πωλήσεις τσιγάρων μειώθηκαν κατά 1,7% τον Ιούλιο τ.έ. σε σύγκριση με τις πωλήσεις του ίδιου 

μήνα το 2019. 
 

Άλλα Θέματα 
 

 Η Ισπανία λαμβάνει 21,3 δις ευρώ από τα συνολικά 81,4 δις ευρώ που προσφέρει η Ε.Ε. για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην εργασία.  

 Έως και τα μέσα Αυγούστου, 80.000 νοικοκυριά έχουν λάβει το ελάχιστο επίδομα διαβίωσης στην 
Ισπανία από τα 750.000 συνολικά αιτηθέντα, ενώ είχαν αξιολογηθεί 143.000 αιτήσεις. 

 Η Βαρκελώνη απαγόρευσε την ενοικίαση δωματίων σε τουρίστες για ένα έτος, προκειμένου να 
ρυθμίσουν την εν λόγω ενοικίαση με συγκεκριμένους κανόνες. 

 Στις 27 Αυγούστου, ξεκίνησε η λειτουργία του Γραφείου Δεδομένων (Oficina del Dato) της Ισπανίας 
που υπάγεται στη Γραμματεία Ψηφιοποίησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στόχος του Γραφείου είναι 
η συλλογή και ανάλυση δεδομένων για την καλύτερη διαμοίρασή τους σε επιχειρήσεις και πολίτες. 
 
 
 
 
 
 
 



------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 
Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  
Αύγουστος 2020 

Σελίδα 8 από 8 

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 
Αναβλήθηκαν οι Διεθνείς Εκθέσεις Μόδας και Κοσμήματος MOMAD, Bisutex, 

Madridjoy και Intergift για τον Φεβρουάριο του 2021.  
 

Valmont Barcelona Bridal Fashion Week (Διεθνής Έκθεση Νυφικών Φορεμάτων) 
Διαδικτυακή εκδοχή, 18-22 Σεπτεμβρίου, Fira Barcelona, Βαρκελώνη 

 
MetalMadrid / Composites Spain (Διεθνής Έκθεση Βιομηχανικών Καινοτομιών) 

30 Σεπτεμβρίου-01 Οκτωβρίου, Ifema, Μαδρίτη 
 
 

Fruit Attraction (Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών) 
20-22 Οκτωβρίου, Ifema, Μαδρίτη 

 

 
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις  
 

Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 
https://contrataciondelestado.es 

 
Τράπεζα της Ισπανίας 

https://bde.es 
 

Ισπανό-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο  
https://hellenicspanishchamber.gr/ 
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