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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επεσήμανε το υψηλό δημόσιο χρέος της Ισπανίας και την κατάχρηση των 

θέσεων προσωρινής απασχόλησης και την ανισότητα των συντάξεων, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει 

τη σταθερή οικονομική ανάπτυξη της χώρας μεταξύ 2013-2019. 

• Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, μόνο τέσσερις κοινότητες της Ισπανίας ξεπέρασαν το μέσο κατά 

κεφαλήν εισόδημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ αυτών, στην κορυφή ανήλθε η κοινότητα της 

Μαδρίτης με 35.000 ευρώ, ενώ το μικρότερο κατά κεφαλήν εισόδημα παρουσίασε η κοινότητα της 

Εστρεμαδούρα με 18.800 ευρώ.  

• Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ισπανίας (INE), ο Γενικός Δείκτης της 

Βιομηχανικής Παραγωγής (IPI) σημείωσε πτώση, της τάξεως του 3,8%, τον Ιανουάριο 2020, σε σχέση 

με την ίδια περίοδο το περασμένο έτος. Επιπλέον, τον ίδιο μήνα, όλοι οι τομείς παραγωγής 

σημείωσαν πτώση, με τη μεγαλύτερη να σημειώνεται στον τομέα της ενέργειας με 6,2% και η 

παραγωγή μη διαρκών καταναλωτικών αγαθών να ακολουθεί με μείωση 3,9%. 

• Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) η τιμή των κατοικιών σημείωσε πτώση, ύψους 

0,6%, το τελευταίο τρίμηνο του 2019, για πρώτη φορά μετά το 2015. Ωστόσο, οι νεόδμητες κατοικίες 

αύξησαν την τιμή τους κατά 7,3%, ενώ οι ήδη ενοικιαζόμενες κατά 4,7%, εντός του 2019.   

• Η πληρωμή μέσω χρεωστικών και πιστωτικών καρτών αυξήθηκε κατά 16,2% στην Ισπανία, το 2019, 

φθάνοντας τις 4,5 δις συναλλαγές, αριθμό που αποτελεί ιστορικό υψηλό για τη χώρα. Για το τ.έ. 

προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση, καθώς εξαιτίας του κορωνοϊού Covid-19, οι πολίτες 

προσαρμόζουν ανάλογα τον τρόπο πληρωμής τους. 

• Η αγορά ακινήτων υπολογίζεται να μειωθεί κατά 75% για το τ.έ..  

• Η  Ισπανία για πρώτη φορά μετά από 7 χρόνια, παρουσιάζει δημόσιο έλλειμμα της τάξεως του 2,64% 

του ΑΕΠ.  

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Οι συνέπειες για την οικονομία εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού αντανακλώνται ισχυρά στο 

χρηματιστήριο. Ο δείκτης Ibex 35 έκλεισε στις 6.784,4 μονάδες, σημειώνοντας πτώση κατά 22,22% 

το μήνα Μάρτιο, που αποτέλεσε τον χειρότερο μήνα στην ιστορία του ισπανικού χρηματιστηρίου. 

Όπως σε ολόκληρη την Ευρώπη και σχεδόν σε όλο τον κόσμο, το χρηματιστήριο δεν διέκοψε τη 

λειτουργία του, καθώς αυτό θα είχε αρνητικές συνέπειες τόσο για τους επενδυτές όσο και για την 

αξιοπιστία και την εμπιστοσύνη προς την ισπανική οικονομία και τις επιχειρήσεις της. 

• Προκειμένου να διασώσει την εξαγορά επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε στρατηγικούς 

κλάδους, όπως της ενέργειας, η Κυβέρνηση απαγόρευσε την εξαγορά μεριδίων μεγαλύτερου του 

10% από μετόχους εκτός Ε.Ε.. 

• Στις 12 Μαρτίου, ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex 35 κατέγραψε πτώση 14,8%, που αποτελεί τη 

μεγαλύτερη ημερήσια πτώση στην ιστορία του.  

• Η ισπανική τράπεζα Bankia αναβάλει την καταβολή των μερισμάτων συνολικής αξίας 2,5 δις ευρώ 

των μετοχών για το 2019 και εξετάζει το ίδιο και για το 2020.  

• Η ισπανική τράπεζα Santander ανέβαλε την καταβολή μερισμάτων της. 
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• Η ισπανική τράπεζα CaixaBank μείωσε το μέρισμα στους μετόχους της από 0,15 ευρώ σε 0,07 ευρώ 

ανά μετοχή. 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

• Το Σάββατο 14 Μαρτίου, το Υπουργικό Συμβούλιο της Ισπανίας, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης, για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19. Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, 

απαγορεύτηκε η κυκλοφορία των πολιτών, εκτός αναγκαίων εξόδων, σε ολόκληρη τη χώρα.   

• Από τις 30 Μαρτίου έως και τις 9 Απριλίου, απαγορεύεται η κυκλοφορία και στους εργαζόμενους, των 

οποίων ο τομέας απασχόλησης δεν είναι απολύτως αναγκαίος, όπως διανομή, καταστήματα λιανικής, 

ιατροί κοκε. 

• Η Κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε μέτρα συνολικού ποσού 200 δις ευρώ, ήτοι το 20% του ΑΕΠ 

της, για τη βοήθεια των πληγέντων επιχειρήσεων και νοικοκυριών από τις οικονομικές συνέπειες της 

καραντίνας. Από αυτά, περί τα 117 δις θα διατεθούν από το κράτος, στην πλειοψηφία τους ως 

δημόσιες εγγυήσεις. Τα υπόλοιπα αναμένεται να δοθούν από τον ιδιωτικό τομέα. 

• Εξετάζεται και η εφαρμογή επιπλέον μέτρων κοινωνικοοικονομικού χαρακτήρα, όπως 10ετή άτοκα 

δάνεια για τους ενοικιαστές και παράταση καταβολής του ενοικίου για τέσσερις μήνες για τους 

μεγαλοϊδιοκτήτες και για τους ιδιοκτήτες που νοικιάζουν διαμερίσματα και δεν έχουν άλλα εισοδήματα, 

ένα βοήθημα για τις οικιακές βοηθούς και τους ανέργους χωρίς επίδομα ανεργίας, παράταση  

καταβολής των εργοδοτικών εισφορών όπως και  των εισφορών των  ελεύθερων επαγγελματιών  και  

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 6 μήνες, καθώς και απαγόρευση των κατασχέσεων κατοικιών 

για 6 μήνες.  

• Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών και η Ισπανική Συνομοσπονδία Οργανισμών 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ζήτησαν την περαιτέρω λήψη μέτρων από την Κυβέρνηση, 

προκειμένου να καταλαγιάσουν οι οικονομικές επιπτώσεις από το πλήρες κλείσιμο των επιχειρήσεων 

στο διάστημα μεταξύ 31 Μαρτίου και 9 Απριλίου. 

• Σύμφωνα με την Ισπανική Συνομοσπονδία Οργανώσεων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CEPYME), 

οι προσωρινές μειώσεις εργατικού δυναμικού αναμένεται να επηρεάσουν δύο εκ. εργαζόμενους των 

ΜμΕ. Από αυτούς, υπολογίζεται ότι οι 300.000 θα παραμείνουν άνεργοι. 

• Οι δημόσιες εγγυήσεις που παρέχει το κράτος θα καλύπτουν το 80% των εγγυήσεων των δανείων 
των τραπεζών στις ΜμΕ και τους αυτοαπασχολούμενους. Για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις θα 
καλύπτει το 70%, εάν αφορά νέα δάνεια και το 60% σε περίπτωση ανανέωσης παλιότερων δανείων.  

• Οκτώ στις δέκα ΜμΕ θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα, εξαιτίας της διακοπής της λειτουργίας του κατά 
τη διάρκεια της καραντίνας. 

• Το εργοστάσιο της Nivea στην Ισπανία παράγει και δωρίζει 5.000 μπουκάλια αντισηπτικού 
καθημερινά. 

• H ισπανική Enagás ανακοίνωσε ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα δεν έχει επηρεαστεί καθώς 
η κατανάλωση αερίου δεν σημειώνει απώλειες. Επίσης, προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας των 
παιδιών εργαζομένων της, οι οποίοι δεν μπορούν να εργαστούν από απόσταση.  

• Η σημαντικότερη πάροχος ενέργειας της Ισπανίας, Iberdrola, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε πλήρη 
συνεργασία με τις κυβερνητικές αρχές για τη διαχείριση της υψηλής ενεργειακής ζήτησης λόγω της 
πανδημίας. Επιπλέον, δεδομένου ότι η ενέργεια από ορυκτούς πόρους σημειώνει σημαντική πτώση 
στην τιμή της, η ενέργεια που παράχθηκε στη χώρα από μη ανανεώσιμες πηγές στις 6 Μαρτίου τ.έ. 
ανήλθε στο 37,7% ενώ στις στις 10 του ίδιου μήνα στο 51,1%. 
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• Οι τράπεζες BBVA και Santander ανακοίνωσαν εσωτερικά μέτρα για την προστασία των 
εργαζομένων τους, ενώ η δεύτερη προγραμμάτισε τη λήψη πιστωτικών μέτρων, ύψους 20 δις. 
Ευρώ, για την ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών. Επίσης, 
αμφότερες έχουν το πλεονέκτημα της γεωγραφικής ποικιλότητας στις δραστηριότητες τους, που 
μπορεί να περιορίσει τις απώλειες. 

• H Seat, που δραστηριοποιείται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, ανακοίνωσε ότι βρίσκεται 
σε κρίσιμη κατάσταση, εξαιτίας του ελλιπούς εφοδιασμού και της αδυναμίας των προμηθευτών.  

• Η Renault στην Ισπανία προέβη σε προσωρινή μείωση του εργατικού της δυναμικού, το οποίο 
επηρέασε περισσότερους από 11.000 εργαζομένους. 

• Η ταχεία σιδηροδρομική γραμμή χαμηλού κόστους, Avlo, που αναμένονταν να ξεκινήσει τη 
λειτουργία τις από τις 6 Απριλίου, ακύρωσε έως νεωτέρας τη λειτουργία της. Στους κατόχους των 
ήδη αγορασμένων εισιτηρίων, θα επιστραφεί το αντίτιμο.  

• Η ισπανική αεροπορική εταιρία Air Europa, έχει διακόψει το 95% των πτήσεών της. 

• Κατά συνέπεια, η ίδια εταιρία, μειώνει το εργατικό της δυναμικό πιλότων και αεροσυνοδών κατά 
90% έως και τον Ιούνιο. 

• Η ισπανική αεροπορική Iberia, θα καλύψει τους μισθούς των προσωρινά ανενεργών 
απασχολούμενών της, καλύπτοντάς τους από το 50% έως το 100% του μισθού τους. 

• Ο ισπανικός όμιλος κλωστοϋφαντουργίας, Inditex, θα παράγει ιατρικές προστατευτικές στολές ενώ 
διαθέτει την τροφοδοτική της αλυσίδα με την Κίνα στην Κυβέρνηση, για να βοηθήσει στην εισαγωγή 
απαραίτητων ιατρικών προϊόντων.  

• Η Bosch, μειώνει προσωρινά το εργατικό της δυναμικό στο Vicos της Ισπανίας, κατά 1.309 
εργαζόμενους. 

• Η Amazon, προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ηλεκτρονική ζήτηση, προσέλαβε 1.500 
εργαζομένους στην Ισπανία. 

• Η Bank of America υπολογίζει τις συνολικές απώλειες του ισπανικού τραπεζικού τομέα στα 4 δις 
ευρώ για το 2020. Οι τράπεζες που αναμένεται να πληγούν περισσότερο είναι οι Sabadell και 
Bankinter. 

• Η ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων Melia, μειώνει προσωρινά το εργατικό της δυναμικό κατά 8.400 
εργαζόμενους. Από αυτούς, το 90% σταματά πλήρως τη δραστηριότητά του έως νεωτέρας.  

• Αντίστοιχα, στην ισπανική Barceló, το προσωπικό θα μειωθεί προσωρινά κατά 6.500 άτομα. 

• Ο τομέας της ιδιωτικής υγείας μειώνει το προσωπικό κατά 28.000 εργαζομένους. Αφορά άτομα, τα 
οποία δεν συνδέονται με τη θεραπεία ου κορωνοϊού.  

• Ο όμιλος El Corte Inglés, εφαρμόζει την προσωρινή μείωση εργατικού δυναμικού 26.000 ατόμων.  

• Η ισπανική ενεργειακή Endessa, διαθέτει 25 εκ. ευρώ για τη μάχη ενάντια στον ιό. Η βοήθεια αυτή 
δίνεται με απαλλαγές πληρωμών σε ξενοδοχεία, νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας, καθώς και με 
προσφορά υλικών και υπηρεσιών και τη χρηματική βοήθεια σε πληγέντες.  

• Ο όμιλος λιανικών πωλήσεων Día προσφέρει επιπλέον 250 ευρώ στους εργαζομένους του, για την 
εργασία τους κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης.  

• Επιπλέον, προσλαμβάνει 1.000 επιπλέον εργαζόμενους και κλέινει συμφωνία με την επιχείρηση 
κατ’ οίκον διανομής τροφίμων και ποτών Glovo, εξαιτίας της αυξημένης ζήτησης από το διαδίκτυο.  

• Παρόμοια μέτρα έλαβαν και άλλες αλυσίδες λιανικής πώλησης, όπως οι εταιρίες Mercadona και 
Alcampo, που αύξησαν το μισθό των εργαζομένων τους κατά 20% για το μήνα Μάρτιο.  

• Η ισπανική πολυεθνική Indra, μειώνει προσωρινά το εργατικό της δυναμικό (ERTE) κατά 10.000 
άτομα, ενώ στους υπόλοιπους μειώνει τις απολαβές τους.  

• Η ισπανική εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιών, Telefónica, δώρισε στο κράτος 20.000 τηλεφωνικές 
γραμμές της Movistar και άδειες χρήσης των υπηρεσιών Webex της Cisco, για την εξ αποστάσεως 
διαδικτυακή μάθηση. Σε κάθε γραμμή δίνονται 40Gbs κινητών δεδομένων μηνιαίως, για τη χρήση 
τους από τους μαθητές για την παρακολούθηση των διαδικτυακών διαλέξεων. 
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• Όλες οι μεγάλες ισπανικές αθλητικές ομάδες προχώρησαν σε προσωρινή μείωση του εργατικού 
τους δυναμικού και μείωση των αποδοχών τόσο των υπαλλήλων όσο και των παικτών τους. Οι 
επιπτώσεις για το ισπανικό ποδόσφαιρο υπολογίζονται στα 950 εκ. ευρώ. 

Τράπεζες 

 

• Η Sabadell έχει επενδύσει περισσότερα από 280 εκ. ευρώ σε έξι χρόνια για τη χρηματοδότηση των 

νεοφυών εταιρειών, γεγονός που έχει αυξήσει σε πάνω από 3.200 τις νεοφυείς επιχειρήσεις που είναι 

πελάτες της τράπεζας. 

• Η Ιbercaja ανακοίνωσε καθαρά κέρδη, ύψους 84 εκ. ευρώ για το 2019, διπλασιάζοντάς τα σε 

σύγκριση με το προγενέστερο έτος. Επιπλέον, οι συναλλαγές με τους πελάτες της έφτασαν τα 60 δις 

ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 6,6% σε σύγκριση με το 2018. 

• Η Santander ανακοίνωσε την θέση σε ισχύ νέας πολιτικής της, σύμφωνα με την οποία ορίζει 

παγκοσμίως την άδεια μητρότητας στις 14 εβδομάδες και την άδεια πατρότητας στις 4. Στόχος της 

πρωτοβουλίας αυτής είναι η κατάκτηση του στόχου που έχει θέσει η ίδια η τράπεζα, ώστε έως το 

2025 το 30% των διευθυντικών θέσεων να καταλαμβάνονται από γυναίκες.  

• Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των τραπεζικών ομίλων, η Santander, η CaixaBank και η Bankia έχουν 

μειώσει το χρέος τους έναντι του ισπανικού δημοσίου στα 15,083 δις ευρώ. Την σημαντικότερη 

μείωση κατέγραψε η Santander με περισσότερα από 8,4 δις ευρώ.  

• Η αμερικάνικη τράπεζα Citi μεταφέρει το κέντρο της από το Λονδίνο για τις χώρες της Νότιας 

Ευρώπης στη Μαδρίτη, από τον προσεχή Σεπτέμβριο, εξαιτίας του Brexit. Θα αποτελεί το κέντρο για 

την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ιταλία, την Τουρκία καθώς και την Ελλάδα. 

• Οι ισπανικές τράπεζες αποφάσισαν να αυξήσουν από 20 ευρώ σε 50 ευρώ, το ποσό που μπορεί 

κάποιος να χρησιμοποιήσει ανέπαφα τη χρεωστική ή πιστωτική του κάρτα, χωρίς να ζητείται κωδικός. 

Το μέτρο αυτό λαμβάνεται προσωρινά για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού. 

Ενέργεια 

 

• Η ενεργειακή Iberdrola σημείωσε κέρδη, ύψους 3,4 δις ευρώ,  αύξηση της τάξεως του 13%, συγκριτικά 

με το 2018. Το καθαρό κέρδος ανήλθε σε 10,1 εκ. ευρώ, ήτοι 8,1 % μεγαλύτερο από πέρυσι.  

• Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 150 εκ. ευρώ, τα επόμενα 5 χρόνια, για την εγκατάσταση 

150 χιλ. σημείων φόρτισης ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Τα σημεία αυτά θα δημιουργηθούν σε 

δημόσιους και ιδιωτικούς δρόμους, ενώ παράλληλα η εταιρία εμπλουτίζει την ηλεκτρονική της 

εφαρμογή με 3 χιλ. σημεία φόρτισης.  

• Η εταιρία ενέργειας Acciona δημοσιοποίησε το σχέδιο της για επένδυση 4 δις ευρώ σε ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας για τα επόμενα 5 χρόνια. Η χωρητικότητά τους θα φτάσει τα 5.000MW και η εταιρία 

συνολικά θα έχει στην κατοχή της περισσότερα από 15χιλ. MW. Από τη στιγμή της ανακοίνωσης του 

εν λόγω σχεδίου, η αξία της αυξήθηκε κατά 5%. 

• Η ίδια θα δημιουργήσει το πρώτο πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο στην περιοχή της Eστρεμαδούρα. Θα 

έχει χωρητικότητα 1,125 MW και έκταση 12 στρεμμάτων, ενώ η δημιουργία του θα συμβάλει και στην 

έρευνα νέων τρόπων δημιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων. 

• Επιπλέον, θα κατασκευάσει το μεγαλύτερο αιολικό πάρκο της Αυστραλίας, επενδύοντας 1 δις ευρώ. 

Η συνολική ισχύς του υπολογίζεται στα 1.026 MW. 
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• H Repsol ολοκλήρωσε την αγορά, για λογαριασμό της θυγατρικής της Forestalia, 26 νέων αιολικών 

πάρκων χωρητικότητας 860 MW. Συνεπώς, θέτει σε εφαρμογή το πρόγραμμα Delta II, εντείνοντας 

τις προσπάθειες τις για μηδενικές εκπομπές άνθρακα από όλες τις δραστηριότητές της έως το 2050.  

• Σύμφωνα με την Ένωση Πυρηνικής ενέργειας Ισπανίας (SNE), το 22,6% της ηλεκτρικής ενέργειας 

της χώρας, για το 2019, προήλθε από πυρηνική ενέργεια. Επίσης, η πυρηνική  ήταν για ένατη χρονιά 

η ενέργεια με τις μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αντιπροσωπεύοντας μαζί με τις 

ανανεώσιμες πηγές το 61,6% της συνολικής ενέργειας της χώρας. 

• H ισπανική Wallbox, θα επενδύσει 5 εκ. ευρώ στη δημιουργία νέων γραφείων 11.000 τετραγωνικών 

στην περιοχή της Βαρκελώνης. Μέσω αυτών, στοχεύει στην παραγωγή 500 χιλιάδων φορτιστών 

ηλεκτροκίνητων μηχανών, ενισχύοντας μάλιστα το προσωπικό της με 150 μηχανικούς. 

• Ο ισπανικός όμιλος Red Eléctrica είχε καθαρό κέρδος 718 εκ. ευρώ το 2019, ποσό που 

αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 1,9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

• H ισπανική ένωση κατασκευαστών αυτοκινήτων και φορτηγών ανακοίνωσε ότι η χώρα βρίσκεται στην 

τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής αγοράς σε σχέση με την κίνηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την 

ύπαρξη εγκαταστάσεων επαναφόρτισης. Στη σχετική αξιολόγηση έλαβε 16,4/100 ενώ εντός της 

χώρας την υψηλότερη αξιολόγηση έλαβε η κοινότητα της Καταλονίας με 23,4/100. 

• Η Διεθνής Ένωση για την Ανανεώσιμη Ενέργεια (Irena) ανακοίνωσε τη δημιουργία μίας πλατφόρμας 

για τις επενδύσεις υπέρ του κλίματος. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η αύξηση των κεφαλαίων στις 

αναπτυγμένες χώρες για την υλοποίηση προγραμμάτων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 

προσδοκίες για την προστασία του περιβάλλοντος. Στην ανωτέρω νέα πλατφόρμα θα μπορούν να 

δημοσιεύονται προτάσεις νέων σχεδίων, με σκοπό την παρακίνηση επενδύσεων για την υλοποίηση 

τους.   

Εργασία 

 

• Σύμφωνα με στοιχεία του Ισπανικού Υπουργείου Ενσωμάτωσης, Κοινωνικής Ασφάλισης και 

Μετανάστευσης, ο Φεβρουάριος του 2020 υπήρξε ο πιο θετικός μήνας από το 2015, καθώς έκλεισε 

με 85.735 περισσότερους εγγεγραμμένους εργαζομένους, σε σχέση με τον Ιανουάριο 2020. Ο 

αριθμός των ανέργων, μειώθηκε φτάνοντας τους 3.246.047, αριθμός που είναι ο χαμηλότερος από 

τον Φλεβάρη του 2008, ήτοι την προ-κρίσης εποχή. Ωστόσο, οι αριθμοί έχουν αντίθετη τάση στην 

Καταλονία, καθώς η ανεργία αυξήθηκε εντός του Φεβρουαρίου, για πρώτη φορά μετά τον 

Φεβρουάριο του 2013, γεγονός που αποδίδεται και στην ακύρωση του διεθνούς τεχνολογικού 

γεγονότος Mobile World Congress (MWC). Τέλος, συνεχίστηκε η ανοδική πορεία σχετικά με τη 

σύναψη συμβάσεων αρίστου χρόνου, καθώς αυξήθηκαν κατά 11,17% εντός του μήνα, το καλύτερο 

ποσοστό από τον περασμένο Σεπτέμβριο. 

• Η ισπανική Renfe, που δραστηριοποιείται στις σιδηροδρομικές υπηρεσίες, προκήρυξε 58 νέες θέσεις 

εργασίας για τεχνικούς και διοικητικούς υπαλλήλους. Οι προσλήψεις γίνονται στα πλαίσια ανανέωσης 

του προσωπικού τις εταιρίας, καθώς έχει προγραμματιστεί η πρόσληψη 550 νέων τεχνικών σε βάθος 

χρόνου.   

• Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), τα μισθολογικά κόστη ανά ώρα εργασίας 

αυξήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2019 κατά 2,9% σε σχέση με το προγενέστερο έτος. Επιπλέον, 

τo συνολικό εργασιακό κόστος αυξήθηκε κατά 3%, την ίδια περίοδο, εξαιτίας της αύξησης των 

πληρωμών που δεν περιλαμβάνονται στον κύριο μισθό. 
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Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Ο όμιλος αλυσίδας σουπερμάρκετ Dia έκλεισε το οικονομικό έτος 2019 με απώλειες 790 εκ. ευρώ, 

ποσό που ξεπερνά το διπλάσιο από το αντίστοιχο του 2018, σημειώνοντας ρεκόρ απωλειών. 

• Η Amazon ανακοίνωσε το άνοιγμα δύο νέων κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας (Logistics). Το πρώτο, 

στη Μούρθια της Ισπανίας, θα καλύπτει έκταση περίπου 17.000 τ.μ. Παράλληλα, θα δημιουργηθούν 

περισσότερες από 30 θέσεις εργασίας και, μέσω της συνεργασίας με πέντε ανεξάρτητες εταιρίες 

παράδοσης, θα προσληφθούν 200 οδηγοί. Στη Σεβίλλη, θα δημιουργηθεί κέντρο στην περιοχή Dos 

Hermanas, το οποίο θα ολοκληρωθεί έως το καλοκαίρι ενώ θα δημιουργήσει χίλιες νέες θέσεις 

εργασίας σε διάστημα τριών ετών.  

• Ο ισπανικός όμιλος κλωστοϋφαντουργίας Inditex, σημείωσε αύξηση καθαρών κερδών κατά 5,7% το 

2019, ξεπερνώντας τα 3,6 δις ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι η αύξηση των διαδικτυακών του πωλήσεων 

κατά 23%, αντιπροσωπεύοντας το 14% του συνόλου των πωλήσεων.  

• H τεχνολογική Indra σημείωσε καθαρό κέρδος 121 εκ. ευρώ το 2019, αύξηση κατά 1,3% από το 

προηγούμενο έτος. 

• Η ισπανική κατασκευαστική εταιρία FCC ανακοίνωσε κέρδη, ύψους 267 εκ. ευρώ το 2019, 

καταγράφοντας αύξηση 6% σε σχέση με το προγενέστερο έτος, ενώ υπολογίζοντας και τα κέρδη της 

θυγατρικής της Aqualia, τα κέρδη ανέρχονται σε 340 εκ. ευρώ. Ο κύκλος δραστηριότητας της εταιρίας 

αυξήθηκε επίσης κατά 4,8%. 

• Η Renfe, τον πρώτο μήνα πώλησης εισιτηρίων για τρένα «χαμηλού κόστους», κατέγραψε πωλήσεις 

146.000 εισιτηρίων, μεταξύ των οποίων το 11% για παιδιά κάτω των 14 ετών.   

• Ο ισπανικός ασφαλιστικός όμιλος Mutua Madrileña ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 289 εκ. ευρώ για το 

2019, καταγράφοντας μία αύξηση ύψους 8,3%, σε σχέση με το προγενέστερο έτος, ενώ φέτος 

ευελπιστεί να ξεπεράσει τα 300 εκ. ευρώ.      

• Σύμφωνα με στοιχεία της Nielsen, η Mercadona και η Lidl κατέχουν το 12% της αγοράς καλλυντικών 

στην Ισπανία, καταγράφοντας πωλήσεις, ύψους 433 εκ. ευρώ. Μάλιστα οι πωλήσεις τους αυξήθηκαν 

κατά 8%, το διπλάσιο σε σχέση με την μέση ανάπτυξη των έτερων ανταγωνιστών του κλάδου. 

• Ο όμιλος Mercadona ανακοίνωσε πωλήσεις ύψους 23,36 δις ευρώ, για το 2019, αριθμό που 
αντιστοιχεί σε αύξηση 5,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος και αποτελεί ρεκόρ για τον όμιλο. 
Ακόμα, εντός του 2019 πραγματοποίησε για πρώτη φορά επενδύσεις, ύψους 2,2δις ευρώ, ενώ 
εισήλθε και στην αγορά της Πορτογαλίας με 10 καταστήματα. 

• Η Abanca εξαγόρασε από τις CaixaBank και Sabadell, το 39,8% της αλιευτικής εταιρίας Pescanova. 

Πλέον, η Abanca κατέχει το 80,46% αυτής. 

Τουρισμός   

 

• Όλα τα ξενοδοχεία της Ισπανίας αναγκάστηκαν να σταματήσουν πλήρως τη λειτουργία τους από την 

Πέμπτη 26 Μαρτίου. 

• O όμιλος αερομεταφορέων IAG ήλθε σε συμφωνία με την Volotea για την πραγματοποίηση πτήσεων 

του ομίλου εκ μέρους της δεύτερης. Η συμφωνία αυτή, γίνεται στο πλαίσιο της προσπάθειας της IAG 

να μην παραβεί το δίκαιο του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά των αερομεταφορών της 

Ισπανίας, κατόπιν και της εξαγοράς της Air Europa. Συγκεκριμένα, πλέον η IAG κατέχει το 70% του 

μεριδίου της αγοράς, σύμφωνα με την Aena, συνεπώς όσες πτήσεις κριθούν από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, ότι αντίκεινται στο δίκαιο του ανταγωνισμού, θα εκτελούνται από την Volotea, σύμφωνα 

με την εν λόγω συμφωνία.    
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Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η εφαρμογή της τεχνολογίας 5G θα καθυστερήσει παγκοσμίως, εξαιτίας της τρέχουσας κατάστασης. 

Στην Ισπανία, η εν λόγω τεχνολογία είναι ήδη διαθέσιμη από τη Vodafone, αλλά σε περιορισμένες 

περιοχές η εγκατάσταση συστημάτων 700Mh υπολογίζονταν για την περίοδο μεταξύ Μαΐου και 

Ιουνίου 2020. Παρόλα αυτά, πολλοί ειδήμονες προβλέπουν την καθυστέρηση της υιοθέτησης της 

τεχνολογίας για μετά το καλοκαίρι. 

• Η Huawei άνοιξε το πρώτο της διαδικτυακό κατάστημα στην Ισπανία κάνοντας περισσότερο αισθητή 

την παρουσία της στην αγορά. Οι αγοραστές μπορούν να απολαύσουν διάφορες υπηρεσίες, μεταξύ 

άλλων και δωρεάν καθημερινή τεχνική υποστήριξη. 

• Η Entelgy Digital πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τη χρήση των χρηματοοικονομικών 

τεχνολογιών (fintech) και των τραπεζών νέας γενιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, μόλις το 15% των 

Ισπανών είναι χρήστες της συγκεκριμένης τεχνολογίας, ενώ το 56% εξακολουθεί να εμπιστεύεται 

περισσότερο την παραδοσιακή τραπεζική μορφή. Η έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στις 

τράπεζες νέας γενιάς είναι έκδηλη, καθώς το 62% των χρηστών τους θα επέστρεφε στην 

παραδοσιακή μορφή τράπεζας, εάν εκείνη σημείωνε τεχνολογικά βήματα προόδου. Τέλος, το 85% 

χρησιμοποιούν χρηματοοικονομική τεχνολογία για απλές τραπεζικές συναλλαγές και μόλις το 38% 

για να διαχειρίζεται αποτελεσματικότερα τα οικονομικά του. Η πανδημία του κορωνοϊού έχει αλλάξει 

τον τρόπο πληρωμών των πολιτών, επομένως η χρήση της τεχνολογίας αναμένεται να αυξηθεί 

σημαντικά κατά τη διάρκεια του 2020. 

• H Telefónica ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Disney για την έναρξη στην Ισπανία της 

υπηρεσίας Disney+. Πρόκειται για μία πλατφόρμα που θα προσφέρει στους 4 εκ. συνδρομητές της 

Movistar περισσότερες από 500 ταινίες και 300 σειρές, εκκινώντας από τις 24 Μαρτίου.  

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Οι κατασκευές αυτοκινήτων στην Ισπανία τον Μάρτιο, υπολογίζεται ότι μειώθηκαν στα επίπεδα της 

οικονομικής κρίσης που αντιμετώπισε τα προηγούμενα έτη η Ισπανία. 

 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Οι εξαγωγές βοδινού κρέατος αυξήθηκαν κατά 17% εντός του 2019, φτάνοντας τους 222.000 τόνους. 

Επιπρόσθετα, η αξία των εξαγωγών ανήλθε στα 809 εκ. ευρώ, ήτοι μία αύξηση 13% σε σχέση με το 

περασμένο έτος. 

• Για έβδομη συναπτή εβδομάδα συνεχίστηκαν οι κινητοποιήσεις των αγροτών και των εκτροφέων στην 

Ισπανία, με αιτήματα να δοθεί λύση σε καίρια ζητήματα του τομέα αλλά και ως προς τη δίκαιη 

τιμολόγηση. Οι κινητοποιήσεις είναι προγραμματισμένες σε επτά κοινότητες, μεταξύ των οποίων της 

Μαδρίτης, της Ανδαλουσίας και των Κανάριων Νήσων. Οι κινητοποιήσεις αυτές διακόπηκαν εξαιτίας 

του φόβου της εξάπλωσης του κορωνοϊού.  

• Η εταιρία Deoleo, ιδιοκτήτρια των εμπορικών σημάτων λαδιού Koipe και Carbonell, μείωσε τις 

απώλειές της κατά 96% το 2019, με τελικό ποσό απωλειών 10,6 εκ. ευρώ, συγκριτικά με αυτό των 

291 εκ. του 2018. 



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

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Ιανουάριος 2020 

Σελίδα 10 από 10 

 

Άλλα Θέματα 
 

• Το Υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας διαμήνυσε μέσω της Υπουργού κας María Jesús Montero, 

ότι θα ξεκινήσει τις δράσεις του για την πράσινη φορολογία. Αρχικά, υπάρχει η πρόθεση να 

επιβληθούν δύο νέοι φόροι, ένας στα πλαστικά μίας χρήσης και ένας στις αερομεταφορές. Οι 

προτάσεις αυτές θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση τις επόμενες 15 ημέρες, με σκοπό την 

επικοινωνία με τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Στόχος είναι η μείωση του αντίκτυπου του πλαστικού 

μίας χρήσης στο περιβάλλον, οι πιο βιώσιμες μεταφορές καθώς και η ώθηση προς νέες τεχνολογίες 

με μικρότερο αποτύπωμα άνθρακα. 

• Η Διεθνής Έκθεση Ακινήτων της Μαδρίτης (SIMA) αναβάλλεται για τη δεύτερη εβδομάδα του 

Νοεμβρίου 2020. Η έκθεση ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί 7-10 Μαΐου 2020, ενώ είχαν ήδη 

επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους 154 εταιρίες.      

Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 
 

• Παρακολούθηση διεθνούς τεχνολογικής διοργάνωσης Congress & Expo Aslan 2020 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69689 

 

• Παρακολούθηση ημερίδας για τις ευκαιρίες στη διαχείριση απορριμμάτων στην Ελλάδα  

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69539 

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

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

τον Μάιο, 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/ 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69689
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69539
https://contrataciondelestado.es/
https://bde.es/
https://hellenicspanishchamber.gr/

