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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Το β’ τρίμηνο τ.έ., η οικονομία της Ισπανίας αναπτύχθηκε με χαμηλότερο ρυθμό από τον 

προβλεπόμενο και, συγκεκριμένα, κατά 0,4% σε σχέση με το α’ τρίμηνο τ.έ και 2% σε ετήσια βάση.  

• Το Γενικό Συμβούλιο Οικονομολόγων της χώρας (CGE) αναθεώρησε προς τα κάτω την ανάπτυξη 

της ισπανικής οικονομίας κατά 0,3%, από 2,2% σε 1,9%. 

• Παρά την αύξηση των μισθών κατά 5,2% το β’ τρίμηνο τ.έ., οι Ισπανοί δαπάνησαν μόνο 0,6% 

περισσότερο από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. Το ποσοστό της αποταμίευσης έφθασε υψηλό 

δεκαετίας. 

• Η Καθαρή Διεθνής Επενδυτική Θέση (Net International Investment Position) της Ισπανίας, η οποία 

μετράει το εξωτερικό χρέος της χώρας, έκλεισε το α’ εξάμηνο τ.έ. στα 978 δις ευρώ, ή 79,9% του ΑΕΠ 

της, χαμηλότερα από τα 981 δις ευρώ ή 80,6% του ΑΕΠ του αντίστοιχου εξαμήνου του 2018. 

• Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει ότι το έλλειμμα της Ισπανίας θα φθάσει στο 2,16% για το 

2019 και το ποσοστό ανεργίας δεν θα πέσει κάτω του 12,5% για μία πενταετία.  

• Ο επικεφαλής της Τράπεζας της Ισπανίας προειδοποιεί για την πτώση της καταναλωτικής πίστης και 

του ποσοστού αθέτησής της, ιδιαίτερα το τελευταίο 3μηνο, ενώ οι τιμές δεν θα αυξηθούν για τα 

τουλάχιστον 4 επόμενα χρόνια. 

• Η μείωση κατά 17,1% των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας το Σεπτέμβριο, η μεγαλύτερη σε διάστημα 

τριών ετών, επηρέασε σημαντικά τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) που σημείωσε ετήσια άνοδο 

0,1%. 

• Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η κερδοφορία των ισπανικών τραπεζών μειώθηκε στο 7,76% 

τον περασμένο Ιούνιο, αντιπροσωπεύοντας πτώση της τάξεως του 14,06% σε σχέση με πέρυσι και 

8,38% σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, γεγονός που δεν καλύπτει το κόστος του κεφαλαίου. 

• Σύμφωνα με το ΔΝΤ, η Ισπανία βελτιώνει τη δημοσιονομική της πορεία, με πρόβλεψη αύξησης 2,2% 

για το 2019 και 1,9% για το 2020, ξεπερνώντας τη Γαλλία και την Ιταλία για πρώτη φορά την τελευταία 

δεκαετία. 

• H Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμάει ότι οι πωλήσεις των εξαγώγιμων ισπανικών γεωργικών προϊόντων 

στην αμερικανική αγορά θα μειωθούν κατά 12%, ήτοι 790 εκ. ευρώ, εξαιτίας των δασμών των ΗΠΑ. 

• Τα έσοδα από τους πράσινους φόρους της Ισπανίας είναι σχεδόν 3.000 εκ. ευρώ κάτω από τον μέσο 

ευρωπαϊκό όρο, ενώ έχουν μειωθεί από 6,1% το 2002 σε 5,4% το 2017 επί των συνολικών 

φορολογικών εσόδων. 

• Κατά το τρίτο τρίμηνο τ.έ. (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος) δημιουργήθηκαν 69.400 νέες θέσεις 

εργασίας στην Ισπανία, αποτελώντας τη μικρότερη αύξηση τρίτου τριμήνου από το 2013. Ωστόσο, το 

ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 13,9%, σημειώνοντας για πρώτη φορά σε 10 χρόνια ποσοστό κάτω 

του 14%.  

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• H ισπανική χρηματιστηριακή αγορά σημείωσε μικρές διακυμάνσεις τον τρέχων μήνα, με το κλείσιμο 

του Οκτωβρίου να είναι 9.257,5, με αύξηση κατά 0,14%. 
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• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Ισπανίας κυμάνθηκε στο 0,276% στο τέλος τους μηνός. 

Στην αρχή του Οκτωβρίου η απόδοση είχε διαμορφωθεί στο 0,17%. 

• Η ισπανική τράπεζα BBVA διαμοίρασε 0,10 ευρώ ανά μετοχή στις 15 Οκτωβρίου.  

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Τράπεζες 

 

• Η ισπανική Renta 4 Banco, αγόρασε τα δικαιώματα πώλησης αξιών της γαλλικής BNP Paribas στην 

Ισπανία.  

• Η πιστοληπτική αξιολόγηση της ισπανικής τράπεζας CaixaBank από την Fitch, παραμένει 

αμετάβλητη στο BBB+. 

• Η πιστοληπτική ικανότητα της ισπανικής τράπεζας Abanca από τη Moody’s, αυξήθηκε από Ba2 σε 

Ba1. 

• Το 74% των δανείων της τράπεζας BBVA χορηγείται μέσω του διαδικτύου.  

• Ο όμιλος Santander θα κατασκευάσει το νέο του συγκρότημα κτιρίων στο Λίβερπουλ του Ηνωμένου 

Βασιλείου, για το οποίο θα επενδύσει 84 εκ. ευρώ. 

• Οι αναλυτές της ομάδας της CaixaBank υποστηρίζουν ότι η συγχώνευση της Bankia με την Banco 

Sabadell είναι πιο ελκυστική, από ότι με την τράπεζα BBVA. 

• Ο όμιλος Santander επενδύει κεφάλαια σε εταιρείες που προωθούν την ισότητα των φύλων στην 

Ισπανία, με στόχο την υπεράσπιση της παρουσίας γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις στις εταιρίες. 

• Η ισπανική CaixaBank επεκτείνει τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε όλη τη δραστηριότητά της, 

όπως τα γραφεία και τα ΑΤΜ, με σκοπό την προσαρμογή στις επιχειρηματικές ανάγκες κάθε πελάτη 

και τη μείωση του κινδύνου με τους πελάτες. 

Ενέργεια 

 

• Η ισπανική Endesa αποφάσισε να σταματήσει τη λειτουργία των δύο κέντρων παραγωγής ενέργειας 

μέσω γαιάνθρακα: αυτή του As Pontes στη Λα Κορούνια και του Litora στην Αλμερία. Συνολικά, στην 

Ισπανία, τρία αντίστοιχα κέντρα θα παραμείνουν σε λειτουργία. 

• Η Naturgy θα εξαγοράσει το 34% της συμμετοχής της Cepsa στην Medgaz, φθάνοντας έτσι τη 

συνολική της συμμετοχή στο 49%. 

• Η ισπανική ενεργειακή Iberdrola σχεδιάζει τη δημιουργία υπεράκτιου αιολικού πάρκου στις Η.Π.Α., 

1.200 MW. 

• Η ισπανική ενεργειακή Repsol εγκαινίασε τον ισχυρότερο σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 

στην Ευρώπη, ο οποίος βρίσκεται στην κοινότητα της Abanto-Zierbena. Διαθέτει τέσσερις 

τερματικούς σταθμούς έως 400 kW και επιτρέπει τη φόρτιση σε πέντε έως δέκα λεπτά. 

• H ισπανική εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Viesgo εγκαινίασε ένα καινούριο αιολικό πάρκο 

με ισχύ 24 MW, στην πόλη Cádiz, επένδυσης ύψους 23 εκ. ευρώ. 

• H ισπανική ενεργειακή Siemens Gamesa θα κατασκευάσει αιολικό πάρκο 250 MW στην Αίγυπτο, το 

οποίο θα αρχίσει να λειτουργεί το 2021 και θα περιλαμβάνει 96 ανεμογεννήτριες.  

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Naturgy περιλαμβάνεται στο Δείκτη Dow Jones για τη Βιωσιμότητα 

(DJSI) εδώ και 15 συνεχόμενα χρόνια. 
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• Η ισπανική ενεργειακή Cepsa δημιουργεί το πρώτο δίκτυο πρατηρίων καυσίμων στο Μαρόκο, από 

κοινού με την εταιρία Derhem Holding, επενδύοντας 120 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική ενεργειακή Enagás αύξησε τα κέρδη της κατά  2,3% τους πρώτους μήνες τρέχοντος έτους, 

ήτοι 333 εκ. ευρώ, λόγω της καλής απόδοσης των εταιριών της στο εξωτερικό και θα ιδρύσει νέα 

εταιρία, την EnaGas Renovable, σχετικά με δραστηριότητες με ανανεώσιμα αέρια. 

Εργασία 

 

• Η ανεργία στην Ισπανία το Σεπτέμβριο αυξήθηκε κατά 0,45% σε μηνιαία βάση, φθάνοντας, ωστόσο, 

τους λιγότερους άνεργους για τον συγκεκριμένο μήνα από το 2008. 

• Στην Ισπανία, μεταξύ των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών, η Google αμείβει με το μεγαλύτερο μέσο 

μισθό ανά εργαζόμενο, ο οποίος φθάνει τις 180.574 ευρώ ετησίως. 

• Η δημόσια ισπανική επιχείρηση ταχυδρομικών υπηρεσιών Correos, θα προσλάβει 4.055 

εργαζομένους σε όλες τις Κοινότητες της Ισπανίας. Αποτελεί τη μεγαλύτερη προσφορά θέσεων 

εργασίας στην Ισπανία, την τελευταία δεκαετία. 

• Η μάρκα ένδυσης Venca, θα μειώσει το προσωπικό της κατά 68 άτομα, ενώ θα κλείσει και το 

κατάστημά της στη Ronda Universidad της Βαρκελώνης. 

 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Το Mercadona έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων μεταξύ των σουπερμάρκετ που 

δραστηριοποιούνται στην Ισπανία, το οποίο φθάνει το 25,8% του συνόλου. Στη δεύτερη θέση 

βρίσκεται το Carrefour και στην τρίτη το Día, με ποσοστά 8,7% και 6,6% αντίστοιχα.  

• Η αμερικάνικη βιομηχανία παραγωγής καλωδίων General Cable, ανακοίνωσε ότι θα κλείσει δύο 

εργοστάσιά της στην Βαρκελώνη, στο Manlleu και στο Montcada I Reixac. 

• Η ισπανική πολυεθνική εταιρία Indra εξαγόρασε το 100% της ισπανικής νεοφυούς επιχείρησης 

Afterbanks, η οποία επιτρέπει το συγχρονισμό όλων των τραπεζών των πελατών της για την 

πραγματοποίηση γρήγορων και ασφαλών πληρωμών.  

• Η ισπανική ενεργειακή Repsol, εξαγόρασε το 40% της United Oil Company, θυγατρικής της United 

Global Limited, προκειμένου να διανέμει τα προϊόντα της στην αγορά της Σιγκαπούρης, της 

Ινδονησίας, της Μαλαισίας και του Βιετνάμ. 

• Ο ισπανικός όμιλος El Corte Inglés θα δημιουργήσει νέα εταιρία ακινήτων με την ονομασία El Corte 

Inglés Real Estate. Η απόφαση αυτή προέρχεται από την αδυναμία του ομίλου να πωλήσει 91 ακίνητα 

της κατοχής του. 

• Η αρωματοποιία Marionnaud αποχωρεί από την Ισπανία, κλείνοντας και τα 47 της καταστήματα στη 

χώρα.  

• Η σουηδική εταιρία ασφάλειας Securitas, θα κατασκευάσει στη Βαρκελώνη το δεύτερο κέντρο των 

δραστηριοτήτων της στην Ισπανία, συνολικής έκτασης 3.330 τ.μ. και συνολικής επένδυσης 30 εκ. 

ευρώ. 

• Η εταιρίας υπηρεσιών ταξί Free Now προτείνει ρυθμιστικά μέτρα για τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας και υπολογίζει ότι ο αντίκτυπος της φιλελευθεροποίησης του τομέα των ταξί στην 

Ισπανία θα είναι 214 εκ. ευρώ. 

• Ο οίκος αξιολόγησης Fitch μείωσε την πιστοληπτική ικανότητα της ισπανικής κατασκευαστικής OHL, 

από B+ σε CCC+, εξαιτίας κινδύνου αθέτησης πληρωμών.  
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• H ισπανική εταιρία ACS θα αναλάβει την επέκταση και τη βελτίωση ενός αυτοκινητόδρομου στο Τέξας 

των Ηνωμένων Πολιτειών, για το ποσό των 1,81 δις ευρώ. 

• Η εταιρία AliExpress του κινεζικού ομίλου Alibaba, ανοίγει την πλατφόρμα της στις ισπανικές 

επιχειρήσεις που θέλουν να κάνουν πωλήσεις εκτός Ισπανίας, με χρέωση προμηθειών ύψους 5% και 

8%. Ο ισπανικός όμιλος El Corte Inglés διαθέτει ήδη επτά καταστήματα στη πλατφόρμα. 

• Η ισπανική εταιρία πώλησης ακινήτων Habitat Inmobilaria, θα φτάσει τις 4.000 πωλήσεις κατοικιών 

έως το τέλος του έτους. 

• Η ισπανική εταιρία διαχείρισης διοδίων Albertis απέκτησε το 50,1% του δυτικού οδικού δικτύου (RCO) 

του Μεξικό, για 1,5 δις. 

• Η ισπανική ασφαλιστική Mapfre, ξεπέρασε τους 900.000 ασφαλισμένους στον τομέα της υγείας. 

• Το κέρδος του ισπανικού ομίλου Inditex στο Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 55% το 2018 παρά τις 

πωλήσεις ρεκόρ που έφθασαν τα 1.067 εκατομμύρια, μία βελτίωση άνω του 10%, ενώ η Zara 

σημείωσε το χαμηλότερο κέρδος της από το 2011 λόγω της αύξησης του κόστους πωλήσεων και 

μόνο η Massimo Dutti, βελτίωσε την αποδοτικότητά της. 

• Η ισπανική φαρμακευτική Faes Farma υπέγραψε σύμβαση για την αγορά του 100% των μετοχών 

του ιατρικού εργαστηρίου BCN, που εδρεύει στην Κολομβία, με επένδυση ύψους 20 εκ. ευρώ. 

• Οι αεροπορικές εταιρίες Ryanair, Vueling, Air Europa και Iberia ωφελήθηκαν από την πτώχευση της 

εταιρίας Thomas Cook και σημείωσαν άνοδο στη μεταφορά ταξιδιωτών το Σεπτέμβριο στην Ισπανία. 

• Η αμερικανική εταιρία Costco ενίσχυσε τις πωλήσεις της βενζίνης χαμηλού κόστους στην Ισπανία 

κατά 28%, δηλαδή 145 εκ. ευρώ το 2018. 

• Η εταιρία μεταφορών Uber επιδιώκει την ενσωμάτωση στην πλατφόρμα της, της πώλησης εισιτηρίων 

μετρό και λεωφορείων στην Ισπανία, με πρώτη ενδεχόμενη εισαγωγή στη Μαδρίτη. 

• Ο ισπανικός όμιλος Inditex κατέγραψε, για το 2018, το 69% των κερδών από την ασφάλιση των 

καταστημάτων της και εταιρεία αντασφάλισής της κέρδισε 23,3 εκ. ευρώ. 

• Σύμφωνα με έρευνα του OMD, η εταιρία Mercadona κατατάσσεται στη κορυφή της λίστας με τις πιο 

δημοφιλείς επωνυμίες στους καταναλωτές. 

• Η ισπανική εταιρία διαχείρισης αερολιμένων Aena υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με την Capital 

Airports Holding, τη μεγαλύτερη εταιρία αερομεταφορών στην Κίνα, δεδομένης της αυξανόμενης 

κίνησης μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. 

Τουρισμός   

 

• Η εταιρεία χαμηλού κόστους Norwegian, θα συνεχίσει τελικά να πραγματοποιεί πτήσεις στις Κανάριες 

Νήσους και συγκεκριμένα στην Τενερίφη και στη Γκραν Κανάρια, εξαιτίας της πτώχευσής της Thomas 

Cook. Η εταιρία είχε δηλώσει ότι θα αποχωρούσε από τα δύο αυτά νησιά το Νοέμβριο. 

• Περί τα 500 ξενοδοχεία αναμένεται να κλείσουν στην Ισπανία, εξαιτίας της κατάρρευσης της Thomas 

Cook, σύμφωνα με την Ισπανική Συνομοσπονδία Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων 

(CEHAT).  

• Ο ισπανικός όμιλος ξενοδοχείων NH Hotel Group χαρακτηρίστηκε ως ο τέταρτος καλύτερος όμιλος 

του κλάδου παγκοσμίως, στη βιωσιμότητα. 

• Σύμφωνα με τη Γενική Διευθύντρια της Rui Hotels, η μείωση των τουριστών στις Βαλεαρίδες Νήσους, 

εξαιτίας της πτώχευσης της Thomas Cook, είναι θετικό στοιχείο, καθώς στα συγκεκριμένα νησιά οι 

τουρίστες ήταν περισσότεροι από όσους μπορούσαν να απορροφήσουν τα συγκεκριμένα νησιά. 

• Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η Ισπανία θα χάσει 223.000 τουρίστες έως και το τέλος του Δεκεμβρίου, με 

τις μεγαλύτερες απώλειες να έχουν οι Κανάριες και οι Βαλεαρίδες Νήσοι. 
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• Ο πολυτελής τουρισμός θα αυξηθεί, σύμφωνα με προβλέψεις, για τους Ισπανούς τουρίστες, κατά 

6,2% τα επόμενα 10 χρόνια σε σύγκριση με 4,8% για τον συνολικό τουριστικό τομέα. 

• Η αυστραλιανή εταιρία Camplify επενδύει στην Ισπανία, προσφέροντας πλατφόρμα ενοικίασης 

τροχόσπιτων από ιδιώτες. Υπόσχεται εισόδημα 20.000 ευρώ ετησίως για την ενοικίαση τροχόσπιτου 

και αναμένει να έχει 1.700 οχήματα σε δύο χρόνια. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η γερμανική Free Now, ανοίγει στη Βαρκελώνη το πρώτο της τεχνολογικό κέντρο εκτός Γερμανίας. 

Θα επενδύσει 30 εκ. ευρώ σε διάστημα πέντε ετών ενώ αρχικά θα απασχολήσει 100 εργαζομένους, 

οι οποίοι αναμένονται να αυξηθούν στους 150 έως το 2020. 

• Η ισπανική νεοφυής εταιρία Smart Protection, η οποία ασχολείται με την πάταξη της ηλεκτρονικής 

πειρατείας, χρηματοδοτείται με 5,2 εκ. ευρώ από την εταιρία κεφαλαίων Nauta Capital. Επίσης, η 

Smart Protection θα ανοίξει, το τελευταίο τρίμηνο του 2020, γραφείο στις Η.Π.Α.. 

• Η επιχείρηση ηλεκτρονικών εμβασμάτων Remitly, θα ξεκινήσει τη δραστηριότητά της στην Ισπανία. 

Σύμφωνα με την εταιρεία, η Ισπανία, λόγω του μεγάλου αριθμού μεταναστών που διαβιούν στη χώρα, 

πραγματοποιεί εμβάσματα συνολικής αξίας 16 δις ευρώ κάθε έτος.  

• H MásMóvil είχε 66.000 νέες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας το μήνα Ιούλιο, η Vodafone 35.200 και η 

Telefónica 7.100. Ζημιωμένη κατά 5.600 συνδέσεις ήταν η Orange.  

• Η ισπανική εφαρμογή ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό για μικρές αποστάσεις, Cabify, επιτρέπει 

στους επαγγελματίες οδηγούς ταξί να χρησιμοποιούν την εφαρμογή αυτή για τρεις μήνες, χωρίς να 

πληρώνουν προμήθεια.  

• Η ισπανική νεοφυής επιχείρηση Bnext, η οποία δραστηριοποιείται στο τομέα της χρηματοοικονομικής 

τεχνολογίας (fintech), απέσπασε χρηματοδότηση 22 εκ. δολαρίων Η.Π.Α.. Αποτελεί τη μεγαλύτερη 

χρηματοδότηση ισπανικής εταιρίας έως και σήμερα. 

• Η εταιρία ανάλυσης δεδομένων Mixpanel θα επενδύσει 40 εκ. ευρώ στην Ισπανία, σε βάθος 

δεκαετίας. Η εταιρία έχει τα κεντρικά της για την Ευρώπη στη Βαρκελώνη.  

• Η Orange θα παρέχει συνδεσιμότητα διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων σε 1.227 σχολεία της Κοινότητας 

της Μαδρίτης. Η συνολική παροχή ανέρχεται στα 14 εκ. ευρώ και χρηματοδοτείται από την Κοινότητα 

της Μαδρίτης, του κρατικού Red.es μέσω ευρωπαϊκών και κρατικών κεφαλαίων. 

• Η Vodafone θα προωθήσει το δίκτυο 5G σε άλλες 32 πόλεις της Ισπανίας κατά το πρώτο εξάμηνο 

του 2020, βάσει του πληθυσμιακού κριτηρίου, ενώ ήδη η εν λόγω κάλυψη υπάρχει σε 15 διαφορετικές 

πόλεις. 

• Η Cellnex αγόρασε τους πύργους της Arqiva στο Ηνωμένο Βασίλειο για 2,24 δις ευρώ,  

πραγματοποιώντας αύξηση κεφαλαίου ύψους 2,5 δις ευρώ. Η αγορά περιλαμβάνει την ενσωμάτωση 

7.400 κεραιών τηλεπικοινωνίας και τα εμπορικά δικαιώματα άλλων 900 κεραιών τηλεπικοινωνίας σε 

ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο. 

• H ισπανική πολυεθνική εταιρία τεχνολογίας Indra θα ηγηθεί ενός ευρωπαϊκού μακροπρόθεσμου 

σχεδίου με στόχο την υιοθέτηση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και της τεχνητής νοημοσύνης 

που θα επιτρέψουν την προσφορά νέων προηγμένων υπηρεσιών, μεταξύ άλλων, για τις μεταφορές, 

την υλικοτεχνική υποδομή, τις κατασκευές, την εποπτεία ή τη γεωργία. 

• Τα έσοδα της συνδρομητικής τηλεόρασης στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 2,6% και οι συνδρομητές 

κατά 2,1%, ενώ τα έσοδα της δωρεάν τηλεόρασης μειώθηκαν κατά 1,1%. 
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• Η ισπανική εταιρία Artica ελέγχει τα κεντρικά συστήματα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

συνάπτοντας συμφωνίες με τεράστιες αμερικανικές εταιρίες για τον καλύτερο έλεγχο των 

πληροφορικών συστημάτων της διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο κατά 18,3%, συνολικά όμως, για τους πρώτους 

εννέα μήνες τ.έ. έχουν πωληθεί 7,4% λιγότερα αυτοκίνητα από ότι την ίδια περίοδο του 2018. 

• Στο εργοστάσιο της Mercedes-Benz στην Vitoria της Ισπανίας, δεν θα υπάρξει περαιτέρω μείωση της 

παραγωγής, επομένως έως και το τέλος τ.έ. θα παραχθούν συνολικά 143.700 αυτοκίνητα.  

• Η ισπανική εταιρία πώλησης αυτοκινήτων μέσω διαδικτύου Clicars, έπειτα από τρία χρόνια 

λειτουργίας της, είναι κερδοφόρα και ευελπιστεί, το 2021, να πωλήσει 10.000 αυτοκίνητα. 

• Ο όμιλος PSA, στον οποίο ανήκουν οι μάρκες αυτοκινήτων Opel, Citroen, Peugeot, Vauxhall, 

προβλέπει ότι το 2020 θα είναι σε θέση να κατασκευάζει ένα πλήρες ηλεκτροκίνητο μοντέλο, σε κάθε 

ένα από τα 3 εργοστάσια που διατηρεί στην Ισπανία. 

• Ο όμιλος Volkswagen στην Ισπανία, στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 

20% σε 5 χρόνια. 

• H μεγαλύτερη ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία Seat διέκοψε την παραγωγή την Παρασκευή 18/10, 

εξαιτίας της γενικής απεργίας στην Καταλονία, με αποτέλεσμα τη μείωση παραγωγικότητας κατά 

3.500 αυτοκίνητα λιγότερο. 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Η παραγωγή τομάτας στην Κοινότητα της Εξτρεμαδούρα αναμένεται να φθάσει τους 95.000 τόνους 

ανά εκτάριο, 5.000 τόνοι περισσότερο από το 2018. Αυξημένη αναμένεται να είναι και η τιμή τους. 

• Η τιμή γάλακτος του Ισπανού παραγωγού είναι 31,07 ευρώ ανά 100 λίτρα, το οποίο είναι 7,28% 

χαμηλότερο από τη μέση τιμή της Ε.Ε. 

• 13 εργοδότες του τομέα τροφίμων και ποτών στην Ισπανία δημιούργησαν πλατφόρμα με σκοπό τη 

διαμαρτυρία στην ισπανική κυβέρνηση αλλά και στην ΕΕ, για το θέμα της επιβολής δασμών από τις 

ΗΠΑ στα γεωργικά προϊόντα, ενώ εκτιμούν απώλεια περισσότερων των 5.000 θέσεων εργασίας στην 

Ισπανία, αν δεν αρθούν οι δασμοί. 

• Οι εταιρίες ζυθοποιίας και οι καλλιεργητές κάνουν προσπάθειες βελτίωσης της παραγωγής λυκίσκου, 

του κύριου συστατικού για τη μπύρα, ενώ το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων 

δίνει χορηγίες για την ενίσχυση της παραγωγής, δεδομένου ότι η Ισπανία είναι ο έκτος παραγωγός 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Άλλα Θέματα 
 

• Εγκρίθηκε στις 3 Οκτωβρίου η παροχή συνολικού ποσού 4,31 δις ευρώ από το ισπανικό Υπουργείο 

Οικονομικών για τη χρηματοδότηση των Κοινοτήτων της Ισπανίας.  

• Η ισπανική ένωση κατασκευαστικών εταιριών και αντιπροσωπειών Seopan πρότεινε την επένδυση 

730 εκ. ευρώ για τη βελτίωση του επαρχιακού δικτύου με σκοπό τη μείωση των ατυχημάτων, ενώ 
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προβλέπει ότι με την εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων, θα προληφθούν 69 θανατηφόρα 

ατυχήματα για τα επόμενα 3 χρόνια.  

• Οι πωλήσεις κατοικιών σημείωσαν πτώση κατά 21% τον περασμένο Αύγουστο, συγκριτικά με τον 

ίδιο μήνα του 2018, σε όλες τις αυτόνομες κοινότητες της χώρας, γεγονός που δεν έχει ξανασυμβεί 

από το 2014. Μεταξύ των αιτιών, βρίσκεται ο νέος νόμος περί στεγαστικών δανείων και ο γενικότερος 

περιορισμός του κλάδου. 

• Σύμφωνα με έρευνα της Credit Suisse, το ποσοστό των γυναικών CEO στις επιχειρήσεις βρίσκεται 

μόλις στο 5% παγκοσμίως, ενώ η παρουσία τους στα διοικητικά συμβούλια φτάνει το 20,6%. Η 

Ισπανία βρίσκεται στο μέσο της κατάταξης των χωρών, με το ποσοστό του 18,5% το 2016 να έχει 

αυξηθεί σε 23,8% το 2019, υπερβαίνοντας το διεθνή μέσο όρο. 

• Η υπηρεσιακή κυβέρνηση της Ισπανίας θα αυξήσει τη χρηματοδότηση σε 700 εκ. ευρώ, ως 

προσωρινό μέτρο, για την αντιστάθμιση των απωλειών από την πτώχευση του ομίλου ταξιδιών 

Thomas Cook, ενώ 23 εκ. θα διατεθούν συγκεκριμένα για τις Κανάριες και Βαλεαρίδες Νήσους. 

• Ο τομέας χημικών προϊόντων της Ισπανίας μειώνει τις προβλέψεις ανάπτυξής του στο 1,9%, στα 

69,000 εκ. ευρώ για το 2020, λόγω της αβεβαιότητάς του Brexit και του εμπορικού πολέμου. 

• Η υπηρεσιακή Κυβέρνηση Sanchez υποσχέθηκε αυξήσεις της τάξεως του 2% στους μισθούς των 

δημοσίων υπαλλήλων από τον Ιανουάριο του 2020 και στις συντάξεις 0,9%. 

• Η ισπανική κυβέρνηση αναζητά αγοραστές για τις επιχειρήσεις της Thomas Cook και έχει έρθει ήδη 

σε επαφή με διεθνείς εταιρίες για την πώληση παραγωγικών μονάδων ενώ προβλέπει τη μεταφορά 

μέρους των εργαζομένων που είχαν απολυθεί από την πτώχευση του ομίλου. 

• Η γενική απεργία στην Καταλονία την Παρασκευή 18/10 παρέλυσε, μεταξύ άλλων, τους τομείς των 

μεταφορών, της βιομηχανίας και του εμπορίου. 

Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 
 

• Παρακολούθηση διεθνούς έκθεσης Διαδικτύου των Πραγμάτων, IoT Solutions World 

Congress 2019. 

 

Η μεγαλύτερη διεθνής έκθεση για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκε από 

29 έως 31 Οκτωβρίου τ.έ. στον εκθεσιακό χώρο της Fira Barcelona στη Βαρκελώνη. Η Hetia (Ένωση 

Ελληνικών Εταιρειών Αναδυόμενων Τεχνολογιών), σε συνεργασία με το Enterprise Greece και το 

Corallia και την υποστήριξη του Συνδέσμου Εφαρμογών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος και του 

Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, διοργάνωσαν επιτυχώς την 4η διεθνή συμμετοχή στην εν λόγω διεθνή 

έκθεση ψηφιακής τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής με οκτώ συμμετέχουσες ελληνικές 

εταιρείες. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68090 

 

• Παρακολούθηση διεθνούς έκθεσης φρούτων και λαχανικών, Fruit Attraction 2019. 

 

Η ενδέκατη Διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανικών Fruit Attraction διοργανώθηκε από 22 έως και 

24 Οκτωβρίου τ.έ. στη Μαδρίτη στο χώρο της Ifema, επίσημου διοργανωτή εκθέσεων της πόλης, σε 

συνεργασία με την ισπανική Ομοσπονδία Παραγωγών- Εξαγωγών Φρούτων και Λαχανικών 

(FEPEX). Τα εγκαίνια της έκθεσης που αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες κλαδικές διοργανώσεις που 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68090
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λαμβάνουν χώρα στην Ευρώπη ετησίως, πραγματοποίησε ο υπηρεσιακός Ισπανός Υπουργός 

Γεωργίας Αλιείας και Τροφίμων κ. D. Luis Planas. Η ελληνική συμμετοχή, η οποία πραγματοποιήθηκε 

για τρίτη χρονιά, ανήλθε συνολικά σε 33 επιχειρήσεις και οργανισμούς. Το Project FRESKON 

GREECE, η πρωτοβουλία του διεθνούς εμπορικού γεγονότος φρούτων και λαχανικών FRESKON 

που διοργανώνει ο ελληνικός φορέας ΔΕΘ-HELEXPO κατασκεύασε με επιτυχία για τρίτη χρονιά το 

ελληνικό περίπτερο, στο οποίο συμμετείχαν 21 επιχειρήσεις καθώς και η Περιφέρεια Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68038 

 

• Παρακολούθηση ενημερωτικού πρωινού για το μέλλον του τομέα των ασφαλιστικών 

εταιρειών. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε το ανωτέρω ενημερωτικό πρωινό, του οποίου κ. 

ομιλητής ήταν ο κ. José Manuel Inchausti Pérez, αντιπρόεδρος της μεγαλύτερης ασφαλιστικής της 

Ισπανίας, Mapfre. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67801 

 

• Παρακολούθηση ενημερωτικής ημερίδας για τις προκλήσεις της κοινής εμπορικής πολιτικής. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε την ανωτέρω ενημερωτική ημερίδα, την οποία 

διοργάνωσε το Βασιλικό  Ινστιτούτο  Διεθνών  και Στρατηγικών Μελετών Elcano. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67801 

  

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

World Business Forum (Διεθνές Επιχειρηματικό Φόρουμ) 

5-6 Νοεμβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Biocultura (Έκθεση για την Οικολογική Γεωργεία) 

7-10 Νοεμβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Packaging Innovations (Διεθνής Έκθεση Σκαφών και Ιστιοπλοϊκών) 

13-14 Νοεμβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Logistics and Distribution (Διεθνής Έκθεση Αλυσίδας Διανομής) 

13-14 Νοεμβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68038
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67801
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67801
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Eat2Go (Έκθεση για κατ’ οίκων παράδοση φαγητού) 

13-15 Νοεμβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Vendiberica (Έκθεση για την αυτοματοποίηση της εστίασης) 

13-15 Νοεμβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Smart Mobility Congress (Διεθνής Έκθεση Κινητικότητας) 

19-21 Νοεμβρίου, FIRA Barcelona, Βαρκελώνη 

 

Smart City Expo World Congress (Διεθνής Έκθεση για την Τεχνολογική Ανάπτυξη 

των πόλεων) 

19-21 Νοεμβρίου, FIRA Barcelona, Βαρκελώνη  

 

Metalmadrid (Διεθνής Έκθεση για την βιομηχανία μετάλλου) 

27-28 Νοεμβρίου, 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/ 

 

 

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

