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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕ), η Ισπανία είναι η δεύτερη πιο επικερδής 

ευρωπαϊκή χώρα αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις, καθώς το 2019 επενδύθηκαν 

συνολικά στην χώρα 8,9 δις ευρώ. 

• Σύμφωνα με τη μακροοικονομική έκθεση της ισπανικής Κυβέρνησης, η οικονομική ανάπτυξη της 

χώρας υπολογίζεται στο 1,6% τ.έ., ενώ η ανεργία θα κυμανθεί στο 13,6%.  

• Με βάση τα στοιχεία της Janus Henderson Global Dividend Index, η Ισπανία είναι η 4η χώρα στην 

Ευρώπη με τη μεγαλύτερη διανομή μερισμάτων. Συγκεκριμένα, οι εταιρίες της χώρας κατέβαλαν 

21,49 δις ευρώ, σημειώνοντας συνολική αύξηση 4,2%.  

• Οι Αυτόνομες Κοινότητες Αστούριας και Βαλένθια σημείωσαν τη μεγαλύτερη άνοδο μεταξύ των 

κοινοτήτων της Ισπανίας το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Airef. Η οικονομία τους αναπτύχθηκε 

κατά 2,2% και 2,1% αντίστοιχα, ενώ πίσω τους βρίσκεται η Μαδρίτη με 2%. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• O χρηματιστηριακός δείκτης Ibex της Ισπανίας, σημείωσε την μεγαλύτερη αύξηση του από τις 23 

Μάιου 2018, ξεπερνώντας τις 10.000 χρηματιστηριακές μονάδες, στις 17 Φεβρουαρίου τ.έ. 

  

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Τράπεζες 

 

• Ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος της BBVA ανακοίνωσε ότι αναμένει αύξηση των εσόδων από τις 

κύριες θυγατρικές της το τρέχον έτος, παρά την πτώση των εσόδων εντός του 2019, εξαιτίας των 

νέων ρυθμίσεων που εφαρμόστηκαν στις θυγατρικές της με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Συγκεκριμένα, οι απώλειες προ φόρων έφθασαν τα 911 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική τράπεζα CaixaBank, ανακοίνωσε κέρδη μειωμένα κατά 14%, λόγω της εσωτερικής 

αναδιοργάνωσης που πραγματοποίησε εντός του 2019.  

• Η ίδια τράπεζα, ξεπέρασε την BBVA σε αριθμό χρηστών της πλατφόρμας στιγμιαίας πληρωμής 

Bizum. Στα τέλη του 2019, είχε ήδη 1,3 εκ. χρήστες και κατέγραψε περισσότερες από 20 εκ. 

συναλλαγές συνολικής αξίας 862,5 εκ. ευρώ. Τα δεδομένα αυτά την καθιστούν την τράπεζα με το 

μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, κατέχοντας το 21,3% των χρηστών. 

• H VidaCaixa ασφαλιστική εταιρία της ισπανικής CaixaBank, κατέγραψε κέρδη το 2019, ύψους 795 

εκ. ευρώ, αριθμοί που αναλογούν σε αύξηση 20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

• Ο τραπεζικός τομέας της Ισπανίας κατέγραψε μειωμένα κέρδη κατά 19% σε σχέση με το 

προγενέστερο έτος, καθώς οι μεγαλύτερες τράπεζες της χώρας (Santander, BBVA, CaixaBank) είχαν 

υπέρογκα κόστη, για διαφορετικούς λόγους η κάθε μία. Μάλιστα, εάν αφαιρέσει κανείς τα κόστη αυτά 

από τον προϋπολογισμό του 2019, τότε τα κέρδη των σημαντικότερων τραπεζών θα είχαν αυξηθεί 

κατά 3,93%. 
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• Η Openbank, η διαδικτυακή τράπεζα του ομίλου Santander, ξεκίνησε την παρουσία της στην 

Πορτογαλία, προσφέροντας μηδενικές χρεώσεις και επιτόκιο ύψους 2%, με σκοπό την προσέλκυση 

πελατών. 

• Ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος Sabadell κέρδισε 768 εκ. ευρώ το 2019, το οποίο αντικατοπτρίζεται 

σε μία αύξηση της τάξεως του 134% σε σύγκριση με το 2018. Η μεγάλη αύξηση των κερδών οφείλεται 

και στην υπερκέραση της κρίσης που βίωσε η βρετανική θυγατρική της, τράπεζα TSB.  

• Η ισπανική τράπεζα Mediolanum κατέγραψε κέρδη το 2019 ύψους 9,1 εκ. ευρώ, δηλαδή 17,9% 

περισσότερα από το προηγούμενο έτος. Επίσης, οι πόροι από τις κινήσεις των πελατών ανήλθαν σε 

5,9 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση ύψους 24,4%.  

• H ισπανική τράπεζα Laboral Kutxa ανακοίνωσε κέρδη ύψους 138 εκ. ευρώ το 2019, ήτοι 3% αυξημένα 

σε σχέση με το περασμένο έτος. Η πιστωτική δραστηριότητα αυξήθηκε κατά 4,8% ξεπερνώντας τα 

13,8 δις ευρώ.  

• Η τράπεζα της Ανδόρρας έκλεισε το 2019 με αύξηση στα κέρδη της, ύψους 12,5%, ήτοι 112 εκ. ευρώ. 

ενώ επίσης παρουσίασε αύξηση στα κεφάλαια που διαχειρίζεται κατά 11%, ή 4,9 δις ευρώ. 

 

Ενέργεια 

 

• Η ισπανική Iberdrola ξεκίνησε την κατασκευή του πρώτου ηλιακού πάρκου στην περιοχή Aragón, 

στην κοινότητα Azaila. To πάρκο θα έχει χωρητικότητα 50 MW και θα δημιουργήσει 140 νέες θέσεις 

εργασίας. 

• Η Siemens προχώρησε στην εξαγορά του 8,07% της Gamesa από την ισπανική Iberdrola έναντι 1,1 

δις ευρώ. Η τιμή αυτή αντιστοιχεί σε 20 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή 4,22 ευρώ περισσότερο από την 

αξία της στο πλαίσιο στης αγοράς. 

• Η συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ΑΕΠ της Ισπανίας έφτασε στο 10% το 2018, 

δηλαδή στα 10,5 δις ευρώ.     

• Σύμφωνα με την Deloitte, οι εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας Endesa, Iberdrola, HC και Viesgo έχουν 

επενδύσει 11 δις ευρώ στην Ισπανία από το 2016 έως το 2018. Το γεγονός αυτό κατατάσσει την 

Ισπανία τρίτη σε επενδύσεις των συγκεκριμένων εταιριών παγκοσμίως. 

• Ο όμιλος ACS, που δραστηριοποιείται στην ενέργεια, ανακοίνωσε την κατασκευή φωτοβολταϊκών 

εγκαταστάσεων στην Ισπανία ενεργειακής αξίας 3.200 MW. Οι εν λόγω εγκαταστάσεις θα ανεγερθούν 

στις Μάλαγα, Μπούργκος και Βαλένθια.  

• H Naturgy προχώρησε σε πώληση στην Iberdrola των εγκαταστάσεων αιολικής ενέργειας που κατέχει 

στην περιοχή La Rioja έναντι 40 εκ. ευρώ. 

• H ισπανική Repsol ανακοίνωσε απώλειες για το 2019, εξαιτίας της σημαντικής πτώσης της τιμής του 

αργού πετρελαίου και του αερίου.  

Εργασία 

 

• Το Γενικό Συμβούλιο Οικονομολόγων της Ισπανίας (CGE) χαρακτήρισε ‘’πολύ υψηλή’’ την αύξηση 

του κατώτατου μισθού που αποφάσισε η νέα Κυβέρνηση. Ωστόσο, εξακολουθεί να εκτιμά ότι το ΑΕΠ 

της χώρας θα αυξηθεί κατά 1,6% το τρέχον έτος, παρά τη δυσκολία που θέτει η αύξηση στην 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.  
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• Σύμφωνα με τα υπουργεία Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης της Ισπανίας, η ανάπτυξη της 

εργασίας σημείωσε πτώση 2% τον μήνα Ιανουάριο για πρώτη φορά μετά την ανάκαμψη της αγοράς 

εργασίας το 2014. Επίσης, η κοινωνική ασφάλιση έχασε 244.044 συνεισφέροντα μέλη, σημειώνοντας 

τη μεγαλύτερη μείωση από το 2013 και έπειτα. 

• Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας, σε έρευνα έως το έτος 2017, 

διαπιστώθηκε ότι το μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων μειώνεται για 4η συνεχή χρονιά. 

Παρότι ο μέσος μηνιαίος μισθός των γυναικών φτάνει τα 476,44 ευρώ, ήτοι 10 ευρώ υψηλότερος από 

τους άνδρες, οι τελευταίοι απολαμβάνουν 5.800 ευρώ υψηλότερα έσοδα ετησίως κατά μέσο όρο. 

Επιπλέον, το 1,8% συνεχίζει να κυνηγά διευθυντικές θέσεις έναντι του 3,1% των ανδρών, στο πλαίσιο 

όμοιων θέσεων εργασίας. 

• Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΑΤΑ) της Ισπανίας, το ποσοστό των 

νέων επιχειρηματιών ηλικίας κάτω των 35 ετών, σημειώνει μείωση ύψους 26% την τελευταία δεκαετία. 

Το αποτέλεσμα αυτό, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την προσπάθεια της ένωσης να ενισχύσει την 

νεανική επιχειρηματικότητα.    

• Η ισπανική τράπεζα Ibercaja, στο πλαίσιο της αναγκαίας μείωσης των κοστών της, ανακοίνωσε τη 

μείωση του προσωπικού της κατά 10%, ήτοι 500 εργαζομένων, και το κλείσιμο 100 καταστημάτων 

της. 

• Η Primark αύξησε τον κατώτατο μισθό στους υπαλλήλους της, ύστερα και από την ανακοίνωση 

ανάλογης πολιτικής της κυβέρνησης της Ισπανίας, κατά 1,5% φθάνοντας το 1.020 ευρώ μηνιαίως.  

• Η εργασιακή απασχόληση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας είχε πτωτική τάση το 2019 σε 

ποσοστό 1,5%, φθάνοντας έτσι τους 566.400 εργαζόμενους. Ωστόσο, ο τομέας πώλησης και 

επισκευής μοτοσικλετών αυξήθηκε κατά 2,3% σε σχέση με το προγενέστερο έτος.  

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Σύμφωνα με την κατάταξη, που δημοσιεύθηκε από την Interbrand, αναφορικά με τα σημαντικότερα 

εμπορικά σήματα της Ισπανίας, στην κορυφή βρέθηκε η Zara, με αξία 15 δις ευρώ, ενώ ακολουθούν 

η Movistar και η Santander, με 10,7 δις και 7,44 δις ευρώ αντιστοίχως. 

• Ο πολυεθνικός όμιλος εφοδιασμού ThyssenKrupp, άνοιξε στη Μαδρίτη το πρώτο της έξυπνο 

κατάστημα. Στόχος της είναι η πλήρης ψηφιοποίηση της λογιστικής διαδικασίας και η μεγαλύτερη 

αποτελεσματικότητα. Το κατάστημα αυτό είναι ένα από τα 10 που σκοπεύει να ανοίξει η εταιρία σε 

όλον τον κόσμο. 

• Η κινεζική Huawei άνοιξε στις 17 Φεβρουαρίου το πρώτο της ηλεκτρονικό κατάστημα στην Ισπανία, 

σε συνεργασία με την DHL για τις λογιστικές υποδομές. Στόχος είναι η διευκόλυνση των καταναλωτών 

στην αγορά προϊόντων της εταιρίας, ενώ είναι το τρίτο ανάλογο κατάστημα του κινεζικού κολοσσού 

στην Ευρώπη, μετά τη Γαλλία και τη Γερμανία.    

• Η Microsoft Ibérica δήλωσε καθαρά κέρδη ύψους 14,6 εκ. ευρώ, πολλαπλασιάζοντας 11 φορές τα 

κέρδη του περασμένου έτους. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην τιμολόγηση των πωλήσεών της στην 

Ισπανία, κάτι που συνέβαινε στο παρελθόν μέσω των εταιριών της στην Ιρλανδία. 

• O οργανισμός διαχείρισης του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ισπανία (Adif), αποφάσισε την 

ανανέωση της ασφάλειας της σιδηροδρομικής γραμμής Μαδρίτης- Σεβίλλης, ώστε να δημιουργήσει 

καλύτερες συνθήκες ανταγωνισμού στη συγκεκριμένη αγορά. Τα έργα θα έχουν διάρκεια 52 μηνών 

και έχουν προϋπολογισμό ύψους 131 εκ. ευρώ.    
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• O ισπανικός όμιλος El Corte Ingles ανακοίνωσε την πώληση της εταιρίας της, που διαχειρίζεται 

κεραίες κινητής τηλεφωνίας, στην Cellnex έναντι 70 εκ. ευρώ. Αυτό έρχεται σε συνέχεια της 

στρατηγικής εκποιήσεων της εταιρίας, με σκοπό τη μείωση των χρεών της. 

• Οι ισπανικές Inditex και Mercadona, βάση του κύκλου δραστηριοτήτων τους το 2018, έφτασαν στις 

υψηλότερες θέσεις τους ιστορικά στην κατάταξη με τις μεγαλύτερες εταιρίες λιανικής πώλησης 

παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, κατέλαβαν την 33η και 36η θέση με έσοδα ύψους 27,9 δις και 23,9 δις 

ευρώ, αντιστοίχως.    

• Η ισπανική Sfera, αλυσίδα κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων της El Corte Inglés, ανακοίνωσε έσοδα 

353,5 εκ. ευρώ για τις δραστηριότητες έως και τις 28η Φεβρουαρίου του 2019. Αυτό συνεπάγεται 

αύξηση 4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ κατέγραψε καθαρά κέρδη, ύψους 12,8 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική ασφαλιστική εταιρία Mapfre κατέγραψε το 2019 κέρδη, αυξημένα κατά 15%, σε σύγκριση 

με το προγενέστερο έτος. Μάλιστα, τα έσοδά της έφτασαν τα 38,47 δις ευρώ, αυξημένα κατά 7,1%, 

παρά τις φυσικές καταστροφές που συνέβησαν το περασμένο έτος σε χώρες, όπου 

δραστηριοποιείται. 

• Η εταιρία αεροναυπηγικής Airbus ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε προσαρμογή του τομέα Άμυνας 

και  Διαστήματος, όπου απασχολείται το 70% του προσωπικού της στην Ισπανία. Η πρόθεση αυτή 

οφείλεται στις απώλειες 1,2 δις ευρώ που κατέγραψε το 2019. 

• Η ισπανική εταιρία που εξειδικεύεται στην κατασκευή δεξαμενών νερού, Fluidra, προχώρησε στην 

εξαγορά του 80% της αυστραλιανής εταιρίας Fabtronics, για 9,3 εκ. ευρώ. 

• H Indra y One Works κέρδισαν τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό για την επέκταση του αεροδρομίου El 

Prat της Βαρκελώνης. Η συμφωνία ανέρχεται στα 6,9 εκ. ευρώ και περιέχει την επέκταση του 

τερματικού σταθμού Τ1, νέα δορυφορική παρακολούθηση για τις διηπειρωτικές πτήσεις και νέους 

χώρους στάθμευσης.  

• Η σιδηροδρομική εταιρία της Ισπανίας Renfe, ανακοίνωσε την σύναψη συμφωνίας με τις Η.Π.Α 

ύψους 6 δις δολαρίων για τη σιδηροδρομική σύνδεση του Houston με το Dallas. Μάλιστα η συμφωνία 

που έχει ισχύ έως το 2042, υπολογίζεται ότι θα αποφέρει 960 εκ. δολάρια σε έσοδα στην εταιρία. 

• Η ίδια εταιρία, θα προχωρήσει στην ανανέωση του στόλου της πριν από την καλοκαιρινή περίοδο, 

σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ισπανού Υπουργού μεταφορών José Luis Ábalos. Η πρώτη 

συμφωνία περιλαμβάνει την αγορά 31 τραίνων, συνολικής αξίας 287 εκ. ευρώ, ενώ περιλαμβάνει και 

6 νέα τραίνα προαστιακού τύπου.   

• Η πορτογαλική εταιρία CTT Express, που δραστηριοποιείται στις ταχυδρομικές υπηρεσίες, θα 

εισέλθει στην ισπανική αγορά επενδύοντας 12 εκ. ευρώ σε συνεργασία με την ισπανική Tourline 

Express. Οι στόχοι της εταιρίας είναι η αύξηση 70% τόσο των εσόδων όσο και των αποστολών από 

την Ισπανία έως το 2023. 

• H ισπανική Sacyr Concesiones ολοκλήρωσε την πώληση του 95% του αυτοκινητοδρόμου της 

Μάλαγα για 445 εκ. ευρώ. Ωστόσο, θα διατηρήσει τη διοίκησή του και μετά την πώληση, η οποία της 

προσέφερε κεφαλαιακά κέρδη ύψους 80 εκ. ευρώ. 

Τουρισμός   

 

• Ο όμιλος Blackstone ετοιμάζεται να επενδύσει 2 δις ευρώ σε ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή 

της Νότιας Ευρώπης. Ο εν λόγω όμιλος, διαθέτει ήδη 18.000 κατοικίες στην Ισπανία, γεγονός που 

την κατατάσσει στην κορυφή της ιδιοκτησίας στον εν λόγω τομέα. Επιπλέον, το γεγονός ότι οι 

Ισπανικές ακτές έχουν δεχθεί 7 δις ευρώ επενδύσεων και η αγορά έχει οδηγηθεί σε κορεσμό και σε 
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αύξηση της αξίας των ακινήτων, οδηγεί τον όμιλο στην απόφαση να επενδύσει σε άλλες χώρες, όπως 

η Ελλάδα ή η Πορτογαλία.  

• O τομέας της εστίασης σημείωσε πωλήσεις ύψους 37,39 δις ευρώ το 2019. Αυτό σημαίνει αύξηση 

1,7% σε σχέση με το περασμένος έτος, ενώ είναι η μεγαλύτερη αύξηση που σημειώθηκε στον τομέα 

από το 2015.  

• O ξενοδοχειακός όμιλος Hyatt επεκτείνει τις δραστηριότητές του και στη Βαρκελώνη, μέσω της 

συμφωνίας του με την Hesperia. Αυτή περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός ξενοδοχείου 5.000 τ.μ., με 

ποικίλους χώρους, για την πραγματοποίηση εκθέσεων και συνεδρίων. 

• H Booking κατέγραψε αύξηση 11,4% στις δραστηριότητες της στην Ισπανία, ήτοι 33 εκ. ευρώ 

περισσότερα σε σχέση με το προηγούμενο έτους, εξαιτίας του πρωτόγνωρου αριθμού τουριστών που 

επισκέφθηκαν την Ισπανία, φτάνοντας τους 82,6 εκατομμύρια για το 2019. Επίσης, η εταιρία 

κατέγραψε καθαρά κέρδη 13,1 εκ. ευρώ, δηλαδή αύξηση της τάξεως του 12,4%.   

• Ο τομέας της εστίασης σημείωσε αύξηση ύψους 3,5% εντός του 2019, αποτελεί το 7,3% του Α.Ε.Π. 

της χώρας, ενώ επίσης στηρίζει το 8,7% των θέσεων εργασίας στην Ισπανία. Τα εν λόγω στατιστικά 

στοιχεία τέθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο της Ξενοδοχειακής Έκθεσης HIP-Horeca Professional 

Expo, που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη από 24 έως 26 Φεβρουαρίου. 

• Η ισπανική εταιρία αερογραμμών Iberia και ο επίσημος φορέας εμπορικών εκδηλώσεων της 

Μαδρίτης Ifema προχώρησαν σε στρατηγικής σημασίας συμφωνία, που καθιστά την Iberia επίσημο 

αερομεταφορέα των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο πλαίσιό της. Η συμφωνία 

περιλαμβάνει εκπτώσεις για τους συμμετέχοντες στα αεροπορικά εισιτήρια και στόχος της είναι η 

προώθηση της Μαδρίτης, ως μία από τις κυριότερες πόλεις για τη διενέργεια εκδηλώσεων. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η Υπουργός Οικονομίας και τρίτη Αντιπρόεδρος τις ισπανικής Κυβέρνησης, Nadia Calviño, 

ανακοίνωσε ότι τον ερχόμενο Μάιο θα προσφερθούν, στους παρόχους της τεχνολογίας 5G, 700 MHz 

δικτύου, με σκοπό την ανάπτυξη του εύρους χρήσης της εν λόγω τεχνολογίας.  

• Ανακοινώθηκε η σύσταση του Madrid Capital FinTech, που θα αποτελεί το μεγαλύτερο cluster για 

την χρηματοοικονομική τεχνολογία στην Ισπανία. Θα πραγματοποιείται στη Μαδρίτη, με την 

υποστήριξη του Δημαρχείου της πόλης και του Φόρουμ EcoFin, ενώ στόχος του είναι η προώθηση 

νέων μοντέλων συνεργασίας μεταξύ του χρηματοοικονομικού και τεχνολογικού κλάδου.  

• Λόγω του υψηλού ανταγωνισμού στην αγορά των τηλεπικοινωνίων, καταγράφηκε τον μήνα Οκτώβριο 

ο μεγαλύτερος αριθμός συνδρομητών που άλλαξαν πάροχο. Ο αριθμός αυτός ανήλθε στα 713.000 

νούμερα τηλεφωνίας. Η MásMovil κατέγραψε θετικό ισολογισμό με 90.350 συνδρομητές και η 

Vodafone 29.190.  

• Η Vodafone España πραγματοποίησε την πρώτη πτήση μη επανδρωμένου αεροσκάφους, σε αστικό 

περιβάλλον, με τη χρήση του δικτύου 5G. Μάλιστα η πτήση του αντικειμένου ξεπέρασε και το οπτικό 

πεδίο του χειριστή.  

• Η ίδια εταιρία, προχωρεί στη δημιουργία μίας πλατφόρμας για χρήστες της νέας τεχνολογίας 5G, η 

οποία θα λειτουργήσει πιλοτικά μεταξύ των 4.300 υπαλλήλων της. Σκοπός είναι ο έλεγχος του 

δικτύου, η κάλυψη και οι ταχύτητές του. 

• Η HP διατηρεί την ηγετική της θέση στην ισπανική αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών, με μερίδιο 

αγοράς που ανέρχεται σε 36,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2019, 10 εκατοστιαίες μονάδες υψηλότερο 

από την Lenovo,  που αποτελεί τη δεύτερη εταιρία κατά σειρά. 
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• Ο όμιλος τηλεπικοινωνιών Orange España ανακοίνωσε τον απολογισμό του για το 2019. Τα έσοδα 

σημείωσαν πτώση 1,5%, παρότι το ακαθάριστο κέρδος αυξήθηκε κατά 4,5%. Επίσης, στη χονδρική 

πώληση κατέγραψε αύξηση 11,9% ενώ στις οικιακές υπηρεσίες πτώση κατά 2,9%. 

• Η ισπανική διαδικτυακή πλατφόρμα Cabify, που δραστηριοποιείται στην αγορά των τουριστικών 

οχημάτων με οδηγό, αύξησε τα κέρδη της ξεπερνώντας τους ανταγωνιστές της όπως η Uber και η 

Lyft. Χαρακτηριστικά, κατέγραψε καθαρά έσοδα 94 εκ. ευρώ το 2019, ενώ πραγματοποιήθηκαν, μέσω 

αυτής, συναλλαγές ύψους 642 εκ. ευρώ.   

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Το Υπουργείο Μεταφορών της Ισπανίας έθεσε σε εφαρμογή το Πρόγραμμα Moves II, με σκοπό την 

ενίσχυση της αγοράς των ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορηγήσεις 

ύψους 65 εκ. ευρώ, τα οποία προορίζονται για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων, τη δημιουργία 

εγκαταστάσεων επαναφόρτισης και τη δημιουργία συστημάτων υπενοικίασης ηλεκτρικών 

ποδηλάτων.     

• Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία σημείωσαν πτώση 7,6% κατά την πρώτη περίοδο του νέου 

έτους, σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019. Συνεπώς, συνεχίστηκε η συνεχής πτώση στην αγορά, 

διάρκειας 16 μηνών, εξαιρουμένου του μήνα Σεπτέμβριου 2019.   

• Η Nissan Motor Ibérica σημείωσε απώλειες 247 εκ. ευρώ το διάστημα που διήρκησε από τον Απρίλιο 

του 2018 έως τον Μάρτιο του 2019, λόγω της μείωσης της παραγωγής κατά 10,3%. Συγκεκριμένα, 

το εργοστάσιο στη Zona Franca στη Βαρκελώνη παρήγαγε 15% λιγότερα οχήματα σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος, ενώ αυτό στην Ávila αύξησε την παραγωγή κατά 35%.  

•  H Fiat Chrysler Automobiles Spain, ανακοίνωσε καθαρή ζημία, ύψους 32,21 εκ. ευρώ, για τις 

δραστηριότητές της το έτος 2018, αυξάνοντας έτσι κατά 41% της απώλειες της στην Ισπανία. Ωστόσο, 

ο κύκλος εργασιών της εταιρίας στη χώρα, κατέγραψε αύξηση 17%, καθώς ανήλθε στα 1,3 δις ευρώ.   

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Οι εξαγωγές ισπανικού ελαιολάδου στις Η.Π.Α. μειώθηκαν κατά 60% το μήνα Δεκέμβριο, σε ετήσια 

βάση, εξαιτίας των δασμών που εφαρμόστηκαν από τις ΗΠΑ τελευταία στο εν λόγω προϊόν. 

• Σύμφωνα με τα δεδομένα της Kantar Worldpanel, ο όμιλος Mercadona εξακολουθεί να κατέχει το 

μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς διανομής τροφίμων από το 2010 έως και το 2019. Μάλιστα, αύξησε 

το μερίδιο του κατά 7% εντός της δεκαετίας, φτάνοντας αισίως στο 25,5%, υψηλότερα από ποτέ.   

• H ισπανική εταιρία εμπορίας κρέατος Embutidos y Jamones España e Hijos, ανακοίνωσε κέρδη, 

ύψους 40 εκ. ευρώ για το έτος 2019. Αυτό συνεπάγεται αύξηση της τάξεως του 9% στις πωλήσεις 

της ενώ επίσης πώλησε πάνω από 6 εκ. κιλά κρέατος το ίδιο χρονικό διάστημα. 

• Ο όμιλος Coca-Cola European Partners σημείωσε αύξηση ύψους 4,5% στα έσοδά της για το έτος 

2019, ήτοι 2,78 δις ευρώ, κάνοντας έτσι την εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ιβηρική χερσόνησο 

την πιο επικερδή του ομίλου στην Ευρωπαϊκή αγορά.  

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Aldi ανακοίνωσε την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει 800 νέες 

προλήψεις στην Ισπανία εντός του τρέχοντος έτους, αυξάνοντας έτσι τους υπαλλήλους της κατά 20%. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των προσλήψεων θα γίνουν στην περιοχή της Ανδαλουσίας, ενώ αυτή την 

περίοδο η εταιρία απασχολεί περισσότερους από 4.000 εργαζόμενους. 
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Άλλα Θέματα 
 

•  Η ισπανική εφημερίδα El País φιλοξενεί δηλώσεις της γενικής διευθύντριας του Διεθνούς 

Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), Kristalina Georgieva αναφορικά με την πορεία της ισπανικής 

οικονομίας. Η κα. Georgieva υποστηρίζει την οικονομική πολιτική της νέας ισπανικής Κυβέρνησης, 

ωστόσο θεωρεί ότι η τελευταία θα πρέπει να εστιάσει στη δίκαιη κατανομή των οικονομικών ωφελειών 

καθώς επίσης στην εξάλειψη των οικονομικών ανισοτήτων και αποκλεισμών.  

• Η αγορά των τσιγάρων αυξήθηκε στην Ισπανία το 2019 για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. 

Πωλήθηκαν συνολικά 2,2 δις πακέτα τσιγάρα, ήτοι 0,5% περισσότερα από το 2018, ενώ η Marlboro 

ήταν η εταιρία με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ισπανία, με 310 εκ. πακέτα.  

• Οι αγοραπωλησίες ακινήτων στην Ισπανία σημείωσαν πτώση 3,3%, σε σύγκριση με το 2018, έπειτα 

από 5 χρόνια διαρκούς αύξησης. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αγοραπωλησίες ξεπέρασαν και 

φέτος το μισό εκατομμύριο.  

• Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες του Prime Invest, η αγορά ακινήτων καθ’ όλο το μήκος της ισπανικής 

«Ακτής του Ήλιου» παρουσιάζει στασιμότητα και κορεσμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μήκος 100 

χιλ. ακτής, από την Manilva έως το Torremolinos, είναι υπό κατασκευή άνω των 20.000 κατοικιών, 

στο πλαίσιο 410 κατασκευαστικών προγραμμάτων, ενώ υπάρχουν ήδη 5.132 κατοικίες που δεν 

έχουν ακόμα πωληθεί. 

• Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη σχετικά με τον αντίκτυπο της Αυτόνομης Κοινότητας της Μαδρίτης 

στα ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης τον Ιανουάριο, οι αναφορές για αυτήν έφτασαν τις 800 κυρίως 

στις ΗΠΑ (35,09%), στη Βενεζουέλα (6,14%), στην Ιταλία (5,89%), στο Ηνωμένο Βασίλειο (5,51%) 

και στην Κίνα (4,89%). Ακόμη, το 83% του συνόλου των ειδήσεων είχε θετικό ή ουδέτερο τόνο και τα 

θέματά τους κινήθηκαν γύρω από τη διεθνή πολιτική (19,17%), τα ταξίδια (11,03%), τα γεγονότα 

(9,4%), τις επενδύσεις (6,89%) και τις επιστημονικές ανακαλύψεις (5,64%). 

• Σύμφωνα με δεδομένα του δήμου Μαδρίτης, το 2019 πραγματοποιήθηκαν περισσότερες αιτήσεις 

από ποτέ για χρήση περιοχών της πόλης κατά τη διάρκεια κινηματογραφικών γυρισμάτων, οι οποίες 

ανήλθαν στις 11.760, ξεπερνώντας στη σχετική ζήτηση, την πόλη της Βαρκελώνης.  

• Η ματαίωση του Mobile World Congress 2020 στη Βαρκελώνη, λόγω της επιδημίας του κορωνοϊού, 

συνιστά μεγάλο πλήγμα τόσο για τις συμμετέχουσες εταιρίες όσο και για την οικονομία της πόλης, 

καθώς τα έσοδα που προκύπτουν από αυτό εκτιμώνται στο 30% των συνολικών εσόδων του 

ξενοδοχειακού τομέα. Η μερική υποκατάσταση του συνεδρίου έγινε με τη διοργάνωση του Barcelona 

Tech Spirit, μεταξύ 23 και 27 Φεβρουαρίου, που συνίσταται από επιμέρους εκδηλώσεις, ομιλίες και 

συναντήσεις τεχνολογικών εταιριών. 

• Η εξάπλωση του κορωνοϊού, η οποία έκανε αισθητή την εμφάνιση της στην Ισπανία στα τέλη του 

τρέχοντος μήνα, έχει ήδη σημαντικό αντίκτυπο στην οικονομία και στις ισπανικές επιχειρήσεις στην 

ενδοχώρα αλλά και στο εξωτερικό.  
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Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 
 

 

• Παρακολούθηση ημερίδας για τα οφέλη του νόμου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69299 

 

• Παρακολούθηση εικοστής έκδοσης βραβείων Ιβηρικής-Αμερικής 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69229 

 

• Παρακολούθηση ημερίδας για την προβολή της Αυτόνομης Κοινότητας Καστίλλη Λα- 

Μάντσα ως βιομηχανικού επίκεντρου και κέντρου προσέλκυσης ΑΞΕ 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69425 

 

Barcelona Tech Spirit 

Το Γραφείο στήριξε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, την ελληνική αποστολή που συμμετείχε 

στο Barcelona Tech Spirit, εναλλακτική τοπική διοργάνωση του 4YFN, 24-27.02.2020, στο πλαίσιο 

της ακύρωσης του Mobile World Congress. 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

Iberzoo + Propet (Έκθεση για τους επαγγελματίες του χώρου των κατοικίδιων) 

5-7 Μαρτίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Congreso Aslan (Συνέδριο Τεχνολογίας) 

10-11 Μαρτίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

World ATM Congress (Διεθνές Συνέδριο για τη Διαχείριση Εναέριας Κυκλοφορίας) 

10-12 Μαρτίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Infarma (Επαγγελματικό Συνέδριο Φαρμακοβιομηχανίας) 

10-12 Μαρτίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Expodental (Έκθεση Οδοντιατρικής) 

12-14 Μαρτίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

World Olive Oil Exhibition (Διεθνής Έκθεση Ελαιόλαδου) 

18-19 Μαρτίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69299
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69229
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69425
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Sportswear Pro (Έκθεση για τον Αθλητικό Ρουχισμό) 

24-27 Μαρτίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Salon Gourmets (Διεθνής Έκθεση Τροφίμων και Ποτών) 

30 Μαρτίου-02 Απριλίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Rail Live (Διεθνής Έκθεση Τρένων και Σιδηροδρόμων) 

31 Μαρτίου-02 Απριλίου, 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/

