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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• H αξία των κατοικιών έπεσε κατά 2,1% το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ). 

• Τη χρονιά της πανδημίας, οι αποταμιεύσεις των οικογενειών έφτασαν το 2,5% του συνολικού 
ΑΕΠ της χώρας, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας της Ισπανίας. 

• H κυβέρνηση θα δώσει βοήθειες, ύψους 11 δις ευρώ, σε επιχειρήσεις και μικροεπιχειρήσεις, εκ 
των οποίων 7 θα είναι άμεσες. Το σύστημα παροχής των βοηθειών θα διαχειριστούν οι 
Αυτόνομες Κοινότητες. Το 40%  των χρημάτων θα λάβουν η Ανδαλουσία και η Καταλονία.  

• Oι πωλήσεις του λιανεμπορίου κατέγραψαν εξαμηνιαία πτώση 9,4%, παρά το γεγονός ότι 
ανέβηκαν κατά 4,2%, το μήνα του Φεβρουαρίου 2021, σύμφωνα με στοιχεία του Ισπανικού 
Ινστιτούτου Στατιστικής (INE). 

• Οι αγοραπωλησίες ακινήτων ανήλθαν σε 34.886 τον Ιανουάριο 2021, συνεχίζοντας την ανοδική 
τους πορεία, μετά τις έντονες αυξομειώσεις που σημειώθηκαν το 2020. 

 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 έκλεισε τον Μάρτιο στις 8.580,00 μονάδες, σημειώνοντας 
μηνιαία άνοδο της τάξεως του 4,31%.  

• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου κυμάνθηκε στο 0,287%. 
 

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Εργασίας (ΠΟΕ), η Ισπανία ήταν η χώρα 
της Ε.Ε., στην οποία ο κορωνοϊός επιβάρυνε περισσότερο τις αποδοχές των μισθωτών. 
Συγκεκριμένα, το 2020, οι αποδοχές έπεσαν κατά 12,7%, 3% εξαιτίας της απώλειας θέσεων 
εργασίας και 9,7% λόγω μειώσεων των ωρών εργασίας.  

• Σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, 50 εκατομμύρια τουρίστες δεν 
μπόρεσαν να έρθουν το 2020 στην Ισπανία, λόγω των επιπτώσεων του κορωνοϊού. 

 

Τράπεζες-Oικονομικές Υπηρεσίες 

 

• Οι Caixabank και Bankia συγχωνεύτηκαν και ξεκίνησαν τη λειτουργία τους ως ενιαία τράπεζα 
με την ονομασία CaixaBank, στις 26 Μαρτίου 2021, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη τράπεζα 
στην Ισπανία με βάση το ενεργητικό της. 
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• Οι πελάτες της ανωτέρω νέας τράπεζας υπολογίζονται στα 20 εκατομμύρια, με καταθέσεις 330 
δις ευρώ, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι οι καταθέσεις θα έχουν κατά 50% μικρότερη κάλυψη 
από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων.  

• Η CaixaBank απορρόφησε τη διαδικτυακή θυγατρική της CaixaBank neX, προκειμένου να 
αυξήσει την αλληλεπίδρασή της με τους πελάτες της, τόσο σε φυσική όσο και σε ηλεκτρονική 
μορφή.  

• Η ίδια πλέον θα διαχειρίζεται τους λογαριασμούς της Κοινότητας της Μαδρίτης, σε συνέχεια 
επικράτησής της σε δημόσιο διαγωνισμό, ενώ, έως τώρα, αυτή τη θέση κατείχε η Santander. Θα 
διαχειρίζεται πληρωμές σε προμηθευτές, καθώς και έσοδα από φορολογία και κοινωνική 
ασφάλιση. 

• H ισπανική Ibercaja έκλεισε το φορολογικό έτος 2020 με κέρδη μειωμένα κατά 72%, ενώ 
παράλληλα δαπάνησε 241 εκατ. ευρώ σε επιδόματα αναστολής συμβάσεων εργασίας. 

• H διαδικτυακή ισπανική τράπεζα Wizink, αποφάσισε να αμβλύνει τον τομέα δραστηριοτήτων της 
αγοράζοντας την πλατφόρμα Lendrock, η οποία ειδικεύεται σε πωλήσεις μεταχειρισμένων 
αυτοκινήτων. 

• H ανωτέρω οντότητα κατέγραψε απώλειες 35,6 εκατ. ευρώ το 2020. Μετά από δικαστικές 
διαμάχες που είχαν προκύψει για τις κάρτες revolving, αναγκάστηκε να μειώσει την προμήθεια 
για αυτές από 24% σε 20%. 

• Συνολικά από το 2008 έως τώρα, έχουν κλείσει 23.391 γραφεία τραπεζών στην Ισπανία, καθώς 
ο κλάδος μεταρρυθμίζεται συνεχώς, με βάση και τις οδηγίες της ΕΚΤ. Μόνον η Santander θα 
κλείσει περισσότερα από 1.000 τοπικά υποκαταστήματα στο άμεσο μέλλον ενώ η CaixaBank 
και η Bankia 1.400, εξαιτίας της συγχώνευσής τους. Περαιτέρω μειώσεις αναμένονται και από 
άλλες τράπεζες. 

• H Santander θα συμπεριλάβει πλέον στο προσωπικό της έναν διευθυντή διεθνούς υγείας και 
ασφάλειας.  

• H Unicaja και η Liberbank πραγματοποίησαν, στις 31 Μαρτίου 2021, τις τελευταίες ξεχωριστές 
συναντήσεις των ΔΣ τους, ώστε να εγκρίνουν την συγχώνευσή τους, γεγονός που οδηγεί στη 
δημιουργία της πέμπτης μεγαλύτερης τραπεζικής οντότητας στην Ισπανία.    

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• H ισπανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Mercadona, διένειμε μπόνους, ύψους 409 εκατ. ευρώ σε 
90.000 εργαζομένους της το 2020. 

• Η Inditex θα ανοίξει ένα κατάστημα-σημείο αναφοράς της Bershka, σε κεντρικό σημείο της 
Μαδρίτης. H ίδια εταιρία εγκαινίασε, στις 17 Μαρτίου, τα νέα γραφεία του Zara.com στη Γαλικία,  
για τα οποία έχει επενδύσει 130 εκατ. ευρώ. H ίδια εταιρία έχασε μέρος της χωρητικότητάς της 
σε ποσοστό 5%, πέφτοντας κάτω από τα 5 εκατ. τ. μ., αριθμητικό στοιχείο που είχε καταφέρει 
να υπερβεί το 2019. 

• H Oysho κατέγραψε τη μικρότερη πτώση από τις επιχειρήσεις της Inditex με 13,6% και έσοδα 
προ φορολόγησης, ύψους 43 εκατ. ευρώ. 

• Η βελγική εταιρία VGP θα αγοράσει το χώρο των ναυπηγείων El Naval στη Χώρα των Βάσκων 
έναντι 36 εκατ. ευρώ για να δημιουργήσει ένα σύμπλεγμα κέντρων εφοδιαστικής αλυσίδας. 

• Η Celsa, η μεγαλύτερη σιδηροβιομηχανία της Ισπανίας, αύξησε στα 700 εκατ. ευρώ το ποσό 
που ζήτησε για τη διάσωσή της από την κρατική οντότητα βιομηχανικών συμμετοχών (SEPI) . 
Ο SEPI, ωστόσο, σε απάντηση του απέρριψε την πρόταση και περιόρισε το πακέτο διάσωσης 
σε μέγιστο 550 εκατ. ευρώ. 
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• Η ισπανική εταιρία κατασκευής πισινών Fluidra εξαγόρασε την αμερικάνικη εταιρία κατασκευής 
εξαρτημάτων CMP, έναντι 205 εκατ. ευρώ. Κατόπιν της εξαγοράς, αύξησε την πρόβλεψη 
πωλήσεών της για το 2021, κατά 12-15%.  

• H Carrefour ολοκλήρωσε την εξαγορά 172 καταστημάτων της Supersol, σε τοποθεσίες μεταξύ 
Μαδρίτης και Ανδαλουσίας, υπολογιζόμενης αξίας 78 εκατ. ευρώ. 

• Oι ισπανικές κατασκευαστικές ACS και OHL θα συνεργαστούν στη μεγαλύτερη σύμπραξη 
κατασκευής σιδηροδρόμων στις ΗΠΑ για την κατασκευή σιδηροδρομικής γραμμής στο 
Μέριλαντ. 

• H ισπανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Dia θα διπλασιάσει την ήδη αναγγελθείσα αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου από 500 εκατ. ευρώ σε 1,028 δις ευρώ. Παράλληλα, η εταιρία έχει υπογράψει με τους 
δανειστές της συνολική αναδιάρθρωση του χρέους της, έως το τέλος του 2025. 

• Η ισπανική κρατική εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων Αena θα επενδύσει 550 εκατ. ευρώ έως το 
2030, σε στρατηγικά προγράμματα αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. 

• H γερμανική αλυσίδα μόδας Zalando επεκτείνει την παρουσία της στην ισπανική αγορά, 
κλείνοντας συμφωνία με την κτηματομεσιτική εταιρία Unibail (URW) για τη χρήση 87 
καταστημάτων. 

Ενέργεια 

 

• Η Endesa επένδυσε 125 εκατ. ευρώ σε τέσσερα εργοστάσια φωτοβολταϊκής ενέργειας στην 
Ανδαλουσία και την Εστρεμαδούρα, τα οποία αναμένεται να απασχολήσουν 1.200 άτομα. 

• Η ισπανική κυβέρνηση θα δώσει 20 εκατ. ευρώ επιπλέον σε οικονομική βοήθεια για την αγορά 
ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Incentivos a la movilidad Eficiente y 
Sostenible. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το πράσινο φως για την εξαγορά της ισπανικής Aldro Energía 
από την ιταλική Eni. H συμφωνία των εταιριών είχε ολοκληρωθεί στις 25 Ιανουαρίου 2021. 

• Η ισπανική ενεργειακή Repsol σχεδιάζει να μεγαλώσει το κέντρο υδροηλεκτρικής ενέργειας στην 
Κανταβρία, ώστε να φτάνει τα 1,4 GW, με τη βοήθεια ευρωπαϊκών πόρων. 

• Η ανωτέρω εταιρία θα εφοδιάζει την Microsoft 100MW ανανεώσιμης ενέργειας για τις 
επιχειρήσεις της δεύτερης στην Ευρώπη, τα οποία θα επιμερίζονται σε αιολική και σε 
φωτοβολταϊκή. 

• Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παρέχουν, ήδη από το 2020, το 44% της συνολικής ηλεκτρικής 
ενέργειας στην Ισπανία, φτάνοντας τα 110.450 GWh, σύμφωνα με ενημέρωση της κρατικής 
εταιρείας διαχείρισης και μεταφοράς ενέργειας Red Electrica España. 

• Oι μετοχές της ισπανικής ενεργειακής Grenergy κατέγραψαν πτώση της τάξεως του 10,8% στο 
χρηματιστήριο, αφότου η εταιρία ολοκλήρωσε την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της, 
προκειμένου να επιτύχει τα αναπτυξιακά της σχέδια.  

• Η ισπανική Capital Energy έκλεισε συμφωνία με την τραπεζική οντότητα Sabadell, για να 
χρηματοδοτήσει την δημιουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ισχύος 50ΜW. 

• H ACS αναβάθμισε τη συνεργασία της με την Empire Wind και με αυτόν τον τρόπο θα συμμετέχει 
σε έργα κατασκευής πάρκων θαλάσσιας αιολικής ενέργειας στη Νέα Υόρκη. 
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Εργασία 

 

• Σύμφωνα με στοιχεία του ισπανικού Υπουργείου Εργασίας, τον Φεβρουάριο 2021, στην 
Ισπανία, υπήρχαν τέσσερα εκατομμύρια ανέργων και 1,3 εκατομμύρια ατόμων σε καθεστώς 
αναστολής εργασίας. 

• Σύμφωνα με στοιχεία του εργατικού σωματείου Comisiones Obreras, οι μισθοί στον τομέα της 
τεχνολογίας στην Ισπανία θα έπρεπε να αυξηθούν έως και 30.000 ευρώ, προκειμένου να 
ανταποκρίνονται στα ευρωπαϊκά δεδομένα. 

• Τα εργατικά σωματεία ζητούν την απόσυρση των απολύσεων, που σχεδιάζει η εταιρία 
ξενοδοχείων ΝΗ, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν έως και 350 εργαζομένους και 
αντιπροτείνουν παράταση των επιδομάτων αναστολής συμβάσεων εργασίας. 

• Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Αυτόνομης Κοινότητας της Αραγονίας, 
αν μία επιχείρηση δεν έχει προχωρήσει σε μέτρα για την εκ περιτροπής εργασία των 
εργαζομένων της, δεν υπάρχει απαγόρευση ως προς την απόλυσή τους. 

• H Ford σχεδιάζει την απόλυση 630 εργαζομένους στη Βαλένθια, συνολικά το 9,5% του 
δυναμικού, λόγω προσαρμογών στην παραγωγή.  

• Η εταιρία επεξεργάζεται 97 οριστικά κλεισίματα καταστημάτων και 6 αναδιαρθρώσεις. 

• H Naturgy πρόκειται να κάνει περικοπές σε 1.000 εργαζομένους στην Ισπανία, αριθμός που 
αποτελεί το 18% του ανθρώπινου δυναμικού της. 

• H Adolfo Dominguez ανακοίνωσε απολύσεις στο 30% του ανθρώπινου δυναμικού της, που 
αναμένεται να επηρεάσουν έως και 300 εργαζομένους. 
 

Τουρισμός  

 

• Τον μήνα του Ιανουαρίου 2021, οι δαπάνες των τουριστών, που επισκέφθηκαν την Ισπανία, 
έφτασαν τα 452 εκατ. ευρώ έναντι 4,76 δις ευρώ που είχαν καταγραφεί την ίδια περίοδο πέρυσι. 

• Αναλυτές προβλέπουν ότι η IAG (International Airlines Group) θα έχει έσοδα 10.300 ευρώ και 
μειωμένες πιθανότητες να βγει από την κρίση, αν επιβραδυνθεί ο εμβολιασμός. Η IAG είχε 
απώλειες ύψους 6,923 δις, το 2020. 

• Οι ξενοδοχειακές εταιρίες Meliá και NH θα προβούν σε μείωση των ενοικίων τους για άτομα που 
διαμένουν μόνιμα στις εγκαταστάσεις τους. Η πρώτη κατέγραψε απώλειες 426 εκατ. ευρώ το 
2020 και η δεύτερη 371 εκατ. ευρώ. 

• Σύμφωνα με την Υπουργό Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της Ισπανίας, κα. Μaria Reyes 
Maroto, θεωρείται πιθανό ένα άνοιγμα του τουρισμού το προσεχές διάστημα, με επιτάχυνση του 
εμβολιασμού, ώστε να φτάσει την άνοιξη το 40% του πληθυσμού. 

• Η ξενοδοχειακή αλυσίδα Room Mate, στην οποία βασική μέτοχος είναι η κόρη του ιδρυτή της 
Inditex, ζήτησε από την Κρατική Οντότητα Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI) 52 εκατ. ευρώ 
διάσωσης, έχοντας καταγράψει ήδη από το 2019 100 εκατ. ευρώ χρέους. 

• H Ryanair θα προσφέρει πολλές πτήσεις μέσα στο ισπανικό έδαφος, προκειμένου να αποφύγει 
τους περιορισμούς που έχουν τεθεί από τις Αυτόνομες Κοινότητες. Συγκεκριμένα, το καλοκαίρι 
θα προσφέρει 70 διαδρομές με 800 εσωτερικές πτήσεις σε 21 αεροδρόμια. H ίδια εταιρία έχει 
συγκεντρώσει συνολικά 40.000 κρατήσεις, με προορισμό την Ισπανία για την τρέχουσα Μεγάλη 
Εβδομάδα των Καθολικών. 
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• Αν και παρατηρείται μεγάλη ρευστότητα στους επενδυτές, πραγματοποιούνται λίγες αγορές 
ξενοδοχείων, καθώς αναμένονται πτώσεις στις τιμές, της τάξεως του 30%, το προσεχές 
διάστημα. Παράλληλα, κάθε κενό δωμάτιο κοστίζει στους ξενοδόχους, κατά μέσο όρο, 1.000 
ευρώ το μήνα. 

• Παρά την αρχική πρόταση της Γερμανίας να  αποσύρει την υποχρέωση υποβολής αρνητικού 
PCR και καραντίνας 10 ημερών για τους ταξιδιώτες που επιστρέφουν από της Βαλεαρίδες 
Νήσους και άλλες πέντε Αυτόνομες Κοινότητες της Ισπανίας, μετά από συνεδρίαση των τοπικών  
κρατιδίων, αποφασίστηκε να είναι υποχρεωτικό το PCR για οποιονδήποτε ταξιδιώτη γυρνάει 
στη Γερμανία από το εξωτερικό. Στην περίπτωση των Βαλεαρίδων Νήσων, το 56% του 
τουρισμού προέρχεται από τη Γερμανία, η Meliá και Riu, ωστόσο, δηλώνουν ότι θα 
προχωρήσουν κανονικά στο άνοιγμα των ξενοδοχείων τους. 

• Η αλυσίδα ξενοδοχείων Hesperia ζήτησε βοήθεια, ύψους 55 εκατ. ευρώ από την Κρατική 
Οντότητα Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI), προκειμένου να αυξήσει την ρευστότητά της. 

• Η ίδια Οντότητα έδωσε 320 εκατ. ευρώ στην Avoris, προκειμένου να ολοκληρώσει τη 
συγχώνευσή της με τη Globalia. 

• O κλάδος των κρουαζιερόπλοιων ζητά από την κυβέρνηση να αρθούν οι περιορισμοί για ταξίδια 
από το εξωτερικό με πλοίο. 

• Επίσης, η ισπανική Ένωση Ξενοδόχων μετέφερε την ανάγκη στήριξης του κλάδου, μέσω 
παράτασης επιδομάτων αναστολής εργασίας και άμεσων βοηθειών από το κράτος, ώστε να 
επιβιώσει έως το καλοκαίρι. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η Telefónica αναδιατύπωσε τα στοιχεία της για το 2020, συμπεριλαμβάνοντας τις απώλειες, 
ύψους 8,35 εκατ. ευρώ, που καταγράφηκαν στο κλείσιμο του οικονομικού έτους.  

• Η ίδια εταιρία, σε συνεργασία με τις Cinfo, Ericson, Idronia και τη Navantia, θα εφαρμόσει στα 
ναυπηγεία της τελευταίας τη χρήση 5G για την κατασκευή και επισκευή των πλοίων. 

• Παράλληλα, εξασφάλισε την εξαγορά δικτύου στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατόπιν δημοπρασίας. 
Mάλιστα στην περίπτωση της συχνότητας 3,6GHz, το τίμημα ήταν έως 50% μειωμένο, σε σχέση 
με αντίστοιχες στην Ευρώπη. 

• Η Amazon θα ανοίξει ένα καινούργιο κέντρο εφοδιαστικής αλυσίδας στο Αλικάντε, έκτασης 8.000 
τ.μ. Παράλληλα, πρόκειται να ανοίξει στη Μούρθια ένα αυτοματοποιημένο κέντρο εφοδιαστικής 
αλυσίδας, το οποίο, πιθανότατα, θα ξεκινήσει με 600 θέσεις εργασίας. 

• Η Vodafone Giants και η Deloitte έκλεισαν συμφωνία, προκειμένου να προωθήσουν τη 
βιομηχανία των e-sports στην Ισπανία, η οποία μετρά 6,9 εκατομμύρια θεατών στη χώρα. 

• H Vodafone μαζί με την Acciona σχεδιάζουν να εφαρμόσουν τη χρήση του Διαδικτύου 
Πραγμάτων (Internet of Things) στη διαχείριση υδάτων, συνδέοντας μετρητές νερού στο δίκτυο 
Narrowband IoT στην περιφέρεια του Γιούνκος στο Τολέδο. 

• Η νεοφυής επιχείρηση χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας, Casavo, που ασχολείται με την αγορά 
ακινήτων, εξασφάλισε επένδυση αξίας 200 εκατ. ευρώ για να επεκτείνει τις δραστηριότητες της 
στην Ισπανία. 
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Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Η αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε πτώση πωλήσεων 38% τον Φεβρουάριο, με μόλις 58.279 
οχήματα. Συνολικά τον Ιανουάριο και το Φεβρουάριο στην Ισπανία πωλήθηκαν 100.242 
οχήματα, κατά 44,6% λιγότερα σε σχέση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

• Το ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας  Εμπορίου και Τουρισμού ανακοίνωσε μία συνεργασία 
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (με την Iberdrola και τη Seat-Volgwagen), προκειμένου να 
δημιουργήσουν το πρώτο εργοστάσιο μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ισπανία. Η 
Telefonica και η Caixabank θα βρίσκονται επίσης στη σύμπραξη για το εργοστάσιο μπαταριών.  

• Η Volgswagen, επίσης, ανέθεσε στο εργοστάσιο της Seat, που βρίσκεται στο Μαρτορέλ 
(Βαρκελώνη), την παραγωγή ενός μικρού ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η παραγωγή θα ξεκινήσει με 
τη βοήθεια των ευρωπαϊκών πόρων του προγράμματος Next Generation EU. 

• Η Seat κατέγραψε, το 2020, απώλειες 339 εκατ. ευρώ για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια. 
Παράλληλα, μείωσε, κατά 20%, το μέγεθος των επιχειρήσεων της, έως και 9,198 δις ευρώ. 

• Η Νissan έλαβε 17 προτάσεις διάσωσης για τα εργοστάσιά της στη Βαρκελώνη, ενώ έως τις 31 
Μαρτίου, θα έχει αποφασιστεί αν ορισμένες, μεταξύ αυτών, θα γίνουν αποδεκτές. 

• Η Renault έκλεισε συμφωνία με την ισπανική εταιρία διαχείρισης απορριμμάτων Veolia και την 
εταιρία χημικών Solvay για την ανακύκλωση των εξαρτημάτων μπαταριών ηλεκτρικών 
οχημάτων. 

• H ίδια εταιρία παρουσίασε πέντε νέα υβριδικά αυτοκίνητα για κατασκευή στην Ισπανία στα 
εργοστάσιά της στην Πανέλσια και το Βαγιαδολίδ, ενώ θα συνάψει 1.000 συμβόλαια εργασίας 
μέχρι το 2024. 

Mεταφορές 

 

• H ισπανική εταιρία τρένων Renfe θα δανείσει στην Alstrom 152 τρένα για κάλυψη κοντινών 
αποστάσεων έναντι 1,44 δις ευρώ και στην Stadler συνολικά 59 τρένα έναντι 998 εκατ. ευρώ. Η 
ίδια εταιρία εξετάζει το ενδεχόμενο αγοράς του 50% της τσεχικής Leo Express για να αναπτύξει 
περισσότερο τη δραστηριότητά της στην Ευρώπη. 

• Οι ισπανικοί λιμένες είχαν έσοδα προ φόρων 104 εκατ. ευρώ το 2020, πολύ υψηλότερα από τον 
στόχο των 16 εκατ. που είχε τεθεί, λόγω της πανδημίας, ενώ οι εκπρόσωποί τους θεωρούν ότι 
η κίνηση θα επανέρθει στα επίπεδα του 2019 στις αρχές του 2022. 

• Η Uber επιστρέφει στη Βαρκελώνη με υπηρεσίες ταξί και από κοινού ενοικίασης αυτοκινήτων 
(carsharing), όχι όμως και παροχής αυτοκινήτων με οδηγό, αφού αυτές είχαν απαγορευτεί από 
την τοπική κυβέρνηση. 

• Η ισπανική πολυεθνική εταιρία λεωφορείων Alsa κατέγραψε απώλειες 105 εκατ. ευρώ το 2020. 
Παράλληλα καταγράφηκε πτώση 40% των επιβατών ενώ ειδικά για διεθνή ταξίδια η πτώση ήταν 
της τάξεως του 62%. 

Τρόφιμα 

 

• Το ισπανικό Υπουργείο Καταναλωτή θα εγκρίνει την ένδειξη Nutriscore έως το τέλος του έτους. 
Από τη σήμανση θα εξαιρείται το ελαιόλαδο, καθώς, σύμφωνα με το Υπουργείο, η 
κατηγοριοποίησή του ως C δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και εξαπατά τους 
καταναλωτές. 
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• Ο όμιλος El Corte Inglés θα μετατρέψει ένα από τα πολυκαταστήματά της στη Χώρα των 
Βάσκων  σε κατάστημα παραλαβής ηλεκτρονικών παραγγελιών τροφίμων. 

• H αλυσίδα σουπερμάρκετ Eroski πρόκειται να πουλήσει την Caprabo και τα καταστήματά της 
στις Βαλεαρίδες Νήσους, ενώ παράλληλα διαπραγματεύεται με τους πιστωτές της για να μειώσει 
το χρέος της, που ανερχόταν σε 1,3 δις στο κλείσιμο του 2020. 

• Οι εξαγωγές λευκού χοιρινού κρέατος στην Κίνα έσπασαν ρεκόρ το προηγούμενο εξάμηνο με 
1,39 εκατομμύρια τόνους (το 46,8% του συνόλου των εξαγωγών). Πλέον οι εξαγωγές λευκού 
χοιρινού στην Ισπανία αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο κλάδο εξαγώγιμων τροφίμων μετά τα 
φρούτα.   
 

Αθλητισμός 

 

• Η πανδημία είχε αρνητικές επιπτώσεις στη βιομηχανία του αθλητισμού και, ειδικότερα, του 
ποδοσφαίρου. Η LaLiga απώλεσε 2 δις ευρώ εσόδων από την αρχή της πανδημίας ενώ οι 
σύλλογοι φιλάθλων μείωσαν τα έσοδά τους κατά 22%. 
 

Άλλα Θέματα 
 

• Η ισπανική Sateliot είναι έτοιμη για την εκτόξευση του πρώτου δορυφόρου της στο διάστημα, 
στο πλαίσιο του σχεδίου δημιουργίας ενός δικτύου 100 νάνο δορυφόρων. 

• Oι γυναίκες σύμβουλοι σε εταιρίες που περιλαμβάνονται στον Ibex, ξεπέρασαν το 30% του 
συνόλου των θέσεων το 2020 αλλά δεν έχουν φτάσει ακόμα το 40%, που έθεσε ως στόχο η 
ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η Ισπανία βρίσκεται στην 12η θέση πανευρωπαϊκά όσον 
αφορά το εν λόγω ποσοστό.  

• Οι επιχειρήσεις, άνω των 100 εργαζομένων, είναι πλέον υποχρεωμένες να έχουν ένα «σχέδιο 
ισότητας» μεταξύ ανδρών και γυναικών εργαζομένων. Η μη τήρησή του μπορεί να επιφέρει 
πρόστιμα 626 έως 6.250 ευρώ. 

• Ο Icex, επίσημος οργανισμός προώθησης επενδύσεων του ισπανικού κράτους, θα αναλάβει μία 
σειρά δράσεων για την προώθηση των ισπανικών επιχειρήσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
διοργανώνοντας 1.316 εκδηλώσεις, εκ των οποίων οι 833 θα είναι προσανατολισμένες στην 
διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. 

 
 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

Momad Live Connect, Διαδικτυακά, 15.04-15.05 

Bisutex, Διαδικτυακά, 15.04-15.05 

Intergift, Διαδικτυακά, 15.04-15.05 

Madridjoya, Διαδικτυακά, 15.04-15.05 
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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/

