
                                                                                                            

  

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 

  

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002, Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


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

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Δεκεμβρίου 2020 

Σελίδα 2 από 10 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Οικονομικές Εξελίξεις ......................................................................................... 3 

Μακροοικονομικά Μεγέθη ................................................................................. 3 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων ................................................................... 3 

Επιχειρηματικές εξελίξεις .................................................................................. 4 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα ................................................................. 4 

Τράπεζες-Oικονομικές Υπηρεσίες .................................................................... 4 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί .................................................................................. 5 

Ενέργεια ........................................................................................................... 5 

Εργασία ............................................................................................................ 6 

Τουρισμός ......................................................................................................... 7 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες ....................................................................... 8 

Αυτοκινητοβιομηχανία ....................................................................................... 8 

Φαρμακευτικές .................................................................................................. 9 

Μεταφορές ........................................................................................................ 9 

Tρόφιμα ............................................................................................................ 9 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις .................................... 10 

Χρήσιμες Διευθύνσεις ...................................................................................... 10 

 

 

 

  



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

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Δεκεμβρίου 2020 

Σελίδα 3 από 10 

 

Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• To AEΠ της Ισπανίας παρουσίασε αύξηση της τάξεως του 0,45 το τελευταίο τρίμηνο, παρά τις 
επιπτώσεις του κορωνοϊού. Το τελευταίο τρίμηνο οι αυτόνομες κοινότητες με τις μεγαλύτερες 
απώλειες στο ΑΕΠ ήταν η Αστούριας, η Χώρα των Βάσκων και η Ναβάρα. Συνολικά, το 2020, 
κατέγραψε πτώση 11%, κυρίως οφειλόμενη στην πτώση του τζίρου των επιχειρήσεων 
τουρισμού και μεταφορών. 

• Η καταιγίδα Φιλομένα είχε φανερή επίπτωση στα νούμερα των πωλήσεων του λιανεμπορίου. 
Σύμφωνα με έρευνα που  δημοσιεύτηκε πρόσφατα από την BBVA Research, οι πωλήσεις με 
ηλεκτρονική κάρτα τον Ιανουάριο τ.έ. μειώθηκαν κατά 11%. 

• Η βιομηχανική παραγωγή έπεσε κατά 9,1% το 2020, ποσοστό που αποτελεί τη μεγαλύτερη 
μείωση τα τελευταία 11 χρόνια. 

• To 2020 συστάθηκαν στην Ισπανία 79.151 νέες επιχειρήσεις, μέγεθος που αποτελεί τη 
μεγαλύτερη μείωση από το 2009.  

• Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 30% το 2020 προσθέτοντας 
596 MW για ιδιωτική χρήση. 

• H αγορά ακινήτων έπεσε κατά 17,7%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πτώση από το 2011 
σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής της χώρας. 

• Oι επενδύσεις στις ισπανικές νεοφυείς επιχειρήσεις μειώθηκαν κατά 11,3% το 2019, φτάνοντας 
ωστόσο ο κύκλος δραστηριοτήτων τους έφθασε τα 1,1 δις, αυξημένος κατά 36%. 

• Ο τομέας των εστιατορίων κατέγραψε πτώση 42% το 2020 και τα έσοδά του ανήλθαν σε 21,8 
δις ευρώ. 

• Οι χώροι coworking περιορίστηκαν στη Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη από 150.000 τμ. το 2019 σε 
2.800 και 4.500 τ.μ. αντίστοιχα το 2020. 

• Σύμφωνα με στοιχεία των μεγαλύτερων ιστοσελίδων ακινήτων στην Ισπανία το 2020, η 
αποδοτικότητα των ενοικίων αυξήθηκε 6,9% κατά μέσο όρο. 

• Η αγορά καυσίμων κατέγραψε αύξηση τιμών σε προ κορωνοϊού επίπεδα .Η τιμή της βενζίνης 
αυξήθηκε κατά 1,5%. 
 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 έκλεισε τον μήνα Φεβρουάριο στις 8.317,8 μονάδες, 
σημειώνοντας μηνιαία άνοδο 7,22%.  

• Το ισπανικό δεκαετές ομόλογο έκλεισε τον Φεβρουάριο με απόδοση 0,423%. 
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Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• H Iσπανία έχασε 65 εκατομμύρια ταξιδιωτών και 72 δις ευρώ εσόδων από τον τουρισμό για το 
2020, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής. 

• Εξαιτίας των περιορισμών στις μετακινήσεις, η εταιρία σιδηροδρόμων Renfe έχασε τον 
προηγούμενο χρόνο το μισό των ταξιδιωτών της ενώ η AVE (τρένα υψηλής ταχύτητας) το 66%. 

• Σύμφωνα με έρευνα αγοράς του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής τους τελευταίους μήνες 
αυξήθηκαν οι πωλήσεις στο φαγητό, στο αλκοόλ και στην κατ’ οίκον διανομή φαγητού ενώ 
έπεσαν στον τουρισμό και τη βενζίνη. 

• Οι υπεύθυνοι φορείς της εστίασης και του εμπορίου ζητούν από τη κυβέρνηση, επείγουσα και 
άμεση βοήθεια 12,5 δις, εκ των οποίων τα 8,5 αφορούν την εστίαση και 4 το εμπόριο. 

• Oι εργαζόμενοι, που βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, αυξήθηκαν κατά 
140.000, φτάνοντας τους 900.000, σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Μετανάστευσης. 

• Mεγάλες αλυσίδες καταστημάτων, όπως η Anged η Ikea και η Carrefour, σκέφτονται να 
προτείνουν πάγωμα των μισθών στην Ισπανία και σύνδεση τυχόν αύξησης με βελτίωση των 
πωλήσεων, λόγω της πτώσης που παρατηρήθηκε το προηγούμενο έτος.  

• Σύμφωνα με στοιχεία του Παρατηρητηρίου Εναέριας Κυκλοφορίας, η Ισπανία είναι η δέκατη 
χώρα της Ε.Ε., όσον αφορά τη δυνατότητα προσαρμογής των αερομεταφορών την περίοδο της 
πανδημίας. Συνολικά 21 αεροπορικές παρέμειναν ενεργές αυτό το διάστημα. 

Τράπεζες- Oικονομικές Υπηρεσίες 

 

• Η Jp Morgan, όπως και αρκετές άλλες χρηματιστηριακές, αναδιοργανώνουν τις δραστηριότητες 
τους στην Ευρώπη, προκειμένου να συνεχίσουν να τις ασκούν και μετά το Brexit.  Ανακοινώθηκε 
ότι οι δραστηριότητες του ισπανικού παραρτήματός της θα ασκούνται πλέον από τις θυγατρικές 
στην Γερμανία και το Λουξεμβούργο, οι οποίες αναβαθμίζονται. 

• H Santander κατέγραψε ιστορικές απώλειες το 2020, ύψους 8,771 δις. 

• H Kutxabank υπολογίζει ότι 27 εκατ. ευρώ θα δοθούν σε μερίσματα. Η ίδια  τράπεζα κατέγραψε 
το 2020 καθαρά κέρδη 160 εκατ. ευρώ, κατά 40% χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι. Η ίδια 
τράπεζα είχε κέρδη μειωμένα κατά 49% το 2020, τα οποία ανήλθαν σε 180,4 εκατ. 

• Η CaixaBank μαζί με τη Bankia, μετά την ένωσή τους, ελέγχουν πλέον σημαντικό μέρος της 
ισπανικής αγοράς που αντιστοιχεί σε αξία 342,239 δις ευρώ. H νέα τράπεζα θα αναδιαρθρώσει 
τη δομή της, ιδρύοντας 14 διευθύνσεις. 

• Τα ισπανικά ταχυδρομεία θα επιτρέπουν πλέον στους πελάτες της Santander να 
πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους στα γραφεία τους. 

• Η Unicaja και η Liberbank μετά την ένωσή τους θα διοικούνται από συμβούλιο, που θα 
περιλαμβάνει 7 συμβούλους, οι οποίοι θα εκπροσωπούν τους μετόχους και 6 ανεξάρτητους. 

• H Andbank España, εταιρία που ειδικεύεται στην ιδιωτική τραπεζική, θα επενδύσει σε 
πρωτογενή κεφάλαια για 225 νέες νεοφυείς στην Ισπανία, μέσω του ταμείου διαχείρισης 
επενδυτικών κεφαλαίων της Think Bigger.  
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Επιχειρήσεις- Οργανισμοί 

 

• H ισπανική Urbas θα πραγματοποιήσει επένδυση, ύψους 300 εκατ. ευρώ στο Ντουμπάι, 
φτιάχνοντας 150.000 τετραγωνικά χώρων γραφείου και 30.000 τετραγωνικά εμπορικών χώρων. 

• H Spotify España πλήρωσε συνολικά φορολογία 79.592 ευρώ το 2019 για έσοδα 9,4 εκατ. ευρώ. 
Η ίδια εταιρία αποφάσισε ότι από το μήνα Φεβρουάριο η συνδρομή στο Spotify Premium θα 
αυξηθεί από 14,99 ευρώ/μήνα σε 15,99 ευρώ/μήνα. 

• Η ισπανική νεοφυής Holded, η οποία εξειδικεύεται στην πώληση εταιρικού λογισμικού και η 
οποία τους τελευταίους μήνες απασχολεί περίπου 70 εργαζομένους,  κατάφερε να εξασφαλίσει 
επενδύσεις της τάξεως των 15 εκατ. ευρώ και ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει γραφεία στο Παρίσι. 

• O γνωστός όμιλος Corte Inglés έκλεισε συμφωνία με τον Dimas Gimeno της IASA, που είναι ο 
δεύτερος μέτοχος της ιδίας για πώληση 5% του κεφαλαίου στην τιμή των 145 εκατ. ευρώ. 

• H κατασκευαστική OHL, με τη στήριξη του 75% των μετόχων της, θα προχωρήσει σε 
αναδιάρθρωση του χρέους της.  

• H Ένωση επιχειρήσεων τεχνολογίας της Ισπανίας ζητά από την κυβέρνηση τη δημιουργία 
ομάδας ειδικών, που θα επιβλέπουν τη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

• H ισπανική κυβέρνηση θα φτιάξει τον πρώτο νόμο νεοφυών επιχειρήσεων, που θα ορίζει το 
νομικό τους πλαίσιο και θα προωθεί την ανάπτυξή τους στην Ισπανία. 

• H MásMovil σε συνεργασία με την Cetelem της BNP Paribas, θα προσφέρει προσωπικά δάνεια 
στους πελάτες της θυγατρικής της Yoigo. 

• H Carrefour έφτασε τις 9,06 δις καθαρών πωλήσεων στην Ισπανία το 2020, καταγράφοντας 
άνοδο της τάξεως του 3%. 

• Η Colonial πώλησε ακίνητα αξίας 617 δις, το 5% του χαρτοφυλακίου της για να αποπληρώσει 
χρέος και να επενδύσει σε νέα ακίνητα. 

• H Ferrovial πώλησε ακίνητα αξίας 331 εκατομμυρίων στην Πολωνία, προκειμένου να 
επικεντρωθεί στην  χρηματοδότηση και κατασκευή υποδομών. 

• Η Red Electrica España θα επενδύσει 4,4 δις ευρώ έως το 2023 και θα μειώσει το μέρισμα 
μετοχών στα 0,8 ευρώ έως το 2023. 

• Η ελβετική Apax επέστρεψε ως μέτοχος της Idealista, αγοράζοντας από την EQT, το 17% έναντι 
250 εκατ. ευρώ. 

• H Deloitte επέλεξε την Ισπανία για να ιδρύσει κέντρο τεχνολογικής ανάπτυξης, το οποίο θα 
αφορά  την περιοχή της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής. Θα απασχολεί αρχικά 
600 εργαζομένους, με προοπτική να διπλασιάσει την ανάπτυξη του σε δύο χρόνια.  

• Η Τelefónica μείωσε κατά 25% τα μερίσματα μετοχών και προβλέπει ότι θα μειώσει τις 
υποχρεώσεις της κατά 26 δις ευρώ. Η εταιρία κατέγραψε ετήσια μείωση εσόδων 3,5% το 2020. 

• Η CaixaBank έκλεισε συμφωνία με την ένωση επιχειρήσεων Εστίασης για τη στήριξη του τομέα. 
Θα δημιουργήσει μία νέα υπηρεσία, την Caixa Food&Drinks για την εξυπηρέτηση του τομέα της 
εστίασης. 

 

 

 

Ενέργεια 
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• Η Enagas και η Naturgy παρουσίασαν ένα σχέδιο για την κατασκευή ενός εργοστασίου 
ανανεώσιμης ενέργειας στην ακτή της Αστούριας. Συγκεκριμένα, σχεδιάζουν την κατασκευή δύο 
αιολικών πάρκων, συνολικής ενέργειας 350 MW. 

• Η Ferrovial θα επενδύσει στην ενέργεια, μπαίνοντας στη διαδικασία αγοράς του δικτύου 
ηλεκτρικής ενέργειας της Χιλιανής Colbún. Πρόκειται για εγχείρημα που θα κοστίσει άνω του 1 
δις ευρώ. 

• H Repsol θα δημιουργήσει χώρους επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανά 50 χιλιόμετρα 
και 1000 σταθμούς σέρβις, πλέον των 3400 που υπάρχουν συνολικά στην Ισπανία.  

• Η ασιατική Three Gorges ενδιαφέρεται να επενδύσει στην αιολική ενέργεια στην Ισπανία και 
συγκεκριμένα να αγοράσει 400 αιολικά πάρκα στο Μπούργκος, τα οποία ανήκουν στην 
Αστουριανή οικογένεια Masaveu. H συμφωνία που έκλεισε, αντιστοιχεί σε αξία 500 εκατ. ευρώ. 

• Η  Ισπανική ACS κέρδισε δικαίωμα εγκατάστασης τουρμπινών 480 MW υδραυλικής ενέργειας 
στην Βρετανία, μετά από πλειστηριασμό της δημόσια βρετανικής εταιρίας Crown Estate. 

• H τιμή της Naturgy στο ισπανικό χρηματιστήριο έπεσε κατά 6%, λόγω της πιθανότητας άσκησης 
βέτο της κυβέρνησης στην εξαγορά της. H ίδια εταιρία σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα σχέδιο 
120 γεννητριών υδρογόνου. 

• H Iberdrola παρουσίασε στο Υπουργείο Οικολογικής Μεταρρύθμισης ένα σχέδιο 53 έργων, τα 
οποία θα προσελκύσουν επενδύσεις της τάξεως 2,5 δις. Το σχέδιο επικεντρώνεται σε τέσσερις 
τομείς: τα λιπάσματα, τις μεταφορές, τα βιομηχανικά σχέδια και τις συμπαραγωγές. Τέσσερα 
από τα ανωτέρω έργα θα γίνουν  σε συνεργασία με τη Fertiberia.  

• H ίδια εταιρία είχε καθαρά κέρδη 3,6 δις ευρώ το 2020, που ισούται με αύξηση κατά 4,2%, τα 
οποία σκοπεύει να διοχετεύσει σε αύξηση της τιμής της μετοχής της σε 0,42 ευρώ/μετοχή. H 
Iberdrola επίσης διαβεβαίωσε πρόσφατα, διά του προέδρου της, ότι θα συμμετέχει σε 
πλειστηριασμούς για ανάπτυξη θαλάσσιας αιολικής ενέργειας σε πέντε χώρες, στις οποίες 
συγκαταλέγονται η Ιαπωνία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 

• Η Gransolar ερευνά την πιθανότητα εξαγοράς της από ταμείο επενδυτικών κεφαλαίων, έναντι 1 
δις και έχει αναθέσει το εν λόγω εγχείρημα στη Banco de America. 

• Η Αcciona θα επενδύσει σε συνεργασία με την Plug Power, σε ποσοστό 50%, 2 δις σε πράσινο 
υδρογόνο. H ίδια εταιρία θα αυξήσει τη χωρητικότητά της από 10.624 σε 20.000MW σε 16 
χώρες. 

• H Repsol σημείωσε απώλειες 3,289 για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το 2020. 

• Ο όμιλος Energia de Portugal (EDP), θα επενδύσει το 8% του συνόλου 24 δις ευρώ επενδυτικών 
κεφαλαίων, έως το 2025 στην Ισπανία. Από αυτά, 700 εκατ. ευρώ θα αφορούν την ανάπτυξη 
δικτύου και τα υπόλοιπα τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας καθώς και τη διαχείριση του δικτύου 
πελατών. 

Εργασία 

 

• H εταιρία εστίασης Eurest  ανακοίνωσε στους εκπροσώπους των συνδικάτων σχέδιο απόλυσης 
σε όλες τις επιχειρήσεις της, που υπολογίζεται σε 11.000 εργαζομένους σύμφωνα με το UGT. 
Έχει ήδη ξεκινήσει παρόμοιο σχεδιασμό στην Καταλονία για την απόλυση 263 εργαζομένων, 
ήτοι το 24,7% του δυναμικού της περιοχής.   

• H εταιρία σωληνώσεων Tubacex ήρθε σε συμφωνία με τα συνδικάτα της επιχείρησης για την 
απόλυση 150 εργαζομένων στα εργοστάσια της, που βρίσκονται στο Λόντιο και στο Αμούριο. 
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• H κυβέρνηση άλλαξε τις προϋποθέσεις για τα επιδόματα μητρότητας. Πλέον 30.000 γυναίκες 
που έχουν μόνο ένα παιδί, μπορούν να λάβουν επίδομα 378 ευρώ. 

• Η Ηeineken στην Ισπανία ήρθε σε συμφωνία με τα συνδικάτα, προκειμένου να γίνει η απόλυση 
228 εργαζομένων, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου σχεδίου της για 8.000 απολύσεις. 

• Η Douglas άρχισε τις συνομιλίες με τα συνδικάτα της εταιρίας για την απόλυση έως 753 
εργαζομένων στην Ισπανία. 

• Η Βosch θα κλείσει ακόμα ένα εργοστάσιο στη Βαρκελώνη που απασχολεί 340 εργαζομένους, 
λόγω οικονομικών προβλημάτων. 

• Ο όμιλος των γνωστών πολυκαταστημάτων Corte Inglés σχεδιάζει την εκούσια έξοδο 3.000 
υπαλλήλων, εκ των οποίων 2.500 απασχολούνται στα καταστήματα και 500 στις κεντρικές 
υπηρεσίες, ως συνέπεια της πτώσης του τζίρου στα καταστήματά του με φυσική παρουσία. Tον 
προηγούμενο χρόνο τα έσοδα έπεσαν κατά 40% και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 131 εκατ. 
ευρώ. 
 

Τουρισμός   

 

• H Iσπανία θα σταματήσει τις πτήσεις από τη Βραζιλία και την Νότια Αφρική, προκειμένου να 
βάλει φρένο στην εξάπλωση των νέων μεταλλάξεων του κορωνοϊού, με μόνη εξαίρεση τους 
πολίτες Ισπανίας και Ανδόρρας καθώς και τους πολίτες σε τράνζιτ. 

• H Iberia θα δημιουργήσει στο αεροδρόμιο Barajas το μεγαλύτερο σταθμό συντήρησης 
αεροσκαφών στην νότια Ευρώπη, το οποίο θα εκτείνεται σε 1,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα και 
θα συνδέεται με το αεροδρόμιο. 

• Η Aena (δημόσια εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων) θα περικόψει στο ήμισυ τις επενδύσεις της, 
μεταξύ 2020 και 2026, μέχρις ότου το νέο έντυπο κανονισμών αεροδρομίου ορίσει τη 
φορολογική κλίμακα για το 2020-2026. .H εταιρία κατέγραψε πτώση της τάξεως του 50,2%, σε 
σχέση με το 2019 και προσέφερε μειώσεις αξίας 800 εκατ. ευρώ για τους ταξιδιώτες της μεταξύ 
2020 και 2021. 

• H Sandra Ortega θα πωλήσει το 31% των ξενοδοχείων Room Mate, εξαιτίας της μείωσης 
εισοδημάτων την προηγούμενη χρονιά. 

• Η εταιρία Four Seasons προβλέπει ότι θα ανοίξει το δεύτερο ξενοδοχείο της στην Ισπανία το 
2023. Για το σκοπό αυτό έχει αναθέσει στο στούντιο Lamela να αναδιαμορφώσει το ιστορικό 
Hotel Fomentor de Mallorca στην Πογιέντσα. 

• Η ΝH θα αρχίσει διαδικασίες μαζικής απόλυσης για 700 εργαζομένους στην κεντρική της 
διοίκηση, εξαιτίας του ότι έχασε 295 εκατ. ευρώ μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2020. 

• H Apple Leisure Group τριπλασίασε τη δραστηριότητά της στην Ισπανία την τριετία 2019-2021 
και ετοιμάζεται να ανοίξει άλλα τρία ξενοδοχεία το 2022. 

• Η Barceló και η Globalia έκλεισαν με τον SEPI (κρατική εταιρία βιομηχανικών συμμετοχών) 
συμφωνία διάσωσης 240 εκατ. ευρώ. 

• Oι Melia ,Barcelό και Riu επέτειναν, έως τις 31 Μαΐου τ.έ., τα επιδόματα αναστολής συμβάσεων 
εργασίας και θεωρούν ότι, μέχρι στιγμής, θα αποφύγουν τις απολύσεις. 

• Η Amadeus κατέγραψε απώλειες 505,5 εκατ. ευρώ το 2020. Οι κρατήσεις πτήσεων σε 
ταξιδιωτικά πρακτορεία, που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα της, έπεσαν κατά 81,5%. 
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• H Meliá θα πωλήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 200 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αυξήσει την 
ρευστότητά της και να εξυπηρετήσει χρέη, όπως επιβεβαίωσε ο διευθυντής του τμήματος 
ακινήτων της εταιρίας. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• H ισπανική Cellnex εξαγόρασε το 100% της Hivory στη Γαλλία, αποκτώντας 10.500 πύργους 
τηλεφωνίας. Η συμφωνία έκλεισε με υπόσχεση επένδυσης 5,2 δις ευρώ, συνοδευόμενη από 
ένα σχέδιο επενδύσεων της τάξεως των 900 δις σε οχτώ χρόνια. Η ίδια εταιρία έχει αυξήσει το 
κεφάλαιο της κατά 14,7 δις από το 2019. 

• H Cellnex προχωρά το σχέδιο εξαγορών της, αγοράζοντας 120.000 πύργους τηλεφωνίας στη 
Γαλλία έναντι 5,2 δις ευρώ. Συνολικά, όταν τελειώσει το συγκεκριμένο σχέδιο εξαγορών θα έχει 
αποκτήσει 120.000 τηλεφωνικούς πύργους σε μία δωδεκάδα χωρών. 

• Η Telefónica θα συνεργαστεί με την Manevir και την Amazon, προκειμένου να αναπτύξουν την 
τεχνολογία Διαδικτύου Πραγμάτων (Internet of Things). Η ίδια εταιρία δημιούργησε μία νεοφυή 
επιχείρηση, η οποία θα ασχολείται με το φιλτράρισμα απόρρητων εγγράφων. Η ίδια εταιρία 
προχώρησε στη δημιουργία της εφαρμογής Quenda, η οποία θα βοηθάει τους πελάτες να 
κλείνουν ραντεβού σε καταστήματά της. 

• H Telefónica, επίσης σε συνεργασία με τη Nokia και τη Huawei, αύξησε την ταχύτητα και τη 
χωρητικότητα του δικτύου της, φτάνοντας τα 600 και 800 Gbits/s, με τον εξοπλισμό της Huawei. 

• Η Google θα επενδύσει 536 εκατ. ευρώ στην Ισπανία έως το 2025, για να επιταχύνει την 
ψηφιακή μεταρρύθμιση. Μεταξύ άλλων, θα ιδρύσει στη Μαλάγα κέντρο εκπαίδευσης για την 
κυβερνοασφάλεια. 

• Η Ισπανία θα εξαγοράσει ποσοστό 17% του νέου εγχειρήματος της Vodafone, Vantage Towers 
και θα είναι ο δεύτερος πελάτης μετά τη Γερμανία, που θα αγοράσει το 49%. 

• H Opera θα δημοσιοποιήσει το νέο Fintech εγχείρημα της Dify με πρώτη χώρα την Ισπανία. 

• H Telefónica και η Orange εξασφάλισαν 10ΜΗz από τα 3,5GHz, σε δημόσιο διαγωνισμό που 
οργάνωσε το Υπουργείο Οικονομικών της Ισπανίας για τις συχνότητες 5G. 

• H Microsoft θα δημιουργήσει μία νέα εταιρία στην Ισπανία, την Microsoft 7725 Spain, η οποία 
θα διαχειρίζεται όλες τις δραστηριότητες των κέντρων δεδομένων της στην περιοχή. 

• H Cellnex θα κάνει δικούς της 8.500 πύργους τηλεπικοινωνιών στην Πολωνία, εξαγοράζοντας 
το 99,99% της θυγατρικής της Cyfrowy Posat,Polkomtel Infrastruktura. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Παρά το σχέδιο Renove 2020 της κυβέρνησης, που επιτρέπει την επιδοτούμενη αλλαγή 
αυτοκινήτου για ένα με μικρότερους ρύπους, τον Ιανουάριο τ.έ. οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην 
Ισπανία, ήταν μόλις 41.966, μειωμένες κατά 51,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020, 
εξαιτίας της πανδημίας και της κακοκαιρίας που έπληξε τη χώρα. Την ίδια στιγμή, η κατασκευή 
οχημάτων στην Ισπανία μειώθηκε κατά 9% τον Ιανουάριο, εξαιτίας της μείωσης ζήτησης σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 

• Η Afnac υπολογίζει ότι θα πωλήσει 100000 λιγότερα αυτοκίνητα αυτό το χρόνο, εξαιτίας της 
αύξησης του φόρου προστιθέμενης αξίας. 
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• Η Ισπανία βρίσκεται μεταξύ των πέντε χωρών της Ε.Ε., με τις περισσότερες αγορές ηλεκτρικών 
οχημάτων. Σε σχέση με τις υπόλοιπες, ωστόσο, κατέγραψε την μικρότερη αύξηση πέρυσι, με 
ποσοστό 78,5%. 

• H Nissan έκλεισε το εργοστάσιό της στη Βαρκελώνη και θα μεταφέρει την κατασκευή μικρών 
φορτηγών στη Γαλλία. Παραμένουν σε κίνδυνο 2.525 άμεσες και 20.000 έμμεσες θέσεις 
εργασίας, αν δεν αναλάβει δράση νέος επενδυτής. 

• H ισπανική Gestamp έκλεισε συμφωνίες με τη Naturgy στον ενεργειακό τομέα και την 
Telefónica και την Euskaltel στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, προκειμένου να αυξήσει την 
αποδοτικότητα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα της επιχείρησης. 

Φαρμακευτικές 

 

• H γερμανική BioNTech θα συνεργαστεί με το Εθνικό Κέντρο Ερευνών της Ισπανίας, προκειμένου 
να αναπτύξουν ένα ισπανικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού 

• H ιρλανδική Kerry προσφέρεται να εξαγοράσει, στην τιμή των 127 εκατ. ευρώ, την ισπανική 
Biosearch, σε ποσοστό 46%. 

• H καταλανική φαρμακευτική Uriach αγόρασε το γερμανικό εργαστήριο ανάπτυξης φυτικών 
προϊόντων Sidroga, το οποίο απασχολεί 150 εργαζομένους. 

 

Μεταφορές 

 

• Ο κρατικός φορέας σιδηροδρόμων Renfe θα προσφέρει από τις 23 Ιουνίου, εισιτήρια αξίας πέντε 
ευρώ προς Βαρκελώνη, για ταξίδια με τρένα υψηλής ταχύτητας. 

• H Ferrovial σχεδιάζει να κατασκευάσει 20 σταθμούς αέριων οχημάτων στην Ισπανία, με τη 
βοήθεια επιχορηγήσεων της Ε.Ε. 

• H Renfe θα επεκτείνει, σε διάστημα ενός έτους, την πλατφόρμα Raas, που περιλαμβάνει τρένο, 
ποδήλατο, μετρό carsharing και άλλες υπηρεσίες σε 8 πόλεις. Μεταξύ των υποψηφίων είναι η 
Μαδρίτη, η Μάλαγα, το Μπιλμπάο, η Σεβίλλη και η Σαραγόσα. 
 

Tρόφιμα 

 

• To ισπανικό Υπουργείο Καταναλωτή αποφάσισε να προχωρήσει στον αποκλεισμό ελαιόλαδων, 
που φέρουν την ετικέτα της Ε.Ε. Nutriscore. H αιτιολόγηση της απόφασης είναι ότι η ετικέτα ¨δεν 
υποδηλώνει τα θρεπτικά τους οφέλη¨. 

• Επίσης, η Ένωση Κρεατοβιομηχανιών Ισπανίας ζήτησε από την ισπανική κυβέρνηση να 
εξαιρεθούν προϊόντα, όπως αυτά προστατευμένης ονομασίας προέλευσης (Π.Ο.Π), από την 
υποχρέωση αναγραφής της ανωτέρω ένδειξης. 

• Η Lidl ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με την Ένωση Μικροκαλλιεργητών της Ισπανίας, θα θέσει 
πλαφόν στην τιμή ελαιόλαδου ανά κιλό που αγοράζει στα 2,6 ευρώ/κιλό. 

• H Coca Cola EP είχε τη μεγαλύτερη πτώση πωλήσεων στην Ισπανία, αφού παρουσίασε κέρδη 
της τάξεως των 480 εκατ. ευρώ στο κλείσιμο του 2020, μείωση κατά 54,5%. 
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Άλλα Θέματα 

• Το Υπουργείο Οικονομικών θα θέσει σε εφαρμογή σχέδιο, ώστε χρησιμοποιώντας 
τεχνολογικά μέσα, να εντοπίζει ψεύτικες έδρες οικονομικής δραστηριότητας στο εξωτερικό.  

• To Επίσημο Χρηματοπιστωτικό Ινστιτούτο της Ισπανίας θα διαχειρίζεται το 2020-2021, τους 
πόρους του προγράμματος Invest EU, το οποίο προσφέρει 26 εκατ. ευρώ εγγυήσεων, τα 
οποία αναμένεται να προσελκύσουν 372 δις ευρώ, μέσω της συνεργασίας ιδιωτικού και 
δημόσιου τομέα. 

• H CEOE (ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών) θα δημιουργήσει ένα 
σύστημα ενημερώσεων για τις επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε αυτές. 

• Σύμφωνα με νέο νόμο που σχεδιάζει η ισπανική κυβέρνηση, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να 
οργανώνουν πλέον τις διασκέψεις των συμβούλων τους, σε ψηφιακή μορφή, κατά 100%. 

 

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

 

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/

