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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ισπανίας, το Νοέμβριο 2020, το χρέος της Ισπανίας 
αυξήθηκε κατά 10% σε ετήσια βάση, φθάνοντας ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 1,312 τρις 
ευρώ, ήτοι το 119% του ΑΕΠ. 

• Η Ισπανία ήταν η χώρα με τα περισσότερα προγράμματα, εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για το 2020. Συνολικά, τα προγράμματα που έλαβαν την έγκριση ήταν 
12.000. 

• Η ισπανική τράπεζα BBVA μείωσε τις εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη του ισπανικού ΑΕΠ το 
2021, στο 5,5%. 

• To Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προέβλεψε πτώση της ισπανικής οικονομίας έως 11,1% για το 
2020, όμως μείωσε την πρόβλεψή του για πτώση κατά το 2021 από το 7,5 στο 5,9%. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex 35 έκλεισε το μήνα στις 7.757,50 μονάδες, σημειώνοντας 
μηνιαία πτώση 3,91%.  

• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου στο τέλος του μήνα ήταν 0,11%. 

• Το ισπανικό κράτος, μέσω της Γενικής Γραμματείας Οικονομίας και Στήριξης Επιχειρήσεων, 
εξέδωσε δεκαετές ομόλογο ετησίου επιτοκίου 0,1% και απόδοση έως τη λήξη του 0,114%. 

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 
• Τα επιδόματα του καθεστώτος αναστολής συμβάσεων εργασίας (ERTE) παρατείνονται έως την 

31η Μαΐου τ.έ. 

• 360.00 θέσεις εργασίας έχουν χαθεί έως το κλείσιμο της προηγούμενης χρονιάς ενώ άλλες 
755.000 βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εργασίας σύμφωνα με τα στοιχεία που 
δημοσιεύτηκαν από το Υπουργείο Εργασίας. Συνολικά, 3.888.137 άτομα είναι εγγεγραμμένα στο 
ταμείο ανεργίας, κατά 724.000 περισσότερα από ότι πέρυσι. 

• H Duro Felguera βάζει σε καθεστώς ΕRTE έως το Μάιο, 425 εργαζομένους και μειώνει κατά 20% 
το μισθό σε εργαζομένους, με αμοιβές άνω των 100.000 ευρώ. 

• Οι αγγελίες για προσφορά ακινήτων έχουν εκτοξευτεί κατά 78% και, ειδικότερα, στη Μαδρίτη και 
τη Βαρκελώνη κατά 133% και 155% αντίστοιχα. Στην Μαδρίτη παρατηρείται μείωση στην τιμή  
κατά -0,35% ανά  τ.μ. 

• Λόγω του τελευταίου κύματος της πανδημίας του κορωνοϊού, η απαγόρευση εξόδου στη Μαδρίτη 
μεταφέρεται στις 22:00 και η εστίαση κλείνει στις 21:00. H Αυτόνομη Κοινότητα της Kαστίλης -λα 
-Μάντσα επίσης επέβαλλε απαγόρευση κυκλοφορίας στις 22:00 ενώ έκλεισε την εστίαση και τα 
καταστήματα μη ουσιώδους δραστηριότητας. 
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• Οι αρχές της Βαλένθια αποφάσισαν το ολικό κλείσιμο της εστίασης και των καταστημάτων μη 
πρώτης ανάγκης από τις 18:00. 

• O κλάδος της ασφάλισης κατέγραψε πτώση εσόδων 8,3% εξαιτίας του κορωνοϊού, κυρίως όσον 
αφορά τις ασφάλειες ζωής. 

• Οι ισπανικές εταιρίες ξενοδοχείων Meliá, Riu και Barceló έχουν κλείσει 25 από τα 47 ξενοδοχεία 
τους (το Meliá 8 από τα 15, το Riu 10 από τα 17 και η Barceló 7 από τα 17) στις Κανάριες Νήσους. 
Η Riu σχεδιάζει να επαναλειτουργήσει τα ξενοδοχεία όταν αυξηθεί η ζήτηση, ενώ η Meliá 
επεξεργάζεται να κλείσει και άλλο ξενοδοχεία στην Τενερίφη ή το Λανθαρότε.  

• Εξαιτίας της πανδημίας, η αύξηση των υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων μέσω ενοικιαζόμενων 
αυτοκινήτων με οδηγό, Uber και Cabify, μειώθηκε στο 1,46% το 2020. Συγκριτικά, η ετήσια 
αύξηση το 2018 και το 2019 ήταν 95,57% και 26,1% αντίστοιχα. 

• Η ισπανική εστίαση, μέσω της εταιρίας Ecija, έκανε προσφυγή στο Εθνικό Δικαστήριο για την 
άρση των περιορισμών στον τομέα, με την αιτιολογία ότι είναι αδικαιολόγητοι. 

• Η Carrefour θα μεταθέσει το 100% των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται σε καθεστώς 
αναστολής σύμβασης εργασίας λόγω του κορωνοϊού, ή 254 εργαζομένους, για τους οποίους 
αρχικά προβλεπόταν η απόλυσή τους, προκειμένου να δουλέψουν σε ταξιδιωτικό πρακτορείο. 

• H EΕυρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε να απομονωθούν όλες οι ζώνες με περισσότερα από 500 
κρούσματα ανά 100.000 κατοίκους. Στην Ισπανία, το 85% των κατοίκων βρίσκονται σε περιοχές 
που υπερβαίνουν αυτό το ποσοστό. 

• To Yπουργικό Συμβούλιο της χώρας ενέκρινε την παράταση του σχεδίου του καθεστώτος 
αναστολής συμβάσεων εργασίας έως τις 31 Μαΐου 2021. Παράλληλα υπάρχει απαγόρευση 
απολύσεων για έξι μήνες στις επιχειρήσεις, οι οποίες υιοθετούν αυτές τις ρυθμίσεις. Yπολογίζεται 
ότι, μέσω αυτού του μέτρου, η απώλεια θέσεων εργασίας έχει περιορισθεί στις 215.000 από την 
αρχή της κρίσης. 

• Eξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού, οι πωλήσεις τσιγάρων έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο από 
το 2008, επιφέροντας έσοδα μόλις 11 δις για το 2020.  

• To 2020 οι αποταμιεύσεις των ισπανικών νοικοκυριών αυξήθηκαν κατά 7,4% λόγω των μέτρων. 

• Oι πωλήσεις, κατά τη φετινή περίοδο των εκπτώσεων, ήταν μειωμένες κατά 25% σε σχέση με 
πέρυσι. 

• Συνολικά τη χρονιά του κορωνοϊού, οι εργατοώρες μειώθηκαν κατά 6,3%,οι εξαγωγές κατά 20,6% 
και το δημόσιο χρέος ξεπέρασε το 118% στην Ισπανία, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο 
Στατιστικής. 

• Η Exceltur, η ισπανική ένωση των 34 σημαντικότερων τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας, 
θεωρεί ότι χρειάζεται ένα πακέτο διάσωσης, ύψους 5,316 δις, από την κυβέρνηση για τον 
τουρισμό, διαφορετικά θα υπάρξουν χιλιάδες πτωχεύσεις. 

 

Κακοκαιρία «Φιλομένα» – Επιπτώσεις και Μέτρα 

 
• Εξαιτίας της κακοκαιρίας, η τιμή του ρεύματος, κατά τις ημέρες της χιονόπτωσης, εκτοξεύτηκε στο 

διπλάσιο σε σχέση με πέρυσι, φθάνοντας στα 94,99 ευρώ/ MWh, λόγω της υψηλής ζήτησης. Η 
μεγαλύτερη τιμή κατεγράφη στις 09/01, όταν έφτασε στα 121,24 ευρώ/ MWh. Η υπουργός 
Οικολογικής Ανασυγκρότησης διαβεβαιώνει ότι το Φεβρουάριο οι τιμές θα επανέλθουν σε 
φυσιολογικά επίπεδα, με πτώση 37%. 

• O σύμβουλος οικονομικών της Αυτόνομης Περιφέρειας της Μαδρίτης, κ. Μανουέλ Χιμένεθ, εκτιμά 
ότι θα υπάρξουν απώλειες της τάξεως του 75%, λόγω της διακοπής των συγκοινωνιών 25% στον 
τομέα της διατροφής και έως 50% σε άλλα εμπορικά καταστήματα την εβδομάδα της κακοκαιρίας. 
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Τράπεζες 

 

• Ο τραπεζικός τομέας έχει ζητήσει από πολλές μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις στην Ισπανία 
όπως η Volotea και η NH να πουλήσουν μέρος των δραστηριοτήτων τους για να 
χρηματοδοτήσουν το χρέος τους. Η τράπεζα με τις περισσότερες υποχρεώσεις από χρέη του 
τουριστικού τομέα είναι η Bankia με ποσοστό 7,29%. 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, οι ισπανικές τράπεζες βρίσκονται τελευταίες στον κατάλογο 
Αποδοτικότητας με ποσοστό -3,6%  ενώ δεν έχουν βελτιώσει την θέση τους όσον αφορά τη 
ρευστότητα. Συγκριτικά, οι ελληνικές τράπεζες έχουν μεγαλύτερο αντίστοιχο Δείκτη από ότι οι 
ισπανικές.  

• Η Ισπανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εκτιμά ότι τα ισπανικά κεφάλαια επενδύσεων δεν 
διατρέχουν κανένα κίνδυνο στο υποθετικό σενάριο μίας μαζικής ανάγκης αποζημίωσης. 

• Η JP Morgan περιμένει και άλλες συγχωνεύσεις στον τραπεζικό κλάδο και, ειδικότερα, μεταξύ της 
Sabadell και της Santander η της BBVA.  

• H Bankinter κέρδισε 317 εκατομμύρια το 2020, σημειώνοντας πτώση 42,4% σε σχέση με τη 
προηγούμενη χρονιά. 

• H Unicaja και η Liberbank θα λειτουργούν ως μία τράπεζα από τα μέσα Ιουνίου. 

• H Ibercaja θα δημιουργήσει μία νέα οντότητα τραπεζικής μόνο για επιχειρήσεις. 

• Η Duro Felguera έκλεισε συμφωνία για τη διάσωσή της με τη πιστώτρια τράπεζά της και, μέσω 
του Ταμείου Στήριξης Ρευστότητας Επιχειρήσεων, θα λάβει 120 εκατ ευρώ. 

• Η ΒΒVA ολοκλήρωσε την πώληση της θυγατρικής της στην Παραγουάη έναντι 210 εκατ. ευρώ. 

• H Sabadell θα συμμετέχει στη συνολική προσπάθεια τραπεζών άλλων πέντε χωρών για τη 
δημιουργία μίας κοινής πιστωτικής κάρτας πληρωμών σε όλη την Ευρώπη. 

• Η ισπανική τράπεζα CaixaBank είναι πρώτη στον παγκόσμιο δείκτη ισότητας φύλων του 
Bloomberg για το 2021. 
 

Ενέργεια 

 

• Η Endesa ανακοίνωσε την μεγαλύτερη επένδυση πράσινης ενέργειας που έχει πραγματοποιηθεί 
μέχρι στιγμής, σε ισπανικό έδαφος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για επένδυση 2,908 δις. Ο Χοσέ 
Μπόγκας ειδικός απεσταλμένος σύμβουλος παρουσίασε στο Υπουργείο Οικολογικής 
Μεταρρύθμισης ένα σχέδιο 23 έργων για εγκατάσταση ηλεκτρολυστήρων αποδοτικότητας 340 
MW, όπως επίσης και πάρκων φωτοβολταϊκής ενέργειας 1.921 MW. 

• H Everwoood Capital συνεχίζει την στρατηγική ενίσχυσης των δομών φωτοβολταϊκών, 
χρηματοδοτώντας ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 50 MW σε συνεργασία με τη Liberbank. 

• Η Iberdrola έκλεισε δεκαετή συμφωνία με την Danone, προκειμένου να της παρέχει ενέργεια, 
συνολικής ισχύς 73 MW το χρόνο, η οποία θα προέρχεται από το φωτοβολταϊκό πάρκο Francisco 
Pizzara, στο Cáceras της Εστρεμαδούρα. 

• Παράλληλα, επέκτεινε τα ενεργειακά κριτήρια ESG σε 22.000 από τους προμηθευτές της και έχει 
το στόχο να τα επεκτείνει στο 70% αυτών το 2022. 

• Η Ikea ξεκινά συνεργασία με την Contigo Energia, προκειμένου να πωλήσει φωτοβολταϊκά πάνελ 
με την ονομασία Solsträle για οικιακή χρήση στην Ισπανία. Η τελευταία θα είναι υπεύθυνη για την 
εγκατάσταση, τη διαχείριση και την εξυπηρέτηση πελατών. 

• Η Naturgy θα επενδύσει στις Η.Π.Α. 1,5 δις ευρώ, σε διάστημα πέντε ετών, σε 25 έργα 
φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής ισχύς 3,2 GW. 
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• Η Ιταλική Eni αγόρασε την ισπανική Aldo Energia y Soluciones για 200 εκ. ευρώ. Η τελευταία 
απαριθμεί περί τους 250.000 πελάτες σε Ισπανία και Πορτογαλία. 

• Η Repsol ξεκινά τη λειτουργία αιολικού πάρκου στη Χιλή, ισχύος 189 MW. Υπολογίζεται ότι θα 
αποτρέψει την εκπομπή 94.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο και θα παράγει 280 
gigavat καθαρής ενέργειας. 

• Η ίδια εταιρεία εκτιμά ότι η παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά 8,5% το 2020, φθάνοντας τα 
650.000 βαρέλια ημερησίως. 
 

Εργασία 

 

• Το Δικαστήριο στη Βαρκελώνη αποφάσισε ότι 748 διανομείς του Deliveroo είναι στην 
πραγματικότητα ελεύθεροι επαγγελματίες καθώς, όπως προκύπτει, τα μέσα που παρέχει η 
εταιρία για την εργασία είναι λιγότερα αναλογικά από το βαθμό οργάνωσης στον οποίο 
προβαίνουν οι ίδιοι. 

• H Amazon δημιούργησε 5.000 μόνιμες θέσεις εργασίας στην Ισπανία το 2020, ανεβάζοντας τον 
αριθμό των ατόμων που απασχολεί στη χώρα στους 12.000. 

• Η Douglas θα κλείσει 103 καταστήματα στην Ισπανία και θα επιβάλλει καθεστώς αναστολής 
σύμβασης εργασίας (ERTE) σε 600 υπαλλήλους. Σύμφωνα με την εταιρία, η κίνηση αυτή αποτελεί 
ένα βήμα προς τη ψηφιοποίηση των καταστημάτων της. Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους, οι διαδικτυακές αγορές στα καταστήματά της αυξήθηκαν 40,6%. 

• H μεγάλη ισπανική γαλακτοβιομηχανία Pascual κατέληξε σε συμφωνία με τα συνδικάτα της, 
προκειμένου να μειώσει τα επιδόματα αναστολής εργασίας, περιορίζοντας τα σε 137 
εργαζομένους. 

• Τα νέα συμβόλαια εργασίας, που κλείστηκαν κατά την εκπτωτική περίοδο Ιανουάριου -
Φεβρουάριου, ήταν έως και 10% μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• H εταιρία Worten πωλάει 17 καταστήματά της στην Ισπανία στη Mediamarkt και κλείνει άλλα 14 
στην ίδια χώρα. 

• Η ισπανική κτηματομεσιτική Neinor, μετά τη συγχώνευσή της με την Quabit, προβλέπει άνοδο 
τζίρου κατά 4,5 δις ευρώ τα επόμενα έτη. 

• Η εταιρεία μόδας Ermenegildo Zegna έχει πρόθεση να κλείσει το εργοστάσιό της στη Βαρκελώνη 
εξαιτίας της πτώσης των πωλήσεων. Στο εργοστάσιο αυτό εργάζονται 247 άτομα. 

• Η γαλλική εταιρία Vivendi θα αγοράσει το 7,6% των μετοχών της ισπανικής Prisa, του ομίλου που 
ηγείται της ενημέρωσης στην Ισπανία. 

• Σύμφωνα με την κατάταξη του Brand Finance Global, η Zara και η Santander βρίσκονται στις δύο 
πρώτες θέσεις των ισπανικών επωνυμιών με την καλύτερη φήμη. 

• H ισπανική εταιρία χημικών Ecros συγκεντρώνει επενδύσεις ύψους 92 εκατ. ευρώ, έως το 2029 
για το καινούργιο σχέδιό της, προκειμένου να αυξήσει τη χωρητικότητα παραγωγής της και να 
μειώσει τις εκπομπές CO2.To πρόγραμμα περιλαμβάνει 20 έργα, μεταξύ των οποίων το άνοιγμα 
και η επέκταση των εργοστασίων της. 
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Τουρισμός   

 

• Συνολικά, ο τουρισμός έχασε 68 δις εσοδών καθώς σε 11 μήνες εισήλθαν στη χώρα 18,3 εκ. 
ταξιδιωτών, μείωση κατά 77% σε σχέση με το 2019. 

• Η δημόσια εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων Aena ήρθε σε συμφωνία με το βασικό πελάτη της, 
τον όμιλο IAG, μέσω της Iberia, προκειμένου να μετατρέψει το αεροδρόμιο της Μαδρίτης Barajas 
σε έναν από του μεγαλύτερους σταθμούς φορτοεκφόρτωσης στην Ευρώπη, που θα έχει 
εγκαταστάσεις για τη συντήρηση των ευαίσθητων προϊόντων. Η τελευταία παρουσίασε σχέδιο 
στο Υπουργείο Βιομηχανίας με σκοπό να λάβει ευρωπαϊκά κονδύλια για το λόγο αυτό. 

• H Iberia άλλαξε τους όρους για την αγορά της Air Europa, εξαιτίας της κακής κατάστασης της 
τελευταίας μετά τη διάσωσή της από το ισπανικό κράτος. Συγκεκριμένα, πλέον η πώληση θα γίνει 
έναντι 500 εκατ., τα οποία θα αποπληρωθούν το 2026. 

• H αεροπορική Canaryfly θα σταματήσει τις πτήσεις προς τα Κανάρια από 11 Ιανουάριου έως 21 
Μαρτίου, εξαιτίας της μεγάλης πτώσης στον αριθμό των κρατήσεων, λόγω των επιβαλλομένων 
περιορισμών. Διατηρεί, ωστόσο, τη δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου από τις 22 Μαρτίου. 

• Η ισπανική εταιρία τουριστικών υπηρεσιών Amadeus θα ανοίξει κέντρο εκπαίδευσης στις 
Κανάριες Νήσους, σε συνεργασία με το τοπικό παν/μιο, Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. Το κέντρο θα έχει την ονομασία Travel Tech School και θα αφορά την τεχνολογική 
εκπαίδευση στον τομέα του τουρισμού. 

• H ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων NH προκειμένου να αποζημιωθεί για απώλειες, ύψους 295 εκ. 
ευρώ, προχωρά στην πώληση των μεσιτικών της δραστηριοτήτων στην Καραϊβική, οι οποίες 
ελέγχονταν από την εταιρία Sotocaribe SL. 

• H Centro Canalejas Madrid πώλησε για ποσό άνω των 100 εκ. ευρώ, τα 22 κτήρια πολυτελείας 
των ξενοδοχείων Four Seasons στη Μαδρίτη.  

• Η Marriott θα προβεί στο άνοιγμα τεσσάρων ξενοδοχείων στην Ισπανία, δύο στη Σεβίλλη και από 
ένα στη Τενερίφη και την Ίμπιζα.  

 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η χρήση της κινητής τηλεφωνίας σημείωσε αύξηση 20%, σε ετήσια βάση, στην Ισπανία. Τη 
μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε η Movistar με 52%. 

• H εταιρία Indra ανέλαβε τον εκσυγχρονισμό των προσομοιωτών ελικοπτέρων τύπου Σινούκ, για 
λογαριασμό του Ισπανικού Υπουργείου Άμυνας, μετά από κλείσιμο συμφωνίας, ύψους 30 εκατ. 

• Επίσης, η ίδια εταιρία αγόρασε το 70% της Smartpaper, η οποία εξειδικεύεται σε ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες διαχείρισης εγγράφων. 

• Το ισπανικό Δημόσιο θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό, ύψους 1,17 δις, για την ανάληψη τριών 
συχνοτήτων 5G για περίοδο 20 ετών .Η τελική τιμή θα εξαρτηθεί από τη δυναμικότητα των 
προσφορών. 

• Οι Telefónica, Orange ,Vodafone και η Deutsche Telecom συμμαχούν για την εφαρμογή της 
τεχνολογίας Open RAN, κλειδί για τη δημιουργία του δικτύου 5G, ξεφεύγοντας από την επιρροή 
της Huawei. 

• Ο ισπανικός όμιλος Telefónica πώλησε τις κεραίες της θυγατρικής της Telxius Telecom στην 
American Tower Corporation, έναντι 7,7 δις ευρώ. Με αυτό τον τρόπο, μείωσε περαιτέρω το χρέος 
της στα 4,6 δις ευρώ. 
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• H Cobee, εταιρία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) από την Ισπανία, η οποία παρέχει 
μία διαδικτυακή πλατφόρμα αυτόματης διαχείρισης των επιδομάτων, θα επεκτείνει πλέον τη 
δραστηριότητά της και στην Πορτογαλία. 

• O ιαπωνικός κολοσσός NTT, μέσω της θυγατρικής του Global data Centers, θα δημιουργήσει νέο 
παράρτημα κέντρου δεδομένων στην Ισπανία κατά τη διάρκεια αυτού του έτους.  

• To ΔΣ της Telefόnica πρόσφατα θεσμοθέτησε έναν καινούργιο κανονισμό. Με βάση αυτόν, το 
50% των μελών του στο εξής θα είναι ανεξάρτητοι σύμβουλοι και το άλλο 50% της εταιρίας. 

 

Φαρμακευτικές 

 

• H CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) και ο ισπανικός όμιλος Zendal  θα 
ξεκινήσουν να δοκιμάζουν το πρώτο ισπανικό εμβόλιο κατά του κορωνοϊού σε ανθρώπους. Μέχρι 
στιγμής, οι έρευνες σε ποντίκια έχουν δείξει ότι το εμβόλιο έχει 100% αποτελεσματικότητα. 

• Η φαρμακευτική βιομηχανία της Ισπανίας προτείνει στην κυβέρνηση να μειώσει την εξάρτηση από 
εταιρίες του εξωτερικού. Στην πρόταση συμμετείχαν 14 εθνικά εργαστήρια και 21 βοηθητικές 
υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων, πανεπιστήμια. 

• Η ισπανική φαρμακευτική Faes Farma θα επενδύσει 150 εκ. ευρώ στη δημιουργία καινούργιου 
εργοστασίου στη Χώρα των Βάσκων, προκειμένου να τριπλασιάσει την παραγωγή της. 

• H ξενοδοχειακή ένωση Recoletas, η  Arquimea και η Lagben y GTT σε συνεργασία με την Eurofins 
Megalab, θα δημιουργήσουν προσωρινές κλινικές εξέτασης Covid-19, σε 15 αεροδρόμια της 
Aena .Το τεστ θα κοστίζει από 58 έως 70 ευρώ. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Στο κλείσιμο της χρονιάς η αυτοκινητοβιομηχανία κατέγραψε πτώση 32,3% στις πωλήσεις, 
πέφτοντας στα 851.000 πωλημένα οχήματα, το πιο χαμηλό νούμερο που έχει καταγραφεί από το 
2014. 

• Παράλληλα, η χώρα παρήγαγε 550.000 λιγότερα αυτοκίνητα τη χρονιά του κορωνοϊού, αρκετά 
κάτω από τα νούμερα του 2019. 

• H ισπανική εφαρμογή El Parking κατάφερε να έχει περισσότερα από 30 εκ. ευρώ έσοδα αυτό το 
χρόνο, μέσω της επέκτασής της σε άλλες χώρες (ευρωπαϊκές αλλά και άλλες, όπως το Μεξικό 
και το Εκουαδόρ), καθώς και της προσφοράς νέων υπηρεσιών. 

• H Afnac προτείνει 360.000 σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ισπανία, έως το 
2030, πιέζοντας να δημιουργηθεί μία κρατική αρχή για τον έλεγχο ολοκλήρωσής τους. Θεωρεί ότι 
έως το 2022, θα μπορούν να έχουν ολοκληρωθεί μεταξύ 45.000 και 48.000 σημείων. 
 

 

                     Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Η ανεργία στον αγροτικό τομέα της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 1,8% φθάνοντας τα 185.410 άτομα.  

• Το γνωστό ισπανικό οινοποιείο Vega Sicilia πλέον έχει μεγαλύτερο ποσοστό πωλήσεων (51%) 
σε αγορές του εξωτερικού από ότι στην ισπανική αγορά. 
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• H Amazon Fresh θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην Ισπανία, στη Βαρκελώνη. Θα προσφέρει 
κατ’ οίκον αποστολή φρέσκων φρούτων και λαχανικών, χωρίς χρέωση, για αγορές άνω των 50 
ευρώ. 

 

Άλλα Θέματα 

• Η Κυβέρνηση επικαιροποίησε τη νομοθεσία ελέγχου επιχειρήσεων δημοσίου ενδιαφέροντος, 
καθιστώντας υποχρεωτική τη σύνταξη ετήσιας έκθεσης διαφάνειας.  

• Η Ισπανία θα λάβει 79,796 δις ευρώ από την Ε.Ε., ποσό το οποίο είναι το μεγαλύτερο από όλες 
τις χώρες της Ένωσης, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού. Το ποσό αυτό 
είναι αυξημένο κατά 15% σε σχέση με αυτό που αρχικά είχε υποσχεθεί. 

• H βιομηχανία τσιμέντου κατέγραψε πτώση ύψους 10% στην κατανάλωση, το 2020. 
 

 

 

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/ 
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