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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Το έλλειμμα της Ισπανίας τον Μάιο, αυξήθηκε στα 32,25 δις ευρώ ή 2,88% του ΑΕΠ.  

• Οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας για την ύφεση της εθνικής οικονομίας το γ’ τρίμηνο τ.έ. είναι 

μεταξύ 16,1% και 19,3%. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μείωσε τις εκτιμήσεις για την πορεία του ισπανικού ΑΕΠ τ.έ., υπολογίζοντας 

ότι η πτώση του θα φθάσει το 10,9%, ενώ το 2021 η ανάπτυξη θα είναι 7%. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex 35 έκλεισε στις 6.877,40 μονάδες, σημειώνοντας μηνιαία πτώση 

4,89%.  

• Η απόδοση δεκαετούς ομολόγου της Ισπανίας κυμάνθηκε στο 0,29% στο τέλος του μήνα. 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Η Ισπανική Κυβέρνηση αποφάσισε να ενισχύσει την Airbus και τον τομέα της αεροναυπηγίας με 
185 εκ. ευρώ έως και το 2023. 

• Η Κυβέρνηση ενέκρινε βοήθεια 1,8 δις ευρώ στον τομέα μεταφορών. Από αυτά, τα 663 εκ. ευρώ θα 
δοθούν σε ιδιωτικές εταιρίες, 1 δις ευρώ θα δοθεί στην κρατική σιδηροδρομική Renfe, 110 εκ. ευρώ 
θα δοθούν στον Κρατικό Οργανισμό Υποδομών Χερσαίων Μεταφορών (Seittsa) και 800 εκ. ευρώ 
στις Κοινότητες της χώρας.  

• Οι εργαζόμενοι υπό καθεστώς προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE), έφθασαν τους 2.840.735 
τον Ιούνιο, σημειώνοντας μείωση 16% σε σύγκριση με τον Μάιο. Οι συνολικές δαπάνες του κράτους 
για την πληρωμή αυτών έφθασαν τα 2,05 δις ευρώ. 

• Το ήμισυ των ελεύθερων επαγγελματιών έχουν επαναπροσλάβει το εργατικό δυναμικό τους που 
βρίσκονταν σε καθεστώς προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE). 

• Σύμφωνα με έρευνα του ΟΗΕ για την επίπτωση της πανδημίας στον τομέα του τουρισμού ανά 
χώρα, η Ισπανία βρίσκεται στην πέμπτη θέση με τις πιο πληγείσες χώρες. Συγκεκριμένα, 
υπολογίζεται ότι οι απώλειες θα φθάσουν τα 77,09 δις ευρώ τ.έ. 

• Ήδη από το 2017, το 27,9% των επιχειρήσεων της Ισπανίας αντιμετώπιζαν προβλήματα 
ρευστότητας, τα οποία επιβαρύνθηκαν αρκετά κατά τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. 

• Το 58% των Ισπανών δηλώνει ότι τα έσοδά τους έχουν μειωθεί από την ημέρα της εκκίνησης της 
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, ενώ μόλις το 10% δηλώνει ότι δεν έχει μειώσει τις δαπάνες του. 

• Το Ίδρυμα Μελετών Εφαρμοσμένων Οικονομικών (Fedea), υπολογίζει ότι θα χαθούν 1,25 εκ. θέσεις 
εργασίας το β’ τρίμηνο τ.έ.  
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• Οι αγοραπωλησίες ακινήτων μειώθηκαν κατά 53,7% τον Μάιο τ.έ. σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 
2019, σημειώνοντας 22.394 αγοραπωλησίες, το χαμηλότερο νούμερο για τον συγκεκριμένο μήνα 
από τον Μάιο του 2007.   

• Οι εγγραφές νέων ελεύθερων επαγγελματιών έφθασαν τις 104.514 το α’ εξάμηνο τ.έ., σημειώνοντας 
πτώση 28% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. 

• Οι πωλήσεις υποδημάτων μειώθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση τον Ιούνιο τ.έ., παρά την 
επαναλειτουργία των καταστημάτων. 

• Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, έως και τις αρχές του Ιουλίου, είχαν δοθεί μορατόριουμ για 
1,1 εκ. δάνεια,  συνολικής αξίας 41,16 δις ευρώ. 

• Ο τομέας χερσαίας μεταφοράς εμπορίου υπολογίζεται ότι θα πληγεί κατά 5 δις ευρώ τ.έ. στην 
Ισπανία, εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας.  

• Οι διαδικτυακές πωλήσεις της Mango αυξήθηκαν κατά 50% τη διάρκεια μεταξύ 15 Μαρτίου και 1 
Ιουνίου. 

• Η ισπανική φαρμακοβιομηχανία Faes Farma αναμένει να αυξήσει σε μεγάλο βαθμό τα έσοδά της 
τ.έ., εξαιτίας της πανδημίας. 

 

Τράπεζες 

 

• Η Santander σημείωσε απώλειες 10,798 δις ευρώ το α’ εξάμηνο τ.έ., ενώ προβλέπει να κλείσει το 

έτος με απώλειες, για πρώτη φορά στην ιστορία της.  

• Η Kutxabank σημείωσε καθαρά κέρδη 137,6 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο τ.έ. σημειώνοντας ετήσια πτώση 

30%. 

• Σύμφωνα με ανάλυση της D-Rating, οι ισπανικές τράπεζες βρίσκονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο 

όρο στην ασφάλεια έναντι κυβερνοεπιθέσεων.  

• Σύμφωνα με την Barclays, η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα στεγαστικά δάνεια θα 

στοιχίσει στις ισπανικές τράπεζες μεταξύ 700 εκ. ευρώ και 1 δις ευρώ, από τα οποία, μεταξύ 475 και 

700 εκ. ευρώ αντιστοιχούν στις έξι μεγάλες τράπεζες της χώρας. 

• Η CaixaBank, μέσω της HolaBank, είναι η πρώτη ισπανική τράπεζα, η οποία προσφέρει το άνοιγμα 

λογαριασμού μέσω διαδικτύου, σε μη κατοίκους της Ισπανίας. 

• Η τράπεζα Orange Bank είναι η πρώτη που φέρνει στην Ισπανία τις χρεωστικές κάρτες Mastercard 

στις οποίες αποτυπώνεται μόνο το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Ο αριθμός της κάρτας και η 

ημερομηνία λήξης της μπορούν να βρεθούν μόνο μέσω της εφαρμογής της τράπεζας, προκειμένου 

να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη ασφάλεια έναντι κλοπής.   

• Η BBVA προσφέρει την δυνατότητα διαχείρισης όλων των τραπεζικών καρτών για ηλεκτρονικό 

εμπόριο των πελατών της μέσω της εφαρμογής της. Παράλληλα, θα επιτρέπεται και η διαχείριση των 

Google Pay, Apple Pay και Samsung Pay. 

• Η ίδια τράπεζα ξεκίνησε την έκδοση στεγαστικών δανείων μέσω διαδικτύου, προκειμένου να τονώσει 

τη ζήτηση για τα εν λόγω δάνεια. Η έκδοση του δανείου γίνεται πλήρως σε τέσσερις εβδομάδες μέσω 

διαδικτύου χωρίς να είναι αναγκαία η φυσική παρουσία του πελάτη. 

• Η Τράπεζα της Ισπανίας εφαρμόζει νέους κανονισμούς για τη διαφήμιση των τραπεζών, προκειμένου 

να αποφεύγεται η παραπλάνηση των πελατών. 
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Ενέργεια 

 

• Η Iberdrola εξαγόρασε την γαλλική εταιρία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Aalto έναντι 100 εκ. ευρώ. 

• Η ίδια εγκατέστησε φορτιστή αυτοκινήτων 150kW, στο Monesterio της Εξτρεμαδούρα. Με τον 

φορτιστή αυτόν επιτυγχάνεται πολύ γρήγορη φόρτιση των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Παρόμοια 

εγκατάσταση αναμένεται και στο Τολέδο και τον αυτοκινητόδρομο A5. 

• Επιπλέον, θα κατασκευάσει οκτώ φωτοβολταϊκά κέντρα και ένα αιολικό πάρκο στην Ανδαλουσία, 

συνολικής ηλεκτρικής δυναμικής 1.205 MW. Η επένδυση υπολογίζεται στα 770 εκ. ευρώ. 

• Παράλληλα θα κατασκευάσει το μεγαλύτερο κέντρο παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου στην 

Ευρώπη, συνολικής επένδυσης 150 εκ. ευρώ. Η παραγωγή θα γίνεται αποκλειστικά από Α.Π.Ε. και 

θα χρησιμοποιεί το εργοστάσιο της Fertiberia στο Puertollano. 

• Η Enagás σημείωσε καθαρά κέρδη 236,3 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο τ.έ., αυξημένα κατά 9,4% σε 

σύγκριση με το ίδιο διάστημα του 2019. 

• Η Repsol θα κατασκευάσει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο της στο Valdecaballeros της 

Εξτρεμαδούρα, με την ονομασία Valdesolar. Η επένδυση αγγίζει τα 200 εκ. ευρώ και αφορά 648.000 

φωτοβολταϊκά σε έκταση 700 εκταρίων. Υπολογίζεται ότι η παραγωγή θα φθάνει τα 514.490 MWh το 

χρόνο, τροφοδοτώντας 153.000 νοικοκυριά ή 382.000 πολίτες. 

• Στην Εξτρεμαδούρα λειτούργησε και το πρώτο πλωτό φωτοβολταϊκό πάρκο της Ισπανίας, στην 

τεχνητή λίμνη Sierra Brava. 

• Η EDP ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τον θερμοηλεκτρικό σταθμό Soto de Ribera 3 στην Αστούρια, θα 

συνεχίσει όμως να λειτουργεί τους δύο θερμοηλεκτρικούς σταθμούς στο Gijón, Abono 1 και 2.  

• Η Naturgy έχει επενδύσει περί τα 467,6 εκ. ευρώ σε δραστηριότητες που χαρακτηρίζουν «έξυπνες 

πόλεις» (smart cities), όπως ηλεκτρική μετακίνηση, ψηφιοποίηση κοκε. 

 

Εργασία 

 

• Τον Ιούνιο, 1,8 εκ. εργαζόμενοι βρίσκονταν υπό καθεστώς προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE). 

• Οκτώ στους δέκα εργαζομένους στην Ισπανία επιθυμούν να εργάζονται ορισμένες μέρες από το σπίτι 

και ορισμένες στο γραφείο μετά την εμπειρία τους με την τηλεργασία.  

• Η Orange España επιτρέπει στους εργαζομένους της να εργάζονται από το σπίτι έως και τρεις φορές 

την εβδομάδα. Για τα ευάλωτα άτομα, όπως λ.χ. έγκυοι, εργαζόμενοι που πρέπει να φροντίσουν 

ηλικιωμένους κοκε, δίνεται η δυνατότητα τηλεργασίας όλες της ημέρες της εβδομάδας.  

• Η Airbus θα απολύσει 929 εργαζομένους της στην Ισπανία, 495 στο εργοστάσιο της Getafe στην 

Μαδρίτη, 283 στην Illescas του Τολέδο και 151 στο Puerto Real του Κάντιθ.  

• Η Siemens Gamesa θα κλείσει το κέντρο της στην Aoiz της Ναβάρα, απολύοντας 239 εργαζομένους 

της. 

• H ισπανική Tubacex θα μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά 500 άτομα σε όλα τα εργοστάσιά της 

στον κόσμο. Στο εργοστάσιο που βρίσκεται στην Χώρα των Βάσκων αναμένεται να απολύσει περί 

τους 150 εργαζόμενους. 

• Από τις 3 Αυγούστου τ.έ., οι εργαζόμενοι της αλυσίδας σουπερμάρκετ Mercadona, θα εργάζονται 

πέντε ημέρες την εβδομάδα και θα δικαιούνται οκτώ τριήμερες αναπαύσεις, ήτοι τη δυνατότητα να 

μην εργάζονται Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα.  
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• Η ελβετική εταιρία παραγωγής τρένων Stadler, θα προσλάβει 500 εργαζόμενους στο εργοστάσιό της 

στην Βαλένθια. 

• Η αεροπορική Ryanair θα μειώσει τους μισθούς στην Ισπανία, των 800 πιλότων της κατά 20% και 

των 1.300 αεροσυνοδών της κατά 10% έως και το 2024. Το εργατικό σωματείο της εταιρίας στην 

Ισπανία TCP Sitcpla αναμένεται να κάνει έφεση στο Δικαστήριο για την συγκεκριμένη απόφαση. 

• Η Telefónica προσέλαβε 350 εργαζομένους σε διάφορα τμήματα της εταιρίας, η πλειοψηφία των 

οποίων ήταν γυναίκες, κάτι που της επέτρεψε να φθάσει πιο κοντά στον στόχο της για την ισότητα 

των δύο φύλων, καθώς το 37% του εργατικού της δυναμικού είναι πλέον γένους θηλυκού έναντι 25% 

το 2016. 

• Η ισπανική αεροναυπηγική Aernnova, απολύει 950 εργαζομένους της σε όλον τον κόσμο, οι 650 στην 

Ισπανία.                                                                                                                                                                                                                                               

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η ισπανική Ferrovial πώλησε τη θυγατρική της στην Αυστραλιανή Broadspectrum, στην Ventia, για 
290 εκ. ευρώ ή 465 εκ. δολάρια Αυστραλίας. 

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Mercadona, θα επενδύσει 166 εκ. ευρώ στη Μαδρίτη, για το άνοιγμα 7 
νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση 27 υπαρχόντων.  

• Παράλληλα, επενδύει 170 εκ. ευρώ προκειμένου να προσφέρει έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά σε 650 
καταστήματά της, ήτοι το 40% του συνόλου της. 

• Η αλυσίδα πολυκαταστημάτων Costco άνοιξε το τρίτο της κατάστημα στην Ισπανία, στο Las Rozas 
στην Μαδρίτη. 

• Η ελβετική εταιρία παραγωγής τρένων Stadler, επενδύει 40 εκ. ευρώ στο εργοστάσιό της στην 
Βαλένθια. 

• Η νομική εταιρία Garrigues σημείωσε καθαρά κέρδη 3,7 εκ. ευρώ το 2019 ενώ είχε τζίρο 380 εκ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 22,8% σε σύγκριση με το 2018. 

• Ο ισπανικός όμιλος μόδας Inditex ξεκινά την στρατηγική κλεισίματος 250 με 300 καταστημάτων στην 
Ισπανία από τα αεροδρόμια της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης, καθώς προχωρά στο κλείσιμο των 
έξι καταστημάτων σε αυτά. 

• Η επενδυτική Moira Capital εξαγόρασε την ισπανική επιχείρηση μεταφορών ογκώδη 
εμπορευμάτων, GOI για 17 εκ. ευρώ. 

• Η θυγατρική της ισπανικής κατασκευαστικής ACS, θα προβεί σε εργασίες βελτίωσης ενός μέρους 
αυτοκινητόδρομου του Sacramento στην Καλιφόρνια, Η.Π.Α.. Το συμβόλαιο υπολογίζεται στα 430 
εκ. δολάρια Η.Π.Α.. 

• Η ισπανική κατασκευαστική Acciona, ανέλαβε τον σχεδιασμό και την κατασκευή δύο έργων 
αυτοκινητόδρομων στην Πολωνία, μέσω της εκεί θυγατρικής της Mostostal Warszawa. Η συνολική 
αξία των συμβολαίων ανέρχεται σε 642 εκ. ευρώ. 

• Παράλληλα, κέρδισε το διαγωνισμό για την επέκταση γραμμής του μετρό στο Βανκούβερ του Καναδά, 
συνολικής αξίας 1,82 δις ευρώ. 

• Η Indra συμφώνησε με την εσθονική κρατική σιδηροδρομική εταιρία Eesti Raudtee για τη διαχείριση 
της κίνησης των τρένων στην χώρα. Η συμφωνία ανήλθε στα 18,4 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική φαρμακευτική Grifols, επενδύει 401 εκ. ευρώ στην αγορά εργαστηρίων στη Βόρεια 
Αμερική.  

• Η Sacyr συμφώνησε με τη Société Générale την εξαγορά από την τελευταία 10 εκ. μετοχών σε δύο 

φάσεις, τιμής 1,8 ευρώ ανά μετοχή. 
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Τουρισμός   

 

• Η δημόσια εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων, Aena, ανέφερε ότι τον Ιούνιο πραγματοποιούνταν περί 

τις 400 πτήσεις καθημερινώς στην Ισπανία, οι οποίες αυξήθηκαν σε 1.000 στα τέλη του μηνός. 

• Ο ξενοδοχειακός όμιλος Rosewood εισέρχεται στην ισπανική αγορά σε συνεργασία με τον μεξικανικό 

όμιλο RLH Properties, ο οποίος κατέχει το ξενοδοχείο Villa Magna στην Μαδρίτη.  

• Ο όμιλος Platinum Estates θα επενδύσει 70 εκ. ευρώ στην κατασκευή πολυτελούς ξενοδοχείου 194 

δωματίων, στην περιοχή Casares της Μάλαγας. Το ξενοδοχείο αναμένεται να εγκαινιαστεί το 2022 και 

θα τελεί υπό τη διοίκηση της ξενοδοχειακής εταιρίας Hilton.  

• Ο μεγαλύτερος ισπανικός ξενοδοχειακός όμιλος, Meliá, σημείωσε το χειρότερο α’ εξάμηνο της ιστορίας 

του, σημειώνοντας απώλειες 358 εκ. ευρώ. 

• Η δημόσια εταιρία σιδηροδρόμων Renfe, παρέχει εκπτώσεις στις αγορές εισιτηρίων μεταξύ τεσσάρων 

και εννέα ατόμων. Συγκεκριμένα, για κρατήσεις τεσσάρων ή πέντε ατόμων η έκπτωση είναι 25%, για 

έξι ή επτά 30% και για οκτώ ή εννέα 35%. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Το 60% των ισπανικών νεοφυών επιχειρήσεων αύξησε τον τζίρο του κατά 198%, σε ετήσια βάση, το 

2019.  

• Η ισπανική Indra θα εγκαταστήσει συστήματα πλοήγησης σε 37 ινδικά αεροδρόμια.  

• Η Telefónica συνεργάζεται με την SAP στην Ισπανία για να προσφέρει πακέτα υπηρεσιών της 

τελευταίας στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους της (cloud). 

• Η Euskaltel ήρθε σε συμφωνία με την Orange για τη χρήση του δικτύου οπτικών ινών της στην 

Ισπανία, προκειμένου να επεκταθεί και εκτός της Χώρας των Βάσκων με την εταιρία της Virgin Telco. 

Επιπλέον, ήρθε σε συμφωνία με την Telefónica για την χρήση του δικτύου της NEBA FTTH. 

• Η MásMovil ήρθε σε συμφωνία με την Telefónica για τη χρήση του δικτύου της τόσο σταθερών όσο 

και κινητών. 

• Η Huawei βρέθηκε στην κορυφή των πωλήσεων tablet στην Ισπανία. 

• Η Vodafone συνεργάζεται με την ισπανική Accenture για την παροχή κυβερνοασφάλειας σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις καθώς και μεγάλες εταιρίες σε όλον τον κόσμο.  

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Η Ισπανική Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών (ANFAC), υπολογίζει ότι το τ.έ. 

η πτώση πωλήσεων αυτοκινήτων θα μειωθεί στο 35% από το 40%-45% που προβλεπόταν πριν από 

τα μέτρα ενίσχυσης του τομέα από την Κυβέρνηση.  

• Ο όμιλος PSA, επενδύει 144 εκ. ευρώ στο εργοστάσιο της Μαδρίτης, για την παραγωγή του νέου 

μοντέλου της Citroën, C4. 

• Η Seat θα επενδύσει 5 δις ευρώ σε Έρευνα και Ανάπτυξη στο εργοστάσιό της στη Βαρκελώνη, 

προκειμένου να παράγει ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα.  

• Η Tesla θα ανοίξει δύο νέα καταστήματα στην Ισπανία, στη Μαδρίτη και την Βαλένθια εντός του 

τριμήνου. 

 



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

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Ιούλιος 2020 

Σελίδα 8 από 8 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Ο οργανισμός των αγροτικών επιχειρήσεων Cooperativas Agroalimentarias España προβλέπει ότι η 

φετινή παραγωγή οίνου θα κυμανθεί μεταξύ 43 και 44 εκ. εκατόλιτρα. 

 

 

Άλλα Θέματα 
 

• Η Κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα αξίας 140 δις ευρώ για την ψηφιακή μετάβαση των υπηρεσιών, την 

κατάρτιση των εργαζομένων και τη βελτίωση των τεχνολογικών υποδομών.  
 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

Όλες οι εμπορικές εκθέσεις της Ισπανίας έως και τις 31 Αυγούστου, 

 έχουν αναβληθεί ή ακυρωθεί 

 

 

 

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/

