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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Το ισπανικό κέντρο ανάλυσης Funkas, αναθεώρησε προς τα κάτω τις προβλέψεις για ανάκαμψη του ΑΕΠ 

της ισπανικής οικονομίας για το 2021, από 7,9% σε 6,7%. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι εκτιμά πτώση 12,4 % του ΑΕΠ της Ισπανίας έως το τέλος του 

τ.έ., λόγω του δεύτερου κύματος της πανδημίας.  

• Οι καταθέσεις των ισπανικών νοικοκυριών αυξήθηκαν ετησίως, κατά 7,47%, τον μήνα Οκτώβριο. 

• Ο Υπουργός Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, εκτιμά ότι η απασχόληση θα αυξηθεί 

κατά 2% το τέταρτο τρίμηνο του τ.έ.. σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο.  

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 σημείωσε μηνιαία αύξηση 25,18% και έκλεισε στις 8.076,9 μονάδες 

τον Νοέμβριο. 

• Η απόδοση του δεκαετούς ισπανικού ομολόγου έφθασε το 0,05% στις 30 Οκτωβρίου. 

• Το διοικητικό συμβούλιο της ισπανικής εταιρίας τηλεπικοινωνιών Cellnex ενέκρινε την έκδοση 

μετατρέψιμου ομολόγου ύψους 1,5 δις ευρώ. 

• H CaixaBank εξέδωσε 6ετές ομόλογο αξίας 1 δις ευρώ με σκοπό να διοχετεύσει πόρους για τη 

χρηματοδότηση έργων που συμβάλλουν στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Η συνολική ζήτηση έφτασε 

τα 4,5 δις ευρώ. 

• Ο ισπανικός ενεργειακός όμιλος Audax εξέδωσε πράσινο μετατρέψιμο ομόλογο αξίας 125 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική τράπεζα Santander κυκλοφόρησε το 3ετές βιώσιμο ομόλογο το οποίο απευθύνεται σε ιδιώτες. 

Τα κεφάλαια, τα οποία θα συγκεντρωθούν, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση έργων αιολικής 

και ηλιακής ενέργειας. 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε χρηματοδότηση 475 εκ. ευρώ προς την ισπανική αεροπορική εταιρία Air 

Europa, από το νέο ταμείο στήριξης εταιριών που έχουν πληγεί από τον κορωνοϊό.  

• Oι ισπανικές τράπεζες έχουν χορηγήσει, έως και σήμερα, 1,37 εκατομμύρια μορατόριουμ ενυπόθηκων 

δανείων και μη ενυπόθηκων δανείων σε όσους επλήγησαν από την κρίση του κορωνοϊού. 

• Οι εγκρίσεις για κατασκευαστικά έργα στην Ισπανία, την περίοδο από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 

του τ.έ., μειώθηκαν κατά 21% εξαιτίας της κρίσης του κορωνοϊού. 

• Το πρώτο εξάμηνο του τ.έ., ο τομέας της εστίασης στην Ισπανία, σημείωσε 44% πτώση των εσόδων του, 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, λόγω των μέτρων κατά της εξάπλωσης της 

πανδημίας.  
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• Η Ισπανία θα λάβει τη δεύτερη δόση του ταμείου SURE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ύψους 4 δις 

ευρώ, με σκοπό να καλύψει τις δαπάνες για το καθεστώς προσωρινής αναστολής εργασίας ERTE 

λόγω του κορωνοϊού. 

• Από την έναρξη του δεύτερου κύματος κορωνοϊού, έως τον Νοέμβριο, 323.482 εργαζόμενοι 

βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής διακοπής εργασίας ERTE. 

• Tα εργοστάσια της ισπανικής φαρμακευτικής εταιρίας Rovi, θα είναι έτοιμα στις αρχές του 2021, να 

συμμετέχουν στην παραγωγή του εμβολίου της Moderna, καθώς θα έχουν τη δυνατότητα να είναι 

υπεύθυνα για την παραγωγή των φιαλιδίων, την απόψυξη, τη συσκευασία και την επισήμανση του 

δραστικού συστατικού.  

• Η ισπανική φαρμακευτική εταιρία Reig Jofre ανακοίνωσε ότι στο νέο εργοστάσιο, το οποίο 

κατασκευάζει στην Βαρκελώνη, θα έχει τη δυνατότητα να παράγει 50 εκ. εμβόλια κατά του Covid-

19. 

Τράπεζες 

 

• Οι μεγάλες ισπανικές τράπεζες Santander, BBVA, CaixaBank, Bankia, Sabadell και Bankinte, μεταξύ 

Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, κατέγραψαν συνολικές απώλειες 7,734 δις ευρώ. 

• Η ισπανική CaixaBank, τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ. κατέγραψε κέρδη ύψους 726 εκ. ευρώ, 

σημειώνοντας μείωση 42,6%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική Sabadell, τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ. κατέγραψε κέρδη ύψους 203 εκ. ευρώ, 

σημειώνοντας μείωση 74,1%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική Unicaja κατέγραψε κέρδη 77 εκ. ευρώ, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, 

σημειώνοντας 51,4% μείωση από τα στοιχεία του περασμένου έτους. 

• Η ισπανική Abanca κατέγραψε κέρδη 143,4 εκ. ευρώ, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, 

σημειώνοντας 62,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική Santander ανακοίνωσε τη συγχώνευση των θυγατρικών της Santander Consumer 

Finance και Openbank. 

• Τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., η BBVA κατέγραψε καθαρές εξαγορές ύψους 1,483 δις ευρώ. 

• Η ισπανική Ibercaja κέρδισε 98,7 εκ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, δηλαδή 7,9% 

περισσότερο από ό,τι την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική CaixaBank, βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από τα Global Private Banking 

Awards, ως η καλύτερη ιδιωτική τράπεζα στην Ισπανία. 

• Η ισπανική BBVA και η ισπανική Sabadell ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις για επικείμενη συγχώνευση 

τους, οι οποίες τερματίστηκαν ύστερα από 11 ημέρες καθώς δεν μπόρεσαν να έρθουν σε συμφωνία 

για την ενδεχόμενη ισοτιμία ανταλλαγής. 

• Η ισπανική BBVA πούλησε τη αμερικάνικη θυγατρική της έναντι του ποσού 9,7 δις ευρώ, στην 

αμερικάνικη εταιρία χαρτοφυλακίου PNC. 

• H ισπανική Sabadell ανακοίνωσε την απομάκρυνση 1.800 εργαζομένων για να εξοικονομήσει 115 εκ. 

ευρώ τον χρόνο, καθώς και την πώληση της θυγατρικής TSB, στο Μεξικό. 

Ενέργεια 

 

• Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε βασιλικό διάταγμα, το οποίο ρυθμίζει το νέο οικονομικό καθεστώς 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με το 
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οποίο στις δημοπρασίες, οι επενδυτές θα υποβάλουν προσφορά για μια τιμή / kWh και στους νικητές 

θα διασφαλιστεί η συγκεκριμένη τιμή για το μέλλον. 

• Η ισπανική ενεργειακή Iberdola, ανακοίνωσε σχέδιο για την περίοδο 2020-2025 με συνολική επένδυση 

75 δις ευρώ. 

• H ίδια εταιρία, υπέγραψε με τη γερμανική Porshe συμφωνία συνεργασίας, σύμφωνα με την οποία θα 

κατασκευάσουν στην Ισπανία 35 σταθμούς ισχυρής φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων μεταξύ 150kW 

και 350kW έως το 2022. 

• Η ισπανική Forestalia και η δανέζικη CIP θα συνεργαστούν για τη δημιουργία 27 αιολικών πάρκων στην 

περιοχή Teruel της Ισπανίας, με συνολική επένδυση 1,2 δις ευρώ. 

• Η ισπανική Ence θα πωλήσει το ηλιακό εργοστάσιό της, το οποίο βρίσκεται στην ισπανική πόλη 

Puertollano, με αποτέλεσμα η Ence να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο κατά 39 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική Endesa αύξησε το επενδυτικό της σχέδιο για την περίοδο 2021-2023 στα 7,9 δις ευρώ, με 

στόχο να προωθήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

• H ισπανική Repsol, την περίοδο 2021-2025, θα επενδύσει 18,3 δις ευρώ για την ενεργειακή της 

μετάβαση, ώστε έως το 2050 να έχει μηδενίσει τις εκπομπές CO2. 

• Η ενεργειακή Siemens Gamesa, τους πρώτους εννέα μήνες τ.έ., κατέγραψε ζημίες 918 εκ. ευρώ και ως 

αποτέλεσμα ανακοίνωσε μελλοντικές προσαρμογές στο τμήμα της αιολικής ενέργειας. 

 

Εργασία 

 
• Η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,2% σε ετήσια βάση τον Οκτώβριο τ.έ. 

• H ισπανική πολυεθνική Indra Sistemas ανακοίνωσε την απόφασή της να απολύσει 240 εργαζόμενους. 

• Η ισπανική κυβέρνηση ενέκρινε επιδότηση ύψους 430 ευρώ το μήνα για όσους έχουν χάσει το επίδομα 

ανεργίας, δεν έχουν πρόσβαση στο ελάχιστο εισόδημα διαβίωσης ή καλύπτονται από το καθεστώς 

προσωρινής αναστολής εργασίας (ΕRΤΕ). 

• Η ισπανική Solarpack, η οποία ειδικεύεται στη φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια, κατά τους πρώτους εννέα 

μήνες του τ.έ., κατέγραψε καθαρό κέρδος 6,6 εκ. ευρώ, πέντε φορές μεγαλύτερο από το κέρδος που 

σημείωσε την ίδια περίοδο του 2019. 

• Η ισπανική τράπεζα Santander αναμένεται να κλείσει το 30% των υποκαταστημάτων της σε ολόκληρη 

την χώρα, το οποίο θα οδηγήσει στην απόλυση 4.000 εργαζομένων. 

• Οι οδοντιατρικές κλινικές Dentix θα αναστείλουν τη λειτουργία τους σε όλη την Ισπανία και 2.600 

εργαζόμενοι θα τεθούν σε καθεστώς προσωρινής αναστολής εργασίας (ERTE). 

• Η ισπανική πολυεθνική Indra, ανακοίνωσε την απόλυση 580 υπαλλήλων από τη θυγατρική της, με έδρα 

τη Μαδρίτη, ISTI. 

• Η ισπανική κρατική εταιρία ταχυδρομικών υπηρεσιών Correos, πρόκειται να προσλάβει 3.381 

εργαζόμενους. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η ισπανική πολυεθνική Mapfre, τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., κατέγραψε κέρδη ύψους 450 εκ. ευρώ, 

σημειώνοντας μικρή μείωση 2,7%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 
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• Η ισπανική κατασκευαστική Metrovacesa, κατέγραψε καθαρές απώλειες 82,3 εκ. ευρώ, τους πρώτους 

εννέα μήνες του τ.έ., σε σύγκριση με τα κέρδη των 100.000 ευρώ που σημείωσε, την ίδια περίοδο του 

2019. 

• Η ισπανική εταιρία παραγωγής ελαιόλαδου Deoleo, έχει καταγράψει, τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., 

καθαρό κέρδος 255 εκ. ευρώ, σε σύγκριση με τις ζημίες 22,4 εκ. ευρώ που καταγράφηκαν την ίδια περίοδο 

του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική FCC, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., συσσώρευσε κέρδη ύψους 174 εκ. ευρώ, 

σημειώνοντας 25,1% μείωση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική οικονομική ένωση Cajamar, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., κατέγραψε κέρδη 14,6 

εκ. ευρώ, σημειώνοντας 82,2% μείωση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική εταιρεία ασφαλειών Prosegur, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., σημείωσε κέρδη 

ύψους 45 εκ. ευρώ, καταγράφοντας 45,6% πτώση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 

έτους. 

• Η ισπανική φαρμακευτική Grifols έκλεισε τους πρώτους εννέα μήνες του έτους με καθαρό κέρδος 485,7 

εκ. ευρώ, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 15% σε σύγκριση με 423,4 εκ. ευρώ, τα οποία κατέγραψε το 

2019. 

• Οι διαδικτυακές πωλήσεις του ισπανικού ομίλου El Corte Inglés, από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο του 

τ.έ., αυξήθηκαν κατά 56%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Ο επιχειρηματικός όμιλος Inveravante θα κατασκευάσει ένα γήπεδο γκολφ στο Oleiros, στη Γαλικία με 

επένδυση 10 εκ. ευρώ. Η λειτουργία του θα δημιουργήσει 120 νέες θέσεις εργασίας. 

• H ισπανική Inditex, το 2019, κατέγραψε κύκλος εργασιών 120 εκ. ευρώ στις χώρες στις οποίες δεν έχει 

φυσική παρουσία. 

• Η ισπανική πολυεθνική εταιρία OHL θα επενδύσει 102 εκ. ευρώ για την ανακαίνιση του πανεπιστημιακού 

νοσοκομείο στην πόλη Albacete. 

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ BM Supermercados εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 900 εκ. ευρώ σε πωλήσεις 

και αναμένεται να ανοίξει καινούργια καταστήματα στη Μαδρίτη.  

• H ισπανική Aernnova, η οποία σχεδιάζει και κατασκευάζει αεροσκάφη, κατά τους πρώτους εννέα μήνες 

του τ.έ., σημείωσε απώλειες ύψους 42 εκ. ευρώ και αποφάσισε να μειώσει το εργατικό της δυναμικό κατά 

22%. 

• Η ισπανική εταιρία ρούχων Mango, εκτιμάται ότι θα κλείσει το 2020, με 40% αύξηση στις διαδικτυακές 

πωλήσεις, ήτοι περισσότερα από 800 εκ. ευρώ. 

• H ισπανική ενεργειακή εταιρία Cepsa, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., κατέγραψε 810 εκ. ευρώ 

σε απώλειες, λόγω των συνεπειών της κρίσης του κορωνοϊού. 

• H ισπανική πολυεθνική El Corte Inglés και η ισπανική εταιρία Más Movil ανακοίνωσαν στρατηγική 

συμμαχία, μέσω τις οποίας θα ξεκινήσουν κοινές εμπορικές πρωτοβουλίες στον κλάδο των συναγερμών. 

• Η ισπανική θυγατρική εταιρία ρούχων H&M, πριν την έξαρση της πανδημίας του κορωνοϊού, πέτυχε 

ετήσιο καθαρό κέρδος ύψους 12 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική νομική εταιρία Cuatrecasas αύξησε το μικτό της κέρδος κατά 18,5%, το 2019. 

• H ισπανική εταιρεία Endesa και η ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνιών Cellnex υπέγραψαν δεκαετές 

συμβόλαιο συνεργασίας, σύμφωνα με το οποίο η Endesa θα αποτελεί τον μοναδικό προμηθευτή 

ενέργειας για την Cellnex και η Cellnex θα είναι ο μοναδικός πάροχος της Endesa. 
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Τουρισμός   

 

• H Ισπανία, από την αρχή του έτους έως τον Σεπτέμβριο, έχασε περισσότερους από 50,3 εκ. τουρίστες, 

εξαιτίας των περιορισμών στη διεθνή κινητικότητα που προκάλεσε η έξαρση της πανδημίας.  

• Τα έσοδα του ισπανικού ξενοδοχειακού ομίλου Melía, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, μειώθηκαν 

κατά 958 εκ. ευρώ, ενώ κατέγραψαν απώλειες 469,6 εκ. ευρώ, λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας στον 

τουριστικό τομέα. 

• Ο ίδιος όμιλος, ανέβαλε το σχέδιο επέκτασής του, ύστερα από το πλήγμα που έχει δεχτεί ο τουρισμός από 

την κρίση του κορωνοϊού και λόγω απωλειών, ύψους 470 εκ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες τ.έ. 

• Ο ισπανικός όμιλος ταξιδιωτικών κρατήσεων Amadeus, μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, έχασε 356 

εκ. ευρώ, καθώς τα έσοδά του μειώθηκαν κατά 59,8%. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνιών Telefónica, αποφάσισε να μετατρέψει τη θυγατρική της Telefónica on 

the Spot Services στην Telefónica IOT & Big Data Tech, με σκοπό να προωθήσει υπηρεσίες που σχετίζονται 

με το διαδίκτυο. 

• Κατά το τρίτο τρίμηνο του τ.έ., η ίδια εταιρία επιτάχυνε την ανάπτυξη οπτικών ινών στην ισπανική αγορά 

καθώς επέκτεινε τα δίκτυα οπτικών ινών της σε περισσότερα από 795.000 νέα σπίτια. 

• Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα  διαθέσει 100 εκ. ευρώ μέσω ενός προγράμματος υποστήριξης 

για δράσεις καινοτομίας στην ηλεκτρική τεχνολογία, τις μπαταρίες και την αποθήκευση, σύμφωνα με το 

σχέδιο γενικών κρατικών προϋπολογισμών (PGE) 2021. 

• Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών MásMovil, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., κατέγραψε έσοδα 1,271 δις 

ευρώ, ήτοι 20% αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Ο ισπανικός όμιλος τηλεπικοινωνιών Amper, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του τ.έ., κατέγραψε 

απώλειες ύψους 1,75 εκ. ευρώ. 

 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία, τον μήνα Οκτώβριο, μειώθηκαν κατά 21%, σε αναλογία με τον ίδιο 

μήνα του 2019. 

• Η παραγωγή αυτοκινήτων στην Ισπανία μειώθηκε κατά 1,7% τον Οκτώβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 

του προηγούμενου έτους. 

• Τα ισπανικά εργοστάσια αυτοκινήτων έχουν σημειώσει 25% πτώση στην παραγωγή, από τον Ιανουάριο 

έως τον Οκτώβριο του τ.έ.. 

• Η ισπανική Seat έχει επενδύσει περισσότερα από 30 εκ. ευρώ τα τελευταία πέντε χρόνια για να 

δημιουργήσει το πιο προηγμένο κέντρο δοκιμών κινητήρων στη νότια Ευρώπη στο Martorell της 

Βαρκελώνης. 

• Ο ισπανικός κατασκευαστής εξαρτημάτων οχημάτων Grupo Antolin κατέγραψε καθαρές ζημίες, ύψους 

166,7 εκ. ευρώ, μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, λόγω του Covid-19, σε σύγκριση με τα 6 εκ. ευρώ, 

που κέρδισε την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους 
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Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Οι Ισπανοί γεωργοί ανησυχούν ότι εάν το βέτο της Ε.Ε. στη Ρωσία στην εισαγωγή φρούτων διακοπεί, θα 

χάσουν σημαντικό μερίδιο από τη συγκεκριμένη αγορά. 

• Υπολογίζεται ότι ο οινικός κλάδος προσφέρει το 2,2% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας στην 

οικονομία της Ισπανίας. 

 

Άλλα Θέματα 

 
• Το ΔΝΤ κατέκρινε το σχέδιο του Ισπανικού Προϋπολογισμού 2021 σχετικά με την αύξηση των μισθών των 

δημοσίων υπαλλήλων, των συντάξεων, του ΦΠΑ και των πράσινων φόρων. 

• Το 2020, το Ηνωμένο Βασίλειο αποτέλεσε τον δεύτερο μεγαλύτερο επενδυτή, άμεσων ξένων επενδύσεων 

στην Ισπανία, ενώ η Ελβετία κατέκτησε την πρώτη θέση. 

 

 

Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 
• Παρακολούθηση τηλεματικής διεθνής έκθεσης φρούτων και λαχανικών Fruit Attraction. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72546 

 

• Παρακολούθηση τηλεματικής συνάντησης για το μέλλον της εργασίας στο πλαίσιο της ψηφιακής 

οικονομίας. 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72644 

 

 

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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