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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

 

• Τα τρία πρώτα τρίμηνα του προηγούμενου έτους, το χρηματοοικονομικό χρέος των ισπανικών 

επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 5%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Ο πληθωρισμός της Ισπανίας για το μήνα Δεκέμβριο 2020 κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα και 

συγκεκριμένα στο -0,5%. 

• Το τρίτο τρίμηνο 2020, το δημόσιο χρέος της Ισπανία αυξήθηκε στα 1,3 τρις ευρώ. 
• Τον μήνα Νοέμβριο, οι πωλήσεις στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργικής μειώθηκαν κατά 37,1% σε 

σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019.  

• Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε ετήσια πτώση 1,6% τον Οκτώβριο του 2020, ενώ κατά το ίδιο 

διάστημα ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής μειώθηκε κατά 6,1%. 

• Ο αριθμός των διαδικασιών πτώχευσης στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 26,1% σε ετήσια βάση το 

Νοέμβριο, ενώ η δημιουργία εταιριών τον ίδιο μήνα αυξήθηκε κατά 1,8% ετησίως 

• Μεταξύ Ιανουαρίου και Οκτωβρίου 2020, οι ισπανικές εξαγωγές κατέγραψαν πτώση 11,9% ετησίως 

σε 213,683 δις ευρώ, φτάνοντας τα επίπεδα του 2016. 

• Τον μήνα Οκτώβριο οι δημόσιες δαπάνες, στην Ισπανία, αυξήθηκαν κατά 19,1%, τα έσοδα μειώθηκαν 

κατά 12,8%, ενώ το έλλειμμα πενταπλασιάστηκε σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 σημείωσε τη μεγαλύτερη ετήσια πτώση του τα τελευταία δέκα 

έτη, καθώς έφθασε το 15,45%, κλείνοντας στις 8.073,70 μονάδες.  

• Ο ίδιος δείκτης σημείωσε μηνιαία πτώση 0,03%. 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Γραφείων, αναμένεται το 2021 

να κλείσουν περισσότερα από 3.000 ταξιδιωτικά γραφεία και να απολυθούν 28.000 εργαζόμενοι, 

λόγω της κρίσης που έχει προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού. 

• Σύμφωνα με την Ισπανική Συνομοσπονδία Εμπορίου (CEC), το αισιόδοξο σενάριο προβλέπει την 

εξαφάνιση 250.000 επιχειρήσεων και 600.000 θέσεων εργασίας, εξαιτίας των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού.  

• Η Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Εστίασης της Ισπανίας (CEHE), προβλέπει τη λειτουργία 100.000 

λιγότερων εστιατορίων και μπαρ στην Ισπανία. 

• To Υπουργείο Βιομηχανίας Τουρισμού και Εμπορίου ανακοίνωσε στις 23 Δεκέμβριου 4,2 δις 

βοήθειας για τους τομείς του τουρισμού, της εστίασης και του εμπορίου, συμπεριλαμβανομένων 880 
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εκατομμυρίων σε άμεση βοήθεια σε επιδόματα για αυτοαπασχολούμενους. Οι πρωτοβουλίες θα  

ανήκουν στις αυτόνομες περιοχές. 

• Η ισπανική φαρμακευτική εταιρία Reig Jofre υπέγραψε με το εργαστήριο Janssen, του αμερικανικού 

ομίλου Johnson & Johnson, συμφωνία για την παρασκευή του εμβολίου κατά του κορωνοϊού στο νέο 

εργοστάσιό της στη Βαρκελώνη. 

• Η δημόσια εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων Aena, θα δημιουργήσει κλινικές ανίχνευσης του 

Covid-19 στα 15 μεγαλύτερα ισπανικά αεροδρόμια του δικτύου της. 

• Οι μεγαλύτερες ισπανικές κατασκευαστικές εταιρίες οδηγήθηκαν στη μαζική πώληση των 

περιουσιακών τους στοιχείων, αξίας 11,7 δις ευρώ, με σκοπό να ανταπεξέλθουν στην κρίση 

που έχει προκαλέσει ο Covid-19. 

• Ο τομέας που βγήκε κερδισμένος στο πρώτο κύμα της πανδημίας είναι αυτός της διατροφής 

με 40% αύξηση μηνιαίων εσόδων. 

 

Τράπεζες 

 

• Οι ισπανικές τράπεζες Unicaja και Liberbank ενέκριναν τη συγχώνευσή τους,  μέσω της οποίας θα 

δημιουργηθεί η πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην Ισπανία.  

• Τα ισπανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν χορηγήσει 1,386 εκ. μορατόριουμ ενυπόθηκων 

δανείων σε όσους επλήγησαν από την κρίση του κορωνοϊού, ύψους 54,451 δις ευρώ. 

• Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, οι ισπανικές τράπεζες βρίσκονται στην 6η θέση στην 

κατάταξη των ευρωπαϊκών τραπεζών όσον αφορά την αποδοτικότητά τους. 

• Η ισπανική τράπεζα WiZink, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, σημείωσε κέρδη ύψους 6,41 

εκ. ευρώ, μείωση κατά 87%, σε σύγκριση με τα  48,9 εκ. ευρώ που είχε καταγράψει την ίδια περίοδο 

του 2019. 

Ενέργεια 

 

• Ο όμιλος Mytilineos εξαγόρασε το πρώτο του αιολικό πάρκο στην Ισπανία από την γερμανική Virdi 

RE, ισχύος 50 MW. 

• Η ισπανική εταιρία αιολικής ενέργειας Elawan, εξαγοράστηκε από την ιαπωνική Orix, για 800 εκ. 

ευρώ.  

• Η μεγάλη ενεργειακή κινέζικη εταιρία China Three Gorges, ανακοίνωσε τη δημιουργία της πρώτης 

της θυγατρικής στην Ισπανία, με στόχο να επενδύσει στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

• Η κυβέρνηση αποφάσισε να εξαλείψει από το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας το κόστος της 

αμοιβής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ύψους περίπου 7 δις ευρώ ετησίως, με τα οποία θα 

υπάρξει πτώση τουλάχιστον 13% στην τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες. 

• H εταιρία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Cubico θα εισέλθει στην ισπανική αγορά, αγοράζοντας 

την ισπανική ενεργειακή εταιρία T-Solar για 1,5 δις ευρώ. 

• Η ισπανική ενεργειακή Repsol έχει αναδιοργανώσει την ανώτατη διοίκησή της, ώστε να την 

προσαρμόσει στο νέο στρατηγικό σχέδιο, το οποίο ξεκίνησε πρόσφατα, με σκοπό τον 

μετασχηματισμό και την επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης, επενδύοντας 18,3 δις ευρώ. 

• Οι ισπανικές εταιρίες ενέργειας Enagás και Naturgy υπέγραψαν συμφωνία για την κατασκευή του 

μεγαλύτερου εργοστασίου υδρογόνου στην Ισπανία, στην La Robla. 
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• Ο ισπανικός όμιλος Villar Mir Energía θα κατασκευάσει δύο νέα αιολικά πάρκα στην Palencia και 

την Huesca με συνολική ισχύ 200 MW, των οποίων η επένδυση θα ανέλθει σε 140 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική Capital Energy το 2021 θα επενδύσει περισσότερα από 100 εκ. ευρώ. για την έναρξη 

λειτουργίας δύο αιολικών πάρκων στο Castellón, με ισχύ 74,8 MW, και ένα φωτοβολταϊκό 

συγκρότημα στη Βαλένθια με ισχύ 50 MW. 

 

Εργασία 

 
• H Banco Santander και τα εργατικά σωματεία κατέληξαν σε συμφωνία, η οποία προβλέπει την 

αποχώρηση 3.572 υπαλλήλων στην Ισπανία και τη μεταφορά ή μετεγκατάσταση 1.500 σε άλλες 

εταιρείες του ομίλου. 

• Η Vodafone España πρόκειται να επανεκτιμήσει τον μισθό όλων των εργαζομένων με ετήσιες 

αποδοχές κάτω των 48.000 ευρώ, αυξάνοντάς τες κατά 2,5% σε σχέση με την επίτευξη των στόχων 

της. 

• H ισπανική εταιρία κατασκευής τυχερών παιχνιδιών Recretivos Franco, θα προχωρήσει, για πρώτη 

φορά στην ιστορία της, σε απόλυση του ένα τέταρτου του εργατικού της δυναμικού, ήτοι 110 

υπάλληλοι, διότι κατά το τ.έ. υπέστη μείωση της παραγωγής κατασκευής μηχανημάτων κατά 70%.  

• Η ισπανική εταιρία ηλεκτρικού ρεύματος Endesa συμφώνησε με τα εργατικά σωματεία της εταιρίας 

ένα σχέδιο απομάκρυνσης έως 1.200 εργαζομένων από το εργατικό δυναμικό της, μέσω 

εθελοντικών απολύσεων για τα επόμενα τέσσερα χρόνια. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η ισπανική εταιρία ακινήτων Quabit Inmobiliaria σημείωσε απώλειες 57,46 εκ. ευρώ, κατά τους 

πρώτους εννέα μήνες 2020. 

• H μεγαλύτερη ισπανική εταιρία χάλυβα, Celsa, έχει υποβάλλει αίτημα διάσωσης στην Κρατική 

Εταιρεία Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI), για ποσό περί των 350 εκ. ευρώ. 

• Η γαλλική εταιρία διαχείρισης νερού Saur, θα διπλασιάσει τον κύκλο εργασιών της στην Ισπανία σε 

200 εκ. ευρώ έως το 2024. 

• Η ισπανική εταιρία κλωστοϋφαντουργικών Inditex, έκλεισε τους πρώτους εννέα μήνες του 2020. με 

καθαρό κέρδος 671 εκ. ευρώ. 

• Η αμερικάνικη εταιρία Pepsico επένδυσε 14 εκ. ευρώ στο εργοστάσιο Etxabarri στην Álava της 

Ισπανίας για να καταστεί το πρώτο εργοστάσιο του ομίλου παγκοσμίως που εμφιαλώνει 100% 

ανακυκλωμένα πλαστικά δοχεία. 

• Η ισπανική εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων Cabify κατέγραψε έσοδα 2,4 εκ. ευρώ το 2019, 31% 

λιγότερο από ότι το προηγούμενο έτος. 

• Ο ισπανικός όμιλος οινοποιείων Bodegas Vega Sicilia το έτος 2019 σημείωσε καθαρό κέρδος 26 εκ. 

ευρώ, 5,6% υψηλότερο από ότι το 2018. 

• Η ισπανική εταιρία Indra υπέγραψε σύμβαση με το ισπανικό Υπουργείο Άμυνας για εξοπλισμού 23 

ελικοπτέρων NH90 με προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα άμυνας. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται 

σε 111 εκ. ευρώ και θα έχει διάρκεια 7 έτη. 
• H ασφαλιστική MUTUA αγόρασε το 40% των μετοχών της Orienta Capital. 
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Τουρισμός   

 

• Ο τουρισμός στην Ισπανία, από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο του 2020, μειώθηκε κατά 76,1%, 

καθώς 57 εκ. λιγότεροι τουρίστες επισκέφτηκαν την χώρα, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019. 

• Η Μαδρίτη ενέκρινε μείωση φόρου ύψους 12,2 εκ. ευρώ για τους ξενοδόχους της Μαδρίτης. 

• Ο αριθμός των επιβατών στα ισπανικά αεροδρόμια μειώθηκε κατά 85% το Νοέμβριο του 2020, σε 

σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019. 

• Το δίκτυο αεροδρομίων της Ισπανικής Δημόσιας Εταιρίας Διαχείρισης Αεροδρομίων Aena δέχτηκε 

2,91 εκ. ταξιδιώτες το Νοέμβριο του 2020, το οποίο αντιπροσωπεύει μείωση 84,1% σε σύγκριση με 

τον ίδιο μήνα του 2019.  

• Οι ισπανικοί όμιλοι Barceló και Globalia ανακοίνωσαν την απόφαση συγχώνευσης των τουριστικών 

γραφείων τους. Η νέα τουριστική οντότητα θα αποτελεί το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό πρακτορείο στην 

Ισπανία. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Tο Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο σχέδια για την ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών υποδομών 

νέας γενιάς, συνολικής επένδυσης 4,32 δις ευρώ. 

• Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε δημόσια επένδυση 600 εκ. ευρώ για την περίοδο 2021-2023 για 

την προώθηση της Εθνικής Στρατηγικής Τεχνητής Νοημοσύνης. 

• Η ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνιών Telefónica, κατά τους πρώτους εννέα μήνες 2020, κατέγραψε 

δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη ύψους 691 εκ. ευρώ, ήτοι 14% περισσότερο από την ίδια περίοδο 

του προηγούμενου έτους. 

• Η ίδια εταιρία, υπερβαίνει τον στόχο ανάπτυξης 5G στην Ισπανία και φθάνει το 76% της κάλυψης σε 

ολόκληρη την χώρα. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Η παραγωγή αυτοκινήτων στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 8,5% το μήνα Νοέμβριο. 

• Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία, το Νοέμβριο 2020, μειώθηκαν κατά 19%. 

• Το Υπουργείο Βιομηχανίας, Τουρισμού και Εμπορίου, αποφάσισε να παρατείνει το Σχέδιο 

Ανανέωσης του ισπανικού στόλου αυτοκινήτων για την απόκτηση υβριδικών οχημάτων, αφού από 

τα 250 εκ. ευρώ του Προϋπολογισμού έχει αξιοποιηθεί μόνο το 15,1%. 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• H βιομηχανία τροφίμων εκτιμάται ότι για τα 2020 θα απωλέσει περίπου 4,3 δις ευρώ σε έσοδα, 

κλείνοντας το έτος με έσοδα ύψους 116,7 δις ευρώ, ήτοι 3,6% λιγότερα σε σύγκριση με το 

προηγούμενο έτος, εξαιτίας της αναστολής του ξενοδοχειακού κλάδου, λόγω της κρίσης του 

κορωνοϊού. 

• Οι εξαγωγές των αγροδιατροφικών προϊόντων της Κοινότητας της Ανδαλουσίας για τους πρώτους 

δέκα μήνες του προηγούμενου έτους σημείωσαν ιστορικά υψηλά, φθάνοντας τα 9,36 δις ευρώ. 
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Άλλα Θέματα 

 
• Oι πωλήσεις κατοικιών στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 6,7% σε ετήσια βάση το τρίτο τρίμηνο του 2020. 

Ωστόσο, τον Οκτώβριο οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 13,3% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019. 
• Οι Κρατικοί Προϋπολογισμοί της Ισπανίας για το 2021 υπερψηφίστηκαν και τέθηκαν σε ισχύ από την 

1η Ιανουαρίου.  

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

Η διεθνής έκθεση μόδας Momad, αναβλήθηκε για τον Σεπτέμβριο τ.έ. 

 

 

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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