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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Η αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης είχε το υψηλότερο ΑΕΠ της χώρας το 2018, ξεπερνώντας την 

Καταλονία. Η πρώτη συνεισφέρει στο 19,2% του εθνικού ΑΕΠ ενώ η δεύτερη στο 19% αυτού. 

• Οι δαπάνες για τις συντάξεις αυξήθηκαν κατά 6,1% το 2019, ποσοστό που αποτελεί την υψηλότερη 

αύξηση τα τελευταία δέκα χρόνια. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο δείκτης Ibex35 έκλεισε το Δεκέμβριο στις 9.549,2 μονάδες, σημειώνοντας μηνιαία άνοδο 2,1%. 

• Ο ίδιος δείκτης, παρουσίασε ετήσια άνοδο 11,82%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση από το 

2013, η οποία, ωστόσο, είναι μικρότερη από τη μέση αύξηση των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. 

• Οι εταιρίες, η τιμή των μετοχών των οποίων αυξήθηκε περισσότερο το 2019, ήταν: Cellnex (+94,87%), 

Ferrovial (+57,06%), Siemens Gamesa (+47,21%), Inditex (+45,29%) και Colonial (+42,52%). 

• Αντίθετα, τη μεγαλύτερη πτώση παρουσίασαν οι: Ence (-31,47%), Bankia (-21,91%), ArcelorMittal (-

14,08%), Telefónica (-10,17%) και CaixaBank (-8,38%). 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Τράπεζες 

 

• Η ισπανική Santander προετοιμάζει την είσοδό της στην ελληνική αγορά, μέσω ενός νέου 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, το οποίο αποτελεί πάγια πρακτική του ομίλου για την είσοδό της 

τράπεζας σε μία νέα αγορά.  

• Άνω του 50% των πελατών της BBVA παγκοσμίως χρησιμοποιεί την εφαρμογή της για τις τραπεζικές 

του δραστηριότητες, φθάνοντας τους 28,1 εκ. ψηφιακούς χρήστες, γεγονός που αποτελούσε στόχο 

για το 2019. 

• To 95% των ισπανικών τραπεζών δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο 

σύνολο των δραστηριοτήτων τους, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Συμφωνίας των Παρισίων. 

Ενέργεια 

 

• Στις 14 Δεκεμβρίου 2019, υπήρξε η πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, που η Ισπανία δεν 

χρησιμοποίησε καθόλου γαιάνθρακα για την παραγωγή ενέργειας. 

• Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιπροσωπεύουν ήδη το 49,3% της παραγωγικής ικανότητας στην 

Ισπανία, αύξηση της τάξεως του 10% το 2019. 

• Ο κ. Amancio Ortega, ιδιοκτήτης του ομίλου Inditex, εξαγόρασε το 5% της ενεργειακής ισπανικής 

Enagás, συνολικής επένδυσης 280 εκ. ευρώ.  

• Η ισπανική ενεργειακή Repsol ενέκρινε το στρατηγικό της σχέδιο για το 2021-2025, το οποίο στοχεύει 

στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στην επίτευξη του στόχου των μηδενικών εκπομπών 
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έως το 2050. Για την πραγματοποίησή του πρέπει να υπάρξει προσαρμογή, ύψους 4,8 δις ευρώ στα 

περιουσιακά στοιχεία υδρογονάνθρακα. 

• Η ίδια εταιρία, δημιούργησε την εταιρία Solify, η οποία θα προσφέρει παραγωγή φωτοβολταϊκής 

ηλιακής ενέργειας για εταιρίες και ιδιώτες και θα ενταχθεί  στο δίκτυο των πρατηρίων της.  

• Η εταιρία Iberdrola Vineyard Wind, που ανήκει κατά 50% στην ισπανική Iberdrola μέσω της Avangrid 

Renewables και στην Copenhagen Infrastructure Partners, θα κατασκευάσει θαλάσσιο πάρκο 

αιολικής ενέργειας 840 MW στο Κονέκτικατ των ΗΠΑ, με επένδυση ύψους 1,2 δις ευρώ. 

• Η ενεργειακή Endesa ανακοίνωσε το κλείσιμο των 2 εργοστασίων ηλεκτροπαραγωγής με καύση 

άνθρακα στην As Pontes στη Λα Κορούνια και στην Carboneras στην Αλμερία. Θα εγγυηθεί τη 

δουλειά των εργαζομένων των δύο εργοστασίων, 174 της As Pontes και 113 της Carboneras, μέσω 

της διαδικασίας μετεγκατάστασης. 

Εργασία 

 

• Το 2019 έκλεισε με 3.163.605 εγγεγραμμένους ανέργους, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο νούμερο 

από το 2008.  

• Η μείωση της ανεργίας το μήνα Δεκέμβριο ήταν 1,08%, το οποίο αποτελεί το χαμηλότερο 

καταγεγραμμένο ποσοστό στην Ισπανία για τον εν λόγω μήνα από το 2011. 

• Σύμφωνα με πρόσφατες επιθεωρήσεις εργασίας, η Ryanair ανάγκασε τους πιλότους του βασικού 

προσωπικού της στο αεροδρόμιο της Ζιρόνα στην Καταλονία, να υπογράψουν συμβάσεις που 

αντιβαίνουν στις διατάξεις της ισχύουσας ισπανικής νομοθεσίας. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η Mercadona, για το 2019, κατείχε το 26% του μεριδίου της αγοράς μεταξύ των σουπερμάρκετ. Στη 

δεύτερη θέση βρίσκεται το Carrefour με ποσοστό 8,6%, ακολουθούμενο από το Día με ποσοστό 

6,1%.  

• Ο όμιλος Inditex αύξησε τις πωλήσεις του κατά 7,5% φθάνοντας τα 19,8 δις έως και τον Οκτώβριο 

2019, σημειώνοντας ρεκόρ πωλήσεων, ενώ το 70% αυτών, πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Zara. 

• Σύμφωνα με απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου της Καταλονίας, η Airbnb θα πρέπει να αφαιρέσει 

12.000 τουριστικά διαμερίσματα της Κοινότητας από την ηλεκτρονική της πλατφόρμα, καθώς δεν 

συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα τελευταία δύο χρόνια, έχουν αφαιρεθεί 5.000 

καταλύματα στη Βαρκελώνη. 

• Η διακοπή της παραγωγής του Boeing 737 MAX από την ομώνυμη εταιρία, αναμένεται να επηρεάσει 

περί τους 300 εργαζομένους της Airbus, στο Κάντιθ και τη Σεβίλλη καθώς και άλλων εταιριών, όπως 

της Alestis. 

• Η ισπανική επιχείρηση κατ’ οίκο διανομής τροφίμων και άλλων προϊόντων Glovo, γίνεται η δεύτερη 

ισπανική εταιρία «μονόκερος», ήτοι τεχνολογική εταιρία η αξία της οποίας ξεπερνάει το 1 δις 

δολαρίων Η.Π.Α., μετά την Cabify. Η αξία της έφθασε συνολικά τα 1,1 δις ευρώ μετά τη 

χρηματοδότησή της με 150 εκ. ευρώ από το κρατικό επενδυτικό ταμείο των Η.Α.Ε., Mubadala 

Ιnvestment Company. 
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Τουρισμός   

 

• Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η συνολική μείωση των τουριστών στην Ισπανία, τον Οκτώβριο 2019, 

έφτασε το ποσοστό του 0,3%, συγκριτικά με τον ίδιο μήνα το προηγούμενο έτος, λόγω της πτώχευσης 

της Thomas Cook. Εντούτοις, οι Κανάριες και οι Βαλεαρίδες Νήσοι επλήγησαν περισσότερο, με 

πτώση κατά 9,1% και 4,6% αντίστοιχα. 

• Η ισπανική δημόσια εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων Aena υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με τον 

κινεζικό ταξιδιωτικό όμιλο Shanghai CTRIP Commerce, με σκοπό την προσέλκυση τουριστών και 

ταξιδιωτών για επαγγελματικούς λόγους στην Ισπανία, στο πλαίσιο του σχεδίου αναζήτησης 

αεροπορικών εταιριών και ταξιδιωτικών πρακτορείων σε νέες αγορές που ενδιαφέρονται για την 

Ισπανία ως προορισμό. 

•  Σύμφωνα με έκθεση του World Travel and Tourism Council για τον αντίκτυπο του τουρισμού σε 

πόλεις παγκοσμίως, η Βαρκελώνη τοποθετείται στην 25η θέση, με 8,3 δις ευρώ, ενώ η Μαδρίτη στην 

29η με 6,9 δις. Παρά το ότι η Ισπανία ήταν η 2η χώρα με τον περισσότερο τουρισμό και με τη 

μεγαλύτερη κερδοφορία, η έκθεση τοποθετεί τις ισπανικές πόλεις σε χαμηλή θέση γιατί μετρά τον 

αντίκτυπο του τουρισμού, εσωτερικού και εξωτερικού, στο τοπικό ΑΕΠ και, συνεπώς, υποβαθμίζονται 

υπέρ άλλων πόλεων, οι οποίες έχουν περισσότερο εσωτερικό τουρισμό, καθώς οι εσωτερικοί 

τουρίστες ξοδεύουν περισσότερα. 

• Ο όμιλος IAG, που περιλαμβάνει τις αεροπορικές Iberia, British Airways, Vueling, Air Lingus και 

LEVEL, μετέφερε 109,5 εκ. επιβάτες έως και το Νοέμβριο 2019, αύξηση ύψους 4,7% συγκριτικά με 

την ίδια περίοδο του 2018, ενώ η Iberia αύξηση την κυκλοφορία της κατά 7,2%. 

 

 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Ο ιδρυτής και πρόεδρος της κινεζικής Huawei δήλωσε ότι το δίκτυο 5G που θα εγκαταστήσει η εταιρία 

στην Ισπανία, θα είναι το καλύτερο στην Ευρώπη και θα αποτελέσει παράδειγμα για ολόκληρη την 

ήπειρο. 

• Η ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνιών Cellnex Telecom αγόρασες 1.500 πύργους και κεραίες κινητής 

τηλεφωνίας της γαλλικής Orange, για 260 εκ. ευρώ, φθάνοντας συνολικά τις 10.300 εγκαταστάσεις 

στην Ισπανία. Με αυτόν τον τρόπο, εδραιώνει τη συνεργασία της με την Orange και ενισχύει τη θέση 

της ως ανεξάρτητος φορέας εκμετάλλευσης τηλεπικοινωνιακών υποδομών. 

• Η ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνίων Euskaltel υπέγραψε συμφωνία με την Orange, η οποία θα της 

επιτρέψει να προσφέρει στους πελάτες της πρόσβαση σε όλες τις γραμμές που διαθέτει η τελευταία 

στην Ισπανία μέσω οπτικών ινών. Η Orange καλύπτει περίπου 14 εκ.  σπίτια σε όλη την Ισπανία με 

το δίκτυο οπτικών ινών της. 

• Η ισπανική εταιρία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), Bizum, ξεπέρασε τους 6 εκ. χρήστες, 

παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση αυτών, της τάξεως του 250% σε σύγκριση με το 2018. 
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Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Ο όμιλος PSA, στον οποίον ανήκουν οι επωνυμίες Peugeot, Citroen, DS, Opel και Vauxhall, θα 

κατασκευάσει εννέα μοντέλα ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ισπανία το 2021, ενώ έως και το 2025 

όλα τα μοντέλα του θα έχουν μία plug-in υβριδική ή ηλεκτρική έκδοση. 

• Ο ισπανικός κατασκευαστής αυτοκινήτων CIE Automotive, ο οποίος διαθέτει περισσότερα από 110 

εργοστάσια σε 16 χώρες και 30.000 εργαζόμενους, εφαρμόζει ένα σχέδιο μείωσης της παραγωγής 

στις χώρες με τη χαμηλότερη αποδοτικότητα. Στη βιομηχανική βάση στην Ινδία, όπου έχει περίπου 

20 κέντρα παραγωγής και 9.000 εργαζόμενους, θα απολύσει 500 υπαλλήλους και θα μειώσει τη 

βιομηχανική δραστηριότητα στη χώρα. 

• Η Nissan ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει την παραγωγή του ηλεκτρικού της βαν e-NV200 στο εργοστάσιό 

της στη Βαρκελώνη το 2020 στα 100 οχήματα ημερησίως, από τα 79 που παράγει σήμερα. 

• Ο ισπανικός όμιλος Seat έχει για δεύτερη συνεχή χρονιά τις καλύτερες πωλήσεις στην Ισπανία. Έως 

και τις 30 Δεκεμβρίου 2019 είχε επιτύχει άνω των 111.000 πωλήσεων αυτοκινήτων, περίπου 14.000 

περισσότερα από την Peugeot και 17.000 περισσότερα από τη Volkswagen, οι οποίες βρίσκονται 

στη δεύτερη και την τρίτη θέση, αντίστοιχα. Το μοντέλο León αποτελεί το αυτοκίνητο με τις 

μεγαλύτερες πωλήσεις της εταιρίας. 
 

 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• O τομέας οινοπνευματωδών ποτών έκλεισε το 2019 με μία πτώση της τάξεως του 2,5% στην Ισπανία. 

• Η τιμή του σιταριού στην Ισπανία για το 2019 παρουσίασε αύξηση 24% σε σύγκριση με το 2018. 

• Το ισπανικό Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων έχει ήδη διανείμει το 80% της συνολικής 

βοήθειας της ΚΓΠ στις Κοινότητες της Ισπανίας. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 4,11 δις ευρώ. 

 
 

Άλλα Θέματα 
 

• Ο τομέας ακινήτων στην Ισπανία θα πραγματοποιήσει νέα έργα σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη έως το 

2021, που θα περιλαμβάνουν συνολικά περί τα 1 εκ. τετραγωνικά μέτρα νέας επιφάνειας για εταιρικά 

γραφεία, τα οποία θα διαθέτουν πιστοποιητικά βιωσιμότητας. 

• Ο ισπανικός σιδηροδρομικός τομέας RENFE θα εγκαινιάσει τον Απρίλιο του 2020 το τρένο χαμηλού 

κόστους, με το όνομα Avlo, της ταχείας AVE, με εισιτήρια κάτω των 40 ευρώ για τη γραμμή Μαδρίτη-

Βαρκελώνη. 

• Σύμφωνα με έρευνα της Τράπεζας της Ισπανίας, η υπογεννητικότητα και η γήρανση του πληθυσμού 

επιδρά αρνητικά στην οικονομία της χώρας, την αποπληρωμή του χρέους και την πληρωμή των 

συντάξεων, ενώ το ΔΝΤ θεωρεί απαραίτητη την προσέλκυση περισσότερων μεταναστών. 
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Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις 
 

 

Promo Gift (Διεθνής Έκθεση Επαγγελματικών Δώρων) 

14-16 Ιανουαρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

FITUR (Διεθνής Έκθεση Τουρισμού) 

22-26 Ιανουαρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Mercedes-Benz Fashion Week (Πασαρέλα Ισπανικής Μόδας) 

28 Ιανουαρίου - 2 Φεβρουαρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

 

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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