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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019 
 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 
 

• Ο πληθωρισμός της Ισπανίας για το μήνα Ιούνιο μειώθηκε κατά 0,1% σε μηνιαία βάση ενώ 

σε ετήσια βάση ήταν στο 0,4%. 

• Οι άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 32% το 2018.  

• Τα εμβάσματα στην Ισπανία έφθασαν, για το 2018, τα 10,86 δις ευρώ, το οποίο αποτελεί 

ετήσια αύξηση 15,6%. 

• Η Τράπεζα της Ισπανίας (Banco de España) εκτίμησε προς τα άνω τις προβλέψεις της για 

την ανάπτυξη της Ισπανικής οικονομίας κατά 0,2%, εκτιμώντας ότι θα αναπτυχθεί το τ.έ. κατά 

2,4%. 

• Όσον αφορά το δημόσιο χρέος της Ισπανίας, ο ίδιος οργανισμός προβλέπει ότι θα ανέλθει 

στο 2,4% του ΑΕΠ για το 2019. 

• Οι ισπανικές εμπορικές τράπεζες πλήρωσαν στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 764 εκ. 

ευρώ για τις καταθέσεις τους σε αυτήν, την τελευταία τριετία, λόγω των αρνητικών επιτοκίων. 

• Το ωριαίο κόστος εργασίας στην Ισπανία, υπολογίζεται ότι, το πρώτο τρίμηνο τ.έ., αυξήθηκε, 

σε ετήσια βάση, κατά 2,4%.  

• Η Τράπεζα της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι το δημόσιο χρέος, για το πρώτο τρίμηνο τ.έ., 

ανέρχεται στο 98,7% του ΑΕΠ της χώρας και αντιστοιχεί σε 1,2 δις ευρώ. Το επίπεδο αυτό 

είναι αυξημένο κατά 1,6 μονάδες ή 27,14 εκ. ευρώ από το κλείσιμο του 2018. 

• Υπολογίζεται ότι το 34% του μισθού των κατοίκων της Ισπανίας δίνεται στην ενοικίαση 

κατοικίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό συναντάται στην πρωτεύουσα Μαδρίτη (51,1%) και τη 

Βαρκελώνη (49,2%). Το χαμηλότερο ποσοστό, 18,2%, συναντάται στην Κοινότητα της 

Εστρεμαδούρα. 

• Ο Ισπανικός Σύνδεσμος Εμπόρων Κεραμικών και Κατασκευαστικών Υλικών (Andimac), 

υποστηρίζει ότι το 2019, συνολικά θα ανακαινιστούν 1,56 εκατομμύρια κατοικίες, το οποίο 

αποτελεί ετήσια αύξηση της τάξης του 2,4%. 

 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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• Ο δείκτης χρηματιστηρίου Ibex35 σημείωσε αύξηση 2,16% το μήνα Ιούνιο και έκλεισε στις 

9.198,80 μονάδες. 

• Το μεγαλύτερο κλείσιμο του Ibex35 για τον Ιούνιο ήταν στις 9.294,10 μονάδες στις 10 του 

μηνός, ενώ το μικρότερο κλείσιμο ήταν στις 9.022,80 μονάδες στις 3 του μηνός. 

• Η φαρμακοβιομηχανία Bayer, θα αποχωρήσει από τις χρηματιστηριακές αγορές της 

Ισπανίας. Οι μέτοχοι έχουν τη δυνατότητα να πωλήσουν τις μετοχές τους στο χρηματιστήριο 

της Φρανκφούρτης, στις 18 Ιουλίου τ.έ., στην τιμή κλεισίματος της μετοχής την ημέρα εκείνη.  

• Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών MásMovil, εισήλθε στο χρηματιστήριο της Μαδρίτης 

στο δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης, Ibex35. 

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 

• Η ισπανική τράπεζα BBVA, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ανακηρύχθηκε ως η καλύτερη 

ευρωπαϊκή τράπεζα όσον αφορά την εφαρμογή της στα κινητά τηλέφωνα (mobile banking) 

σύμφωνα με την έκθεση Foster Banking Wave: European Mobile Apps. 

• Η ισπανική τράπεζα Bankinter, εξαγόρασε την ισπανική τράπεζα Evo και τη θυγατρική αυτής 

στην Ιρλανδία, Avantcard, για 66 εκ. ευρώ.  

• Οι ισπανικές τράπεζες Sabadell και CaixaBank, θα προβούν στην πώληση των μεριδίων 

τους (24,5% και 15,3% αντίστοιχα), της αλιευτικής εταιρείας Pescanova.  

• Η ισπανική τράπεζα Santander συνεργάζεται με τον ιστότοπο δημοπρασιών Ebay για τη 

χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων του Ην. Βασιλείου. 

• Η ισπανική Sabadell θα συνεχίσει να επενδύει ακόμα 60 εκ. ευρώ, από τα 132 εκ. ευρώ που 

έχει ήδη επενδύσει, στην αγορά χώρων στάθμευσης του επενδυτικού σχεδίου της Parking 

Rotation Capital II. 

• Σύμφωνα με το γενικό διευθυντή της ισπανικής τράπεζας CaixaBank, η προσφορά των 

στεγαστικών δανείων δεν θα αυξηθεί περαιτέρω για το τ.έ.. 

• H Mastercard και η ισπανική επιχείρηση χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech), 

Pagantis, συνεργάζονται για να διαθέσουν μία νέα ψηφιακή χρεωστική κάρτα στην Ισπανία, 

Γαλλία, Ιταλία και την Πορτογαλία. 

• Η τράπεζα Popular, η οποία ανήκει στον όμιλο Santander, τιμωρήθηκε με πρόστιμο 1 εκ. 

ευρώ από την Εθνική Επιτροπή Χρηματιστηρίου (CNMV) εξαιτίας της παραβίασης κανόνων 

αναφορικά με χρηματοπιστωτικά προϊόντα.    

 

 

• Η νορβηγική εταιρεία ενέργειας Equinor θα επενδύσει περισσότερα από 860 εκ. ευρώ στη 

δημιουργία υπεράκτιων αιολικών πάρκων στις Κανάριες Νήσους. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Τράπεζες 
 

Ενέργεια 
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• Η ισπανική πετρελαϊκή εταιρεία Cepsa θα λειτουργήσει στο Μεξικό με την ονομασία Red 

Energy. Αναμένεται να δημιουργήσει 150 σημεία πώλησης έως το 2021. 

• Δύο κινεζικές εταιρείες κατασκευής μπαταριών, η Byd και η Bak, έπειτα από επίσκεψη της 

Ισπανίδας Υπουργού Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού στην Κίνα, εξέφρασαν το 

ενδιαφέρον τους να δραστηριοποιηθούν στην Ευρώπη, μέσω της Ισπανίας. 

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Factorenergía, αγόρασε την πλειοψηφία της πορτογαλικής 

εταιρείας ενέργειας Enforcesco με σκοπό την είσοδό της στην αγορά ηλεκτρισμού και αερίου 

της Πορτογαλίας. 

• Η ισπανική εταιρεία πετρελαίου και ενέργειας, Repsol ήρθε σε συμφωνία με την Gazprom 

και την Royall Dutch Shell για τη μελέτη περιοχής 3.000 τ. χλμ. στη Σιβηρία, για την εξόρυξη 

πετρελαίου. Η ισπανική εταιρεία, όπως και η αγγλο-ολλανδική Royal Dutch Shell θα 

συμμετάσχουν με 25% ενώ η Gazprom με 50%. Υπολογίζεται ότι τα αποθέματα πετρελαίου 

της εν λόγω περιοχής είναι 100 εκατ. τόνοι.  

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdola, θα πωλήσει μικρό ποσοστό (2,45%) της θυγατρικής 

της στη Βραζιλία, Neoenergia, διατηρώντας όμως συνολικά το 50% αυτής. 

• Η ίδια εταιρεία, θα δημιουργήσει το πρώτο της υπεράκτιο αιολικό πάρκο στις Η.Π.Α.. Για την 

εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, ήρθε σε συμφωνία 100 εκ. ευρώ με την ισπανική 

εταιρεία παραγωγής ανεμογεννητριών Windar.  

 

 
• Η ανεργία της Ισπανίας συνεχίζει να μειώνεται και το μήνα Μάιο τ.έ.. Συγκεκριμένα, η ανεργία 

μειώθηκε κατά 84.075 άτομα, ήτοι 2,66% σε μηνιαία βάση και κατά 5,31% σε ετήσια βάση. 

Ο αριθμός αυτός αποτελεί τη χαμηλότερη ανεργία κατά το μήνα Μάιο την τελευταία δεκαετία.  

• Η ισπανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Dia, έκλεισε 219 καταστήματα το μήνα Ιούνιο, 

επηρεάζοντας συνολικά 1.604 εργαζομένους. Η πλειοψηφία αυτών, 1.176 εργαζόμενοι, ήταν 

προσωπικό των καταστημάτων αυτών. 

• H αλυσίδα σουπερμάρκετ Carrefour έχει ξεκινήσει την πρόσληψη 6.500 ατόμων για την 

καλοκαιρινή περίοδο σε περιοχές με αυξημένη κίνηση, δηλαδή στην Ανδαλουσία, Καταλονία, 

Βαλένθια, Μαδρίτη, Βαλεαρίδες Νήσους, Κανάριες Νήσους, Μουρθία και τη Γαλικία. 

• Η αύξηση του κατώτερου μισθού στην Ισπανία στα 900 ευρώ το μήνα που συνέβη από την 

αρχή τ.έ., σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, θα μειώσει 125.000 θέσεις εργασίας εντός 

του έτους. 

• Τον Ιούλιο τ.έ., ο μισθός των εργαζομένων του δημοσίου τομέα θα αυξηθεί, σύμφωνα με το 

νόμο που προσαρμόζει τις απολαβές στην αύξηση του ΑΕΠ, κατά 0,25%, καθώς το ΑΕΠ της 

χώρας αυξήθηκε κατά 2,5%.  

• Η νορβηγική εταιρεία αλουμινίου Hydro, αναστέλλει τη λειτουργία των εργοστασίων της στη 

Μαδρίτη και Ταραγόνα της Ισπανίας, επηρεάζοντας 140 εργαζομένους. Σύμφωνα με την 

εταιρεία, οι μισοί από αυτούς θα συνεχίσουν να εργάζονται σε άλλα εργοστάσια της Ισπανίας. 

• Έπειτα από απόφαση δικαστηρίου της Βαλένθια, οι εργαζόμενοι ως μεταφορείς τροφίμων 

της επιχείρησης Roodfoods Spain, μητρική εταιρεία της Deliveroo, δεν είναι ελεύθεροι 

επαγγελματίες και η εταιρεία οφείλει να τους προσλάβει κανονικά. 

Εργασία 
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• Οι φαρμακοβιομηχανίες της Ισπανίας οφείλουν να επιστρέψουν περί τα 150 εκ. ευρώ στο 

ισπανικό κράτος. Η επιστροφή αυτή γίνεται για πρώτη φορά και αφορά τη συμφωνία μεταξύ 

των φαρμακευτικών εταιρειών και του κράτους που υπογράφηκε το 2016, σύμφωνα με την 

οποία, εφόσον οι τιμές των φαρμάκων αυξηθούν περισσότερο από όσο το ΑΕΠ της χώρας, 

οι φαρμακοβιομηχανίες οφείλουν να επιστρέψουν τη διαφορά. Για το 2018, η διαφορά αυτή 

ανήλθε μεταξύ 1,4 και 1,5%. 

• Ο ισπανικός φαρμακοβιομηχανικός όμιλος Reig Jofre, άντλησε 24 εκ. ευρώ επενδύσεων για 

την  ανάπτυξή του. 

• Η φαρμακοβιομηχανία Almirall, με κεντρικά της γραφεία στη Βαρκελώνη στην Ισπανία, θα 

επενδύσει 120 εκ. ευρώ, σε διάστημα τριών ετών, για έρευνα και ανάπτυξη ενάντια στις 

δερματολογικές παθήσεις. 

• Η ισπανική φαρμακοβιομηχανία Esteve, αναμένεται να πωλήσει τη θυγατρική της εταιρεία 

παραγωγής γενόσημων φαρμάκων Pensa. 

• Η φαρμακοβιομηχανία Farmasierra που εδρεύει στη Μαδρίτη, προγραμματίζει να εξάγει σε 

είκοσι επιπλέον χώρες εντός της επόμενης διετίας. 

• Η ισπανική εταιρεία διανομής Eroski θα προβεί στην πώληση δύο σουπερμάρκετ και δύο 

βενζινάδικων στο πλαίσιο των πωλήσεων εγκαταστάσεων για τη μείωση του χρέους της. 

Συνολικά, αναμένεται να κερδίσουν περί τα 11 εκ. ευρώ από την εν λόγω πώληση.  

• Ο ισπανικός όμιλος El Corte Inglés θα συνεργαστεί με τον κινεζικό όμιλο Alibaba για τη 

δημιουργία έξι νέων διαδικτυακών καταστημάτων. Στόχος του ισπανικού ομίλου είναι να 

εισέλθει, με αυτό το τρόπο, στην αγορά της Ρωσίας και της Ανατολικής Ευρώπης.  

• Η ισπανική εταιρεία σουπερμάρκετ Mercadona, επενδύει στην αγορά, επιπλέον 136.328 τ.μ. 

στο Σαγούντο της Βαλένθια, για τη δημιουργία κέντρου τροφοδοσίας και αποθήκευσης. Η 

επένδυση αυτή φτάνει τα 16,6 εκ. ευρώ. 

• Ο όμιλος Mutua Madrileña αγόρασε το 10% της εφαρμογής κινητών τηλεφώνων Chipi, η 

οποία παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις εντός πόλεων (Μ.Μ.Μ., ταξί, 

ηλεκτρικά πατίνια, ποδήλατα κοκε). 

• Η ισπανική εταιρεία κατασκευών Ayesa, σε κοινοπραξία με την ιταλική Ιtalferr, θα παρέχει 

τεχνική βοήθεια στη δημιουργία της πρώτης ταχείας σιδηροδρομικής γραμμής στην Ινδία. Η 

εταιρεία θα λάβει περί τα 40 εκ. ευρώ. 

• Οι ισπανικές εταιρείες διαχείρισης αεροδρομίων, Aeana και Ferrovial, εξετάζουν τη μερική 

αγορά του μεγαλύτερου αεροδρομίου του κόσμου, στην Κωνσταντινούπολη. 

• Ο γερμανικός όμιλος Henkel, θα επενδύσει 35 εκ. ευρώ, στις εγκαταστάσεις του στη 

Βαρκελώνη, για την ανάπτυξη αεροδιαστημικών εφαρμογών, οι οποίες θα επιτρέπουν, 

μεταξύ άλλων, την αποτελεσματικότερη χρήση καυσίμων και την περαιτέρω 

αυτοματοποίηση των αεροπλάνων. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 
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• Η ισπανική επιχείρηση μόδας, Mango, θα ανοίξει νέα καταστήματα στις Η.Π.Α. και τον 

Καναδά. Συγκεκριμένα, στις Η.Π.Α. αναμένεται να ανοίξει καταστήματα στο Μαϊάμι και τη 

Νέα Υόρκη ενώ στον Καναδά στις επτά μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. 

• Ο αμερικάνικος όμιλος Valeo θα επενδύσει, σε συνεργασία με την ισπανική τράπεζα 

Bankinter, περί τα 350 εκ. ευρώ στη δημιουργία φοιτητικών οικιών στην Ισπανία και την 

Πορτογαλία. Συγκεκριμένα, στην Ισπανία αναμένεται να δημιουργήσει, σε πρώτη φάση, 

φοιτητικές εστίες για 400.000 φοιτητές. 

• Η ισπανική εταιρεία πώλησης ποτών Zamora Company, αναμένεται να λειτουργήσει στις 

Η.Π.Α., την Κίνα και τη Γαλλία. 

• Σύμφωνα με έρευνα της Ernst & Young με τίτλο «Διεθνής Δείκτης Οικογενειακών 

Επιχειρήσεων» (Global Family Business Index), τρεις ισπανικές οικογενειακές επιχειρήσεις 

βρίσκονται στις πρώτες 100 θέσεις: η εταιρεία Mercadona, στη θέση 59, ο όμιλος Inditex στη 

θέση 62 και ο όμιλος El Corte Inglés στη θέση 91.   

• Η ισπανική κρατική ταχυδρομική εταιρεία Correos, επενδύει στην Κίνα 5,7 εκ. ευρώ, για την 

προσφορά υπηρεσιών της στην εν λόγω χώρα με τη συνεργασία της εταιρείας διανομής 

Kerry Logistics και της κινεζικής Global Freight Systems. 

• Η ισπανική εταιρεία εμφιάλωσης ελαιόλαδου Acesur, θα επενδύσει τα δύο τρίτα των κερδών 

της στις υπόλοιπες χώρες που δραστηριοποιείται, προκειμένου να μειώσει την εξάρτησή της 

από την αγορά της Ισπανίας.   

• Η βιοτεχνολογική εταιρεία που εδρεύει στη Μαγιόρκα της Ισπανίας, Sanifit, κατάφερε να 

μαζέψει κεφάλαιο 72,2 εκ. ευρώ από επενδυτές. 

• Τα ισπανικά εργαστήρια Normon, θα επενδύσουν 19 εκ. ευρώ στην επέκταση των 

εργαστηρίων τους στη Μαδρίτη, κατά 42.000 τ.μ.. 

 

• Οι τουρίστες που επισκέφτηκαν την Ισπανία το πρώτο τρίμηνο τ.έ. αυξήθηκαν κατά 4,4% σε 

ετήσια βάση. Συνολικά μεταξύ Ιανουαρίου και Απριλίου τ.έ., κατέφθασαν 21,4 εκ. τουρίστες 

στην Ισπανία.  

• Οι αφίξεις στα αεροδρόμια της Ισπανίας το πρώτο πεντάμηνο τ.έ. έφθασαν τους 100,6 

εκατομμύρια επιβάτες, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 5,6%. 

• Η Κοινότητα με τους περισσότερους τουρίστες για την ίδια περίοδο ήταν η Καταλονία (4,8 

εκατομμύρια τουρίστες) και οι Κανάριες Νήσοι (4,7 εκατομμύρια τουρίστες). 

• Ο βρετανικός όμιλος τουρισμού Thomas Cook θα επενδύσει, τους επόμενους 12 μήνες, 40 

εκ. ευρώ σε ξενοδοχεία στην Ισπανία. 

• Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia ήρθε πρώτη στην Ευρώπη και η τέταρτη στον κόσμο 

για το μήνα Μάιο τ.έ., όσον αφορά την τυπικότητα των πτήσεων της. Συγκεκριμένα, από τις 

5.105 πτήσεις που πραγματοποίησε το Μάιο, το 88% αυτών έφθασαν την προβλεπόμενη 

ώρα στο προορισμό τους. 

• Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia Express, ήταν, για το μήνα Μάιο, η πιο τυπική 

αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους παγκοσμίως.  

Τουρισμός 
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• Τα δύο τρίτα των επιβατών της εν λόγω εταιρείας, ταξίδεψαν με αυτήν στη Μαδρίτη, 

προκειμένου να επιβιβαστούν σε διαφορετική πτήση, μακράς διάρκειας, της αεροπορικής 

Iberia. 

• Η μεγάλη ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων Paradores de Turismo, τους πρώτους πέντε μήνες 

τ.έ. είχε έσοδα 88,9 εκ. ευρώ, 3,6% περισσότερα από το εν λόγω διάστημα του 2018. 

• Ο γαλλικός όμιλος ξενοδοχείων B&B, θα ανοίξει το δέκατο ξενοδοχείο στην πρωτεύουσα της 

Ισπανίας, στην Plaza Mayor, κεντρικό σημείο του ιστορικού κέντρου της πόλης. 

• Η ελληνική αεροπορική εταιρεία Aegean Airlines συνδέει, με νέα γραμμή, την Ibiza της 

Ισπανίας με την Αθήνα για το καλοκαίρι με δύο πτήσεις ανά εβδομάδα. 

 

 

 

• Ένας εκ των τριών υπερ-υπολογιστών που δημιούργησε η Ε.Ε., θα εγκατασταθεί στη 

Βαρκελώνη και η λειτουργία του αναμένεται την τελευταία μέρα του 2020. Η Ε.Ε. θα 

επενδύσει 100 εκ. ευρώ σε αυτόν ενώ τα υπόλοιπα 200 εκ. θα επενδυθούν από το ισπανικό 

κράτος, την Κοινότητα της Καταλονίας αλλά και από την Πορτογαλία, την Τουρκία, την 

Κροατία και την Ιρλανδία. Ο υπολογιστής θα μπορεί να επεξεργάζεται 200 τρισεκατομμύρια 

εντολές ανά δευτερόλεπτο. 

• Ο δημόσιος οργανισμός Red.es που λειτουργεί υπό την επίβλεψη του Υπουργείου 

Οικονομικών και επιχειρήσεων, θα διαθέσει συνολικά 1,2 εκ. ευρώ σε 267 μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις (έως 5.000 ευρώ σε κάθε επιχείρηση), για την ψηφιοποίησή τους. 

• Το 76% των ισπανικών επιχειρήσεων, έπεσε θύμα ηλεκτρονικής επίθεσης τους τελευταίους 

έξι μήνες, σύμφωνα με έρευνα της Deloitte.  

• Η ισπανική εταιρεία τηλεφωνίας MásMóvil, είχε 35.000 νέους πελάτες κατά το μήνα Μάιο τ.ε. 

στην Ισπανία. Επίσης αύξηση κατά 8.300 νέες συνδέσεις, είχε ο όμιλος Euskaltel και η 

εταιρεία Digi κατά 18.000. 

• Κατά την ίδια περίοδο, στην Ισπανία, η Vodafone είχε 63.000 λιγότερους εγγεγραμμένους, 

ενώ η Orange 10.500 λιγότερους. 

• Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Vodafone España θα συνεργαστεί με τη νεοφυή ισπανική 

επιχείρηση Geeksme στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT). 

• Η ίδια εταιρεία, στις 15 Ιουνίου, ξεκίνησε τη μετάδοση κινητής τηλεφωνίας ταχυτήτων 5G στις 

15 μεγαλύτερες πόλεις της Ισπανίας, σε συνεργασία με την κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιών 

Huawei. 

• Οι ισπανικές εταιρείες Satlink και Hispasat, τηλεπικοινωνιών και δορυφόρων, θα 

συνεργαστούν για να προσφέρουν υπηρεσίες επικοινωνιών μέσω δορυφόρου, σε πλοία, δια 

μέσου των κέντρων τους στη Μαδρίτη και τη Μπογκοτά. 

• Η εταιρεία τεχνολογίας και πληροφορικής Hewlett-Packard άνοιξε στις 13 του μηνός, στη 

Βαρκελώνη, το μεγαλύτερο παγκοσμίως τεχνολογικό κέντρο τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D). 

• Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica, συνεργάζεται με την ισπανική τράπεζα 

Santander για την εφαρμογή 5G στο τραπεζικό σύστημα. 

• Οι καταγγελίες ενάντια στις εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Ισπανίας ξεπέρασαν τις 25.600 το 

2018, ήτοι 33,4% αύξηση σε σχέση με το 2017. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 
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• Η Telefónica ήρθε σε συμφωνία με την ισπανική εταιρεία ενοικίασης ηλεκτροκίνητων 

μοτοσικλετών Muving, για τη συνδεσιμότητα των 4.000 μοτοσικλετών της. Η συμφωνία αυτή 

θα διαρκέσει πέντε χρόνια. 

 

• Η αυτοκινητοβιομηχανία Mercedes, στο πλαίσια μείωσης του κόστους της, θα μειώσει την 

παραγωγή στο εργοστάσιό της στη Χώρα των Βάσκων. Σύμφωνα με την εταιρεία, το 

εργατικό δυναμικό δεν θα επηρεαστεί. 

• Η αυτοκινητοβιομηχανία Seat θα επενδύσει 57 εκ. ευρώ σε μηχανήματα παραγωγής μερών 

του αυτοκινήτου, στο εργοστάσιό της στη Βαρκελώνη. Η παραγωγή της αναμένεται να 

αυξηθεί κατά 15%. 

• Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford θα ξεκινήσει τη συναρμολόγηση μπαταριών για τα αυτοκίνητά 

της, στο εργοστάσιό της στη Βαλένθια από το Σεπτέμβριο του 2020.  

• Η ίδια εταιρεία μείωσε την παραγωγή της κατά 100 με 150 οχήματα τη μέρα, που 

υπολογίζεται σε 13.000 με 14.000 λιγότερα αυτοκίνητα συνολικά, έως το τέλος του έτους. 

• Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen αναμένεται να αυξήσει την παραγωγή της το 2019, στο 

εργοστάσιό της τη Ναβάρα της Ισπανίας, κατά 50.000 σε σχέση με το 2019. 

• Ο όμιλος PSA (Citroen, Pegeut) θα είναι ο πρώτος στην Ισπανία που θα παράγει ηλεκτρικά 

αυτοκίνητα και στα τρία εργοστάσιά του στη χώρα (Μαδρίτη, Βίγο, Φιγερουέλας) έως το 

2020.  

• Η Nissan αναμένεται να μειώσει περαιτέρω το εργατικό της δυναμικό κατά 80 άτομα στο 

εργοστάσιό της στην Καντάβρια της Ισπανίας.  

• Οι οδηγοί των Uber και Cabify στην Ισπανία φθάνουν τους 14.827 στο τέλος Μαΐου του 2019, 

13% περισσότερο από τον Μάιο του 2018. 

 

 

Αυτοκινητοβιομηχανία 
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Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 
ThinKids 

Feria de Madrid 01-12 Ιουλίου 
 

Smart City Expo Latam Congress  
Fira Barceona 02-04 Ιουλίου 

 
Innovation Fashion Forum 
Feria de Madrid 03 Ιουλίου  

 
FIMI 

Feria de Madrid 05-07 Ιουλίου 

 
ExpoVape Barcelona 

Fira Barcelona 06-07 Ιουλίου 

 
Affiliate World Europe 

Fira Barcelona 08-09 Ιουλίου  

 

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 
Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 
Παρακολούθηση Ημερίδας για το Διαδίκτυο των Πραγμάτων 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66525 
 

Παρακολούθηση Ημερίδας για τις Εξαγωγικές τρακτικές στην Κίνα 
Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora  

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66946 
 

Παρακολούθηση Ημερίδας για τις Εξαγωγές της Ισπανίας στην Ινδία 
Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora  

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66947 
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