
 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ 

ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

 Σεπτεμβρίου 2021 

 

  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002, Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644592, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


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

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Σεπτέμβριος 2021 

Σελίδα 2 από 10 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 

Oικονομικές Εξελίξεις ........................................................................................ 3 

Μακροοικονομικά Μεγέθη ................................................................................. 3 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων ................................................................... 3 

Επιχειρηματικές εξελίξεις .................................................................................. 3 

Τράπεζες .......................................................................................................... 4 

Ενέργεια ........................................................................................................... 4 

Εργασία ............................................................................................................ 5 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί .................................................................................. 5 

Τουρισμός ......................................................................................................... 6 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες ....................................................................... 7 

Αυτοκινητοβιομηχανία ....................................................................................... 7 

Ακίνητα και Κατασκευαστικές ............................................................................ 8 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα ......................................................................... 8 

Γεωργικός Τομέας ............................................................................................ 8 

Τρόφιμα ............................................................................................................ 8 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις ...................................... 9 

Χρήσιμες Διευθύνσεις ...................................................................................... 10 

 
 

  



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

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Σεπτέμβριος 2021 

Σελίδα 3 από 10 

 

Oικονομικές Εξελίξεις 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της Ισπανίας (INE), σύμφωνα με τις τελευταίες αναλύσεις, 
διατήρησε την ύφεση στο 10,8% για το 2020, αύξησε την ανάπτυξη του 2019 στο 2,1% και 
μείωσε την ανάπτυξη του 2018 στο 2,3%. 

• Το δημόσιο χρέος σημείωσε μικρή μείωση κατά τον Ιούλιο, στα 1,42 τρις ευρώ, συνεχίζοντας να 
υπερβαίνει το 120% του ΑΕΠ. 

• Η Γενική Επιτροπή Οικονομολόγων (CGE) της Ισπανίας, αναθεώρησε προς τα άνω τις 
εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας το 2022, προειδοποιώντας για ενδεχόμενο 
κίνδυνο από υψηλό πληθωρισμό. 

• Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, το δημόσιο χρέος της Κυβέρνησης το 2020 αυξήθηκε 
κατά 24,4% και έφθασε στο 119,9% του ΑΕΠ, έναντι του μέσου όρου της ευρωζώνης 14,1% και 
98% του ΑΕΠ αντίστοιχα. 

• Οι εξαγωγές υπηρεσιών, κατά το β’ τρίμηνο τ.έ., έφθασαν τα 18,015 δις ευρώ, σημειώνοντας 
ετήσια αύξηση 22%. Αντίστοιχα οι εισαγωγές υπηρεσιών την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 16% 
στα 12,759 δις ευρώ. 

• Οι ισπανικές εξαγωγές έφθασαν ιστορικά υψηλά για έβδομο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, ενώ 
μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου, οι εξαγωγές έφθασαν τα 179,529 δις ευρώ, 21,7% περισσότερο 
από την ίδια περίοδο του 2020.  

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 έκλεισε τον Σεπτέμβριο στις 8.796,30 μονάδες, 
σημειώνοντας μηνιαία πτώση της τάξης του 0,57%. 

• Η Ισπανία προχώρησε, στις 7 Σεπτεμβρίου, στην έκδοση των πρώτων «πράσινων» ομολόγων, 
αξίας 5 δις ευρώ και διάρκειας 20 ετών. Η ζήτηση έφθασε τα 60 δις ευρώ και το επιτόκιο 
κυμάνθηκε στο 1,034%, παρουσιάζοντας διαφορά 6 μονάδων βάσης από το κοινό εικοσαετές 
ομόλογο. 

• Η Bankinter γίνεται η πρώτη ισπανική τράπεζα που διανείμει μερίσματα μετά την απαγόρευση 
από την ΕΚΤ, 0,13 ευρώ για κάθε μετοχή, την 1η Οκτώβρη.  
 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Η Κυβέρνηση της Ισπανίας συμφώνησε με τους επιχειρηματικούς εκπροσώπους και τα εργατικά 
σωματεία την παράταση των χρηματοδοτήσεων των αναστολών συμβάσεων εργασίας (ERTE) 
έως και τον Φεβρουάριο του 2022. Οι επιχειρήσεις, από την 1η Νοεμβρίου, θα πρέπει να κάνουν 
εκ νέου αίτηση για τη συμπερίληψη των εργαζομένων σε αναστολή εργασίας. 

• Μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου τ.έ., 3.941 ισπανικές επιχειρήσεις έχουν ανακοινώσει ότι δεν 
μπορούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, 57,7% περισσότερες από ότι την ίδια περίοδο της 
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προηγούμενης χρονιάς. Από αυτές, 794 ανήκουν στον εμπορικό τομέα, 726 στον 
κατασκευαστικό και 582 αφορούν την εστίαση. 

• Από τις 20 Σεπτεμβρίου, η Κοινότητα της Μαδρίτης κατάργησε τους περιορισμούς ωραρίου για 
τη νυκτερινή διασκέδαση, επιστρέφοντας στα ωράρια πριν από την πανδημία, ήτοι έως τις 2 
π.μ. για τα εστιατόρια και στις 6 π.μ. για τα μπαρ. 

• Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης της Ισπανίας, η Κυβέρνηση προορίζει επιπλέον 50 εκ. 
ευρώ για την ενίσχυση των εξαγωγών, μέσω του Κεφαλαίου για τη Διεθνοποίηση των 
Επιχειρήσεων (FIEM). 

• Η μείωση των ατόμων που βρίσκονται σε αναστολή εργασίας (ERTE) αύξησε τις ώρες εργασίας 
και, κατά συνέπεια, τα εργατικά κόστη μειώθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 3,8% το β’ τρίμηνο τ.έ. 

• Η Κρατική Εταιρεία Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI) θα προσλάβει ανεξάρτητες 
συμβουλευτικές εταιρείες, προκειμένου να αναλύσουν τις αιτήσεις τεσσάρων εταιρειών (Air 
Nostrum 103 εκ. ευρώ, Siro 100 εκ. ευρώ, Técnicas Reunidas 290 εκ. ευρώ και Areas 120 εκ. 
ευρώ) για βοήθεια από το ταμείο. 

• Από τον Οκτώβριο τ.έ., 230.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα επιστρέψουν στο χώρο εργασίας τους 
για τέσσερεις μέρες την εβδομάδα, με την πέμπτη μέρα να τηλεργάζονται.  

Τράπεζες 

 

• Οι αναφορές παραπόνων κατά των τραπεζών αυξήθηκαν σε ιστορικά υψηλά το 2020 και το α’ 
τρίμηνο του 2021 συνέχισαν να αυξάνονται. Το προηγούμενο έτος, τα παράπονα αυξήθηκαν 
κατά 50%, στις 21.000 αναφορές. 

• Η ολλανδική τράπεζα Bunq, από τις 9 Σεπτεμβρίου διαθέτει στους πελάτες της στην Ισπανία, 
ισπανικό IBAN για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους. 

• Η σουηδική τράπεζα Klarna Bank δημιούργησε θυγατρική στην Ισπανία.  

• Μία από τις σημαντικότερες εταιρείες χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας (fintech) της Λατινικής 
Αμερικής, η Ya Ganaste, μεταφέρει την έδρα της από την Πόλη του Μεξικό, στο Μπιλμπάο της 
Χώρας των Βάσκων. 

• Επίσης, η γαλλική εταιρία χρηματοπιστωτικής τεχνολογίας Algoan, εισέρχεται στην αγορά της 
Ισπανίας, η οποία είναι και η πρώτη στο σχέδιο διεθνοποίησης της εταιρίας. 

• Η κρατική ταχυδρομική εταιρία Correos θα εγκαταστήσει στα γραφεία της 1.500 αυτόματα 
μηχανήματα ανάληψης μετρητών (ATMs), εντός των επόμενων τριών ετών, τα 300 από τα οποία 
σε μικρά χωριά της χώρας.  

• Η Crèdit Andorrà εξαγόρασε με ιδία κεφάλαιά την Vall Banc. 

Ενέργεια 

 

• Δεδομένων των συνεχών αυξήσεων της τιμής του ηλεκτρικού τους τελευταίους μήνες, η Naturgy 
αποφάσισε να προσφέρει συμβόλαια σταθερής τιμής 60 ευρώ/MWh για τα επόμενα δύο έτη, 
προκειμένου να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά της. 

• Η ισπανική Iberdrola θα δημιουργήσει τρία αιολικά πάρκα στην Ταιβάν, συνολικής ισχύος 6.000 
MW. 

• Η ισπανική Gransolar θα κατασκευάσει και θα διαχειριστεί φωτοβολταϊκό πάρκο, ισχύος 120 
MW στη Νότια Ουαλία της Αυστραλίας. Το πάρκο υπολογίζεται να παράγει 235.000 GWh/έτος.  
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Εργασία 

 

• Ο κατώτατος μισθός στην Ισπανία αυξήθηκε στα 965 ευρώ μηνιαίως (μικτά), με την ισχύ του να 
αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου. 

• Οι πιθανότητες εύρεσης εργασίας στην Ισπανία είναι κατά 21,4% αυξημένες σε σύγκριση με το 
2019. 

• Οι κλάδοι, στους οποίους το ποσοστό των εργαζομένων που βρίσκονται σε καθεστώς 
αναστολής εργασίας (ERTE) ξεπερνά το 10%, είναι πέντε και το αντίστοιχο που ξεπερνά το 5% 
είναι συνολικά οκτώ. Οι δραστηριότητες θαλάσσιων μεταφορών έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό 
του εργατικού τους δυναμικού (38,3%) σε καθεστώς αναστολής εργασίας, ακολουθούμενες από 
τα ταξιδιωτικά πρακτορεία (25,1%) και τις εναέριες μετακινήσεις (16%). 

• Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, οι εργαζόμενοι αορίστου 
χρόνου πληρώνονται κατά 24,4% περισσότερο από τους εργαζομένους, με συμβάσεις 
ορισμένου χρόνου.  

• Από την ίδια έρευνα, αποδείχτηκε ότι το γυναικείο φύλο κερδίζει το 80,5% του μισθού των 
ανδρών συναδέλφων τους. Η μικρότερη μισθολογική διαφορά μεταξύ των δύο φύλων 
συναντάται στους νέους 25 με 29 ετών (88,5% του μισθού των ανδρών) ενώ η μεγαλύτερη στους 
ηλικιωμένους άνω των 65 ετών (66,1% του μισθού των ανδρών).  

• Η τράπεζα Sabadell σχεδιάζει να προχωρήσει σε απολύσεις 1.900 εργαζομένων, ήτοι το 12,5% 
του εργατικού της δυναμικού. Θα επηρεάσει το ολοκληρωτικό κλείσιμο 176 καταστημάτων της. 

• Η ισπανική εταιρεία μόδας Desigual θα εφαρμόσει τετραήμερη εβδομαδιαία εργασία για το 93% 
του εργατικού της δυναμικού στα γραφεία της.  

• Τα δύο κύρια εργατικά σωματεία της χώρας, UGT και CC OO, μήνυσαν την Uber Eats για την 
ξαφνική απόλυση 3.000 διανομέων, εξαιτίας της εφαρμογής του νόμου της χώρας, με την οποία 
οι διανομείς δεν θεωρούνται ελεύθεροι επαγγελματίες. 

• Η Vodafone Ισπανίας ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να απολύσει το 12% του εργατικού της 
δυναμικού, ήτοι 515 εργαζόμενοι.  

• Από τις 8.208 αιτήσεις εθελούσιας αποχώρησης, η CaixaBank έκανε δεκτές τις αιτήσεις 6.058 
εργαζομένων.  

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, στην Ισπανία καταγράφονται 71.388 επιχειρήσεις, 7,5% 
περισσότερες από την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η πλειοψηφία των νέων επιχειρήσεων 
καταγράφεται στις Κοινότητες της Μαδρίτης (2,35% του συνόλου), της Καταλονίας (19,1% του 
συνόλου) και της Ανδαλουσίας (17% του συνόλου). 

• Η πολυεθνική αλυσίδα ταχυφαγείων McDonald’s σχεδιάζει να ανοίξει περί τα 20 με 25 νέα 
καταστήματα στην Ισπανία έως το τέλος του έτους. Σήμερα, η εταιρεία διαθέτει 550 καταστήματα 
στη χώρα, το 90% των οποίων είναι με δικαιοχρησία (franchise). 

• Η ισπανική μεταλλουργική Rugui Steel έγινε η έκτη εταιρεία που έλαβε κρατική βοήθεια, μέσω 
της Κρατικής Εταιρίας Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI), εξαιτίας των επιπτώσεων του 
κορωνοϊού. Το σύνολο της βοήθειας φθάνει τα 25 εκ. ευρώ. 

• Η Indra υπέγραψε συμβόλαιο με πέντε αεροδρόμια στον Καναδά, για να προσφέρει 
τεχνολογικές υπηρεσίες ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. 
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• Η ισπανική αεροπορική Air Europa, αναμένεται να ζητήσει περαιτέρω κρατική βοήθεια, εξαιτίας 
απωλειών της κατά το 2020. Σημειώνεται ότι η εταιρεία έχει ήδη λάβει βοήθεια 450 εκ. ευρώ ενώ 
αναμένεται και η εξαγορά της από τον όμιλο IAG, της Iberia και British Airways. 

• Η ισπανική εταιρεία διανομής φαγητού Glovo, ανακοίνωσε ότι θα διπλασιάσει τις επενδύσεις της 
στην Αφρική, τους επόμενους 12 μήνες, προκειμένου να δραστηριοποιηθεί σε εννέα αγορές της 
ηπείρου.  

• Η Amazon θα ανοίξει δύο νέα κέντρα εφοδιαστικής αλυσίδας στην Ισπανία, το 2022, στις 
επαρχίες Καστεγιόν και Χιρόνα.  

• Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα της Merco, η Inditex, για έκτη συνεχόμενη χρονιά, συνεχίζει να 
είναι η πιο αναγνωρίσιμη εταιρεία στην Ισπανία. Την πεντάδα συμπληρώνουν, με αύξουσα 
σειρά, οι Mercadone, ONCE, Repsol και Telefónica. 

• Η ισπανική Wallapop, μέσω της εφαρμογής της οποίος οι χρήστες πουλάνε μεταχειρισμένα 
αντικείμενα, στην πρώτη φάση διεθνοποίησής της, εισέρχεται στην αγορά της Ιταλίας. 

• Το β’ φορολογικό τρίμηνο, ο όμιλος Inditex πέτυχε ιστορικά υψηλά στον κύκλο εργασιών, τα 
κέρδη και το ebitda για το συγκεκριμένο διάστημα. 

• Η Coca-Cola κέρδισε τη δικαστική διαμάχη έναντι της Φορολογικής Αρχής της Ισπανίας 
(Agencia Tributaria) με την τελευταία να υποχρεούται να της επιστρέψει 4,6 εκ. ευρώ. 

• Η τουρκική εταιρία ταχείας διανομής, Getir, ξεκίνησε να δραστηριοποιείται στην Ισπανία, σε 
Μαδρίτη και Βαρκελώνη, ανταγωνιζόμενη την ισπανική Glovo. 

• Η ισπανική φαρμακευτική Grifols εξαγόρασε το 90% της γερμανικής φαρμακευτικής Biotest 
έναντι 2 δις ευρώ. 

• Η Carrefour πώλησε επτά υπεραγορές της στην Ισπανία στο επενδυτικό κεφάλαιο Realty 
Income, έναντι 93 εκ. ευρώ. 

• Η L’ Oreal επενδύει 10 εκ. ευρώ στο εργοστάσιό της στο Μπούργος της Γαλικίας.  

• Η Inditex αύξησε τις διαδικτυακές πωλήσεις της στις αγορές που δεν έχει φυσικά καταστήματα, 
κατά 130% το 2020. 

Τουρισμός   

 

• Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η μέση τιμή δωματίων σε ξενοδοχεία τριών αστέρων στην 

Ισπανία αυξήθηκε κατά 23% σε ετήσια βάση, των τεσσάρων αστέρων κατά 16% και των πέντε 

αστέρων κατά 24%. 

• Οι αφίξεις από αλλοδαπά αεροδρόμια στην Ισπανία έφθασαν τις 5 εκατομμύρια τον Αύγουστο, 

το ήμισυ των εν λόγω αφίξεων, τον ίδιο μήνα, το 2019. 

• Η αμερικανική Hilton ανακοίνωσε το άνοιγμα δύο ξενοδοχείων, στην Ισπανία, στη Μαδρίτη, 

μέσω της μάρκας Canopy και στη Βαρκελώνη μέσω της Hampton by Hilton. Το πρώτο 

απαριθμεί 314 δωμάτια και το δεύτερο 241. 

• Η Easyjet αυξάνει τον στόλο της στην Ισπανία, αγοράζοντας δύο νέα Airbus A320 για το 

αεροδρόμιο της Μάλαγα και άλλα δύο για το αεροδρόμιο της Πάλμα ντε Μαγιόρκα. Επιπλέον, 

θα προσλάβει 120 άτομα για την λειτουργία των τεσσάρων αυτών αεροπλάνων. 

• Η ισπανική ξενοδοχειακή Hotusa είναι η έβδομη εταιρία που λαμβάνει βοήθεια από την Κρατική 

Εταιρεία Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI), συνολικού ποσού 241 εκ. ευρώ. 
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Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η Κυβέρνηση της Ισπανίας σχεδιάζει να παρέχει ορισμένες συχνότητες 5G, αποκλειστικά για 

βιομηχανική χρήση. 

• Επιπλέον, έως και το τέλος του έτους, θα διαθέσουν περί τα 500 εκ. ευρώ για τη ψηφιοποίηση 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

• Σύμφωνα με έρευνα της McKinsey, μεταξύ των 1.000 σημαντικότερων ευρωπαϊκών νεοφυών 

επιχειρήσεων, οι 30 είναι ισπανικές. Ο αριθμός αυτός φέρνει την Ισπανία στην έβδομη θέση 

μεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών κρατών.  

• Η ισπανική τεχνολογική Gigas υπερτριπλασίασε (+338%), σε ετήσια βάση, τα κέρδη της κατά 

το α’ εξάμηνο του έτους, σημειώνοντας καθαρά κέρδη 22,7 εκ. ευρώ. 

• Το Κέντρο Ανάπτυξης Βιομηχανικής Τεχνολογίας (CDTI) το οποίο υπάγεται στο Υπουργείο 

Επιστημών και Καινοτομίας, παραθέτει 114,62 εκ. ευρώ σε 190 νέα ερευνητικά σχέδια. Η 

συνολική χρηματοδότηση αυτών φθάνει τα 149,62 εκ. ευρώ. 

• Η παραγωγός της διάσημης ισπανικής σειράς «Η τέλεια ληστεία» (La casa de papel), Vancouver 

Media, έχει αναπτυχθεί 420% εξαιτίας της εν λόγω σειράς.  

• Η μεγαλύτερη ισπανική τηλεπικοινωνιακή, Telefónica, πώλησε τη θυγατρική της στην Ολλανδία 

έναντι 5,1 δις ευρώ.  

• Η ισπανική Indra θα εκσυγχρονίσει το δίκτυο εναέριας παρακολούθησης της ισπανικής 

αεροπορίας με ραντάρ Lanza 3D τελευταίας τεχνολογίας. Η συμφωνία ανέρχεται στα 120 εκ. 

ευρώ. 

• Η αμερικανική HP, μεταφέρει, από την Ινδία, στη Λεόν την Ισπανίας, το τμήμα ανάπτυξης 

υλικολογισμικού (firmware) για τους μεγάλους εκτυπωτές της.  

• Η Siemens, δημιούργησε στη Γαλικία, ένα νέο κέντρο για την ψηφιοποίηση του ναυτικού τομέα.  

• Η ισπανική Indra ανέλαβε την ψηφιοποίηση των συστημάτων δικτύου πλοήγησης του 

ευρωπαϊκού οργανισμού εναέριας πλοήγησης Eurocontrol έναντι 173 εκ. ευρώ.  

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Μέσω του κρατικού προγράμματος Moves Singulares II που εντάσσεται στο Σχέδιο Ανάκαμψης 
Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας, θα δοθούν 100 εκ. ευρώ σε στρατηγικά σχέδια εταιριών, 
οργανισμών, πανεπιστημίων κοκε για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.  

• Η παραγωγή αυτοκινήτων στην Ισπανία μειώθηκε κατά 39% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με τον 
ίδιο μήνα του 2019 και κατά 15,5% του προηγούμενου έτους, εξαιτίας της έλλειψης 
επεξεργαστών.  

• Η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία SEAT συμφώνησε με τα εργατικά σωματεία την αναστολή 
εργασίας για ένα μέρος του εργατικού της δυναμικού για την περίοδο μεταξύ 27 Σεπτεμβρίου 
τ.έ. και 30 Ιουνίου 2022, εξαιτίας της έλλειψης επεξεργαστών.  
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Ακίνητα και Κατασκευαστικές 

 

• Κατά τον μήνα Ιούλιο, οι αγοραπωλησίες κατοικιών στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 53,5% σε ετήσια 

βάση, φθάνοντας τις 50.258 συναλλαγές, που αποτέλεσε τον υψηλότερο αριθμό αγοραπωλησιών 

από τον Απρίλιο του 2008. 

• Σύμφωνα με έρευνα της BBVA, η πτώση των τιμών ακινήτων κατά την κρίση του κορονωϊού 

έφθασε το 1,8% στην Ισπανία, ποσοστό εμφανές μικρότερο από την κρίση του 2008, οπότε οι 

τιμές μειώθηκαν κατά 6,5%. 

• Το Υπουργείο Μεταφορών, Μετακινήσεων και Αστικής Ατζέντας προορίζει 5,52 δις ευρώ για την 

ενίσχυση πολιτικών, που αφορούν την κατοικία, μεταξύ των οποίων και η κατασκευή νέων 

οικοδομών.  

• Η OHLA, που αποτελεί το νέο όνομα της ισπανικής κατασκευαστικής OHL, αναλαμβάνει έργα στην 

Τσεχία και την Σλοβακία, συνολικού ποσού 125 εκ. ευρώ. 

• Οι ισπανικές κατασκευαστικές Acciona και ACS, η τελευταία μέσω της θυγατρικής της CPB 

Contractors, ανέλαβαν την κατασκευή του αεροδιαδρόμου στο καινούργιο αεροδρόμιο της 

Αυστραλίας Nancy Bird Waltson. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 530 εκ. δολάρια 

Αυστραλίας.  

• Επιπλέον, οι δύο αυτές εταιρίες θα κατασκευάσουν και τη σιδηροδρομική γραμμή μεταξύ των 

Narrabri και Narromine, συνολικού μήκους 306 χλμ., που ανήκει στο σιδηροδρομικό έργο Inland 

Rail. Ο προϋπολογισμός του έργου, που ανέλαβαν οι δύο ισπανικές εταιρίες, φθάνει τα 750 εκ. 

ευρώ. 

• Η ισπανική κατασκευαστική Globalvia απέκτησε το 34% αυτοκινητόδρομου Vespucio Norte και 

Túnel de San Cristóbal στη Χιλή, έναντι 340 εκ. ευρώ. 

 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας  

 

• Οι αγροτικές οργανώσεις ζητάνε από το Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας, 

να μεταβάλλει τους όρους της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, διότι θεωρούν ότι ο καταμερισμός των 

κονδυλίων δεν συμβαδίζει με τις γεωγραφικές ανισότητες που παρουσιάζονται στον αγροτικό 

τομέα.  

• Υπολογίζεται ότι οι απώλειες πωλήσεων ισπανικής μαύρης ελιάς φθάνουν τα 150 εκ. ευρώ από 

το 2019 έως σήμερα, εξαιτίας των δασμολογικών εμποδίων που έχουν επιβάλλει οι Η.Π.Α. 

• Η Κοινότητα της Μαδρίτης διαθέτει 100.000 ευρώ, προκειμένου να προωθήσει τον οινοτουρισμό 

στα εδάφη της.   

Τρόφιμα  

 

• Οι συσκευαστές ελαιόλαδου της Ισπανίας, πώλησαν 183,9 εκ. λίτρα τους πρώτους επτά μήνες του 
έτους, το οποίο αντιστοιχεί σε ετήσια πτώση της τάξης του 10,34%. Το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 
σημείωσε πτώση 15,5% ενώ η μόνη κατηγορία που αυξήθηκε ήταν το παρθένο, κατά 8,33%. 
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• Η ισπανική ζυθοποιία Estrella Galicia ήρθε σε συμφωνία με τη Coca-Cola Βραζιλίας για τη διανομή 
του ζύθου της στην εν λόγω χώρα.  
 

Άλλα Θέματα 
 

• Η επένδυση 1,7 δις ευρώ για την επέκταση του αεροδρομίου El Prat της Βαρκελώνης αναβλήθηκε 
για τουλάχιστον πέντε έτη, εξαιτίας διαφωνίας μεταξύ της ισπανικής και κοινοτικής κυβέρνησης.  

• Η Κυβέρνηση της Ισπανίας χαρακτήρισε το νησί La Palma των Κανάριων Νήσων ως εξαιρετικά 
πληγείσα έκταση, εξαιτίας της έκρηξης του ηφαιστείου και έχει διαθέσει περί τα 10,5 εκ. ευρώ για 
τις άμεσες ανάγκες των κατοίκων του νησιού. 

• Σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Αγορών Αξιών της Ισπανίας (CNMV), η εκπροσώπηση 
γυναικών σε υψηλόβαθμες θέσεις στις εισηγημένες ισπανικές εταιρίες αυξήθηκε κατά 3%, σε 
σύγκριση με το 2020 και αποτελεί το 26,1% του συνόλου. 
 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 
Διεθνές Έκθεση Αλυσίδας Διανομής Fresh Food Logistics 

5-7 Οκτωβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 
Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών Fruit Attraction 

5-7 Οκτωβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 
Διεθνής Έκθεση Ακτοπλοΐας Salón Naútico 

12-17 Οκτωβρίου 2021 
Port Vell, Βαρκελώνη 

 
Διεθνής Έκθεση Τροχοφόρων και Τροχόσπιτων Caravaning 

16-24 Οκτωβρίου 2021 
Fira Barcelona, Gran Via, Βαρκελώνη 

 
Διεθνές Συνέδριο Γαστρονομίας Gastronomic Forum Barcelona 

18-20 Οκτωβρίου 2021 
Fira Barcelona, Montjuïc, Βαρκελώνη 

 
Διεθνής Έκθεση Γαστρονομίας Salón Gourmet 

18-21 Οκτωβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 
Διεθνής Συνέδριο Εναέριας Πλοήγησης World ATM Congress 

26-28 Οκτωβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 
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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/

