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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Τον Ιούλιο τ.έ. το χρέος της Ισπανίας έφθασε ιστορικά υψηλά, στα 1,29 τρις ευρώ, αυξανόμενο κατά 

100 δις ευρώ εντός ενός έτους. Το ποσοστό επί του ΑΕΠ έφθασε το 110%, το μεγαλύτερο ποσοστό 

που έχει καταγραφεί τα τελευταία 120 έτη. 

• Οι εξαγωγές φαρμάκων αυξήθηκαν, σε ετήσια βάση, κατά 14,5% το α’ εξάμηνο τ.έ. και αναλογούσαν 

στο 5,4% του συνόλου των εξαγωγών. 

• Τον Ιούλιο δημιουργήθηκαν 7.636 νέες επιχειρήσεις, παρουσιάζοντας αύξηση 13,4% σε σύγκριση με 

τον προηγούμενο μήνα αλλά μείωση 2,4% σε ετήσια βάση. 

• Η Ισπανία κατέγραψε την μεγαλύτερη αύξηση του κόστους εργασίας μη συμπεριλαμβανομένων των 

αποδοχών, καθώς αυτό αυξήθηκε κατά 14,7% σε ετήσια βάση. 

• Την τελευταία δεκαετία, το 41% των συνταξιούχων έλαβε πρόωρη σύνταξη, ήτοι πριν από την 

εκπλήρωση του 65ου έτους. Η πλειοψηφία αυτών συνταξιοδοτήθηκε πρόωρα κατόπιν δικής τους 

πρωτοβουλία. 

• Η δαπάνη για την καταβολή συντάξεων αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 2,2% τον Σεπτέμβριο τ.έ. 

ξεπερνώντας τα 9,911 δις ευρώ. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 έκλεισε για το μήνα Σεπτέμβριο στις 6.716,6 μονάδες, 

σημειώνοντας πτώση 3,63%. 

• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου κυμάνθηκε στο 0,227%. 

• Η ισπανική Santander ενέκρινε τη διανομή μερισμάτων 0,1 ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά και 0,1 

ευρώ ανά μετοχή σε scrip. 

• Η ίδια εξέδωσε ομόλογα διάρκειας 6,5 ετών, συνολικού ποσού 500 εκ. ευρώ. Η απόδοση κυμάνθηκε 

στο 1,6% και η ζήτηση ξεπέρασε τα 1,5 δις ευρώ. 

• Η ισπανική εταιρία διαχείρισης αυτοκινητόδρομων Abertis εξέδωσε ομόλογα συνολικού ποσού 600 

εκ. ευρώ με απόδοση 1,8% και ημερομηνία λήξης το 2029. Η ζήτησε έφθασε τα 3 δις ευρώ. 

• Η ισπανική εταιρία Α.Π.Ε. Ecoener εξέδωσε ομόλογα 20ετίας, συνολικής αξίας 130 εκ. ευρώ με 

απόδοση 2,35%. Τα ομόλογα αυτά αξιολογήθηκαν με τη μεγαλύτερη δυνατή αξιολόγηση 

«πράσινων» ομολόγων από την S&P δηλαδή Ε1. 

• Η Repsol εξέδωσε τετραετή ομόλογα, από τα οποία εισέπραξε 850 εκ. ευρώ. Το επιτόκιο έκλεισε 

στο 0,125% και η ζήτηση ξεπέρασε τα 2,5 δις ευρώ. 

• Ο ισπανικός όμιλος El Corte Inglés συγκέντρωσε 600 εκ. ευρώ από την έκδοση ομολόγου διάρκειας 

τριών ετών και έξι μηνών με απόδοση 3,625%. 
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Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

• Αποφασίστηκε η περαιτέρω παράταση των ERTE και των βοηθειών σε ελεύθερους επαγγελματίες 

που πλήγηκαν από την κρίση που επέφερε η πανδημία, έως και τις 31 Ιανουαρίου 2021. 

• Έρευνα της PwC προβλέπει ότι η πτώση του ΑΕΠ τ.έ. της Ισπανίας θα είναι 11,6% ενώ το επόμενο 

έτος θα αυξηθεί κατά 5,6%. 

• Η Ισπανία ήταν η χώρα που οι εργαζόμενοι επλήγησαν περισσότερο στη διάρκεια της κατάστασης 

εκτάκτου ανάγκης, καθώς το 7,5% των εργαζομένων απολύθηκαν μεταξύ Απριλίου και Ιουνίου. 

• Σύμφωνα με το ισπανικό Υπουργείο Ενσωμάτωσης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης, 

από τα 3,4 εκ. εργαζομένων που βρέθηκαν σε καθεστώς προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE), 

τα 2,65 εκατομμύρια έχουν ήδη επιστρέψει στις θέσεις εργασίας τους. 

• Οι σιδηροδρομικές ισπανικές εταιρίες Adif και Renfe καθώς και η ισπανική διαχειρίστρια 

αεροδρομίων Aena θα βελτιώσουν περαιτέρω τις υποδομές τους για την εξασφάλιση μεγαλύτερης 

ασφάλειας εναντίον του κορωνοϊού, όπως εγκατάσταση θερμικών καμερών, αντισηπτικά κοκε. 

• Τον Ιούνιο τ.έ. οι αφίξεις αλλοδαπών τουριστών μειώθηκαν κατά 75% σε ετήσια βάση, φθάνοντας 

τους 2,5 εκατομμύρια τουρίστες. Το σύνολο των εσόδων μειώθηκε στα 2,45 δις ευρώ, ήτοι 80% 

λιγότερα από τον Ιούνιο του 2019. 

• Το 80% των Ισπανών επιχειρηματιών τουρισμού αναμένουν την επιστροφή των τουριστών στα 

επίπεδα προ κρίσης από το καλοκαίρι του επόμενου έτους. 

• Σε αριθμό άνω των 1,5 εκ. ελεύθερων επαγγελματιών, έχει μειωθεί ο τζίρος κατά 60% για το τ.έ. 

ενώ περί τους 300.000 αναμένεται να σταματήσουν τη λειτουργία τους έως το τέλος του έτους. 

• Τα ταξιδιωτικά γραφεία του ομίλου Barceló, ζήτησαν κρατική βοήθεια 200 εκ. ευρώ για την 

αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στον τουρισμό τις χρονιές 2020 και 2021. 

• Μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου, ήτοι κατά τη διάρκεια της καραντίνας, στην Ισπανία, οι γραμμές κινητών 

τηλεφώνων μειώθηκαν κατά 665.000 που αποτελεί την και μεγαλύτερη μείωση κινητών γραμμών 

στην ιστορία της Ισπανίας. Αντιθέτως, τα συμβόλαια σταθερής τηλεφωνίας και διαδικτύου αυξήθηκαν 

κατά 61.000 γραμμές.   

 

Τράπεζες 

• Η CaixaBank και η Bankia θα συγχωνευθούν, δημιουργώντας την μεγαλύτερη τράπεζα στην Ισπανία, 

η ονομασία της οποίας θα συνεχίσει να έχει το όνομα CaixaBank. 

• Τα υποκαταστήματα τραπεζών στην Ισπανία αναμένεται να μειωθούν κατά 4.000 έως και το τέλος 

του επόμενου έτους. 

• Η Santander πώλησε την θυγατρική της στο Πουέρτο Ρίκο στην First BankCorp έναντι 1,1 δις δολάρια 

Η.Π.Α. 

• Η ίδια τράπεζα ήρθε σε συμφωνία με τα δημόσια ταχυδρομεία της Ισπανίας (Correos) για να 

προσφέρει υπηρεσίες της σε επαρχιακές περιοχές, όπου δεν υπάρχει κάποιο υποκατάστημά της. Η 

λειτουργία των υπηρεσιών αυτών αναμένεται το πρώτο τρίμηνο του 2021. 
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• O πέντε μεγάλες ισπανικές τράπεζες αύξησαν τους διαδικτυακούς πελάτες τους κατά 6,5 εκατομμύρια 

από την έναρξη της πανδημίας. 

• Η Sabadell υπέγραψε συμφωνία με τις ιδιωτικές κλινικές Sanitas για την παροχή υπηρεσιών υγείας 

στους πελάτες με ασφάλεια ζωής της τράπεζας.  

• Η Banca March δημιούργησε το πρώτο της χαρτοφυλάκιο κεφαλαίων υψηλού κινδύνου, στο οποίο η 

ίδια συμμετέχει με το 20%. Πέραν αυτής, στο επενδυτικό κεφάλαιο μπορούν να επενδύσουν πελάτες 

της τράπεζας με ελάχιστο ποσό 100.000 ευρώ. Το κεφάλαιο προσανατολίζεται σε μεσαίες 

επιχειρήσεις της Ευρώπης και των Η.Π.Α., χωρίς να περιλαμβάνει την Ιβηρική. 

• Η ισπανική BBVA, ξεκίνησε να προσφέρει χρηματοοικονομικές συμβουλές μέσω της εφαρμογής 

ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp. 

Ενέργεια 

 

• Η Ibox Energy αναμένεται να κατασκευάσει δύο φωτοβολταϊκά πάρκα στην Εστρεμαδούρα, 

συνολικής ισχύος 40MW. Η επένδυση υπολογίζεται στα 35 εκ. ευρώ ενώ η κατασκευή τους θα 

δημιουργήσει 200 θέσεις εργασίας. 

• Η ισπανική Audax εξαγόρασε την πορτογαλική PH Simples για τη διανομή ηλεκτρικού ρεύματος 

στην Πορτογαλία. 

• Η Iberdrola θα κατασκευάσει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 83MW στο Algavre στην Πορτογαλία. 

• Η ίδια εταιρία ακύρωσε, με την πολωνική Enea, το έργο που είχαν προγραμματίσει για την 

παραγωγή ενέργειας 3.300 MV μέσω υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Βαλτική Θάλασσα. 

• Η εταιρία τηλεπικοινωνιών Ahi+ εισέρχεται στην αγορά ενέργειας στην Ισπανία, έπειτα από 

συνεργασία της με την DRK Energy και θα προσφέρει πακέτα ενέργειας τόσο αερίου όσο και 

ηλεκτρισμού σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. 

• Η γαλλική Total συνεργάζεται με την ισπανική Ignis για την κατασκευή αιολικών πάρκων συνολικής 

ισχύος 3.300 MW κοντά στη Μαδρίτη και στην Ανδαλουσία. Η κατασκευή τους υπολογίζεται να 

ξεκινήσει το 2022 και η ολοκλήρωσή τους το 2025. 

• Η ισπανική Acciona θα κατασκευάσει δύο νέα αιολικά πάρκα στην Χιλή συνολικής ετήσιας 

παραγωγής 654 GWh και η επένδυση αγγίζει τα 170 εκ. ευρώ. 

Εργασία 

 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ισπανίας, μόλις το 42% των χαμένων θέσεων εργασίας 

μεταξύ Φεβρουαρίου και Απριλίου 2020 έχει αναπληρωθεί. 

• Η ισπανική αεροναυπηγική Aciturri Aerostructures θα προχωρήσει σε απολύσεις 214 εργαζομένων 

της στην Ισπανία, εξαιτίας της μείωσης της παραγωγής της. 

• Η μεταλλουργική Sidenor εφάρμοσε προσωρινή διακοπή εργασίας (ERTE) σε 1.500 εργαζομένους 

στην Ισπανία. 

• Το ταξιδιωτικό πρακτορείο El Corte Inglés Viajes εφάρμοσε προσωρινή διακοπή εργασίας (ERTE) 

σε 4.748 εργαζομένους του. 
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• Η τράπεζα BBVA θα προσφέρει προγράμματα εκπαίδευσης προσωπικού για την προστασία του 

περιβάλλοντος. Είναι η πρώτη τράπεζα της Ισπανίας, η οποία υποχρεώνει τους εργαζομένους της 

να παρακολουθήσουν αντίστοιχες εκπαιδεύσεις. 

• Η εταιρία κατασκευής ανταλλακτικών αυτοκινήτων Gestamp θα απολύσει 230 εργαζομένους στο 

εργοστάσιό της στη Bizkaia της Ισπανίας. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Ο ισπανικός όμιλος El Corte Inglés σημείωσε, για έβδομη συνεχόμενη χρονιά, τα μεγαλύτερα κέρδη 

του στην αγορά της Πορτογαλίας 520,7 εκ. ευρώ. Τα 508 εκ. ευρώ προήλθαν από τις πωλήσεις 

λιανικής των καταστημάτων της και τα υπόλοιπα από τις πωλήσεις υπηρεσιών της. 

• Ο ίδιος όμιλος θα απορροφήσει την αλυσίδα μόδας Sfera την 1η Οκτωβρίου τ.έ.. 

• Η εταιρία στοιχημάτων Betway μετέφερε τη φορολογική της έδρα για την Ισπανία, από τη Μάλτα 

στη Θέουτα. 

• Η ισπανική κατασκευαστική OHL θα κατασκευάσει δύο έργα σε αυτοκινητόδρομους της Πολιτείας 

του Ιλινόις των Η.Π.Α., συνολικής αξίας 92,6 εκ. δολάρια Η.Π.Α. 

• Η ισπανική φαρμακευτική εταιρία Grifols, εξαγόρασε το 55% της Alkahest για 146 εκ. δολάρια Η.Π.Α. 

• Η φαρμακευτική εταιρία Novartis πώλησε τα δύο μεγαλύτερα εργοστάσιά της από τα συνολικά επτά 

στην Ισπανία, στην επίσης φαρμακευτική εταιρία Siegfried. Τα δύο εργοστάσια βρίσκονται στη 

Βαρκελώνη. 

• Η Βosch ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να κλείσει το εργοστάσιό της στο Castellet στη Βαρκελώνη. 

• Η μεγαλύτερη πλατφόρμα αγγελιών ακινήτων της Ισπανίας, idealista, πούλησε το 80% της 

ιδιοκτησίας της στο σουηδικό επενδυτικό κεφάλαιο EQT. Η αξία αγοράς υπολογίζεται 1,3 δις ευρώ. 

• Η μεγαλύτερη ισπανική ζυθοποιία Mahou-San Miguel θα κλείσει το χρόνο με απώλειες για πρώτη 

φορά στην ιστορία της, εξαιτίας της επίπτωσης της πανδημίας στον κλάδο της εστίασης, καθώς οι 

πωλήσεις σε αυτόν μειώθηκαν κατά 37%. 

• Τους πρώτους οκτώ μήνες του έτους, οι αλυσίδες σουπερμάρκετ Mercadona, Carrefour και Dia 

μείωσαν το μερίδιο αγοράς τους, ενώ η Lidl το ενίσχυσε.   

• Η Nuveen Real Estate θα επενδύσει 1 δις ευρώ για την κατασκευή 5.000 ακινήτων σε μεγάλα αστικά 

κέντρα της Ισπανίας όπως τη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη και τη Βαλένθια. 

• Η ισπανική κατασκευαστική ACS θα ανακαινίσει τον τερματικό σταθμό 1 του αεροδρομίου του San 

Diego της Καλιφόρνια των Η.Π.Α. για 1,926 δις ευρώ. 

• Η ισπανική Acciona, σε συνεργασία με την κορεατική Daelim, έχουν αναλάβει την κατασκευή 

σιδηροδρόμου στις Φιλιππίνες, ο οποίος θα συνδέει την πρωτεύουσα της χώρας με το αεροδρόμιο 

του Clark. Το συμβόλαιο ανέρχεται στα 656 εκ. δολάρια Η.Π.Α.  

• Η UPS θα λειτουργήσει πιθανόν εντός Οκτωβρίου ή Νοεμβρίου το νέο της κέντρο διανομών στην 

Βαρκελώνη, το οποίο θα εξυπηρετεί τις εξαγωγές επιχειρήσεων. Η συνολική επένδυση του 

συγκεκριμένου κέντρου υπολογίζεται στα 40 εκ. ευρώ. 
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Τουρισμός   

 

• Το ισπανικό Κράτος συμμετείχε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της IAG, εξαγοράζοντας 

μετοχές αξίας 69,3 εκ. ευρώ και κατέχοντας πλέον το 2,52% του ομίλου. Η αγορά έγινε μέσω της 

Κρατικής Οντότητας Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI), του αρμόδιου οργάνου για τη συμμετοχή του 

κράτους σε ιδιωτικές εταιρίες. 

• Το α’ εξάμηνο τ.έ., η Ισπανία προσέλκυσε 700 εκ. ευρώ επενδύσεων στον τουριστικό τομέα. Τα 220 

εκ. ευρώ αφορούσαν την αγορά της KKH Property Investors του ξενοδοχείου Madrid Edition. 

• Η ισπανική NH επενδύει 50,5 εκ. ευρώ σε οκτώ πολυτελή ξενοδοχεία στην Ευρώπη και συγκεκριμένα 

τέσσερα στην Ιταλία, δύο στην Ουγγαρία και από ένα στην Τσεχία και την Γαλλία.   

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Τον Σεπτέμβριο οι εταιρίες παροχής τηλεπικοινωνιών με σταθερή γραμμή και διαδίκτυο ξεπέρασαν τις 

20. 

• Οι τέσσερεις μεγάλες εταιρίες τηλεπικοινωνιών της Ισπανίας, Telefónica, Vodafone, Orange και 

MásMóvil ξεκινούν να παρέχουν ταχύτητες 5G στους πελάτες τους. 

• Η Amazon σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο ΙΕ, το ICEX, την CEPYME και την AECOC, 

δημιούργησαν το πρόγραμμα Despega με το οποίο θα βοηθήσουν 50.000 ΜμΕ της Ισπανίας να 

αναπτυχθούν τεχνολογικά, προκειμένου να είναι σε θέση να πωλούν τα προϊόντα τους στο διαδίκτυο. 

• Η ισπανική τεχνολογική GMV εξαγόρασε τη βρετανική επιχείρηση πλοήγησης με δορυφόρο 

Nottingham Scientific Limited. 

• Η ισπανική Virgin Telecom θα προσφέρει απεριόριστα κινητά δεδομένα από το 2021, αυξάνοντας έτσι 

τον ανταγωνισμό μεταξύ των τηλεπικοινωνιών στην χώρα. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Μετά το κλείσιμο του εργοστασίου της Nissan στη Βαρκελώνη, υποστηρίζεται ότι το εργοστάσιο θα 

αγοράσει εταιρία παραγωγής μπαταριών, η οποία θα τροφοδοτεί τόσο την Seat όσο και άλλες χώρες 

της Ευρώπης. Η επένδυση σύμφωνα με τον οικονομικό τύπο μπορεί να φθάσει τα 5 δις ευρώ έως 

και το 2025 και να δημιουργήσει 3.000 άμεσες και 18.000 επιπλέον έμμεσες θέσεις εργασίας. 

• Η Volkswagen δεν συμπεριέλαβε το εργοστάσιό της στην Ισπανία για την κατασκευή ηλεκτροκίνητων 

αυτοκινήτων, τουλάχιστον έως και το 2022. 

• Η Ford θα σταματήσει την παραγωγή των κινητήρων Ecoboost 2.0 και 2.3 λίτρων στο εργοστάσιό 

της στη Βαλένθια.  

• Αντί αυτού, θα επενδύσει περί τα 10 εκ. δολάρια Η.Π.Α. στο ίδιο εργοστάσιο για την παραγωγή του 

κινητήρα 2.0 λίτρων GDI. 

 



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

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Σεπτέμβριος 2020 

Σελίδα 8 από 8 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

• Η παραγωγή επιτραπέζιων ελαιών στην Ισπανία, αναμένεται να είναι η δεύτερη μικρότερη των 

τελευταίων οκτώ ετών, κυρίως λόγω των κλιματικών συνθηκών που επικράτησαν, φθάνοντας τους 

546.000 τόνους. 

• Το Κράτος της Ισπανίας προορίζει 4 εκ. ευρώ για τη διαφήμιση των ισπανικών αγροδιατροφικών 

προϊόντων σε χώρες του εξωτερικού. 

 

Άλλα Θέματα 
 

• Η Καταλονία είναι η πρώτη Κοινότητα της Ισπανίας, η οποία νομοθετεί τις τιμές των ενοικίων σε 60 

περιοχές της, κυρίως της πρωτεύουσας Βαρκελώνης. Τα δύο βασικά σημεία του νόμου είναι αφενός 

ότι η τιμή θα πρέπει να πλησιάζει στις μέγιστες τιμές του δείκτη τιμών της Κυβέρνησης της Καταλονίας 

και αφετέρου ότι ο ιδιοκτήτης δεν θα μπορεί να ανεβάζει την τιμή του συμβολαίου.   

• Το Υπουργείο Καταναλωτή της Ισπανίας θα καταργήσει τη χρήση των λεγόμενων τηλεφώνων 902, 

μέσω των οποίων οι καταναλωτές πληρώνουν μεγάλα ποσά για την εξυπηρέτηση πελατών. Με τη 

συγκεκριμένη νομοθεσία, οι εταιρίες δεν θα μπορούν να χρεώνουν επιπλέον κόστη σε όσους 

τηλεφωνούν στα συγκεκριμένα νούμερα. 

• Οι τιμές των ακινήτων στην Μαδρίτη και τη Βαρκελώνη συνέχισαν να μειώνονται τον Αύγουστο, 

παρουσιάζοντας ετήσια πτώση 0,9% και 3,9% αντίστοιχα. Η πτώση από το Μάιο τ.έ., οπότε έφθασαν 

σε ιστορικά υψηλά, είναι 4% και 9% αντίστοιχα. 

• Από την 1η ημέρα του 2021, η Τράπεζα της Ισπανίας θα σταματήσει να ανταλλάσσει ευρώ για τα 

εναπομείναντα πεσέτα Ισπανίας που δεν έχουν ανταλλαχθεί τα τελευταία 19 έτη. 

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 
Fruit Attraction (Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών) 

01-31 Οκτωβρίου, Διαδικτυακά 

 

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/

