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Oικονομικές Εξελίξεις 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• H δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Ισπανίας τον Ιούνιο έχει φτάσει τα υψηλότερα 
επίπεδα από το 2000. Ο δείκτης του ΠΜΙ έφτασε τις 62,5 μονάδες, σε σχέση με τις 59,4 του 
Μαΐου. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ότι το ισπανικό ΑΕΠ θα ανέλθει στο 6,2% το 2021 και ότι 
θα πέσει στο 5,7% το 2022.  

• H Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει ότι η κατανάλωση θα ανακάμψει το 2021, καθώς αναμένει 
ότι οι αποταμιεύσεις που συσσωρεύθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας θα κατευθυνθούν 
προς καταναλωτικούς σκοπούς μέσα στα επόμενα τρίμηνα. Συνεπώς, θα αντισταθμιστεί η 
μείωση που είχε παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας. 

• Το δημόσιο χρέος της Ισπανίας αυξήθηκε στο 125% του ΑΕΠ. H Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσιονομικής Ευθύνης της χώρας εκτιμά ότι αυτό το ποσοστό θα είναι το μέγιστο προς το 
παρόν, λόγω της αναμενόμενης ανάκαμψης της οικονομικής δραστηριότητας.   

• Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από την αρχή της πανδημίας έως τώρα, το δημόσιο χρέος 
της Ισπανίας αυξήθηκε από το 95,5% στο 125% και το έλλειμμα το πρώτο τρίμηνο του 2021, 
ήταν 8,2% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με το 11,9% του τελευταίου τριμήνου του 2020. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 σημείωσε μηνιαία πτώση της τάξης του 1,65% και έκλεισε 
στις 8.675,7 μονάδες.  

• Η απόδοση δεκαετούς ομολόγου κυμάνθηκε στο 0,224%. 
 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Η εξέλιξη του πέμπτου κύματος κορωνοϊού απειλεί την πορεία της οικονομικής ανάκαμψης της 
χώρας. Η Καταλονία ανακοίνωσε στις 6 Ιουλίου το κλείσιμο της νυχτερινής ζωής για 15 ημέρες 
σε κλειστούς χώρους. Το ίδιο μέτρο εφάρμοσε και η Καντάβρια σε 16 δήμους της.  

• Το πέμπτο κύμα της πανδημίας επηρεάζει τον τουρισμό, καθώς η αύξηση των απαγορεύσεων 
κυκλοφορίας σε διάφορες αυτόνομες κοινότητες οδηγούν σε αλλεπάλληλες ακυρώσεις 
κρατήσεων, ιδίως από τη Γερμανία και τη Γαλλία. 

• Η Ισπανία είναι η χώρα με την υψηλότερη ανεργία στους νέους, μεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ, 
λόγω της πανδημίας.  

• Η Γερμανία ενέταξε την Ισπανία στη ζώνη με τις χώρες αυξημένου κινδύνου, λόγω του 
κορωνοϊού. 

• Η μετάλλαξη δέλτα του κορωνοϊού θα οδηγήσει στη μείωση της ισπανικής ανάπτυξης κατά 0,3%, 
σύμφωνα με την οικονομική δεξαμενή σκέψης Funcas.  
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• Η πανδημία αύξησε το ποσοστό φτώχειας και ανισότητας το 2020 στο 7%, ξεπερνώντας το 
αντίστοιχο της Μεγάλης Ύφεσης του 2008. Συγκριτικά, το ποσοστό φτώχειας το 2019 ήταν 
4,9%. 

• Σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (ΙΝΕ), οι ακαθάριστες δαπάνες ανά εργαζόμενο 
για επιχειρήσεις του κλάδου της φιλοξενίας, μειώθηκαν κατά 31,4% το 2020, στα 13.323 ευρώ. 

Τράπεζες 

 

• Οι Unicaja και Liberbank συγχωνεύτηκαν, σχηματίζοντας την πέμπτη μεγαλύτερη τράπεζα στην 
Ισπανία. Η τράπεζα θα συνεχίσει να ονομάζεται Unicaja, αφού η ομώνυμη συμμετέχει στο 59,5% 
του κεφαλαίου της νέας οντότητας έναντι 40,5% της Liberbank. 

• Η τράπεζα Santander συμφώνησε να πωλήσει ένα χαρτοφυλάκιο περιουσιακών στοιχείων αξίας 
600 εκ. ευρώ στο ταμείο Marathon. Αν και η αξία του ήταν 600 εκ. ευρώ, καταβλήθηκαν μόλις 
100 εκ. ευρώ. 

• Η ίδια τράπεζα αγόρασε την αμερικανική μεσιτική εταιρεία Amherst Pierpont έναντι 500 εκ. ευρώ. 

• Η τράπεζα Sabadell πώλησε το 51,67% της θυγατρικής της στην Ανδόρρα στη MoraBanc έναντι 
67 εκ. ευρώ. 

• Η τράπεζα CaixaBank διαθέτει προς πώληση το 9,4% των κεφαλαίων της Bizum, καθώς μετά 
τη συγχώνευσή της με την Bankia, η οντότητα ξεπερνά το επιτρεπόμενο ποσοστό συμμετοχής 
της στη Bizum. 

• Η αμερικανική τράπεζα JPMorgan Chase θα κατέχει μερίδιο 5% στη Liberbank, μετά τη 
διαδικασία συγχώνευσης της δεύτερης με την Unicaja. 

Ενέργεια 

 

• Δόθηκε άδεια στο αιολικό πάρκο της Iberdrola, Park City Wind, στις ΗΠΑ να παράγει έως 2.000 
MW ενώ ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε την παραγωγή 804 MW. 

• Η Enagás και η Navantia σχεδιάζουν να δημιουργήσουν ένα εργοστάσιο παραγωγής πράσινου 
υδρογόνου, άνω του 1 GW ετησίως. 

• Η Iberdrola και η BeePlanet εγκατέστησαν τα πρώτα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων 
με ανακυκλώσιμες μπαταρίες. 

• Η Κυβέρνηση σκοπεύει να εγκαταστήσει μία πλατφόρμα υδραυλικής ενέργειας, που θα παράγει 
έως και 3 GW έως το 2030. 

• Η ανεξάρτητη πλατφόρμα διαχείρισης ακίνητων περιουσιακών στοιχειών, Dunas Capital, 
δημιούργησε ένα νέο ταμείο επιχειρηματικών κεφαλαίων, με μέγεθος 500 εκ. ευρώ, τα οποία θα 
επενδυθούν σε φωτοβολταϊκά έργα στην Ισπανία. 

• Η Ολομέλεια του Συμβουλίου Πυρηνικής Ασφάλειας απέρριψε το σχέδιο κατασκευής του 
εργοστασίου ουρανίου από την εταιρεία Berkeley Minera España στη Σαλαμάνκα. 

• Η ArcelorMittal θα επενδύσει 1 δις ευρώ για την απανθρακοποίηση του συγκροτήματός της, 
Gijón, το μοναδικό στην Ισπανία που τροφοδοτείται με σιδηρομεταλλεύματα. Αποτελεί την πιο 
ρυπογόνα διαδικασία στη βιομηχανία του χάλυβα.   

• Η Iberia και η Repsol ανακοίνωσαν τη συνεργασία τους προκειμένου να αναπτύξουν μία πιο 
βιώσιμη αεροπορική κινητικότητα.  
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• Η Repsol και η Talgo θα συνεργαστούν, ώστε να ενισχύσουν το δίκτυο τρένων υδρογόνου.  Η 
Talgo θα ασχοληθεί με τον σχεδιασμό και την κατασκευή των νέων τρένων και η Repsol θα 
συνεισφέρει στην υποδομή παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου.  

• Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ισπανία σημείωσε την ιστορικά υψηλότερη στη χώρα. Η 
τιμή για την 21η Ιουλίου ορίστηκε στα 106,57 ευρώ/MWh και είναι η υψηλότερη σε όλη την 
Ευρώπη.  

• Η Disa, η EDPR και η Engie θα συνεργαστούν για την παραγωγή υπεράκτιας αιολικής ενέργειας 
στις Κανάριες Νήσους. Η εγκατάσταση και η συντήρηση των αιολικών πάρκων θα δημιουργήσει 
έως και 3.700 θέσεις εργασίας. 

• Η ισπανική Azora ανακοίνωσε την πώληση χαρτοφυλακίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 1,2  
GW, τέσσερα αιολικά πάρκα και πέντε πάρκα ηλιακής ενέργειας στην Ανδαλουσία, Καστίλη και 
Λεόν, Καταλονία, Γαλικία και στη Λα Ριόχα, στην ιταλική πετρελαϊκή εταιρεία Eni. 

• Η Repsol άρχισε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο Valdesolar, το μεγαλύτερο 
φωτοβολταϊκό εργοστάσιό της στην Ισπανία. Η ισχύς του ανέρχεται στα 264 MW και θα παρέχει 
ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 140.000 σπίτια. 

• Η Endesa αγόρασε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλιακής ενέργειας από τον ανδαλουσιανό όμιλο 
Prodiel, τα οποία θα παράγουν 900 MW. 

Εργασία 

 

• Η CaixaBank μείωσε τις απολύσεις από τη συγχώνευσή της με την Bankia σε 6.452. 

• Τον Ιούνιο έγιναν 233.000 προσλήψεις εργαζομένων και το 54% από αυτές τις προσλήψεις 
έγιναν στον ξενοδοχειακό τομέα.   

• Η Κυβέρνηση και τα συνδικάτα συμφώνησαν να μετατρέψουν 300.000 προσωρινούς 
υπαλλήλους σε μόνιμο προσωπικό.  

• Η Κυβέρνηση διαβεβαιώνει ότι έως το τέλος του Ιουλίου θα έχουν προσληφθεί 150.000 
εργαζόμενοι επιπλέον, σε σύγκριση με τον Ιούνιο και θα υπερβούν τα προ-πανδημίας επίπεδα 
προσλήψεων. 

• Η Aldi σχεδιάζει να προσλάβει περισσότερα από 1.000 άτομα έως το τέλος του έτους, ώστε να 
αυξήσει κατά 17% το εργατικό δυναμικό της, καθώς σχεδιάζει το άνοιγμα 40 νέων 
εγκαταστάσεων στην Ισπανία και την επέκταση των κέντρων εφοδιασμού της. 

• Η τηλεργασία έχει μειωθεί σχεδόν στο ήμισυ από την έναρξη της πανδημίας. Το 2020, το 
ποσοστό των ατόμων που εργάζονταν εξ αποστάσεως ήταν 30,1%, ενώ τώρα μόλις 17,2%. 
Επίσης, το 52,7% του εργατικού δυναμικού πιστεύει ότι η υγεία του έχει επιδεινωθεί κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας, σε σύγκριση με το 36,7% του 2020. Το 60,6% των εργαζομένων 
θεωρούν ότι διατρέχουν κίνδυνο να υποστούν προβλήματα ψυχικής υγείας, ποσοστό που έχει 
υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το αντίστοιχο προ πέντε ετών.   

• Η συνεργασία της Navantia, Iberdrola και Windar θα δημιουργήσει 1.000 θέσεις εργασίας στο 
Φένε της Λα Κορούνια. 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, οι Ισπανοί εργάζονταν κατά μέσο όρο 
19,5% λιγότερες ώρες κατά το 2020, σε σύγκριση με το 2019. Έρχεται δεύτερη ανάμεσα στις 
χώρες της Ε.Ε. που μείωσαν περισσότερο τις ώρες εργασίας και πρώτη είναι η Ελλάδα, όπου 
μειώθηκαν κατά 19,7%. 

• Η Ισπανία, ένα χρόνο και τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας, βρίσκεται πολύ κοντά 
στην ανάκτηση των προ-κρίσης επιπέδων απασχόλησης. 
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Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Το διοικητικό συμβούλιο της Ezentis ενέκρινε τη συγχώνευσή της με τη Rocío Servicios 
Fotovoltaicos, με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου ηγέτη στις υπηρεσίες των τηλεπικοινωνιών και 
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

• Η Viajes El Corte Inglés και η Logitravel συγχωνεύονται, ώστε να δημιουργήσουν έναν κολοσσό 
στον ταξιδιωτικό τομέα. Η El Corte Inglés θα ελέγχει το 75% της νέας εταιρείας και ο κύκλος 
εργασιών θα ξεπερνά τα 3,5 δις ευρώ. 

• Η Amazon ανακοίνωσε ότι θα ανοίξει ένα νέο κέντρο εφοδιασμού 52.000 τ.μ.  στην Zaragoza, 
που θα αρχίσει να λειτουργεί το 2022. 

• Η εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων Aena θα πραγματοποιήσει διαγωνισμό για την ανάθεση της 
ανάπτυξης υπηρεσιών για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα σε μερικά από τα μεγαλύτερα 
αεροδρόμια του δικτύου. Ο προϋπολογισμός κυμαίνεται στα 300 εκ. ευρώ. 

• Η εταιρεία χώρων στάθμευσης Saba αγόρασε το 51% της εταιρείας κούριερ Geever. Στη 
Βαρκελώνη λειτουργεί ήδη ένα σύστημα διανομής, κατά το οποίο οι χώροι στάθμευσης 
μετατρέπονται σε χώρους διανομής προϊόντων.   

• Οι ισπανικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις κατέγραψαν πωλήσεις αξίας 650 εκ. ευρώ, όσον 
αφορά τις εξαγωγές μέσω του Amazon το 2020. Σημείωσαν αύξηση 30% σε σχέση με τις 
εξαγωγές του 2019. 

• Το CNMV ενέκρινε την αύξηση κεφαλαίου της Dia με μέγιστο όριο τα 1,028 δις ευρώ.  

• Η L´Oréal España απορρόφησε τη θυγατρική L´Oréal Portugal και θα διατηρήσει το 90% των 
θέσεων εργασίας. 

• Η ισπανική θυγατρική της H&M σημείωσε κέρδη 3,8 εκ. ευρώ έως το Νοέμβριο του 2020, 70% 
λιγότερα από τα κέρδη του 2019. 

• H KPS εξαγόρασε το 80% της Mivisa από την Crown έναντι 1,175 δις ευρώ.  

• Η IBM πρόκειται να αγοράσει την ισπανική εταιρεία τεχνολογίας μεγάλων δεδομένων, Bluetab. 

• Η διαδικτυακή πλατφόρμα Zalando που επιτρέπει σε ανεξάρτητους λιανοπωλητές 
κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων να τη χρησιμοποιούν, ώστε να πωλούν τα ενδύματά τους, 
έφτασε τα 300 φυσικά καταστήματα στην Ισπανία. 

• Η Dominion θα ενισχύσει το δίκτυο καταστημάτων Phone House με το άνοιγμα εκατό νέων 
κέντρων μέσω δικαιοχρησίας. 

• Η Meliá εξαγόρασε το ξενοδοχείο Apolo στην Βαρκελώνη από την Värde Partners έναντι 90 εκ. 
ευρώ και χαρακτηρίστηκε από τον διευθυντή της CBRE, ως μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις 
που υλοποιείται το 2021. 

• Η Rothschild ανακοίνωσε ότι πρόκειται να ανοίξει ένα νέο γραφείο Διαχείρισης Πλούτου στη 
Μαδρίτη τον Σεπτέμβριο του 2021 με στόχο την προσφορά ανεξάρτητων συμβουλευτικών 
υπηρεσιών σε οικογένειες, επιχειρήσεις και ιδρύματα.  

• H Ferrovial πώλησε τις περιβαλλοντικές της δραστηριότητες στην Ισπανία και στην Πορτογαλία 
στην PreZero International έναντι 1,13 δις ευρώ.  

• Ο όμιλος El Corte Inglés αύξησε το καθαρό χρέος του κατά 14%, κατά το πρώτο τρίμηνο του 
οικονομικού έτους 2021, στα 4,36 δις ευρώ, 552 εκ. ευρώ περισσότερα από το προηγούμενο 
τελευταίο τρίμηνο 2020. 

• H ισπανική μεσιτική Neinor πολλαπλασίασε τα κέρδη της επί 7 φορές, κατά το πρώτο εξάμηνο 
του 2021. 
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Τουρισμός   

 

• Τον Μάιο ταξίδεψαν 381.000 τουρίστες στις Βαλεαρίδες Νήσους.  

• Συμφωνία για την εξαγορά της ξενοδοχειακής μονάδας Elounda Blu στην Ελλάδα από τη Ledra 
Hotels & Villas, υπέγραψε η Hotel Investment Partners, ο μεγαλύτερος ιδιοκτήτης 
ξενοδοχειακών μονάδων στην Νότια Ευρώπη, που ανήκει σε επενδυτικά κεφάλαια της 
Blackstone.   

• Το ταξιδιωτικό γραφείο eDreams ξεπέρασε τα επίπεδα κρατήσεων πριν από την πανδημία τον 
Ιούνιο κατά 2%.  

• Οι μεγάλοι ισπανικοί όμιλοι που ελέγχουν το 70% των ξενοδοχειακών καταλυμάτων της Κούβας 
αγωνιούν, λόγω της κλιμάκωσης της κοινωνικής σύγκρουσης στη χώρα. Οι όμιλοι Meliá και  
Iberostar διαχειρίζονται 36 και 15 περιουσιακά στοιχεία αντιστοίχως. Οι εξεγέρσεις των 
κουβανών πολιτών για την έλλειψη τροφίμων και εμβολίων είναι το νέο εμπόδιο που πρέπει να 
αντιμετωπίσει η ισπανική τουριστική βιομηχανία. 

• O Exceltur παρουσίασε μία πρόταση 20 μέτρων για να ξεπεραστεί η αστάθεια στην τουριστική 
αγορά. Δύο από αυτά τα μέτρα θα είναι εργασιακού χαρακτήρα, όπως η επέκταση των ERTE    
(προσωρινή απασχόληση) έως το τέλος του 2021 ή ακόμη και του 2022. Σημείωσε επίσης ότι 
αν τα κρούσματα συνεχίσουν να αυξάνονται, υπολογίζονται οι απώλειες να ανέλθουν στα 20,3 
δις ευρώ το καλοκαίρι. 

• H EasyJet παρατηρώντας τη ζήτηση προς τους ισπανικούς προορισμούς, έχει αυξήσει τα νέα 

δρομολόγια προς την Ισπανία σε 18, προσθέτοντας 732.000 αεροπορικές θέσεις. 

• Η Γερμανία πήρε την απόφαση να μπαίνουν σε καραντίνα όσοι εισέρχονται στη χώρα από  

την Ισπανία, με εξαίρεση όσους έχουν εμβολιαστεί και αναρρώσει από τον κορωνοϊό. Η  

Γερμανία τοποθέτησε στις 23 Ιουλίου ολόκληρη την Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των  

νησιών της, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η Telefónica έκλεισε τη συμφωνία για την πώληση του 60% της θυγατρικής της εταιρείας στη 

Χιλή στην KKR. Η θυγατρική της, InfraCo, δραστηριοποιείται στις οπτικές ίνες και η αξία της 

συναλλαγής εκτιμάται στα 800 εκ. ευρώ.  

• Η ίδια εταιρεία θα θέσει σε πώληση το 49% της θυγατρικής της εταιρείας, Tech, μετά το 

καλοκαίρι.  

• Παράλληλα, έχει εγκρίνει την αύξηση του κεφαλαίου της στη θυγατρική της Telefónica Infra κατά 

10 εκ. ευρώ, με σκοπό την ανάπτυξη των δικτύων οπτικών ινών. 

• H Κυβέρνηση θα επενδύσει 26 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη του 5G δικτύου στο σιδηροδρομικό 

δίκτυο της Ισπανίας.  

• Η Cellnex έκλεισε τη συμφωνία αγοράς της Polkomtel έναντι 1,6 δις ευρώ.  

• Η ιαπωνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών NTT ανακοίνωσε το άνοιγμα της θυγατρικής της, NTT 

Cloud Infrastructure στη Μαδρίτη. 

• Η Telefónica υπέγραψε συμβόλαιο με τις Ericsson και Nokia για τη διάθεση του 5G δικτύου της 

στην Ισπανία έως το 2026. Οι εταιρείες θα έχουν το 50% έκαστες, αφήνοντας εκτός 

συναγωνισμού την Huawei.  
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• H ισπανική θυγατρική της Huawei έκλεισε το 2020 με μείωση εσόδων κατά 17%, πέφτοντας στα 

976 εκ. ευρώ. 

• Οι συνολικές επενδύσεις των ισπανικών εταιρειών τηλεπικοινωνιών μειώθηκαν, κατά 12,8%, το 

2020, στα 5,02 δις ευρώ και τα συνολικά έσοδα του κλάδου κατά 4,8%, στα 32 δις ευρώ. 

• Η ΑΒΒ εξαγόρασε την ισπανική εταιρεία ASTI, μία κατασκευαστική αυτόνομων κινούμενων 

ρομπότ. Με την εξαγορά αυτή, η ΑΒΒ θα είναι  η μόνη εταιρεία, που θα προσφέρει ένα 

ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο αυτοματισμού, ρομπότ και μηχανημάτων από την παραγωγή, 

στον εφοδιασμό και, τέλος, έως το σημείο της κατανάλωσης.  

• Το 71% του μικρού και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων στην Ισπανία, υπέστησαν 

κυβερνοεπίθεση κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το μέσο κόστος μίας κυβερνοεπίθεσης σε μία 

μικρή επιχείρηση ανέρχεται στα 75.000 ευρώ και είχε στόχο την πλαστογράφηση των 

τραπεζικών στοιχείων των προμηθευτών. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Οι πωλήσεις αυτοκινήτων δεν αυξήθηκαν ούτε τον Ιούνιο. Οι πωλήσεις ήταν κατά 25,8% 
χαμηλότερες από τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Συγκεκριμένα, τον Ιούνιο πωλήθηκαν 96.785 
αυτοκίνητα.  

• Η εταιρεία ενοικίασης οχημάτων Bolt, μετά την υπηρεσία ενοικίασης ηλεκτρικών σκούτερ, 
σκοπεύει να λανσάρει την υπηρεσία ταξί και ενοικίασης αυτοκινήτων. Επίσης, οι τιμές της θα 
είναι έως και 50% χαμηλότερες από αυτές των συναγωνιστών της.  

• Η Κυβέρνηση πιστεύει ότι ο ιδιωτικός τομέας θα χρηματοδοτήσει το 82% του στρατηγικού 
πλάνου οικονομικής ανάκαμψης και μετασχηματισμού για τα ηλεκτρικά οχήματα μέσα στα 
επόμενα 3 χρόνια. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 19 δις ευρώ και το ποσό που θα ληφθεί από τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια θα είναι 4,29 δις ευρώ. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια θα ενεργοποιηθούν τον 
Οκτώβριο.  

• Η Volkswagen ζήτησε από την ισπανική Κυβέρνηση να συμμετάσχει στο στρατηγικό σχέδιο 
οικονομικής ανάκαμψης και μετασχηματισμού και να λάβει κεφάλαια, ώστε να κατασκευάσει το 
τρίτο της εργοστάσιο παραγωγής μπαταριών στην Ισπανία.  

• Η Renfe επισημοποίησε την παραγγελία 59 τρένων από την Stadler Rail έναντι 998 εκ. ευρώ. 

• Ο όμιλος Punch επιβεβαίωσε την παρουσίαση της προσφοράς του για τον εκσυγχρονισμό όλων 
των εργοστασίων της Nissan στην Καταλονία, έναντι 650 εκ. ευρώ . 

• Ο Όμιλος Renault αγόρασε την ισπανική εταιρεία Bipi για να εισέλθει στην αγορά 
συνδρομητικών  αυτοκινήτων, έναντι 100 εκ. ευρώ. 

Φαρμακευτικές 

 

• Η γερμανική φαρμακευτική Bayer θα επενδύσει έως και 120 εκ. ευρώ στο νέο εργοστάσιο που 
κατασκεύασε στο Σαν Σεμπαστιάν. Από εκεί θα εξάγει φάρμακα γονιδιακής θεραπείας. 

• Το κρατικό ταμείο πλούτου της Σιγκαπούρης θα γίνει εταίρος της Grifols και θα επενδύσει σε 
αυτή 840 εκ. ευρώ.  
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Τρόφιμα  

 

•  O El Corte Inglés ενισχύει την παρουσία του στον τομέα των τροφίμων καθώς υπέγραψε την 
πλήρη αγορά της αλυσίδας σούπερ μάρκετ  Sánchez Romero. 

• Η εταιρεία catering Wetaca, παρουσίασε ένα νέο συνδρομητικό μοντέλο διανομής φαγητού και 
υπολογίζει ότι μέχρι το τέλος του έτους θα αγγίξει τις 7.000 παραγγελίες ανά βδομάδα. 

• Η εταιρεία σούπερ μάρκετ Alimerka έκλεισε το 2020 με έσοδα ρεκόρ, 706 εκ. ευρώ, δηλαδή 
αύξηση 10% σε σύγκριση με το 2019. 

• Η Industrias Cárnicas Loriente Piqueras, ο κύριος προμηθευτής προϊόντων κρέατος της 
Mercadona, κατέγραψε  αύξηση του κύκλου εργασιών της και το 2020 κατά 4,7%, στα 882 εκ. 
ευρώ. 

• Η Caladero αύξησε τις πωλήσεις της στη Mercadona κατά 11% σε σύγκριση με το 2019. 

• Ο ιδιοκτήτης της ενεργειακής εταιρείας Audax θα αγοράσει την La Sirena, αλυσίδα που 
ειδικεύεται στα κατεψυγμένα προϊόντα, έναντι 100 εκ. ευρώ.  

• Η Ebro Foods είχε 4,3% περισσότερα κέρδη το πρώτο εξάμηνο του 2021, σε σύγκριση με την 
ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, παρά τις μειωμένες καταγεγραμμένες πωλήσεις.  

Ακίνητα  

 

• Η Meliá πώλησε 8 ξενοδοχεία στην Bankinter, έναντι 203 εκ. ευρώ. Η Meliá θα έχει το 7,5% της 

εταιρείας που θα μετονομαστεί σε Victoria Hotels and Resorts SL, ενώ το 92,5% θα ανήκει στην 

Bankinter και σε άλλους επενδυτές, όπως η GMA.  

• Η αυστραλιανή εταιρεία Aware Super προσφέρει 400 εκ. ευρώ για να αποκτήσει το 49,18% του 

Socimi Vivenio.  

• H Azora θα επενδύσει έως και 400 εκ. ευρώ σε αγορές ξενοδοχείων φέτος. 

• Η αγοραπωλησία ακινήτων αυξήθηκε κατά 146% τον Μάιο, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 

2020. Πέρυσι οι αγοραπωλησίες που καταγράφηκαν ήταν 37.809, ενώ φέτος 92.987. 

• Η Culmia θα επενδύσει 450 εκ. ευρώ για την ανάπτυξη 7.200 νέων κατοικιών, τα επόμενα 4 χρόνια.  

• Η Azora και η PGIM θα επενδύσουν 150 εκ. ευρώ για τη δημιουργία μίας πλατφόρμας εφοδιασμού 

και αναδιανομής. 

• Ο συνεργατικός όμιλος Cajamar πώλησε στην Cerberus ένα χαρτοφυλάκιο ακινήτων αξίας 500 

εκ. ευρώ με 6.000 περιουσιακά στοιχεία. Τα ακίνητα βρίσκονται κυρίως στην Ανδαλουσία, στη 

Βαλένθια και στην Καταλονία και περιλαμβάνουν κατοικίες, εμπορικούς χώρους και γραφεία.  

• Η  Azora απέκτησε έναντι 148 εκατομμύρια ευρώ δύο ξενοδοχεία πέντε αστέρων στην 

πορτογαλική περιοχή του Αλγκάρβε. 

• Η κτηματομεσιτική εταιρεία La Finca ξεκίνησε την κατασκευή του πρότζεκτ πολυτελών κατοικιών 

SkyVillas στη Μαδρίτη, το οποίο περιλαμβάνει 48 βίλες και η επένδυση σε αυτό ανέρχεται στα 60 

εκ. ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται η αξία της γης.  

• Σύμφωνα με τον κλαδικό τύπο, εκτιμάται ότι ο μέσος όρος τιμής για την αγορά κατοικίας στη 

Μαδρίτη, ανέρχεται στα 246 χιλ. ευρώ ανά τ.μ. 

• Η καναδική εταιρεία Brookfield Asset Management εξαγόρασε την αλυσίδα ξενοδοχείων Selenta 

έναντι 440 εκατ. ευρώ. 
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Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας  

• Θα παραχωρηθεί επιδότηση 11 εκ. ευρώ στους αγρότες της επαρχίας Χουέσκα με σκοπό την 

άρδευση κτημάτων 1.500 εκταρίων.   

• Η κοινότητα Καστίλη και Λεόν θα κινητοποιήσει 300 εκ. ευρώ, με στόχο την ενσωμάτωση 3.500 

νέων στην ύπαιθρο για απασχόληση στον αγροτικό τομέα. 

• Ο Ισπανός Υπουργός για θέματα καταναλωτών, κ. Alberto Garzon, ανακοίνωσε μία εκστρατεία 

με θέμα τη μείωση της κατανάλωσης κρέατος, γεγονός που έχει προκαλέσει συγκρούσεις με τον 

τομέα παραγωγής του.  

• Η λεκάνη του Γκουανταλκιβίρ, που καλύπτει τις ανάγκες νερού για 8 επαρχίες της Ανδαλουσίας, 

βιώνει το χειρότερο σενάριο νερού από το 1995 και βρίσκεται σε επιφυλακή σχετικά με την κήρυξη 

κατάστασης ξηρασίας. 

 

Άλλα Θέματα 
 

• Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας προέβη σε ανασχηματισμό της Κυβέρνησης στις 10.7.2021. 
Πλέον, την Κυβέρνηση αποτελούν 14 γυναίκες και 9 άντρες.  

• H Indra, η Google και το Πανεπιστήμιο της Γρανάδας δημιούργησαν ένα από τα πιο προηγμένα 
κέντρα τεχνητής νοημοσύνης της Ευρώπης, στην Ισπανία. Θα έχει περισσότερους από 100 
γιατρούς, 165 συμβούλους, προγραμματιστές και ερευνητές, οι οποίοι θα ασχολούνται με την 
υγεία, την ποιότητα ζωής, τη βιωσιμότητα, την κυκλική οικονομία και την «έξυπνη» εργασία και 
εκπαίδευση. 

• Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 23,5%, κατά το διάστημα Ιανουάριος-Μάιος 2021, ξεπερνώντας 
τα 125 δις ευρώ. Αυτό συνέβαλε στη μείωση του εμπορικού ελλείμματος της Ισπανίας, κατά 
51,2%, στα 4,4 δις ευρώ. Επίσης, αυξήθηκαν και οι εισαγωγές, σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος, κατά 17,4%, στα 129 δις ευρώ. 

• Η επιχείρηση Chamartín πρόκειται να ξεκινήσει, καθώς υπογράφτηκε η συμφωνία-πλαίσιο  
μεταξύ της Κοινότητας της Μαδρίτης, του δημοτικού συμβουλίου της και του διαχειριστή 
σιδηροδρόμων Adif. Το έργο θα έχει στόχο την αστικοποίηση και την ανάπτυξη των υποδομών 
της πόλης. Το έργο αυτό δύναται να προσελκύσει επενδύσεις έως και 20 δις ευρώ και να 
δημιουργήσει 300.000 θέσεις εργασίας.  

• Το Υπουργείο Μεταφορών, Κινητικότητας και Αστικού Θεματολογίου ανακοίνωσε στις 20/07 ότι 
οι ναύλοι των λιμένων, οι οποίοι είχαν ήδη μειωθεί φέτος, θα μειωθούν περαιτέρω και το 2022. 
Η ναυτιλία έχει πληγεί από την πανδημία λιγότερο από άλλους τρόπους μεταφοράς και ήδη 
παρουσιάζει σημαντική ανάκαμψη. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι το 2021 θα κλείσει με 535 τόνους 
εμπορευματοκιβωτίων, που διακινούνται από τα ισπανικά λιμάνια, κατά 3,9% υψηλότερο σε 
σχέση με το 2020. 

• Με τη νέα μεταρρύθμιση του νόμου για την προάσπιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή, το 
Υπουργείο για θέματα Καταναλωτών θα έχει την αρμοδιότητα επιβολής κυρώσεων σε 
περιπτώσεις απάτης. Οι νέες μέγιστες κυρώσεις θα είναι έως ένα εκατομμύριο ευρώ ή οκτώ 
φορές το παράνομο κέρδος που είχε αποκομιστεί, εάν η παράβαση διαπράχθηκε στην Ισπανία.  

• Το Υπουργείο Μεταφορών, Κινητικότητας και Αστικού Θεματολογίου υπέγραψε στις 26 Ιουλίου 
δύο συμφωνίες με την Adif και την Adif High Speed, σύμφωνα με τις οποίες θα λάβουν από την 
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Κυβέρνηση 12,7 δις ευρώ, μεταξύ του 2021 και του 2025, με στόχο τη διασφάλιση της 
οικονομικής βιωσιμότητας των σιδηροδρομικών υποδομών. 

• Η Κυβέρνηση δρομολογεί το νόμο, που θα επιτρέπει τη σύσταση μίας εταιρείας, με μόλις ένα 
ευρώ, με σκοπό τη διευκόλυνση της δημιουργίας και της ανάπτυξης των επιχειρήσεων και την 
προώθηση καινοτόμων δραστηριοτήτων.  

 
Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  

 

 

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις  

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

Τράπεζα της Ισπανίας 
https://bde.es 

 

Ισπανό-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο  

https://hellenicspanishchamber.gr/ 
 

 
Διεθνές Συνέδριο Χημείας ExpoQuímica 

14-17 Σεπτεμβρίου 2021 
Gran Via, Fira Barcelona, Βαρκελώνη  

 
Διεθνής Έκθεση Ειδών Δώρου Intergift 

15-19 Σεπτεμβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 
Διεθνής Έκθεση Ψευδοκοσμήματος Bisutex 

16-19 Σεπτεμβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 
Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος MadridJoya 

16-19 Σεπτεμβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 
Διεθνής Έκθεση Μόδας Momad 

17-19 Σεπτεμβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 

https://contrataciondelestado.es/
https://bde.es/
https://hellenicspanishchamber.gr/

