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Oικονομικές Εξελίξεις 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Η ισπανική οικονομία σημείωσε, το β’ τρίμηνο του έτους, ανάπτυξη ύψους 2,8% σε τριμηνιαία 
βάση και 19,8% σε ετήσια βάση.  

• Οι Αυτόνομες Κοινότητες του Βασιλείου της Ισπανίας θα λάβουν 10,5 δις ευρώ από συνολικά 
19 δις ευρώ, που θα λάβει η χώρα, έως το τέλος του έτους, από τα κονδύλια της Ε.Ε. 

• Η έκδοση δανείων στην Ισπανία σε νοικοκυριά και ΜΚΟ τον Ιούλιο αυξήθηκε, κατά 1,4%, σε 
μηνιαία βάση και έφθασε τα 706,368 δις ευρώ.  

• Η έκδοση δανείων στην Ισπανία σε επιχειρήσεις τον Ιούλιο αυξήθηκε, κατά 0,8%, σε μηνιαία 
βάση και έφθασε τα 943,442 δις ευρώ.  

• Το χρέος των επιχειρήσεων αυξήθηκε τον Ιούλιο, κατά 2,2%, σε ετήσια βάση, εξαιτίας των 
οικονομικών βοηθειών για την καταπολέμηση των επιπτώσεων της πανδημίας. 

• Στην Ισπανία, το 25% των νέων κάτω των 24 ετών έχουν λάβει μέρος του εισοδήματός τους, 
χωρίς να έχει δηλωθεί στην κοινωνική ασφάλιση.  

• Οι καταθέσεις νοικοκυριών αυξήθηκαν σε ιστορικά υψηλά και ξεπέρασαν τα 942,8 δις ευρώ τον 
μήνα Ιούλιο, σημειώνοντας ετήσια άνοδο της τάξης του 5,6%. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 έκλεισε τον Αύγουστο στις 8.846,6 μονάδες, σημειώνοντας 
μηνιαία άνοδο της τάξης του 1,97%.  

• Η ισπανική τράπεζα Ibercaja αναμένεται να εισέλθει στο χρηματιστήριο εντός Σεπτεμβρίου τ.έ.  
 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Το πρώτο ισπανικό εμβόλιο που περνάει στη φάση δοκιμής σε ανθρώπους είναι της 
καταλανικής Hipra.  

Τράπεζες 

 

• Το α’ εξάμηνο του έτους, έκλεισαν 1.374 υποκαταστήματα τραπεζών στην Ισπανία ενώ οι 
εργαζόμενοι μειώθηκαν κατά 5.408.  

• Η CaixaBank σημείωσε καθαρά κέρδη 4,181 δις ευρώ το α’ εξάμηνο του έτους, έναντι 205 εκ. 
το ίδιο διάστημα του 2020. Η τράπεζα θα διαμοιράσει το 50% αυτών.  

• Η ίδια τράπεζα, θα ανακοινώσει το β’ τρίμηνο του 2022 το νέο της στρατηγικό σχέδιο για τα 
επόμενα τρία έτη.  
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• Η BBVA σημείωσε καθαρά κέρδη 1,911 δις ευρώ κατά το α’ τρίμηνο του έτους, έναντι απωλειών 
της τάξεως των 1,151 δις ευρώ το προηγούμενο έτος. Η τράπεζα θα διαμοιράσει μεταξύ του 
35% και 40% των κερδών αυτών.  

• Η Santander σημείωσε καθαρά κέρδη 3,675 δις ευρώ το α’ εξάμηνο του έτους. Θα διαμοιράσει 
περί το 40% με 50% αυτών στους μετόχους της.  

• Η Sabadell σημείωσε καθαρά κέρδη 220 δις ευρώ το α’ εξάμηνο του έτους. Θα διαμοιράσει το 
30% αυτών στους μετόχους. 

• Η Bankinter σημείωσε καθαρά κέρδη 1,14 δις ευρώ το α’ εξάμηνο του έτους. Θα διαμοιράσει το 
50% αυτών.  

• Η Cajamar σημείωσε καθαρά κέρδη 57,1 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο του έτους.  

• Η Kutxabank διαθέτει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου ακινήτων της, αξίας 1,2 δις ευρώ, στη 
Neinor. 

• Η Τράπεζα της Ισπανίας προειδοποιεί ότι αναμένεται περί τους 1,3 εκ. Ισπανοί πολίτες να μην 
έχουν εύκολη πρόσβαση σε αναλήψεις μετρητών, εξαιτίας του κλεισίματος υποκαταστημάτων. 
Για το λόγο αυτό μελετώνται εναλλακτικές, όπως συνεργασία με τα ταχυδρομεία.    

• Η Τράπεζα της Ισπανίας τιμώρησε τη BBVA με πρόστιμο 6 εκ. ευρώ, λόγω μη εκπλήρωσης 
υποχρεώσεων της τελευταίας για την προστασία των ατόμων που λαμβάνουν στεγαστικό 
δάνειο.  

• Η BlackRock αυξάνει το ποσοστό συμμετοχής της στη CaixaBank, κατέχοντας το 3,638%. 

Ενέργεια 

 

• Η Κυβέρνηση ενέκρινε, έπειτα από έξι μήνες, την εξαγορά του 22,7% της ενεργειακής Naturgy 
από την αυστραλιανή IFM, έναντι 4,8 δις ευρώ. Από την ισπανική πλευρά τέθηκαν οκτώ όροι, 
τους οποίους η αυστραλιανή εταιρεία οφείλει να εκπληρώσει σε διάστημα πέντε ετών και 
εξασφαλίζουν ότι η Naturgy παραμένει ισπανική, θα μειώσει το χρέος της και ότι θα επενδύσει 
στην πράσινη μετάβαση. 

• Το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης χρηματοδοτεί 79 σχέδια πράσινης ανάπτυξης με 76 εκ. 
ευρώ. Η συνολική επένδυση των σχεδίων αυτών είναι 162 εκ. ευρώ. 

• Οι Repsol, Petronor και Bosch υπέγραψαν μνημόνιο συμφωνίας για την πραγματοποίηση 
σχεδίων και έργων πράσινου υδρογόνου. 

• Η πορτογαλική Galp εξαγόρασε τέσσερα έργα φωτοβολταϊκών πάρκων στην Ισπανία, από την 
Enerland, συνολικής ισχύος 223MW. Το ένα πάρκο αναμένεται να λειτουργήσει το 2022 και τα 
υπόλοιπα τρία το 2023. 

• Η Repsol επενδύει 600 εκ. ευρώ στα λιμάνια των Λα Κορούνια, Μπιλμπάο, Ταραγόνα και 
Καρθαγένη για την πράσινη ανάπτυξη του ομίλου.  

• Η Endesa, μέσω της θυγατρικής της για Α.Π.Ε. Enel Green Power España (EGPE), ξεκίνησε 
την κατασκευή του τέταρτου φωτοβολταϊκού πάρκου στην Ανδαλουσία, το οποίο αναμένεται να 
είναι έτοιμο στο τέλος του έτους. Η συνολική του ισχύς θα φθάνει τα 22,5MW και η ετήσια 
παραγωγή του τα 42,4 GWh. 

• Οι Siemens Gamesa και GRI Renewables Industries θα επενδύσουν περισσότερα από 306 εκ. 
ευρώ, σε υπεράκτια αιολικά πάρκα, στη βορειοδυτική Αγγλία.  

• Η Opdenergy πώλησε στην Bruc 20 φωτοβολταϊκά πάρκα συνολικής ισχύος 1.044 MW. Τα 
πάρκα θα κατασκευαστούν από την πρώτη και θα παραδοθούν στην Bruc κατά το δεύτερο 
εξάμηνο του 2022.  
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• Η Capital Energy σε σχέδιο χρηματοδότησης με την τράπεζα Sabadell, ύψους 21 εκ. ευρώ, θα 
κατασκευάσει το πρώτο της αιολικό πάρκο στην Ανδαλουσία, ισχύος 39 MW. Το πάρκο 
αναμένεται να λειτουργήσει το α’ εξάμηνο του επόμενου έτους. 

• Οι Repsol και Enagás δημιουργούν από κοινού μία εταιρεία για την παραγωγή πράσινου 
υδρογόνου μέσω ηλιακής ενέργειας, ενώ βρίσκονται σε αναζήτηση περαιτέρω συνεργατών.  

Εργασία 

 

• Τον Ιούλιο οι εργαζόμενοι έφθασαν τους 19.591.728, το οποίο αποτελεί ιστορικό υψηλό για τη 
χώρα, ξεπερνώντας ακόμη και τον αριθμό των εργαζομένων τον Ιούλιο του 2019.  

• Τον ίδιο μήνα, οι εργαζόμενοι σε αναστολή εργασίας (ERTE) μειώθηκαν κατά 116.334 
απασχολούμενους, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, με τον συνολικό αριθμό αυτών να 
ανέρχεται σε 331.490.  

• Ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε, κατά 5,47%, σε μηνιαία βάση, που αποτελεί και την 
υψηλότερη μείωση στην Ισπανία. Ο αριθμός των ανέργων έφθασε τους 3,41 εκατομμύρια.  

• Η CaixaBank έλαβε 7.900 αιτήσεις οικειοθελούς αποχώρησης ενώ η συμφωνία με τα εργατικά 
σωματεία είναι η αποχώρηση 6.452 απασχολούμενων.  

• Από τη διακοπή λειτουργίας της Deliveroo στην Ισπανία, θα επηρεαστούν 113 εργαζόμενοι και 
3.800 διανομείς που δούλευαν για την εταιρεία.  

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η βρετανική Deliveroo, εταιρεία κατ’ οίκον αποστολής φαγητού, εγκαταλείπει την αγορά της 
Ισπανίας, εξαιτίας του νέου νόμου της χώρας για τους διανομείς καθώς και λόγω έλλειψης 
κερδών στην ισπανική αγορά. Σύμφωνα με την εταιρεία, τα κέρδη από την Ισπανία αποτελούν 
μόνον το 2% του συνόλου της παγκοσμίως, ενώ για την περαιτέρω ανάπτυξή της στη χώρα θα 
χρειαζόταν μεγάλη επένδυση, την οποία δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν.  

• Ο όμιλος Inditex, μείωσε κατά 27 τις θυγατρικές του εταιρείες, ήτοι εταιρείες στις οποίες 
συμμετείχε με ποσοστό τουλάχιστον μεγαλύτερο του 50%. Πλέον, στην κατοχή του ισπανικού 
ομίλου είναι 350 επιχειρήσεις.  

• Η ισπανική κατασκευαστική Técnicas Reunidas θα λάβει δάνειο ύψους 290 εκ. ευρώ από την 
Κρατική Οντότητα Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI) μέσω των Κεφαλαίων Στήριξης 
Φερεγγυότητας Στρατηγικών Επιχειρήσεων. Η διάρκεια του δανείου είναι τέσσερα έτη. 

• Η ισπανική Portobello αγόρασε το 80% της δικηγορικής Legálitas. 

• Η ισπανική Cementos Mollins, που παράγει κατασκευαστικά υλικά, εξαγόρασε το 100% της 
γερμανικής Calucem, έναντι 150 εκ. ευρώ.  

• Ο ισπανικός όμιλος Roca πώλησε την επιχείρηση κεραμικών του στη μεξικανική Lamosa, έναντι 
200 εκ. ευρώ. 

• Η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC) ενέκρινε την εξαγορά της Maxxium 
España από τη βρετανική Beam Suntory. 

• Ο όμιλος Mutua αύξησε τα καθαρά κέρδη του το α’ εξάμηνο τ.έ., κατά 67%, στα 229,9 εκ. ευρώ. 

• Η κρατική εταιρεία αγωγής επενδύσεων και ανάπτυξης Cofides, δάνεισε 25 εκ. ευρώ στην 
ισπανική Sacyr, μέσω του Κεφαλαίου για Επενδύσεις στο Εξωτερικό (FIEX) για την κατασκευή 
αυτοκινητόδρομου στην Ιταλία.  
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• Η ισπανική Cabify, ανταγωνίστρια της Uber, εξαγόρασε τα οχήματα, κυρίως μηχανές και 
ηλεκτρικά πατίνια, της εταιρείας διάθεσης προς άμεση ενοικίαση Movo. 

• Η Amazon θα επιτρέψει στους πωλητές στην Ισπανία και άλλα κράτη, την πώληση προϊόντων 
που επιστράφηκαν από τους καταναλωτές και έχουν χρησιμοποιηθεί. Η εκκίνηση του 
προγράμματος θα ξεκινήσει εντός του 2022. 

• Η Uber συνεργάζεται με την Cityscoop για την ενοικίαση 633 μηχανών στη Βαρκελώνη.  

Τουρισμός   

 

• Ο εγχώριος τουρισμός έφθασε, τον μήνα Ιούλιο, τους 14,9 εκ. τουρίστες έναντι 14,8 

εκατομμυρίων τον ίδιο μήνα του 2019. Επομένως, ο τομέας στηρίχθηκε τη φετινή χρονιά στους 

Ισπανούς τουρίστες αφού οι διανυκτερεύσεις αλλοδαπών τουριστών για τον ίδιο μήνα 

μειώθηκαν κατά 39% σε σύγκριση με το 2019.  

• Τον Ιούλιο, επισκέφθηκαν την Ισπανία 2,2 εκ. αλλοδαποί τουρίστες, οι οποίοι δαπάνησαν 2,41 

δις ευρώ. Ο αριθμός τουριστών είναι δέκα φορές μεγαλύτερος από το αντίστοιχο του 

προηγούμενου Ιουλίου αλλά 80% μικρότερος από τον αντίστοιχο μήνα του 2019. 

• Ο αεροπορικός όμιλος IAG, ο οποίος ανήκει στην ισπανική Iberia και τη βρετανική British 

Airways, υπολογίζει ότι το τρίτο τρίμηνο τ.έ. οι κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων θα ισούνται 

με το 45% της ίδιας περιόδου το 2019. 

• Οι ταξιδιώτες στα ισπανικά αεροδρόμια τον Ιούλιο έφθασαν τους 15,1 εκατομμύρια, που 
αποτελεί την υψηλότερη επισκεψιμότητα από το ξεκίνημα της πανδημίας. Σε σύγκριση με τον 
Ιούλιο του 2019, σημειώθηκε πτώση κατά 48% ενώ είναι η πρώτη φορά από το ξεκίνημα της 
πανδημίας που η εν λόγω πτώση είναι μικρότερη του 50%. 

• Η Ryanair μετέφερε τους περισσότερους ταξιδιώτες στα ισπανικά αεροδρόμια. Η Vueling 

κατείχε τη δεύτερη θέση ενώ το όμιλος Iberia την τρίτη.  

• Η κεντρική Κυβέρνηση της Ισπανίας συμφώνησε με την Κυβέρνηση της Κοινότητας της 

Καταλονίας να επενδυθούν συνολικά 1,7 δις ευρώ στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, 

προκειμένου να μπορεί να υποδέχεται 70 εκ. ταξιδιώτες το χρόνο. Παράλληλα θα 

πραγματοποιηθούν έργα για τη σύνδεση των αεροδρομίων της Ταραγόνα και Γιρόνα με τρένα 

υψηλής ταχύτητας.  

• Η κρατική εταιρεία διαχείρισης αεροδρομίων Aena, υπέγραψε συμφωνία με τις Endesa και 

Iberdrola, για την ηλεκτροδότηση των αεροδρομίων και εγκαταστάσεών της από ενέργεια που 

θα προέρχεται αποκλειστικά από Α.Π.Ε. Το συμβόλαιο ισχύει έως το 2022, με δυνατότητα 

ανανέωσης έως και το 2023. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η ρευστότητα της Telefónica έφθασε ιστορικά υψηλά το α’ εξάμηνο του έτους, στα 26.924 ευρώ. 

• Η ίδια εταιρεία πώλησε τη θυγατρική της στην Κόστα Ρίκα έναντι 538 εκατ. δολαρίων Η.Π.Α. στη 

Liberty Latin Amercia. 

• Τα κινητά τηλέφωνα της Xiaomi κατείχαν ποσοστό 41% των πωλήσεων μεταξύ Απριλίου και 

Ιουλίου στην Ισπανία. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Samsung με ποσοστό 20% και στην τρίτη 

η Oppo με ποσοστό 12%. Η Apple κατέχει την τέταρτη θέση με ποσοστό 8%. 
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• Οι γραμμές οπτικών ινών ξεπέρασαν τις 12,1 εκατομμύριο τον Ιούνιο τ.έ., αριθμός αυξημένος 

κατά 1,4 εκατομμύρια, σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2020. 

• Η MásMovil πώλησε την υπηρεσία τηλεόρασης της Euskaltel στη Agile Content έναντι 32 εκ. 

ευρώ. 

• Σύμφωνα με τη συμβουλευτική CBRE, τα κέντρα δεδομένων στη Μαδρίτη και Βαρκελώνη θα 

έχουν διπλασιαστεί έως και το 2023. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Οι πωλήσεις αυτοκινήτων τον Ιούλιο τ.έ., μειώθηκαν κατά 29%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 
του προηγούμενου έτους, ενώ ήταν 33% λιγότερες από τον Ιούλιο του 2019. 

Ακίνητα και Κατασκευαστικές 

 

• Η Hyatt, μέσω της μάρκας πολυτελείας Regency και σε συνεργασία με την Hesperia, θα 

διαχειριστεί το ακίνητο στην οδό Paseo de la Castellana στη Μαδρίτη, με συνολικά 22 

διαμερίσματα, στα οποία θα προσφέρεται διαμονή πολυτελείας.  

• Τα επίπεδα ενοικίων σε Μαδρίτη και Βαρκελώνη είναι κατά 82% υψηλότερα από το εθνικό μέσο 

όρο.  

• Σύμφωνα με την έρευνα της Tinsa, τον Ιούλιο, οι τιμές ακινήτων στην Ισπανία αυξήθηκαν 4,9% 

σε ετήσια βάση.  

• Τον Ιούνιο οι αγοραπωλησίες ακινήτων έφθασαν τις 45.440 στην Ισπανία, σημειώνοντας αύξηση 

20%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2019. 

• Το Σαν Σεμπαστιάν είναι η ακριβότερη πόλη της Ισπανίας για συγκατοίκηση, αφού η μέση τιμή 

κυμαίνεται στα 406 ευρώ μηνιαίως. Στη δεύτερη θέση είναι η Βαρκελώνη με 395 ευρώ μηνιαίως 

ενώ στις Πάλμα Ντε Μαγιόρκα και Μαδρίτη η μέση τιμή είναι 376 και 370 ευρώ αντίστοιχα. 

• Η ACS, μέσω της αμερικανικής της θυγατρικής Turner, θα κατασκευάσει ένα στρατιωτικό 

νοσοκομείο, στο Λούισβιλ των Η.Π.Α,. σε συνεργασία με την Walsh. Ο προϋπολογισμός του έργου 

ανέρχεται στα 840 δολάρια Η.Π.Α. 

 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας  

 

• Η Κυβέρνηση δίνει 322 εκ. ευρώ σε γεωργούς για τον εκσυγχρονισμό των μηχανημάτων ποτίσματος 

στην Ισπανία.  

 

Τρόφιμα  

 

• Η εταιρεία ελαιόλαδου, Deoleo, σημείωσε καθαρά κέρδη 58,4 εκ. ευρώ το α’ εξάμηνο του έτους, 
75% λιγότερα από την ίδια περίοδο το 2020. Τα μεικτά κέρδη της ανήλθαν στα 358 εκ. ευρώ, 
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8% περισσότερα από το α’ εξάμηνο του προηγούμενου έτους και οι πωλήσεις της αυξήθηκαν 
κατά 3% σε ετήσια βάση.  

• Η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών το α’ εξάμηνο τ.έ. στην Ισπανία υπολογίζεται στους 
4.024.780 τόνους, μειωμένη κατά 8,37% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020. 
 

Άλλα Θέματα 
 

• Η Μαδρίτη έχει ξεκινήσει το σχεδιασμό αστικών σχεδίων για την κατασκευή 150.000 κατοικιών 
σε δέκα περιοχές της μητροπολιτικής περιοχής.  
 

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/

