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Oικονομικές Εξελίξεις 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• O μέσος μισθός των Ισπανών ανήλθε σε 2.038 ευρώ το 2020, ο υψηλότερος που έχει 
καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας. Η αύξηση αυτή 
συνοδεύτηκε από μείωση του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων, το οποίο για 
πρώτη φορά είναι κάτω από ποσοστό ύψους 20%. 

• Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ο μέσος λόγος μεταξύ φόρων και ΑΕΠ ανήλθε σε 36,6% στην 
Ισπανία, καθ’ όλη τη διάρκεια του 2020, σημειώνοντας αύξηση 1,9 ποσοστιαίων μονάδων, σε 
σύγκριση με το 2019. 

• Το πρώτο έτος της πανδημίας, το κατά κεφαλήν εισόδημα της Ισπανίας έπεσε κατακόρυφα. Η 
πτώση αφορά ποσοστό ύψους 10,3%, ωστόσο μετά από 6 έτη συνεχόμενης ανόδου, στα 23.693 
ευρώ, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής. 

• Το συνολικό χρέος της Ισπανίας, έναντι του εξωτερικού χρέους, έφτασε τα 13,4 δις ευρώ τον 
Δεκέμβριο του 2020. Το πρώτο εξάμηνο του 2021, το εξωτερικό χρέος μειώθηκε κατά 1%. 
 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 έκλεισε το έτος στις 8.713,80 μονάδες, σημειώνοντας 
μηνιαία άνοδο 4,92% και ετήσια άνοδο 7,92%. 
 
 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Τράπεζες 

 

• Η ισπανική τράπεζα Unicaja, μετά από την απορρόφησή της από την Liberbank, ανησυχεί την 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT), την Τράπεζα της Ισπανίας και τους μετόχους της. 

• Η Unicaja κατάφερε να καταλήξει σε συμφωνία με τα συνδικάτα για την απασχόληση (ERE). Η 
τελική συμφωνία διατηρεί τις αποχωρήσεις στις 1.513 από την ηλικία των 54 ετών. 

• Η Unicaja ποσοτικοποίησε το ποσοστό εθελοντικής αποχώρησης των εργαζομένων, λόγω της 
συγχώνευσής της με την Liberbank και εκτιμά ότι θα αποχωρήσει το 16% του εργατικού 
δυναμικού. Η εκτιμώμενη δαπάνη, ως αποζημίωση στους εργαζόμενους, ανέρχεται στα 368 
εκατ. ευρώ (προ φόρων). 

• O αριθμός των πελατών του ψηφιακού τραπεζικού τομέα στην Ισπανία, αυξήθηκε κατά 44%, 
μεταξύ 2018 και 2020, σύμφωνα με τον παγκόσμιο Δείκτη Ψηφιακής Τραπεζικής 2021. 
Ανάλογες αυξήσεις υπάρχουν και σε άλλες χώρες στην ΕΕ. 

• Η ισπανική τράπεζα CaixaBank επιβεβαιώνει τον κυρίαρχό της ρόλο στη διαχείριση των 
αποταμιεύσεων των Ισπανών, καθώς για το 2021 ελέγχει μερίδιο ύψους 29,2%, 5,9 ποσοστιαίες 
μονάδες περισσότερο από ό,τι το 2020.  

• Η CaixaBank και η EDP πορτογαλική εταιρία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνεργάζονται 
στην πώληση λύσεων εξοικονόμησης ενέργειας και βιωσιμότητας σε κατοικίες ιδιωτών πελατών. 
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• Το 70% των ισπανικών τραπεζών γνωρίζει τους στόχους του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη 
(ΣΒΑ). Ωστόσο, μόνο το 35% αυτών, τους ενσωματώνει στα σχέδια ανάπτυξης και λειτουργίας 
τους. 

• Η Ισπανική τράπεζα, Santander, αυξάνει τον έλεγχο της μεξικανικής θυγατρικής της, με 
επένδυση 340 εκατ. ευρώ και πλέον ελέγχει το 96,16% (σε σύγκριση με το 91,6% 
προηγουμένως). 

• Μέσα σε ένα χρόνο, τα καταναλωτικά δάνεια της Kutxabank αυξήθηκαν κατά 10,3%. Στο τμήμα 
επίσης των αγορών σε καταστήματα που χρηματοδοτούνται από δόσεις, η αύξηση ήταν 31,5%. 

• H Ισπανική Τράπεζα Santander, έχασε τη δίκη ενάντια στον Ισπανό τραπεζίτη Andrea Orcel, 
σύμφωνα με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου της Μαδρίτης έναντι αποζημίωσης 68 εκατ. 
ευρώ. 

• Η Lar España, νεοσύστατη ισπανική εταιρία επενδύσεων σε ακίνητα ανέβηκε έως 5% στο 
χρηματιστήριο και πραγματοποίησε καθαρό κέρδος, ύψους 14,3 εκατ. ευρώ, έως τον 
Σεπτέμβριο 2021 σε σύγκριση με το αρνητικό αποτέλεσμα των 17,4 εκατ., την ίδια περίοδο του 
2020. 

• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων( ΕΤΕΠ), θα στηρίζει με 30,8 εκατ. ευρώ την κατασκευή 
εργοστασίου αποκόλλησης και ανακύκλωσης πλαστικών για την εταιρία κυκλικής οικονομίας, 
Respecto Innovations. 

• Η CaixaBank έχει διαθέσει περίπου 5 δις ευρώ για τη χρηματοδότηση κοινωνικών έργων, που 
έχουν συμβάλει στην προώθηση τεσσάρων Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, που αποτελούν 
ανέκαθεν προτεραιότητά της. 

Ενέργεια 

 

• Η ισπανική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου Endesa, σχεδόν ξεπέρασε τις 1.000 
κιλοβατώρες στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας, μέγεθος που, έως το 2021, προβλέπεται να 
φτάσει στις 1.100. 

• Η IFM επενδύει 250 εκατ. στην ισπανική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας Naturgy και ήδη φτάνει 
στο 12% του μετοχικού της κεφαλαίου. Απέχει ωστόσο πολύ από το 17%-22% που είχε θέσει 
ως αρχικό στόχο. 

• Η ισπανική εταιρία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, Naturgy, κερδίζει το βραβείο για την 
καλύτερη εταιρία ενέργειας στον κόσμο και ο Francisco Reynés, το βραβείο για τον καλύτερο 
μάνατζερ του κόσμου. 

• Οι μεγάλες εταιρίες ηλεκτρικής ενέργειας χάνουν περισσότερο από 1 εκατομμύριο πελάτες μέσα 
στα τρία τελευταία χρόνια. Συγκεκριμένα, η Endesa έχει χάσει 786.535 συμβάσεις σε αυτό το 
διάστημα, αφήνοντας περιθώριο στην Iberdrola, για πρώτη φορά, να την ξεπεράσει στο μερίδιο 
αγοράς της στη χώρα. 

• H πρώτη ισπανική εταιρία σε παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Ence, πώλησε πέντε 
φωτοβολταϊκά περιουσιακά στοιχεία έναντι 62 εκατ. ευρώ στην Naturgy, τα οποία βρίσκονται 
στην Huelva, στη Σεβίλλη, στη Jeán και στη Γρανάδα και έχουν συνολική ισχύ 372 MW. 

• H κυβέρνηση ενέκρινε το Στρατηγικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Μετασχηματισμού (Perte) 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Υδρογόνου, μέσω των οποίων θα κινητοποιηθούν 
επενδύσεις άνω των 16,3 δις ευρώ και προβλέπεται η δημιουργία 280.000 θέσεων εργασίας. 

• Η αιολική ενέργεια είναι η κύρια πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ισπανία και 
αντιπροσωπεύει το 23,3% του συνόλου, για το 2021, με 60.600 GWh. 
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• Ο όμιλος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, Fotowatio, πρόκειται να κατασκευάσει τρεις 
φωτοβολταϊκές μονάδες στην Eστρεμαδούρα, με χρηματοδότηση από την BBVA και την Natixis, 
συνολικού ύψους 89 εκατ. ευρώ. 

• Η μέση τιμή ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε, εκ νέου, την τελευταία εβδομάδα του έτους στην 
Ισπανία, φθάνοντας τα 339,84 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ξεπερνώντας, για πέμπτη φορά, το 
φράγμα των 300 ευρώ. 

• Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Repsol, υπογράφει συνεργασία με την Amazon Web Services, 
μέσω της οποίας η Amazon θα προμηθεύει την εταιρία, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την 
τροφοδοσία των δραστηριοτήτων της. 

• Η Engie λαμβάνει «πράσινες εγγυήσεις» ύψους 220 εκατ. ευρώ, για ενεργειακά έργα, από τις 
τράπεζες BNP Patibas, Deutsche Bank, BBVA, Banco Santander και την ασφαλιστική εταιρία 
Solution Seguros. 

• Η αξία του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος στην Ισπανία έχουν φτάσει σε 
πρωτοφανή επίπεδα. Οι τιμές που προσφέρονται στην ελεύθερη αγορά από τις μεγάλες εταιρίες 
ενέργειας, όπως οι Iberdrola, Naturgy και Endesa, είναι έως και 78% πιο ακριβές από εκείνες 
που καθορίζονται στα τιμολόγια που ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. 

Εργασία  

 

• Περίπου 23.704 υπάλληλοι τραπεζών ζήτησαν να εγκαταλείψουν την δουλειά τους φέτος, και η 
Satander επιβεβαιώνει πως για το 2022 δεν θα υπάρξουν ούτε απολύσεις ούτε συγχωνεύσεις. 

• Ο νέος νόμος για την απασχόληση θα δημιουργήσει έναν ισπανικό οργανισμό απασχόλησης 
που θα διασφαλίζει ότι ο άνεργοι θα λαμβάνουν τουλάχιστον μία προσφορά εργασίας ετησίως. 

• To ποσοστό ανεργίας στις χώρες που αποτελούν τον ΟΟΣΑ μειώθηκε στο 5,7% τον Οκτώβριο, 
μήνα τον οποίο η Ισπανία κατέγραψε ανεργία 14,5%, από τα πιο ψηλά επικαιροποιημένα 
στοιχεία. Ενώ όμως το ποσοστό ανεργίας συνεχίζει την πτωτική του τάση, παραμένει ακόμα 
μισή μονάδα πάνω από τα τελευταία στοιχεία πριν την πανδημία Covid-19, τον Φεβρουάριο του 
2020 που βρισκόταν στο 53%. 

• Τέσσερα από τα συνδικάτα  που εκπροσωπούν την εταιρεία αεροναυτιλίας Enaire, USO, CC, 
OO, UGT και CPSA, προκήρυξαν απεργία του διοικητικού προσωπικού συντήρησης τα 
Χριστούγεννα. Οι εικοσιτετράωρες απεργίες έχουν οριστεί για τις 23 και 26 Δεκεμβρίου.  

• Η Siemens Gamesa κερδίζει μια μεγάλη παραγγελία σε υπεράκτιο άνεμο 1.400 MV. Θα 
προμηθεύσει 100 ανεμογεννήτριες την RWE με ισχύ μονάδας 14 MW( την μεγαλύτερη στον 
κλάδο μέχρι στιγμής). Η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας για πρώτη φορά ξεπερνάει τα 300 ευρώ 
και φτάνει τα 302,48 ευρώ WMh, σύμφωνα με στοιχεία της OMIE. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η ισπανική Κυβέρνηση δίνει την άδεια στο αρμόδιο τμήμα της ACS, να πουλήσει τις 
βιομηχανικές της υπηρεσίες στον Γαλλικό Βιομηχανικό Όμιλο Vinci, έναντι 5 εκατ. ευρώ. 

• Η Inditex έχει πολλαπλασιάσει την αξία της στο χρηματιστήριο κατά δέκα φορές και είναι η 
μεγαλύτερη σε αξία εταιρία στο χρηματιστήριο, παγκοσμίως στον κλάδο της 
κλωστοϋφαντουργίας. 

• Η Marta Ortega διορίστηκε πρόεδρος της Inditex και πλέον εντάσσεται στον κατάλογο των πιο 
ισχυρών επιχειρηματιών στον πλανήτη. 
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• Η Inditex αυξάνει την αξία της κατά 4,49% στο χρηματιστήριο και ανακτά μέρος των απωλειών 
της, που σημειώθηκαν, όταν ανακοινώθηκε ο διορισμός της Μάρτα Ορτέγα, ως νέας προέδρου, 
αντικαταστάτη του Πάμπλο Ίλα. 

• Η Ισπανία κατατάσσεται έκτη μεταξύ των χωρών της Ευρώπης, όσον αφορά την 
χρηματοδότηση νεοσύστατων επιχειρήσεων. Οι ισπανικές νεοσύστατες επιχειρήσεις, 
συγκεκριμένα, συγκέντρωσαν 2,6 δις ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του 2021, ποσό σχεδόν 
τριπλάσιο από το 2020.                                         

• Οι πωλήσεις των τσιγάρων κατέγραψαν τον Οκτώβριο τον χειρότερό τους μήνα, λόγω των 
εκτεταμένων αυξήσεων των τιμών, με πτώση 60%, ακόμη και από τα επίπεδα του 2007. 

• Η Nestlé πουλάει μέρος των μετοχών της στην L´ Oreal, έναντι 90 δις ευρώ. Πρόκειται για 22 
εκατομμύρια μετοχές και με την πώλησή τους, το μερίδιο της Nestlé μειώνεται από 23,2% σε 
20,1%. 

• Η Real Μαδρίτης χρηματοδοτεί την κατασκευή του σταδίου του Santiago Bernabéu, με δάνειο 
225 εκατ. ευρώ, 27 ετών, το οποίο χρηματοδοτείται από την J.P. Morgan και την Βank of 
America. 

• Η κυβέρνηση ενέκρινε νόμο για τις νεοφυείς και αυξάνει από 12.000 σε 50.000 ευρώ ετησίως 
την φορολογική απαλλαγή στα ‘’stock options’’. Αυξάνει επίσης την μέγιστη βάση κρατήσεων 
για επενδύσεις στα 100.000 ευρώ ετησίως και καταργεί τη διπλή εισφορά στην Κοινωνική 
Ασφάλιση σε ορισμένες περιπτώσεις. 

• Η ισπανική εταιρία D&B, ηγέτης της θυγατρικής CESCE στην παροχή εμπορικών/ 
χρηματοοικονομικών πληροφοριών και Μάρκετινγκ, αγόρασε το 50% της Dali Software, 
ισπανικής εταιρίας τεχνητής νοημοσύνης, επενδύοντας σε αυτή 3,2 εκατ. ευρώ. 

• Ο όμιλος πολυκαταστημάτων Corte Inglés δάνεισε 10 εκατ. στην Logitravel, ώστε να γίνει η 
συγχώνευση με τα ταξιδιωτικά της γραφεία, για τη δημιουργία του 2ου μεγαλύτερου ομίλου 
διαμονής/ταξιδιών στην Ισπανία. 

• Η ισπανική φαρμακευτική εταιρία, Admiral, σύναψε συμφωνία με την αμερικάνικη Ichnos 
Sciences, για αποκλειστική συμφωνία άδειας για το μονοκλωνικό αντίσωμα ISB 800. Η εταιρία 
θα έχει πλέον παγκόσμια δικαιώματα για την ανάπτυξη και εμπορία αυτού του φαρμάκου κατά 
των αυτοάνοσων ασθενειών. 

• Η Inditex επέτυχε πωλήσεις ύψους 7,3 δις το τρίτο τρίμηνο του 2021, 5% περισσότερες από την 
ίδια περίοδο του 2019. 

•  Η Just Eat υπέγραψε με τα συνδικάτα UGT και CCOO, την πρώτη σύμβαση στην Ισπανία για 
τους εργαζόμενους στην παράδοση ετοίμων γευμάτων (delivery), με συμφωνία για βασικό μισθό 
8,5 ευρώ την ώρα, στο πλαίσιο της προστασίας των εργαζομένων. 

• Ο νοσοκομειακός όμιλος, Ribera Salud, γνωστός για τη διαχείριση νοσοκομείων στη Μαδρίτη 
και τη Βαλένθια, με συνολικά 24 θυγατρικές, είχε τζίρο 508,5 εκατ. ευρώ και έχασε 3,7 εκατ. 
ευρώ, για το 2020. 

• Η Tubacex, κορυφαία εταιρία παγκοσμίως στον τομέα των σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα, 
πούλησε τη θυγατρική της, Hierros Anon, που ασχολείται με τη διανομή, στην εταιρία Tubos 
Mecanicos, έναντι 25 εκατ. ευρώ. 

• Η αγορά καπνού ενισχύθηκε το Νοέμβριο 2021 και σημείωσε την υψηλότερη ετήσια αύξηση 
πωλήσεων από τον Απρίλιο του 2020, με 15% αύξηση. 

• Η ισπανική εταιρία ρούχων Silbon ξεπέρασε τα 18 εκατ. ευρώ σε κύκλο εργασιών και τα έσοδά 
της αυξήθηκαν περισσότερο από 50% το 2021, ολοκληρώνοντας την σεζόν με συνολικά 31 
σημεία πώλησης. 
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Τουρισμός   

 

• Η ισπανική μεσιτική εταιρία, Azora, εξαγόρασε την σημαντική ιταλική ξενοδοχειακή εταιρία 

Bluserena, η οποία διαθέτει 4.200 κλίνες. 

• Τον Οκτώβριο του 2021, 5,13 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες έφτασαν στους κύριους τουριστικούς 

προορισμούς της Ισπανίας, που αντιπροσωπεύει το 67,6% των αφίξεων, που είχαν καταγραφεί 

το 2019 και μόνο 63.000 λιγότερους ταξιδιώτες από όσους είχαν καταγραφεί τον Αύγουστο (από 

τους πιο υψηλούς σε τουρισμό μήνες). 

• Η ισπανική εταιρία χαμηλού κόστους, Volotea, με 1.350 εργαζομένους και 40 αεροσκάφη, 

εντάχθηκε στον κατάλογο βοήθειας του Ταμείου Φερεγγυότητας Στρατηγικών Εταιριών, το 

οποίο διαχειρίζεται η Κρατική Εταιρία Βιομηχανικών Συμμετοχών. 

• Οι εταιρίες, που ασχολούνται με την ξενοδοχειακή δραστηριότητα, καταγράφουν πτώση στις 

πωλήσεις τους, κατά 33%, σε σχέση με την ανοιχτή περίοδο του 2019. 

• Ο ξενοδοχειακός όμιλος Barceló, έχασε 1 εκατ. ευρώ τον πρώτο χρόνο της πανδημίας, 

διπλασίασε το καθαρό χρηματοοικονομικό του χρέος και δανείστηκε 254 εκατ. ευρώ, με 

εγγύηση από το ICO (Iινστιτούτο Κρατικών Πιστώσεων). 

• Η εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων, Aena, προεπιλέγει επιχειρήσεις για να ενισχύσει την 

λογιστική ανάπτυξη του αεροδρομίου Barajas της Μαδρίτης. 

• H Κρατική Εταιρία Βιομηχανικών Συμμετοχών διέσωσε την ξενοδοχειακή εταιρία, Soho 

Boutique Hotels, με έδρα τη Μάλαγα, με δάνεια 30.000.000 ευρώ. 

• Η Αir Iberia έκλεισε το 2021, λειτουργώντας σχεδόν το 100% του δικτύου προορισμών της, πριν 

από την πανδημία. 

 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η ισπανική τηλεφωνική εταιρία, Telefónica, πρότεινε ένα σχέδιο οικειοθελών αποχωρήσεων για 

1.950 εργαζόμενους από 54 ετών, με αρχαιότητα στην εταιρία άνω των 15 ετών. Ο αριθμός των 

ατόμων, που θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό το πρόγραμμα, ανέρχεται στους 3.261. 

• Η Telefónica επεκτείνει από 1.950 σε 2.500 τον μέγιστο αριθμό των ανωτέρω αποχωρήσεων. 

Με την ενσωμάτωση κάποιων τροποποιήσεων στο σχέδιο άδειας, ο αριθμός των ατόμων που 

πληρούν πλέον τις προϋποθέσεις ηλικίας, ανεβαίνει από 3.261 σε 4.532. 

• Η Jobandtalent, η ισπανική πλατφόρμα τεχνολογίας, ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε έκλεισε 

επενδυτικό γύρο ύψους 440 εκατ. ευρώ, γεγονός που ανεβάζει την αξία της εταιρίας σε 2 δις 

ευρώ. 

• Η Clarity, τεχνολογική εταιρία που ιδρύθηκε από την Ισπανική Rebeca Migueala, έκλεισε γύρο 

χρηματοδότησης 50 εκατ. δολαρίων (ή περί τα 44 εκατ. ευρώ), με τη βοήθεια του νέου μετόχου 

της, την SoftBank. 

• Η ισπανική τηλεφωνική εταιρία,Telefónica, ανακοίνωσε την έναρξη της εμπορευματοποίησης 

των υπηρεσιών 5G. 

• Η Telefónica μαζί με την DAZN, έχει πλέον τα δικαιώματα μετάδοσης του ποδοσφαίρου  της 

LaLiga για τις επόμενες πέντε σεζόν από το 2022-2023, έως το 2026-2027, έναντι 4,9 δις ευρώ. 

• Η Ισπανική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, MásMóvil, ασκεί πιέσεις στην Telefónica και τις μεγάλες 

εταιρίες τηλεπικοινωνιών, με νέες επιχειρήσεις και καινοτομίες. Η εταιρία ανακοίνωσε την 
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επέκταση των ιατρικών υπηρεσιών DoctorGo που διατίθενται στην αγορά μέσω της γνωστής 

επωνυμίας Yoigo, με την έναρξη της νέας ασφάλειας υγείας FamilyPack. 

• Η μέση δαπάνη ανά νοικοκυριό για προσφορές και πακέτα τηλεπικοινωνιών, μειώθηκε, τα δύο 

πρώτα τρίμηνα του 2021, κατά 2,5 ευρώ, σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Αγορών και 

Ανταγωνισμού (CNMC). 

• H Βασκική αμυντική εταιρία SAPA, αγόρασε το 5% του ισπανικού τεχνολογικού ομίλου Indra, 

έναντι 90,8 εκατ. ευρώ, αποκτώντας 8.833.000 μετοχές, έναντι τιμήματος 10,28 ευρώ ανά 

μετοχή. 

• H Clickalia, η ισπανική πλατφόρμα τεχνολογίας ακινήτων για την πώληση κατοικιών, έκλεισε 

έναν από τους μεγαλύτερους γύρους χρηματοδότησης νεοσύστατης επιχείρησης στην Ισπανία, 

με 460 εκατ. ευρώ. 

• Η Cellnex Telecon, ισπανική εταιρία ασύρματων τηλεπικοινωνιακών υποδομών και υπηρεσιών, 
κατέληξε σε συμφωνία εθελοντικής παύσης εργασίας, που αφορά 252 εργαζόμενους, άνω των 
57 χρονών. 

• Στην ισπανική εταιρία ηλεκτρικής ενέργειας Iberdrola, έχει ανατεθεί, μέσω της θυγατρικής της 

Avafgrid στην Μασαχουσέτη, η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας για το επικείμενο πάρκο 

ηλεκτρικής ενέργειας της αμερικανικής Κοινοπολιτείας, Wind, επένδυση ύψους 4 δις δολ. ΗΠΑ 

( ή 3,5 δις ευρώ). 

• Η Vodafone της Ισπανίας έδωσε ώθηση στην ψηφιοποίηση όλων των εμπορικών καναλιών. Το 

πρώτο εξάμηνο του 2021, η εταιρία έχει πουλήσει περισσότερες από 930.000 συσκευές στην 

Ισπανική αγορά. 

• H MásMovil κέρδισε 566.000 γραμμές φορητότητας εντός του 2021, τις περισσότερες από τις 

άλλες ανταγωνιστικές εταιρίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας στην Ισπανία. 

 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Το ισπανικό Υπουργείο Μεταφορών προώθησε στο Υπουργικό Συμβούλιο, ένα νομοσχέδιο, 
που τροποποιεί το νόμο 38/2015 για τον Σιδηροδρομικό τομέα. Η πιο σημαντική καινοτομία είναι 
ότι η Adif θα έχει πλήρη αρμοδιότητα να καθορίζει τα τέλη που καταβάλουν οι φορείς 
εκμετάλλευσης για τη χρήση του σιδηροδρομικού δικτύου. 

• Οι πωλήσεις των αυτοκινήτων εξακολουθούν να μειώνονται, λόγω της παγκόσμιας έλλειψης 
μικροτσίπ. Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων και 
Φορτηγών, το Νοέμβριο 2021, είχαν καταγραφεί στην Ισπανία 66.399 επιβατικά αυτοκίνητα, 
στοιχείο που δηλώνει μείωση 12,3%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2020. Σε σύγκριση μάλιστα 
με το 2019, η μείωση είναι 27,7%. 

• Η βιομηχανική παραγωγή κατέγραψε πτώση 0,9% τον Οκτώβριο 2021, σε σύγκριση με τον ίδιο 
μήνα του 2020, λόγω της κατάρρευσης του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας. Στην κατασκευή 
μηχανοκίνητων μάλιστα οχημάτων, η πτώση της δραστηριότητας ήταν 40%. 

• Η παραγωγή αυτοκινήτων στην Ισπανία συνεχίζει να μαστίζεται από την πανδημία με την κρίση 
των μικροκυκλωμάτων. Τον Νοέμβριο 2021, η παραγωγή μειώθηκε κατά 58%, σε σχέση με τον 
αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (1,95 εκατομμύρια οχήματα). 
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Ακίνητα και Κατασκευαστικές 

 

• H εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (Sareb), πούλησε το μερίδιό της 20,3% στην 

Tempore Properties, έναντι 30 εκατ. ευρώ. 

• Το πρώτο εξάμηνο του 2021, η Ισπανία ανέκτησε τον παραδοσιακό όγκο πωλήσεων που είχε από 

αλλοδαπούς και σημείωσε 47.863 δραστηριότητες ξένων αγοραστών, ποσοστό 47% περισσότερο 

από την αντίστοιχη περίοδο του 2020.  

• Η Βαρκελώνη ξεπερνά τη Μαδρίτη, ως κύριος προορισμός για επενδύσεις σε ακίνητα. Γίνεται ο 

αγαπημένος προορισμός των επενδυτών ακινήτων, συγκεντρώνοντας επενδυτικό όγκο, ύψους 

2,974 εκατ. ευρώ, με αύξηση 110%. Η Μαδρίτη συγκέντρωσε 2.073 εκατ. ευρώ, ποσοστό κατά 

38% χαμηλότερο από το 2020. 

• Η γαλλική κατασκευαστική εταιρία Axa, ολοκληρώνει την αγορά ενοικίασης κατοικιών στην 

Ισπανία, αγοράζοντας 800 κατοικίες από την Socimi Testa, ιδιοκτησία της επενδυτικής τράπεζας 

Blackstone. 

• Ο πρόεδρος της Ganvam, Εθνικής Ένωσης Πωλητών Μηχανοκίνητων Οχημάτων, Επισκευών και 

Ανταλλακτικών, προειδοποιεί για πιθανή απώλεια 70.000 θέσεων εργασίας στη διανομή 

αυτοκινήτου στην Ισπανία, λόγω της αλλαγής του επιχειρηματικού μοντέλου του τομέα. 

• Η Real Properties, εταιρία ακινήτων στην Καλιφόρνια, θα αγοράσει στην Ισπανία την αλυσίδα 

σούπερ μάρκετ Caprabo, που ανήκει στην Scomi Merlin Properties. Πρόκειται για 30 σούπερ 

μάρκετ, τα οποία θα εξαγοράσει έναντι 100 εκατ. ευρώ στην Ισπανία. 

• Η  Securitas Direct Ισπανίας, εξειδικευμένη στην πώληση και εγκατάσταση συναγερμών για 

κατοικίες και εταιρίες, κατέγραψε ρεκόρ στον κύκλο εργασιών της, με  907 εκατ. ευρώ το 2020, 

10,6% περισσότερο σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Τρόφιμα  

 

• Τις αυξήσεις τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας ακολούθησαν τα τρόφιμα. Συγκεκριμένα, η τιμή των 
αυγών αυξήθηκε κατά 4,3%, το πρόβειο κρέας 7,2% και το ψωμί 2,1%. Οι αυξήσεις, το επόμενο 
διάστημα, αναμένεται να είναι ακόμα πιο μεγάλες σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής το 
οποίο εκτιμάει πως η τιμή των τροφίμων αυξήθηκε το Νοέμβριο κατά 3,2%. 
 
 

Άλλα Θέματα 

 
• Ο νέος νόμος για τα οπτικοακουστικά μέσα, που εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στην 

Ισπανία, με τον νόμο Crea y Crece, απαλλάσσει τις διεθνείς οπτικοακουστικές πλατφόρμες, από 
την υποχρέωσή τους να μεταδίδουν το 6% του περιεχομένου τους στην Καταλανική και στη 
Βασκική, υποχρέωση που θα έχουν μόνο οι εταιρίες, που εδρεύουν στην Ισπανία. 
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• Το Υπουργείο μεταφέρει στις αυτόνομες κοινότητες και στην Θέουτα και Μελίγια 9,4 δις, το 70% 
της έκτακτης χρηματοδότησης (συνολικά 13,5 δις). Αυτή η πρόσθετη έκτακτη μεταφορά θα γίνει 
σύμφωνα με τα κριτήρια του προσαρμοσμένου πληθυσμού και αποσκοπεί να δώσει στις 
αυτόνομες κοινότητες περιθώρια ελιγμών και μεγαλύτερη ρευστότητα για να ανταπεξέλθουν στις 
οικονομικές συνέπειες της πανδημίας. 

• Η Ισπανία, η Ιταλία, το Βέλγιο και η Πορτογαλία, απέστειλαν κοινή επιστολή στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, με την οποία ζητούν να πάρει μόνιμη μορφή το ταμείο για την καταπολέμηση της 
ανεργίας, που δημιουργήθηκε με την πανδημία. 

• Η Κυβέρνηση ενέκρινε 50 εκατ. ευρώ για την ενθάρρυνση χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

• To ηλεκτρονικό εμπόριο αύξησε τα έσοδά του στον ταχυδρομικό τομέα, στα 5,782 εκατ. ευρώ, για 
το 2021, ποσό κατά 8,8% υψηλότερο από το 2020. 
 
 
 

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/ 

 
Διεθνής έκθεση τουρισμού Fitur, 19.01-23.01 Ifema, Μαδρίτη 
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