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Oικονομικές Εξελίξεις 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ), το Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν αυξήθηκε, κατά 2%, το καλοκαίρι του 2021, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, 
ένδειξη ανάκαμψης της οικονομίας από την πανδημία του Covid-19. 

• Οι οικονομολόγοι μειώνουν στο 5% τις εκτιμήσεις για την αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου 
Προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ ανησυχούν για την ανοδική τάση του πληθωρισμού. 

• Το εμπορικό έλλειμμα της χώρας ανήλθε σε 1,33 δις τους πρώτους 9 μήνες του έτους, το οποίο 
μεταφράζεται σε αύξηση ύψους 19,5%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 
έτους, σύμφωνα με το εδώ Υπουργείο Βιομηχανίας Εμπορίου και Τουρισμού. 

• Η είσπραξη φόρων ανακάμπτει πολύ ταχύτερα από το ΑΕΠ μετά την πανδημία. Η αρχή 
φορολογικών εσόδων επισημαίνει ότι τα φορολογικά έσοδα είναι 3 μονάδες πάνω από τα προ- 
κορωνοϊού επίπεδα και 14% σε σύγκριση με το 2020. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex 35 έκλεισε τον Νοέμβριο στις 8.305,1 μονάδες, σημειώνοντας 
μηνιαία πτώση της τάξης του 8,3%, κάτι που αποτέλεσε τον χειρότερο μήνα μετά τον Μάρτιο 
του 2020. Σε ετήσια βάση, σημειώθηκε άνοδος 2,87%. 

• Η ισπανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, Naturgy, εξέδωσε υβριδικό 
ομόλογο, ύψους 500 εκατ. ευρώ με μερίδιο τόκου 2,375%. 
 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Τράπεζες 

 

• H τράπεζα Ibercaja Banco, συγκέντρωσε 146 εκατ. ευρώ καθαρά κέρδη το διάστημα του 
Σεπτεμβρίου, 100,6% περισσότερα από το ίδιο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους. Η 
ίδια είναι από τις μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες, με πελάτες σε αποταμιευτικά και επενδυτικά 
προϊόντα.  

• Η εμπορική τράπεζα EBN (Banco Español de Negocios), εγκαινιάζει μια νέα κατάθεση για τις 
εταιρείες, οι οποίες αναζητούν βραχυπρόθεσμα διαχείριση της ρευστότητάς τους, ώστε να 
καταστήσουν κερδοφόρα τα ταμειακά τους πλεονάσματα. Συνεπώς, ξεκινά ένα πρόγραμμα, στο 
οποίο οι βραχυπρόθεσμες καταθέσεις θα αμείβονται μεταξύ 0,25-0,4%, αναλόγως της 
συμβατικής περιόδου. 

• Η τράπεζα Sabadell έχει λάβει περισσότερα από 2.100 αιτήματα για εθελοντική αποχώρηση 
(ERE), 52% περισσότερα από αυτές που είχαν συμφωνηθεί με τα εργατικά σωματεία. 

• Η BBVA προχώρησε σε επίσημη προσφορά αγοράς του υπόλοιπου 50% της τουρκικής Garanti, 
από τους μετόχους της τελευταίας με στόχο την πλήρη εξαγορά της τουρκικής τράπεζας. 

• Επιπλέον, ενισχύει τις μετοχές της και αυξάνει το μέρισμα στο 50% των κερδών της. 
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• Η ίδια τράπεζα θέτει, ως κύριο στόχο της, στο στρατηγικό της σχέδιο 2021-2024, να 
προσελκύσει 10 εκατ. νέους πελάτες από όλες τις επιχειρήσεις και τις θυγατρικές της. 

• Το τραπεζικό Ίδρυμα, Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), εξαγόρασε από την εταιρεία ηλεκτρικής 
ενέργειας Iberdrola, 320.000 μετοχές και έχουν πλέον επενδυθεί στον όμιλο τον τελευταίο μήνα 
περισσότερα από 6,2 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία της CNMV. 

• Η ισπανική Τράπεζα Santander είναι η μόνη ισπανική τράπεζα, που συγκαταλέγεται μεταξύ των 
30 παγκοσμίων σημαντικότερων συστημικών ιδρυμάτων το 2021, σύμφωνα με την κατάταξη 
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• Η ING καταγράφει πρωτοφανή αύξηση πελατών, με ήδη 2.725.525 χρήστες λογαριασμού 
μισθοδοσίας στην Ισπανία και 10,8% αύξηση, σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2020. 

Ενέργεια 

 

• Το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικής πρόκλησης, δήλωσε προετοιμασμένο 
για πιθανή έλλειψη φυσικού αερίου, διαθέτοντας αποθεματικά για 40 ημέρες. Ωστόσο, 
ενημερώνει ότι, σε περίπτωση έλλειψης, οι θαλάσσιες μεταφορές φυσικού αερίου, θα αυξηθούν 
έως και 11%. 

• Η κλιμάκωση των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας έχει επηρεάσει αρνητικά τα τριμηνιαία 
αποτελέσματα της εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας Endesa, η οποία έχει κέρδη 14% λιγότερα, σε 
σχέση με τα προηγούμενα τρία τρίμηνα του 2020. 

• Mόνο το 14% των μικρών επενδυτών της Naturgy, ισπανικής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, 
πούλησαν τις μετοχές τους στην προσφορά της IFM, η οποία έχει εισέλθει με το 10,83% και δεν 
έχει φτάσει ακόμα στο προσδοκώμενο εύρος του 17-22%. 

• Η Naturgy, η ERG, η Verbund, και η Engie ξεκινούν τις προσφορές τους για την πώληση της 
Eolia, με τιμή εκκίνησης τα 2 δις ευρώ.  

• H εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Naturgy, έχοντας αποκομίσει 777 εκατ. ευρώ έως τον 
Σεπτέμβριο του 2021 (58,7% περισσότερα από το 2020), δεσμεύεται να προσφέρει ηλεκτρική 
ενέργεια με 65 ευρώ ανά Μw, για 3 χρόνια. 

• Η πετρελαϊκή εταιρεία Cepsa, θέλοντας να επενδύσει στον πράσινο μετασχηματισμό, υπέγραψε 
με την τράπεζα Citi, ώστε να αξιολογήσει τις επιλογές της για τις χημικές δραστηριότητές της.  

• H εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Iberdrola, ενισχύει τις αιολικές της δράσεις και ενεργοποιεί το 
τρίτο της έργο στην Βαλτική θάλασσα, επενδύοντας 800 εκατ. ευρώ στο συγκρότημα Windanker 
σε γερμανικά ύδατα δικαιοδοσίας. 

• Η  ίδια, συμφώνησε με την Tubos Reunidos, για μία σταθερή τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για 2 
χρόνια, εξοικονομώντας με αυτό τον τρόπο, τουλάχιστον 2 δις ευρώ.   

• O ιδρυτής της Inditex, Amancio Ortega, εισέρχεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με την 
αγορά αιολικού πάρκου από την Repsol έναντι 245 εκατ. ευρώ. 

• Η ισπανική εταιρεία Sulana, που ειδικεύεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, έλαβε καθαρό 
κέρδος 37,6 εκατ. ευρώ έως τον Σεπτέμβρη του 2021, 50% περισσότερα κέρδη από την 
αντίστοιχη χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία Adif ξεκινάει το ενεργειακό της σχέδιο αυτοκατανάλωσης με 
21 ηλιακές εγκαταστάσεις και σταθμούς στο πλαίσιο του σχεδίου της για την καταπολέμηση της 
κλιματικής αλλαγής 2018-2030. 

• Η Ισπανική εταιρεία μηχανικής Técnicas Reunidas, σε συνεργασία με την Emirati Target, 
κέρδισε το έργο φυσικού αερίου Dalma, 840 εκατ. ευρώ και πρόκειται να υπογράφει σύμβαση 
με την Εθνική Εταιρεία Πετρελαίου του Αμπού Ντάμπι (ADNOC). 
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• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Abengoa, θα πωλήσει το 40% του μεριδίου της στην Engie, σε 
ηλιακό εργοστάσιο στην Ν. Αφρική, ώστε να διαθέσει το ποσό για την αποπληρωμή του χρέους 
της. 

• Η ισπανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας και πετροχημικών, Repsol, συνεργάζεται με την 
Carbon Zero, θυγατρική της εταιρίας Cox-Oil, με σκοπό να μελετήσει την ανάπτυξη έργων 
δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 στις ακτές του κόλπου του Μεξικού στις ΗΠΑ, μία από τις πιο 
παραγωγικές περιοχές ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνει τη μείωση φόρου ηλεκτρικού ρεύματος, τουλάχιστον 
για το πρώτο τρίμηνο του νέου έτους, το οποίο θα αποτρέψει μία μέση άνοδο των εισπράξεων 
των νοικοκυριών κατά 42%, από 1η Ιανουαρίου 2022. 

• Η εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας Endesa είναι διατεθειμένη να προβεί και σε άλλες αγορές 
προκειμένου να συνεχίσει να αναπτύσσεται στις ανανεώσιμες  πηγές ενέργειας και συνεχίζει να 
αναζητά ευκαιρίες που σχετίζονται με τις βασικές δραστηριότητες. 

• H πετρελαϊκή εταιρεία Cepsa, σημείωσε κέρδη ύψους 498 εκατ. ευρώ τους πρώτους 9 μήνες 
του χρόνου, σε αντίθεση με τους «κόκκινους αριθμούς» των 810 εκατ. του προηγούμενου έτους. 

Εργασία  

 

• Το 23% των 10 εκατ. συντάξεων (περίπου 2,2 εκατ. συντάξεις), χρειάζονται πρόσθετο 
συμπλήρωμα από το κράτος, για να φτάσουν στο ελάχιστο νόμιμο όριο, σύμφωνα με Στοιχεία 
του Υπουργείου Ένταξης, Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης. 

• Η κυβέρνηση προτείνει προσαυξήσεις εισφορών στις εταιρείες, που ακυρώνουν τις προσωρινές 
συμβάσεις αναστολής εργασίας (ERTE). 

• H Renfe, ο κύριος σιδηροδρομικός φορέας στην Ισπανία, εφαρμόζει τηλεργασία σε όλους τους 
τομείς της. Οι υπάλληλοι μπορούν να ζητήσουν ανά πάσα στιγμή να εργαστούν κατ΄ οίκο, αρκεί 
να το επιτρέπουν τα χαρακτηριστικά της θέσης και οι αρμοδιότητες κάθε εργαζομένου. Από αυτή 
την πρωτοβουλία αναμένει έσοδα 7,5 εκατ. ευρώ, σε διάστημα τριών ετών. 

• Για τους εργαζόμενους με σύμβαση αναστολής εργασίας, ERTE, προβλέπεται ένα νέο επίδομα, 
το οποίο θα περιλαμβάνει και εκπαίδευση, ώστε οι εργαζόμενοι να αποκτούν δεξιότητες και να 
μπορούν να βρουν νέα απασχόληση. Θα δημιουργηθεί ξεχωριστό Ταμείο για την 
χρηματοδότησή τους. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• H αμερικάνικη τεχνολογική εταιρεία Honeywell, συνεργάστηκε με τον Ισπανικό όμιλο Sacyr, για 
τη δημιουργία ενός εργοστασίου, που θα προωθεί την τεχνολογία UpCicle, η οποία διαθέτει και 
προωθεί τους τύπους των πλαστικών, που μπορούν να ανακυκλωθούν. 

• Η εταιρεία διανομής Logista απέκτησε καθαρά κέρδη το 2021, 174 εκατ. ευρώ, 10,7% 
περισσότερα από το 2020 και σημείωσε γενική αύξηση στη δραστηριότητα του ομίλου της. 

• Το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων αυξάνεται κατά 6,3% τον Σεπτέμβριο και 
Οκτώβριο του 2021, η πρώτη αύξηση μετά από την πανδημία. 

• Η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE) και η CaixaBank, 
υπογράφουν τη χρηματοδότηση εταιρειών με 30 δις ευρώ, σε διάστημα ενός έτους. 

• H Torreal, επενδυτική εταιρεία της οικογένειας Abelló, κατέγραψε δύο ξεχωριστές αυξήσεις 
εσόδων και κερδών το 2020, χάρη στις επιχειρήσεις της, τετραπλασιάζοντας τα έσοδα της, που 
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αποκτήθηκαν με αυτό τον τρόπο. Σύμφωνα με λογαριασμούς τα εταιρείας, έκλεισε το 2021 με 
τζίρο 65,2 εκατ. ευρώ, 3% περισσότερα από το προηγούμενο έτος. 

• H εταιρεία Spotify, εισέρχεται στην κόκκινη ζώνη για την Ισπανία, με απώλειες 15.217 ευρώ 
έναντι 81.088 ευρώ, που είχε κερδίσει το 2019. Τα καθαρά της κέρδη μειώνονται κατά 26%, σε 
σύγκριση με το 2018 και 15% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

• Η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών της Μαδρίτης, Recreativos Franco, βγαίνει από την οικονομική 
της ύφεση του 2020, χάρη στην πώληση ενός οικοπέδου της, σημειώνοντας ενοποιημένα κέρδη 
9 εκατ. ευρώ. 

• Η φαρμακευτική βιομηχανία προτείνει στην κυβέρνηση ένα εκπαιδευτικό σχέδιο 1,7 δις ευρώ, 
στο οποίο θα συμμετέχουν 40 εταιρείες, που θα παράγουν σημαντικά φάρμακα. 

• Η ανάκαμψη του Corte Inglés, το πρώτο εξάμηνο του 2021, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
ισχυρή ανάκαμψη των πωλήσεων μόδας. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο τ.έ., οι πωλήσεις 
μόδας αυξήθηκαν κατά 70% στα 1.744 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το 2020. 

• Ο ίδιος όμιλος, προχωρά στην ψηφιακή ανάπτυξη, που έως πέρυσι αντιπροσώπευε το 17% του 
συνόλου των εργασιών της, που ισοδυναμεί σε 1,8 δις ευρώ και είναι πλέον ο ηγέτης στις 
διαδικτυακές πωλήσεις τροφίμων στην Ισπανία. 

• Το διάστημα των εννέα πρώτων μηνών του 2021, οι ισπανικές επιχειρήσεις μείωσαν το χρέος 
τους από την πανδημία, κατά 4,5 δις ευρώ. Ωστόσο, από τις 23 εταιρείες, που γνωστοποίησαν 
τα κέρδη τους, μόνο οι 10 κατάφεραν να μειώσουν το χρέος τους (Telefónica, Naturgy, 
ArcelorMittal), ενώ οι υπόλοιπες το αύξησαν. 

• Η κρατική εταιρεία σιδηροδρομικών υποδομών, Adif, ολοκλήρωσε διακανονισμό, αξίας 112 
εκατ. ευρώ με το πρόγραμμα Next Generation, που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
την σύνδεση της Μαδρίτης με τις γραμμές AVE της Βαρκελώνης και της Βαλένθια. Το έργο θα 
έχει περίοδο εκτέλεσης 36 μηνών. 

• Η κυβέρνηση ενέκρινε την χορήγηση 95 εκατ. ευρώ για τη διάσωση της Artificial (εταιρεία 
τεχνολογίας),  της Grupo Serhs (τουρισμός) και της Reinosa Forgings & Castings (εργοστάσιο 
χάλυβα). 
 

Τουρισμός   

 

• Ο ξενοδοχειακός όμιλος Meliá, μειώνει τις απώλειες, που είχαν προκληθεί  λόγω της πανδημίας 

κατά 65% (166 εκατ.), τους πρώτους 9 μήνες του 2021 και είναι αισιόδοξος για την ανάκαμψη 

της κατάστασης και στις Κανάριες Νήσους και στην Καραϊβική. 

• Οι ξενοδοχειακοί όμιλοι Meliá και Iberostar, στηρίζουν ένα μέρος της ανάκαμψής τους στην 

επιστροφή του τουρισμού από την Kούβα, η οποία άνοιξε τα σύνορά της ύστερα από 20 μήνες, 

στις 15/11. 

• Οι ξενοδοχειακοί όμιλοι Barceló, NH, Roomate μειώνουν τις τιμές τους, με αφορμή την «Black 

Friday», με σκοπό να τονώσουν τη ζήτηση, που είχε ξεκινήσει τους θερινούς μήνες και το 

φθινόπωρο και είχε αρχίσει να εξασθενεί. Συγκεκριμένα, η Barceló προσφέρει εκπτώσεις έως 

και 60% για την εβδομάδα μεταξύ 22 Νοεμβρίου και 1 Δεκεμβρίου. 

• Η Iberia ενσωματώνει την εφαρμογή  «airRM», που δημιουργήθηκε από την εταιρεία Accelye 

για τη διαχείριση των μεταβλητών αεροπορικών ναύλων και τη βελτιστοποίηση των 

αποφάσεων, που σχετίζονται με αυτούς, με βάση την προσφορά και τη ζήτηση. 
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• Η εξαγορά της ισπανικής αεροπορικής εταιρίας Air-Europa από τον όμιλο IAG θα αντιμετωπίσει 

έρευνα από έναν Βρετανικό ρυθμιστικό φορέα, ώστε να εξετάσει κατά πόσο η συμφωνία αυτή 

θα μειώσει τον ανταγωνισμό στην Βρετανία. 

• Το αεροδρόμιο Barajas εφαρμόζει το νέο του σχέδιο για το τρέχον και το επόμενο έτος. Αυξάνει 

τον αριθμό των μηχανημάτων κατά 32% και τον αριθμό του εργατικού δυναμικού κατά 56%. Τα 

αποθέματα υγρής ροής για την αντιμετώπιση του παγετού είναι κατά 20% υψηλότερα από το 

2020 και αυτά των στερεών ροής κατά 67%. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone επέτυχε την αναδιοργάνωση στη διοίκησή της με νέο 

προσωπικό, έτσι ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει καλύτερα στο νέο στρατηγικό της σχέδιο, 

ReStart. 

• H εταιρεία κινητής τηλεφωνίας MásMóvil, και η εταιρεία Digi, επικράτησαν στην σταθερή και 

κινητή τηλεφωνία αντίστοιχα τον μήνα Οκτώβριο, ενσωματώνοντας 18.700 και 10.400 νέες 

γραμμές. H Vodafone και η Telefónica σημείωσαν σημαντική πτώση, σύμφωνα με τα στοιχεία 

της Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC). 

• Η ισπανική εταιρεία τεχνολογίας Minsait, δημιούργησε μια νέα επιχειρηματική μονάδα που 

ονομάζεται Playground, με σκοπό να παρέχει στις εταιρείες πρόσβαση στην τεχνική νοημοσύνη, 

που θα τους επιτρέπει να είναι πιο βιώσιμοι και ανταγωνιστικοί σε ένα περιβάλλον ταχείας 

τεχνολογικής εξέλιξης. 

• Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Telefónica, κέρδισε 706 εκατ. ευρώ, το διάστημα Ιουλίου-

Σεπτεμβρίου και σταθεροποίησε τουρ στόχους της για το υπόλοιπο του 2021. 

• Η ίδια εταιρία επιθυμεί να επιταχύνει την ανάπτυξη της επωνυμίας Ο2, στο πλαίσιο της νέας 

δυναμικής της στον τομέα χαμηλού κόστους. Έτσι αρχίζει να  εμπορεύεται προϊόντα Ο2 στα 

καταστήματα της Movistar, ενισχύοντας το marketing της συγκεκριμένης επωνυμίας. 

• Παράλληλα, ανακοίνωσε την έναρξη της ψηφιοποίησης όλων των τύπων ΜΜΕ. Θα διαθέσει 

στην αγορά το Fusion Digital Pymes, έναν κατάλογο με περισσότερες από 40 λύσεις 

πληροφορικής για εταιρείες με μέγιστο αριθμό 250 εργαζόμενους, που υπερβαίνουν συνολικά 

τους 2,9 εκατ. στην χώρα. 

• Η εταιρεία τεχνολογίας Zazume, συγκεντρώνει 2,5 εκατ. ευρώ για να ψηφιοποιήσει την ενοικίαση 

κατοικιών και να ξεκινήσει τη διεθνή επέκτασή της. 

• Η τεχνική εταιρεία, Técnicas Reunidas, σημείωσε ζημίες 155,8 εκατ. ευρώ, στο τέλος των 

πρώτων εννέα μηνών του έτους, σε σύγκριση με τα 7,3 εκατ. ευρώ κέρδη του 2020 και αναμένει 

βοήθεια από την κρατική εταιρεία βιομηχανικών συμμετοχών (SEPI). 

• Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Másmovil και η Corte Inglés, ενώνουν τις δυνάμεις τους και 

ξεκινούν νέες εμπορικές πρωτοβουλίες για τους πελάτες τους, στον τομέα του συναγερμού. 

• Οι υπεύθυνοι για τις μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνίας, που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία, 

ξεκίνησαν διαδικασία ενοποίησης, λόγω της μείωσης των εσόδων τους, ως απόρροια του 

υψηλού ανταγωνισμού τους. 

• Ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της Ισπανίας μένει στάσιμος και οι επιχειρηματικές επενδύσεις 

βυθίζονται κατά 15% και επιστρέφουν στα στοιχεία του 2017. 
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Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Η εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων, Renault εγκαινιάζει το πρώτο της εργοστάσιο στην Ισπανία 
(Σεβίλλη) και το δεύτερο στην Ευρώπη, αφιερωμένο στην κυκλική οικονομία και με κύριο στόχο 
την επαναχρησιμοποίηση μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. 

• Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellentis, επιδιώκει να ηγηθεί της ηλεκτροκίνησης του ελαφρού 
εμπορικού οχήματος, εγκαινιάζοντας το εργοστάσιο της στο Virgo με την παραγωγή 6 μικρών 
ηλεκτρικών φορτηγών. 

• Τα εργατικά σωματεία και οι εργοδότες της εταιρείας ενοικίασης αυτοκινήτου με οδηγό, 
υπέγραψαν αύξηση μισθού κατά 12% με σκοπό να δώσουν σταθερότητα στο επάγγελμα και να 
προστατεύσουν τα δικαιώματα των οδηγών στη Μαδρίτη, όπου συγκεντρώνεται το 60% της εν 
λόγω δραστηριότητας. Το σχέδιο θα τεθεί σε ισχύ το 2022-2023 και θα επηρεάσει 20.000 
οδηγούς που δραστηριοποιούνται στην πρωτεύουσα. 

• Η παραγωγή αυτοκινήτων είναι χαμηλότερη από ό,τι του 2020, λόγω της κρίσης των μικροτσίπ. 
Έως τώρα, η μείωση της παραγωγής σε σχέση με το 2020, είναι 2,5% και 26,7%, σε σχέση με 
το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων. 

• Το εργοστάσιο της Volkswagen στο Landaben προετοιμάζεται για τη μεταφορά ενός ηλεκτρικού 
μοντέλου αυτοκινήτου της στη Ναβάρα της Ισπανίας. 
 

Ακίνητα και Κατασκευαστικές 

 

• Η  Blackstone έχει θέσει προς πώληση 3.100 ακίνητα στην Ισπανία, που προορίζονταν για 

εκμίσθωση, αξίας 361 εκατ. ευρώ. 

• Η Ισπανική κατασκευαστική εταιρεία OHLA κέρδισε 57,3 εκατ. ευρώ τους πρώτους 9 μήνες του 

2021 και ανέβασε στο 30% τον αριθμό των προσλήψεων. 

• Το 12% των κατοικιών, που προσφέρονται προς πώληση και σχεδόν το 1/3 των κατοικιών που 

ανακοινώθηκαν ότι θα ενοικιαστούν, υπερβαίνουν τον μελλοντικό στεγαστικό νόμο, σύμφωνα με 

τον οποίο μπορεί να υποστούν κυρώσεις, επειδή είναι κενές. Μετά από μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο οι δήμοι θα μπορούν να κάνουν προσαύξηση στο φόρο ακίνητης περιουσίας έως και 50%. 

Το συγκεκριμένο μέτρο έχει ως στόχο την μείωση των τιμών των ενοικίων, που θεωρείται ότι έχουν, 

κατά γενική ομολογία, αυξηθεί υπερβολικά τα τελευταία χρόνια. 

• Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), η πώληση κατοικιών εκτινάχθηκε 

σε 40,6% τον Σεπτέμβριο του 2021, σε σχέση με το 2020. 

• Η ασφάλιση της μη καταβολής ενοικίου περιορίζεται πλέον σε νέους, με εισόδημα έως 23.720 

ευρώ, ετησίως, οι οποίοι έχουν ισχύον συμβόλαιο μίσθωσης και απόδειξη ότι βρίσκονται σε 

κατάσταση ευπάθειας ή οικονομικής δυσκολίας. 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας  

 

• Οι εξαγωγές πορτοκαλιών της Ανδαλουσίας μειώθηκαν κατά 11% τόσο σε ποσότητα όσο και σε 

αξία, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο συγκομιδής.  
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Τρόφιμα  

 

• Η αύξηση των τιμών των πρώτων υλών, του ηλεκτρικού ρεύματος και των μεταφορών, οδηγεί σε 
αύξηση του επιπέδου του πληθωρισμού, οδηγώντας τον στο 5% τον Οκτώβριο αυτού του έτους 
(το υψηλότερο ποσοστό από το 1992). 

• Η Danone, κατέγραψε το έτος της πανδημίας το καλύτερο επίπεδο πωλήσεων της στην Ισπανία 
από το 2017, φτάνοντας σε τζίρο τα 790 εκατ. ευρώ, με 3% αυξημένα έσοδα στην ισπανική 
θυγατρική της. 

• Η Βραζιλιάνικη εταιρεία JBS, έγινε ο βασικός μέτοχος της Biotech Foods, επενδύοντας 56 εκατ. 
ευρώ. Αναμένεται να κατασκευαστεί και η πρώτη βιομηχανική μονάδα στην Ισπανία με 
καλλιεργημένο κρέας που προέρχεται από ζωικά κύτταρα και δεν απαιτεί σφαγή ζώων. 

• Τα εργατικά σωματεία ματαιώνουν την απεργία στις κρεατοβιομηχανίες, μετά από συμφωνία που 
επιτεύχθηκε με τους εργοδότες, η οποία προβλέπει αύξηση των μισθών, κατά 3%, το 2021 και 
κατά 2,27% το 2022. 
 

Άλλα Θέματα 
 

• Οι Γενικοί Προϋπολογισμοί του Κράτους της Ισπανίας για το 2022 υπερψηφίστηκαν από την Κάτω 
Βουλή με 188 ψήφους υπέρ και αναμένεται η ψήφισή τους από την Γερουσία έως και το τέλος του 
έτους. 
 
 

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/ 

 
Δεν παρατηρούνται σημαντικές εμπορικές εκθέσεις κατά τον μήνα Δεκέμβριο στην 

Ισπανία 

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

