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Oικονομικές Εξελίξεις 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης και Μετανάστευσης σχεδίασε ένα νέο μοντέλο 
συνταξιοδοτικού προγράμματος, με βασική προϋπόθεση να περιλαμβάνει και τους 
αυτοαπασχολούμενους και τους εργαζόμενους των ΜΜΕ.  

• Το ελάχιστο τέλος εισφοράς για τους αυτοαπασχολούμενους ανέρχεται σε 284 ευρώ το μήνα 
και υπάρχει πρόβλεψη για αύξηση των ελάχιστων βασικών εισφορών, κατά 1,7%, για το 2022. 

• H κυβέρνηση συνασπισμού PSOE-Unidas Podemos μειώνει, κατά 5%, το ποσοστό έκπτωσης 
στα ενοίκια, ώστε να αυξήσει τον αριθμό των δικαιούχων της επιδότησης ενοικίων. 

• Το δημόσιο χρέος στην Ισπανία αυξάνεται τον Αύγουστο, κατά 3,243 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας το 
1,4 δις και παραμένοντας πάνω από το 121% του ΑΕΠ.  

• Η κρατική Εταιρία Βιομηχανικών Συμμετοχών (SEPI) θα ενισχύσει, με 800 εκατ. ευρώ, 9 εταιρίες, 
πριν από το τέλος του 2021. 

• Το Υπουργείο Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης έχει 6 δις ευρώ, σε εκκρεμείς εισπράξεις για 
φορολογικά εγκλήματα, γεγονός που πυροδότησε την έκδοση νέου νόμου κατά της απάτης και 
την μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα, ώστε να εξετάζει μέτρα για τη διασφάλιση της 
είσπραξης των οφειλόμενων. 
 
 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex 35 έκλεισε στις 9.057,7 μονάδες, σημειώνοντας μηνιαία άνοδο  
της τάξης του 2,97%.  

• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου στο τέλος Οκτωβρίου, ήταν 0,477%. 
 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Τράπεζες 

 

• Το ένα τέταρτο των υπηρεσιών των τραπεζών στην Ισπανία γίνεται ψηφιακά. Έως πρότινος, η 
δραστηριότητά τους επικεντρωνόταν στους τρόπους πληρωμής, ωστόσο, ήδη ξεκίνησαν να 
δραστηριοποιούνται στους λογαριασμούς μισθοδοσίας και επίκειται και στις πιστωτικές 
προσφορές. 

• Η ισπανική εταιρία παροχής υπηρεσιών πληρωμών, Bizum,αναμένεται να κλείσει το 2021, με 
20 εκατ. χρήστες, διπλασιάζοντας τα κεκτημένα της σε σχεδόν 1,5 χρόνο. 

• Η Τράπεζα Santander Consumer, εγκαινιάζει το Simpli-fi, μία πλατφόρμα, που παρέχει 
πληροφορίες για τη λήψη οικονομικών αποφάσεων και τον καλύτερο έλεγχο των οικονομικών 
πόρων τόσο για τους πελάτες της, όσο και για τον υπόλοιπο κόσμο. 
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• Η τράπεζα Kutxabank, αποφάσισε να μεταφέρει τις καταθέσεις από την BNP Paribas, στην 
Cecabank, μεταφέροντας συνολικά 3,815 δις ευρώ. 

• Η Caixabank πρωτοστατεί και έχει ηγετική μορφή στη βιώσιμη χρηματοδότηση στην ισπανική 
τραπεζική αγορά, χορηγώντας 7,2 δις ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2021, σχεδόν τα διπλάσια 
από το 2020, για τον σκοπό αυτό. 

• Η ίδια ενισχύει την τεχνολογική θυγατρική της με περισσότερο προσωπικό και νέα διοίκηση, 
εισάγοντας 1.000 νέους υπαλλήλους σε διάστημα 2 ετών. 

• H τράπεζα Santander, σημείωσε κέρδη, ύψους 5,849 δις ευρώ, τους πρώτους 9 μήνες του 2021, 
κλείνοντας τον χρόνο με μεγέθη πολύ κοντά στα αντίστοιχα της προ Covid-19 εποχής. 

Ενέργεια 

 

• Η Κυβέρνηση ενέκρινε σχέδιο, που θα περιορίσει προσωρινά τις αυξήσεις στον χώρο της 
ενέργειας, μειώνοντας το ΦΠΑ στο 10%, αναστέλλοντας το φόρο του 7% στην παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας και κάνοντας έκπτωση στο φόρο ηλεκτρικής ενέργειας στο 0,5%. 

• H παγκόσμια εταιρεία ενέργειας, Repsol, εγκαινιάζει επενδυτικό σχέδιο, αξίας 2,549 δις ευρώ 
σε έργα πράσινου υδρογόνου. 

• Το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης ανακοίνωσε νέα δημοπρασία για την κατανομή έργων 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία προβλέπει την απονομή επιπλέον 3.300 MW. 

• Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Galp υπέγραψαν συμφωνία χρηματοδότησης, ύψους 
735 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή σταθμών ηλιακής ενέργειας και φόρτισης ηλεκτρικών 
οχημάτων σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο. 

• H εταιρεία Enagás, διεθνής ηγέτης στις υποδομές φυσικού αερίου, μειώνει τα κέρδη της, κατά 
12%, στα 307,3 εκατ. ευρώ, λόγω του νέου κανονιστικού της πλαισίου. 

Εργασία 

 

• Η τράπεζα Sabadell αποφάσισε να μειώσει των αριθμό των απολύσεων σε 1.380. 

• Η τράπεζα Unicaja σχεδιάζει την απόλυση 1.513 εργαζομένων και το κλείσιμο 395 γραφείων 
της, κατόπιν της συγχώνευσής της με την εταιρία Liberbank. 

• H ισπανική τράπεζα Unicaja, λόγω της συγχώνευσής της με την Liberbank, προσφέρει πρόωρη 
συνταξιοδότηση για τους εργαζομένους ηλικίας μεταξύ 57 και 63 ετών, οι οποίοι θα λάβουν έως 
και το 52% του μισθού τους. 

• Αν και ο αριθμός των εργαζομένων με προσωρινή σύμβαση εργασίας, μειώθηκε κατά 13%,  
είναι ακόμα υψηλός φτάνοντας στους 208.000. 

• Η Ένωση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας (USCA), κατακρίνει την απόφαση της Enaire για τις 
αναγκαίες συνταξιοδοτήσεις στα 65 και της δίνει περιθώριο 30 ημερών για να αναθεωρήσει. 

• H ασφαλιστική Liberty ήδη πώλησε την έδρα της στη Μαδρίτη και μείωσε στο ήμισυ τον χώρο 
που προορίζεται για το εργατικό δυναμικό, εκμεταλλευόμενη την τηλεργασία υπαλλήλων. 

• H κυβέρνηση προτείνει τον περιορισμό των προσωρινών συμβάσεων στο 15% του εργατικού 

δυναμικού, ως μέτρο για την καταπολέμηση της κατάχρησης των προσωρινών προσλήψεων.  

• H εταιρεία κινητής τηλεφωνίας Vodafone μειώνει τον αριθμό των απολύσεων της σε 442, 

συμφωνεί με τις συνταξιοδοτήσεις από τα 55 έτη, και δίνει 50 μέρες αποζημίωσης και ένα 

μπόνους 6.000 ευρώ, για όσους έχουν ακαθάριστο σταθερό ετήσιο μισθό από 30.000 ευρώ και 

κάτω. 
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Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η Ισπανική πολυεθνική Ferrovial καινοτομεί στο Λονδίνο με ένα πρωτοποριακό δίκτυο 5G, 
ενισχύοντας τη θέση της ως ηγέτιδα στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κατασκευαστικού τομέα. 

• H ισπανική εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων, Aena, ξεκίνησε την διαδικασία ενσωμάτωσης ενός 
νέου συνεργάτη, για την αναβάθμιση της επιμελητείας του αεροδρομίου της Μαδρίτης Barajas. 

• Ο όμιλος Carrefour έφτασε σχεδόν τα 1.000 καταστήματα στην Ισπανία, διπλασιάζοντας τον 
αριθμό του, σε μόλις δύο χρόνια. 

• Η εταιρία Netflix, αυξάνει την μηνιαία τιμή συνδρομής στην Ισπανία 8,3-12,5%, ανάλογα με το 
πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο κάθε χρήστης, δικαιολογώντας την πρωτοβουλία της με το 
γεγονός ότι οι υπηρεσίες της είναι βελτιωμένες, συγκριτικά με άλλα χρόνια. 

• H ασφαλιστική εταιρία Fénix ενσωματώθηκε στην Allianz Direct, κατόπιν πρωτοβουλίας της 
τελευταίας, δίνοντας τέλος στα 157 χρόνια λειτουργίας της και απορροφώντας όλους τους 
εργαζομένους της. 

• Ο όμιλος μηχανικών του Πριγκιπάτου των Αστουριών (TSK), που ειδικεύεται στον σχεδιασμό 
και την κατασκευή έργων PVC, έλαβε επιχορηγήσεις αξίας 520 εκατ. ευρώ για να στηρίξει την 
αναπτυξιακή του στρατηγική. 

• Οι κύριες εταιρίες καπνού αυξάνουν τις τιμές σε σχεδόν 200 ετικέτες τσιγάρων μέσα σε έναν 
μήνα, πραγματοποιώντας την μεγαλύτερη αύξηση τιμών εδώ και 4 χρόνια. 

• Το Αμερικάνικο Ταμείο Silver Lake εξαγόρασε την BC, μία από τις μεγαλύτερες ισπανικές 
εταιρίες στην Ευρώπη, στη διαχείριση ενυπόθηκων υποθέσεων. 

• Οι εταιρίες, που εξειδικεύονται σε υπηρεσίες ελέγχου, δημιουργούν περίπου 2.000 νέες θέσεις 
εργασίας κατά τη διάρκεια του 2020, εκ των οποίων οι 64% αντιστοιχούν σε νεοεισερχόμενους 
φοιτητές. 

• H εμπορική αλυσίδα Mango έκλεισε το 2020, με συνολική ζημιά 207 εκατ. ευρώ.  

• Η σιδηροδρομική επιχείρηση ILSA, αναθέτει στην Hitachi Rali, παγκόσμιο πάροχο 
σιδηροδρομικών λύσεων σε τροχαίο υλικό, την φροντίδα 20 τρένων της στην Ισπανία, έναντι 
737 εκατ. ευρώ. 

• O ισπανικός επιχειρηματικός όμιλος Ezentis, θέλοντάς να εστιάσει στην αναπτυξιακή της πορεία 
στην Ευρώπη, επιμένει στην πώληση των θυγατρικών της στην Αμερική, μετά τη διάλυση της 
Yun Capital. 

• Η εταιρεία εφοδιαστικής αλυσίδας Ontime, ενσωματώνει την εταιρία εμπορικών μεταφορών 
Acotral, με κύκλο εργασιών 600 εκατ. ευρώ και στόχο την εδραίωση ως μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρίες εφοδιασμού στην χώρα. 

Τουρισμός   

 

• Η ισπανική αεροπορική εταιρία Vueling αποφάσισε να προσθέσει 32 νέες πτήσεις σε δέκα 

χώρες, που θα αναχωρούν από το αεροδρόμιο Paris Orly εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία σε 

κάποια δρομολόγια της Air France. 

• Ναυτιλιακές ισπανικές εταιρίες αυξάνουν τις κρουαζιέρες τους από την Ισπανία, λόγω της 

μεγάλης τουριστικής ζήτησης. 

• Η Ένωση Αεροπορικών Εταιριών ( ALA), επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι οι αεροπορικές 
εταιρίες έχουν προβεί σε προβλέψεις, για κατά 2% περισσότερες πτήσεις από το 2019, υπάρχει 
μείωση του αριθμού των ταξιδιωτών.  
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• Η ξενοδοχειακή εταιρία Palladium, μηνύει την Deutsche Bank για αμέλεια, στη διαχείριση 
επενδύσεων σε παράγωγα. Η τράπεζα στο παρελθόν έχει μηνυθεί και από άλλες ισπανικές 
εταιρείες για τον ίδιο λόγο. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• O ισπανικός πολυεθνικός επιχειρηματικός όμιλος ενέργειας, Red Eléctrica, προχωράει στην 
πώληση της Reintel, του μεγαλύτερου προμηθευτή οπτικών ινών στην Ισπανία, έχοντας ήδη 
επτά προσφορές στο τραπέζι. 

• Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές στους τομείς των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας, 

έφτασαν την αξία του 1 τρις ευρώ, με την εξαγορά της Afterpay και την πώληση της Wanermedia 

στη Discovery να συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες σε αξία, σχεδόν διπλάσια από αυτή του 

2020. 

• Η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC) επιτρέπει στην ισπανική εταιρία 

διαχείρισης σιδηροδρομικών υποδομών, Adif, να διανοίξει μία νέα επιχειρηματική περιοχή, 

επιτρέποντάς της να ενοικιάσει την υποδομή της σε άλλες τηλεπικοινωνίες, ώστε να αναπτύξουν 

δίκτυα οπτικών ινών, αποτελώντας και για την ίδια, μία επιπλέον πηγή εσόδου. 

• Η κυβέρνηση προωθεί ένα σχέδιο ανάπτυξης δικτύων 5G, το οποίο προβλέπει την ανακαίνιση 

14.500 χώρων, για τη νέα γενιά κινητών, με προϋπολογισμό 1,405 δις ευρώ. 

• Η ισπανική κβαντική υπολογιστική επιχείρηση Multivase Computing, συγκεντρώνει ένα ποσό 10 

εκατ. ευρώ για να ερευνήσει και να αναπτύξει την κβαντική πληροφορική σε μία πληθώρα 

βιομηχανιών. 

• H εταιρία τεχνολογικής ανάπτυξης, Orizon, μελετάει στρατηγικές, με σκοπό να αυξήσει τον κύκλο 

εργασιών της και να βγει στο εξωτερικό, φτάνοντας τα 100 εκατ. ευρώ το 2026. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Η Κυβέρνηση της Ισπανίας χρηματοδοτεί, με 50 εκ. ευρώ, επιχειρήσεις με μεγάλο στόλο 
αυτοκινήτων, για την αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων. 

• H ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία, SEAT, επισπεύδει το σχέδιο της για ηλεκτρικά αυτοκίνητα 
στην Βαρκελώνη. 

• Η ισπανική εταιρία πετρελαίου, Cepsa, ακυρώνει τα σχέδιά της για την πώληση των πρατηρίων 
καυσίμων της. 

• H έλλειψη ημιαγωγών και επεξεργαστών, βυθίζει την παραγωγή οχημάτων κατά 32% τον 
Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα του ίδιου έτους, σύμφωνα με την Ισπανική 
Ένωση Ακινήτων και Οχημάτων (Anfac). 
 

Ακίνητα και Κατασκευαστικές 

 

• Η κτηματομεσιτική εταιρία Merlin πρότεινε την μετατροπή των καταστημάτων σε δρόμους με 

χαμηλή κίνηση και των γραφείων σε κτήρια κακής ποιότητας σε κατοικήσιμα σπίτια, σε μία 

προσπάθεια εναντίωσης στα μέτρα ελέγχου των ενοικίων στην χώρα. 
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• H χρηματοπιστωτική τράπεζα Santander, μαζί με την νέα της κτηματομεσιτική εταιρία, RetailCO, 
που διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία των πρώην καταστημάτων της, μετατρέπουν σε 
κατοικίες προς ενοικίαση, τους χώρους των κλειστών πλέον κεντρικών γραφείων της. 

• H εταιρία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Sareb ή η «κακή» τράπεζα της Ισπανίας, 
ανακάμπτει από την πανδημία και επιταχύνει την αποπληρωμή του χρέους της, ύψους 50,7 δις 
ευρώ από το 2012, εξοφλώντας περισσότερο από 1 δις ευρώ. 
 
 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας  

 

• Η ανεργία στον γεωργικό τομέα έφθασε το 17,3% το τρίτο τρίμηνο τ.έ., αυξανόμενη κατά 28.700 
ανέργους, σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο. Σε ετήσια βάση, η ανεργία του γεωργικού 
τομέα μειώθηκε κατά 6,45%. 

• Οι εξαγωγές τομάτας της Ισπανίας μειώθηκαν, κατά 20%, το 2020, σε σύγκριση με το 2016 στους 
613 χιλ. τόνους.  

Τρόφιμα  

 

• O ρυθμός εξαγωγών της Ισπανίας σε χοιρινό κρέας πέφτει κατακόρυφα, λόγω της ταχείας 
ανάκαμψης της Κίνας, από την επιδημία των χοίρων, που την μάστιζε τα 2 τελευταία χρόνια. 

• Η Gorillas, που ανήκει στην ισπανική Glovo, ανακοινώθηκε ως μία από τις πιο γρήγορες εταιρίες 
παράδοσης οικιακών τροφίμων στην Ευρώπη,  

• Η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC), ενέκρινε την εξαγορά των 
σουπερμάρκετ Sánchez Romero, από τον όμιλο Corte Inglés. 
 
 

Άλλα Θέματα 
 

• H κυβέρνηση ετοιμάζει έναν νέο στεγαστικό νόμο, ο οποίος προστατεύει τους ιδιοκτήτες 
κατοικιών από τυχόν καθυστερήσεις κατασκευής των σπιτιών τους. Προβλέπεται αποζημίωση 
των πελατών, σε περίπτωση που καθυστερήσει η εργασία, ενώ τα ποσά και οι τόκοι που 
καταβάλουν οι αγοραστές θα καλύπτονται από ασφαλιστικά συμβόλαια.  

• Το Υπουργείο Άμυνας, ενέκρινε σύμβαση έναντι 166 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή υποβρυχίου 
παρεμβατικού σκάφους στο ναυπηγείο της Navantia Puerto Rea, το οποίο θα δημιουργήσει 
1.100 θέσεις εργασίας, σε χρονικό διάστημα 3,5 χρόνων. 
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Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  

Διεθνής Έκθεση Επικοινωνιών Critical Communications World 
3-5 Νοεμβρίου 2021 

Ifema, Μαδρίτη 
 

Διεθνής Έκθεση Άμυνας και Ασφάλειας FEINDEF 
3-5 Νοεμβρίου 2021 

Ifema, Μαδρίτη 
 

Διεθνές Συνέδριο Νοσοκομείων IHF Barcelona 
8-11 Νοεμβρίου 2021 

Fira Montjuïc, Βαρκελώνη 
 

Διεθνής Έκθεση Ενέργειας και Περιβάλλοντος Genera 
16-18 Νοεμβρίου 2021 

Ifema, Μαδρίτη 
 

Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας Πόλεων SmartCity 
16-18 Νοεμβρίου 2021 

Fira Barcelona, Gran Vía, Βαρκελώνη 
 

Διεθνής Έκθεση Κλιματισμού και Ψύξης Climatización y Refrigeración 
16-19 Νοεμβρίου 2021 

Ifema, Μαδρίτη 
 

Διεθνείς Εκθέσεις Βιομηχανικής Ανάπτυξης και Αυτοματοποίησης  
Metal Madrid, Composites Madrid, Robomática Madrid 

17-18 Νοεμβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 
Διεθνής Έκθεση Τεχνολογίας Συσκευασίας EMPACK 

24-25 Νοεμβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 
Διεθνής Έκθεση Αυτοματισμού Εφοδιαστικής Αλυσίδας Logistcs & Automation 

24-25 Νοεμβρίου 2021 
Ifema, Μαδρίτη 

 
Διεθνής Έκθεση για τις Πισίνες Piscina & Wellness Barcelona 

29 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2021 
Fira Barcelona, Gran Vía, Βαρκελώνη 

 
Διεθνής Έκθεση Συνεδριακού Τουρισμού IBTM World 2021 

30 Νοεμβρίου-2 Δεκεμβρίου 2021 
Fira Barcelona, Gran Vía, Βαρκελώνη 
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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/

