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Τα νέα μέτρα που εισήγαγε η Δήμαρχος Μαδρίτης κα Μ. Καρμένα, εν μέσω της
εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, αναφορικά με την ελάττωση της κυκλοφορίας
των οχημάτων στην πρωτεύουσα, στο πλαίσιο μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης,
αναμένεται ότι θα προκαλέσουν γενικότερη πτώση στην κινητικότητα των καταναλωτών
στα εμπορικά καταστήματα, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια κατά 40%.
Ο τομέας της κοινωνικής ασφάλισης της Ισπανίας μετρά 47.500 λιγότερα άτομα,
καταγράφοντας τα χειρότερα στατιστικά στοιχεία από το έτος 2013, ενώ η λήξη της
τουριστικής περιόδου οδήγησε στην απώλεια 105.000 θέσεων εποχιακής εργασίας για το
μήνα Νοέμβριο 2018.
Στις 21 Δεκεμβρίου 2018, εγκρίθηκε, από το ισπανικό Υπουργικό Συμβούλιο, η αύξηση του
κατώτατου μισθού στα 900 ευρώ, γεγονός που θα επηρεάσει 1,3 εκατ. εργαζομένους, εκ
των οποίψν 57% είναι γυναίκες.
Η αυτόνομη κοινότητα της Ισπανίας Ανδαλουσία, σημειώνει αισθητή καθυστέρηση σε
πολλούς τομείς αναλογικά με την υπόλοιπη Ισπανία. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της
ανεργίας των νέων στην περιοχή ξεπερνά το 40% και των γυναικών το 37%. Επίσης, το
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της αυξάνεται με πιο αργό ρυθμό από εκείνο της υπόλοιπης
Ισπανίας. Ωστόσο, η Ανδαλουσία έρχεται τέταρτη στην κατάταξη των κοινοτήτων που
δέχονται τους περισσότερους τουρίστες (9,3 εκατ. τον χρόνο).
Το ποσοστό της ανεργίας στην Ισπανία, εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών, φθάνει τα
3.252.867 άτομα, σημειώνοντας μείωση της τάξεως του 6,37% σε ετήσια βάση, κατά
221.414 άτομα. Η ανεργία στους άνδρες είναι 1.342.941 άτομα, ήτοι 0,24% λιγότερο από
το 2017, ενώ οι άνεργες γυναίκες είναι 122.722 άτομα, ήτοι 4,91% λιγότερο από το
περασμένο έτος.
Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι 2 δις ευρώ θα δοθούν στον τομέα της εργασίας,
ούτως ώστε να εξέλθουν από την ανεργία 168.000 νέοι άνθρωποι έως και το 2021.
Το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Κοινότητας της Ανδαλουσίας παραμένει χαμηλότερο
αναλογικά με άλλες κοινότητες. Ενδεικτικά, το ποσοστό ανεργίας στην εν λόγω κοινότητα
τοποθετείται στο 22,85%, τη στιγμή που το μέσο ποσοστό για όλη την Ισπανία είναι
14,55%.
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Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Día σημείωσε αισθητή μείωση στο ισπανικό χρηματιστήριο κατά
6%, καταγράφοντας ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στο ιστορικό της. Η τιμή των
μετοχών της έκλεισε στα 0.661 ευρώ, εντός του Δεκεμβρίου 2018, σημειώνοντας πτώση
κατά 65%.
Τα κέρδη των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα
της βιομηχανίας, της υλικοτεχνικής υποστήριξης και της εφοδιαστικής αλυσίδας, αυξήθηκαν
κατά 59,5% μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2018, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του
2017, ως αποτέλεσμα της πώλησης στοιχείων του ενεργητικού τους.
Η ισπανική κυβέρνηση σχεδιάζει να αναδιαμορφώσει το αεροδρόμιο Casarrubidos del
Monte, το οποίο τοποθετείται στο Τολέδο. Η συνολική επένδυση θα έχει κόστος ύψους 148
εκατ. ευρώ και αναμένεται να προσελκύσει το συνολικό ποσό των 1.950 εκατ. ευρώ, σε
διάστημα 25 ετών από ξένους επενδυτές.
Οι μετοχές των εταιριών στο ισπανικό χρηματιστήριο φθάνουν σε συνολική αξία τα 30.000
εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας άνοδο κατά 4%, αναλογικά με την αντίστοιχη αξία τους
εντός του 2017, που βρισκόταν στα 28.225 εκατ. ευρώ.
Η πλειονότητα των εισηγμένων εταιρειών στο ισπανικό χρηματιστήριο αύξησαν την
ονομαστική αξία των μετοχών τους ενός του 2018, εκτός από τις ισπανικές εταιρείες
Mediaset, Día, Acerinox και Melía.
Ο δείκτης Ibex 35 σημειώνει πτώση κατά 2,9% σε εβδομαδιαία βάση, παρουσιάζοντας τη
χαμηλότερη επίδοση εντός των τελευταίων δύο μηνών. Συγκεκριμένα, στις 6 Δεκεμβρίου
2018 σημείωσε τη χειρότερη απόδοση από τον Οκτώβριο του 2017.
Η ισπανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Día πρόκειται να ενισχύσει τη βιωσιμότητά της, μέσω
της επένδυσης κεφαλαίων ύψους 600 εκατ. ευρώ έως το πρώτο τρίμηνο του 2019, με τη
συνδρομή της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley.
Το ισπανικό χρηματιστήριο σημείωσε σημαντική πτώση της τάξεως του 1,76% κατά τη
διάρκεια του προηγούμενου μήνα, αγγίζοντας τα επίπεδα του Μαΐου του 2016, πέφτοντας
στις 8.700 μονάδες.

Επιχειρηματικές εξελίξεις

Τράπεζες





Η ισπανική τράπεζα CaixaBank έχει καταθέσει ένα συνετό σχέδιο για την περίοδο 20192021 με σκοπό να ενισχύσει την πίστη των επενδυτών, εκ των οποίων 64,3% υπολογίζεται
ότι θα αγοράσουν μετοχές αξίας 4,44 ευρώ. Η τράπεζα CaixaBank μαζί με την Bankinter
σημείωσαν τη μικρότερη πτώση εντός του 2018.
Η ισπανική τράπεζα Sabadell εξετάζει το ενδεχόμενο να πουλήσει ή να συγχωνεύσει τη
θυγατρική της εταιρεία TSB με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, εντός δύο ετών, κατόπιν
εξέτασης της αποδοτικότητας της επιχείρησης και του πιθανού αντίκτυπου του Brexit.
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Το Ηνωμένο Βασίλειο εξήγγειλε πρόστιμο προς την ισπανική τράπεζα Santander, ύψους
36,4 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της παράλειψής της να μεταφέρει στους δικαιούχους εγκαίρως τα
χρήματα από λογαριασμούς ατόμων που δεν είναι εν ζωή, τα οποία άγγιζαν τα 200 εκατ.
Η ισπανική τράπεζα Sabadell σημείωσε πτώση κατά 38% εντός του 2018 και
συγκαταλέγεται στις τράπεζες με τις χειρότερες επιδόσεις του δείκτη Ibex 35. Η πτώση της
ξεπερνάει ακόμη και την αντίστοιχη του έτους 2008 που βρισκόταν στο 34,5%.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην αναχρηματοδότηση
μέρους του χρέους της ισπανικής επιχείρησης Día έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018. Η
αναχρηματοδότηση θα αγγίξει τα 200 εκατ. ευρώ.
Η ισπανική τράπεζα BBVA θα προβεί στην πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου της που θα
συμπεριλαμβάνει δάνεια ύψους 1,490 εκατ. ευρώ προς το καναδικό συνταξιοδοτικό ταμείο.
Υπολογίζεται ότι η ενέργεια αυτή θα έχει θετικό αντίκτυπο για την τράπεζα που
υπολογίζεται στα 150 εκατ. ευρώ.
Η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας επικύρωσε ένα νέο νόμο με σκοπό τη δημιουργία ενός
μηχανισμού αντιμετώπισης μίας ενδεχόμενης συστημικής κρίσης. Θα πρέπει να σημειωθεί
ότι
η Ισπανία και η Ιταλία ήταν οι μόνες Ευρωπαϊκές χώρες χωρίς μηχανισμό
αντιμετώπισης τραπεζικής κρίσης το 2008.
Ενέργεια













Στο πλαίσιο μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η Δήμαρχος Μαδρίτης Μ. Καρμένα θα
προβεί στην υλοποίηση ενός σχεδίου, σύμφωνα με το οποίο η κυκλοφορία των οχημάτων
στο κέντρο της Μαδρίτης θα επιτρέπεται μόνο στους μόνιμους κατοίκους και στα μέσα
μαζικής μεταφοράς. Τα νέα μέτρα αναμένεται να μειώσουν την ατμοσφαιρική ρύπανση
κατά 40%.
Η ισπανική επιχείρηση ενέργειας Iberdrola αποφάσισε την πώληση σε ποσοστό 90% του
θερμοηλιακού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ενέργειας, τον οποίo διαθέτει στην πόλη
Puertollano, προς την ισπανική εταιρεία ENCE Energia y Celulosa για 181,1 εκατ. ευρώ.
Τα μεγάλα επενδυτικά ταμεία τείνουν να επενδύουν τεράστια ποσά στον ενεργειακό τομέα
της Ισπανίας, τα οποία αγγίζουν τα 19 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, οι ισπανικές εταιρείες
Iberdrola, Siemens Gamesa, Acciona, Audax, Solaria και Endesa συγκεντρώνουν τα
μεγαλύτερα ποσά. Η οικονομική απόδοση των εταιρειών αυτών προβλέπεται ότι θα
αυξηθεί κατά 17,4% εντός του 2019.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola πρόκειται να συμπεριληφθεί σε εκείνες τις εταιρείες
που είναι δώδεκα στο σύνολο τους και στηρίζουν περισσότερο τις νεοφυείς επιχειρήσεις.
Είναι η μόνη ισπανική ενεργειακή εταιρεία που ανήκει σε αυτή τη κατηγορία.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Repsol έχει προβεί στην επέκταση των εργασιών της στο
Περού, μέσω της θυγατρικής της La Pampilla, προβαίνοντας σε επένδυση ύψους 175 εκατ.
ευρώ, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να μειώσει το χρέος της, το οποίο έχει αυξηθεί
κατά 30% εντός του 2018, αγγίζοντας τα 1.118 δις δολ. ΗΠΑ.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, δύο στα τρία αυτοκίνητα που πωλούνται στην Ισπανία
είναι ηλεκτρικά. Συγκεκριμένα, το ποσοστό των ηλεκτρικών αυτοκινήτων που κυκλοφορούν
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στην ισπανική αγορά έχουν αυξηθεί κατά 40,8% από το 2017 και κατά τους πρώτους
έντεκα μήνες του 2018 πουλήθηκαν 4.630 ηλεκτροκίνητα οχήματα.
Η ισπανική κυβέρνηση, στο πλαίσια των μέτρων που λαμβάνει κατά της κλιματικής
αλλαγής, έχει επενδύσει σε ηλιακά πάνελ 4.000 MW, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το 2019 έως και το 2030.
Εργασία














Ο Ισπανός Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας, κ. Οκτάβιο Γρανάδο απέρριψε την πρόταση
αύξησης του ορίου συνταξιοδότησης, το οποίο επρόκειτο να οριστεί στην ηλικία των 67
ετών και δήλωσε ότι θα προβεί σε τροποποίηση των συντάξεων χηρείας, στο πλαίσιο
σχεδίου βιώσιμης κοινωνικής ασφάλισης.
Σύμφωνα με νέα στοιχεία, 140.000 Ισπανοί μισθωτοί άλλαξαν τόπο εργασίας εντός της
χώρας από το 2017. Συγκεκριμένα η κινητικότητα στην εργασία φθάνει το 11,2% σε ετήσια
βάση, με την Κοινότητα της Μαδρίτης να προσελκύει τους περισσότερους εργαζομένους
και την Κοινότητα της Ανδαλουσίας να χάνει τους περισσότερους.
Η αύξηση του κατώτατου μισθού σε 900 ευρώ που τέθηκε σε ισχύ την 01 Ιανουαρίου 2019,
αναμένεται να επηρεάσει θετικά 1.370.000 εργαζομένους, εκ των οποίων το 43% είναι
άνδρες και το 56% είναι γυναίκες και εργάζονται κατά κύριο λόγο στον τομέα του εμπορίου.
Το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία που αφορά άτομα μικρότερα των 25 ετών μειώθηκε
στα 9.739 άτομα, αναλογικά με τον προηγούμενο μήνα. Αναφορικά με τα άτομα που είναι
25 ετών και άνω, το ποσοστό ανεργίας αυξάνεται κατά 7.903 άτομα, κατά 0,27%
περισσότερο.
Το καταγεγραμμένο ποσοστό ανεργίας στις επτά ισπανικές αυτόνομες κοινότητες έχει
σημειώσει μείωση. Συγκεκριμένα, στη Μαδρίτη κατά 5,9%, στην Ανδαλουσία 4,3%, στην
Κοινότητα της Βαλένθια κατά 3,52% και στην Καστίλλη Λα Μάντσα κατά 3,50%. Ωστόσο,
στις Βαλεαρίδες Νήσους, την Καταλονία και τις Κανάριες Νήσους αυξήθηκε κατά 9,6%,
3,2% και 1,8% αντίστοιχα.
Στον τομέα της βιομηχανίας, ο αριθμός των ανέργων ατόμων μειώθηκε κατά 1.448 άτομα,
κατά 0,51%, στον τομέα της γεωργίας και της αλιείας κατά 370 άτομα, ήτοι κατά 0,25% και
στον τομέα των κατασκευών κατά 155 άτομα, κατά 0,06%. Αντιθέτως, ο αριθμός των
ανέργων ατόμων αυξήθηκε κατά 8.092 άτομα, κατά 0,36%.
Ο συνολικός αριθμός των συμβάσεων εργασίας που συνάφθηκαν εντός του μήνα
Νοεμβρίου 2018 ήταν 1.867.172 που αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 48.833 συμβάσεις, ήτοι
2,69% από την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους. Η αξία των εν λόγω συμβάσεων
εργασίας βρίσκεται στα 1.669.559 ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του
1,33%.
Επιχειρήσεις-Οργανισμοί



Οι ισπανικές εταιρείες κατασκευων ACS και Ferrovial, από κοινού με τη γαλλική εταιρεία
Vinci, η οποία δραστηριοποιείται στον αντίστοιχο τομέα, πρόκειται να πραγματοποιήσουν
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μία από τις μεγαλύτερες επενδύσεις στον τομέα των υποδομών στις μεταφορές.
Συγκεκριμένα, η ACS έχει επενδύσει συνολικά 101.680 εκατ. από το 1985 και 6.780 εκατ.
ευρώ, εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών.
Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών MásMóvil κατάφερε να κερδίσει εντός του Νοεμβρίου
49.000 νέες τηλεφωνικές γραμμές και 23.600 σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις, γεγονός
που ενισχύει το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, έναντι άλλων εταιρειών, όπως η Movistar,
η Vodafone ή η Orange.
Η ισπανική εταιρεία Azucarera Española, αναμένεται ότι θα ολοκληρώσει το έτος με
απώλειες ύψους 45 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της πτώσης των κερδών της, η επιχείρηση
εξετάζει το σενάριο μείωσης της πάγιας πληρωμής που καταβάλλει στους παραγωγούς
κατά 19%.
Η ισπανική εταιρεία Telefónica ανακοίνωσε τη μείωση των τηλεφωνικών της γραμμών, τις
οποίες διαθέτει στη Βραζιλία, κατά 436.000, εξαιτίας της μειωμένης κατανάλωσης στην εν
λόγω χώρα.
Η επιχείρηση Orange España αποφάσισε να εγκαινιάσει μία νέα περίοδο, κατά την οποία
θα επιτρέπεται η πρόωρη συνταξιοδότηση των εργαζομένων της, εφόσον έχουν
συμπληρώσει την ηλικία των 55 ετών.
Οι ισπανικές εταιρείες τείνουν να τοποθετούν μεγάλα κεφάλαια σε χώρες του εξωτερικού,
όπως το Λουξεμβούργο ή η Ιρλανδία, με σκοπό να τύχουν καλύτερης φορολογικής
μεταχείρισης. Ειδικότερα, 58.000 εκατ. ευρώ καταχωρήθηκαν στο εξωτερικό από ισπανικές
επιχειρήσεις, εντός Σεπτεμβρίου 2018.
Η ισπανική εταιρεία εμπορικών και επιβατικών τρένων Renfe Operadora θα προβεί στην
αγορά νέων τρένων ύψους 2 δις ευρώ, εντός των επόμενων δύο ετών. Τη νέα επένδυση
θα εγγυηθεί η ισπανική κυβέρνηση.
Η ισπανική εταιρεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων Centauro θα ξεκινήσει τις δραστηριότητές της
στην Ελλάδα από 01/01/2019, ανοίγοντας τέσσερα υποκαταστήματα στην Αθήνα και σε
άλλα ελληνικά νησιά, προσφέροντας 100 νέες θέσεις εργασίας.
Ακίνητα


Η γαλλική επιχείρηση ακινήτων B&B αναμένεται να εγκαινιάσει,
εντός των επόμενων δύο ετών, δέκα νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο
έδαφος της Ισπανίας. Η επιχείρηση διαθέτει ήδη 29 ξενοδοχεία σε Πορτογαλία και Ισπανία.
 Η ισπανική εταιρεία πολυκαταστημάτων El Corte Inglés πρόκειται να προβεί στην πώληση
μέρους της ακίνητης περιουσίας της, συγκεκριμένα των εμπορικών της κέντρων Parquesur
και La Vaguada, προς τη γαλλική επιχείρηση ακινήτων Unibail, έναντι 160 εκατ. ευρώ.
 Η ισπανική κυβέρνηση ανακοίνωσε τα νέα μέτρα που θα θέσει σε ισχύ στον τομέα των
ακινήτων, τα οποία θα συμπεριλαμβάνουν τη μείωση της εγγύησης που καταβάλλει ο
ενοικιαστής για τη μίσθωση της κατοικίας και την αύξηση της διάρκειας των συμβολαίων
ενοικίασης.
 Η επένδυση σε ακίνητα στην Ισπανία σημείωσε ρεκόρ στο ιστορικό της, εντός του 2018, με
γνώμονα τις επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα. Έως τις 18 Δεκεμβρίου 2018, τα
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
κεφάλαια που προορίζονταν για αγορές ακινήτων ανήλθαν σε 18.748 εκατ. ευρώ,
σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η συμβουλευτική εταιρεία CBRE. Πρόκειται για
αύξηση της τάξεως του 45%, σε σύγκριση με το 2017.
 Η βρετανική εταιρεία easyHotel θα προβεί σε επένδυση ύψους 16 εκατ. ευρώ στο ισπανικό
έδαφος, εγκαινιάζοντας χαμηλού κόστους ξενοδοχεία, με δωμάτια που θα κοστίζουν
λιγότερο από 20 ευρώ. Συγκεκριμένα, θα λειτουργήσει ξενοδοχεία στη Μάλαγα, με
περισσότερα από 146 δωμάτια έως το τέλος του 2019.
Τουρισμός
 H ζήτηση τουριστικών καταλυμάτων στη Μαδρίτη αυξήθηκε σημαντικά εντός του δεύτερου
εξαμήνου του 2018 και, παράλληλα, σημειώθηκε άνοδος της προσφοράς. Οι ταξιδιώτες
που διέμειναν σε ξενοδοχειακά καταλύματα στο κέντρο της πόλης της Μαδρίτης έφθασαν
τους 904.400, εκ των οποίων οι 376.777, ήτοι το 41.7%, ήταν κάτοικοι της Ισπανίας και οι
527.623, ήτοι το 58.3%, προέρχονταν από χώρες του εξωτερικού.

Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις)

33 EL MUSICAL
Feria de Madrid, 01-27 Ιανουαρίου 2019
CIRCLÁSSICA
Feria de Madrid, 01-27 Ιανουαρίου 2019
BANKSY: Genius or Vandal?
Feria de Madrid, 01-31 Ιανουαρίου 2019
JURASSIC WORLD: The Exhibition
Feria de Madrid, 01-31 Ιανουαρίου 2019
PROMOGIFT
Feria de Madrid, 15-17 Ιανουαρίου 2019
FITUR
Feria de Madrid, 23-27 Ιανουαρίου 2019
MERCEDES-BENZ FASHION WEEK MADRID
Feria de Madrid, 24-29 Ιανουαρίου 2019

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Avda. Dr. Arce 24-28002, Mαδρίτη
Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία
https://contrataciondelestado.es
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