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       Μαδρίτη, 29 Μαρτίου 2019 

   

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 
 

• Η Τράπεζα της Ισπανίας μείωσε τις προβλέψεις της για το ΑΕΠ του 2019 και προειδοποίησε 

ότι ο αντίκτυπος της αύξησης του ελάχιστου μισθού θα είναι μεγαλύτερος στην ομάδα των 

ηλικιωμένων με χαμηλότερους μισθούς από ό, τι στους νέους. 

• H αγορά κατοικιών πέφτει στη Βαρκελώνη, στην Πάλμα δε Μαγιόρκα, στη Μαδρίτη και στο 

Σαν Σεμπαστιάν, ενώ συνεχίζει να είναι ισχυρή στη Σεβίλλη, τη Μάλαγα και τη Σαραγόσα. 

• Οι επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία ακινήτων, μετά την κρίση του 2007, αποφέρει στην 

Ισπανία αποδόσεις άνω του 10%, προσφέροντας ελκυστικές επιλογές για τους επενδυτές. 

• Η βιομηχανική παραγωγή ανακάμπτει το 2019 και αυξάνεται κατά 1,8%. 

• Οι τιμές των κατοικιών παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη πτώση από το 2007, μολονότι το 

προηγούμενο έτος είχαν υποστεί θεαματική αύξηση.  

• Η εκπαίδευση, οι επιχειρηματικές υπηρεσίες και η αναψυχή αυξάνουν τους μισθούς άνω του 

3% το Φεβρουάριο 2019 και συνολικά 6,2 εκ. εργαζόμενοι απολαμβάνουν αυτήν την αύξηση. 

• Σύμφωνα μα στοιχεία της Ισπανικής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 18% των Άμεσων Ξένων 

Επενδύσεων στη Ν. Αμερική είναι ισπανικές. 

• Η Ισπανία σκέφτεται να επενδύσει σύντομα στο Περού, εκτός από τον τομέα της 

μεταλλουργίας, και στους τομείς των τραπεζών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας.  

• Οι επιχειρήσεις με πραγματική δραστηριότητα στην Ισπανία, αύξησαν τις πωλήσεις τους σε 

ποσοστό κατά 69% κατά το έτος 2018. 

• Κατά το 2018 πραγματοποιήθηκαν στην Ισπανία 3.900 εκ. συναλλαγές, μέσω καρτών, αξίας 

147.000 εκ. ευρώ. 

  
 

• Ενόψει των εκλογών, το ισπανικό ασφάλιστρο κινδύνου μειώθηκε κατά 100 μονάδες, 

φτάνοντας τις 98,63.  

• Οι Εισηγμένες Εταιρείες Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (SOCIMIs) νικούν τη 

χρηματιστηριακή αγορά με αυξήσεις έως και 12% μέχρι στιγμής για φέτος. 

• Το χρηματιστήριο της Μαδρίτης παρουσιάζει αύξηση το τελευταίο τρίμηνο. Συγκεκριμένα, 

στις 19 Μαρτίου έκλεισε στις 958,36, το οποίο αποτελεί μέγιστο τριμήνου, παρουσιάζοντας, 

στη συνέχεια, μείωση στα επίπεδα του κλεισίματος του Φεβρουαρίου.  

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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• Η βραζιλιάνικη εταιρεία ενέργειας Neoenergia, που ελέγχεται από την ισπανική εταιρεία  

Iberdrola, έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εξόδου από το χρηματιστήριο, κάτι το οποίο 

προσπαθεί από το 2017. 

 
Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 

• Η ισπανική τράπεζα Santander πρόκειται να εισάγει ψηφιακό μπόνους 30 εκ. ευρώ σε 250 

βασικά στελέχη της, χρησιμοποιώντας νέες πλατφόρμες, όπως το blockchain και επέκταση 

των Openbank.  

• Οι έξι μεγάλες ισπανικές τράπεζες (Santander, BBVA, Caixa Bank, Bankia, Sabadell, 

Bankinter) υποτιμήθηκαν κατά 45.000 εκ. ευρώ στην έκθεση των ακινήτων τους το τελευταίο 

έτος. 

•  Η ισπανική τράπεζα Abanca πρόκειται να προσπαθήσει εκ νέου να εξαγοράσει την τράπεζα 

Liberbank. 

• Η ισπανική τράπεζα Santander κατέστη ο τρίτος μεγαλύτερος χρηματοδότης εξαγωγών 

παγκοσμίως το περασμένο έτος. 

• Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσε νέες περικοπές αποτίμησης της ισπανικής 

τράπεζας, πιστεύοντας ότι η επίτευξη συμφωνίας παραμένει αισιόδοξη.  

• Η Τράπεζα της Ισπανίας μείωσε το δημόσιο χρέος της στο 16,27% επί του συνόλου, 

φθάνοντας στα χαμηλά επίπεδα χρέους του έτους 2011. 

• Η Τράπεζα της Ισπανίας αναφέρει ότι το 2018 τα κριτήρια των τραπεζών για την παροχή 

καταναλωτικών δανείων έγιναν πιο αυστηρά για πρώτη φορά από το 2013 και προβλέπεται 

ότι το 2019 θα επεκταθούν σε όλα τα είδη δανείων. 

 

 

• Η ισπανική δημόσια εταιρεία Aena πρόκειται να εγκαταστήσει φωτοβολταϊκά για να 

εξοικονομήσει το 70% των δαπανών ηλεκτρικού ρεύματος. 

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Repsol αυξάνει τα κέρδη της κατά 10% λόγω των υψηλότερων 

τιμών πώλησης αργού πετρελαίου. 

• Το ισπανικό Υπουργείο για την Οικολογική Μετάβαση πρόκειται να ξεκινήσει τη διαδικασία 

θεσμοθέτησης για τον ενεργειακό σχεδιασμό 2021-2026. 

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Naturgy σκοπεύει να επενδύσει 2.000 εκ. για να κατασκευάσει 

1.000 MW ανανεώσιμης ενέργειας. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξουσιοδότησε την Ισπανία να χορηγήσει 200 εκ. ευρώ στις 

εταιρείες υψηλής ενεργειακής έντασης. 

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Repsol πρόκειται να προσφέρει συμβόλαια ηλεκτρισμού και 

αερίου σε 11 εκ. πελάτες του El Corte Inglés, με στόχο να αυξήσει την παρουσία της στην 

αγορά ενέργειας. 

Τράπεζες 
 

Ενέργεια 
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• Η κινεζική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Huawei στοχεύει να εισέλθει στην ισπανική ηλιακή 

βιομηχανία και να επενδύσει στα φωτοβολταϊκά.  

 

 
• Η ισπανική τράπεζα BBVA και η ισπανική εταιρεία Endesa επιλέγουν τη Σαραγόσα για να 

κατασκευάσουν το δικό τους αιολικό πάρκο, ένα εγχείρημα που θα δημιουργήσει περίπου 

100 νέες θέσεις εργασίας. 

• Τα εργατικά συνδικάτα θέτουν ως αίτημα αναφορικά με τον κατώτατο μισθό το ποσό των 

1.071 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους. 

• Η εταιρεία κατασκευής αεροσκαφών, ΑIRBUS υπολογίζει ότι με την απόσυρση των Α380, 

θα επηρεαστούν 500 εργαζόμενοi στην Ισπανία. 

• Συνολικά, υπολογίζεται ότι 575.000 γυναίκες εργάζονται στην Ισπανία σε επαγγέλματα 

«κλειστά» για το φύλο τους, όπως για παράδειγμα ο τομέας της μηχανικής. 

• H Τράπεζα της Ισπανίας σε έρευνά της υποστηρίζει ότι η ισπανική αγορά εργασίας 

εξακολουθεί να υποφέρει εξαιτίας της προσωρινότητας των θέσεων και συνέστησε την 

ενίσχυση των προσλήψεων. 

• Η Ισπανία κατά τη διάρκεια του 2018 δεν κατάφερε να καλύψει το 0,9% των προσφερόμενων 

θέσεων εργασίας, γεγονός που την κατατάσσει ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ με τις λιγότερες 

κενές θέσεις εργασίας. 

 
 
 

• Η ισπανική κατασκευαστική εταιρεία Sacyr σκοπεύει να πουλήσει το 15,5% της θυγατρικής 

της Itínere στην αμερικανική εταιρεία Globalvia. 

• H ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Cellnex Telecom αυξάνει το κεφάλαιό της κατά 1.200 

εκ. ευρώ και εξυψώνει τα κέρδη της στα 3.000 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola, κατά το 2018, πραγματοποίησε οικονομική εισφορά 

ύψους 1.770 εκ. ευρώ στην Ισπανία.  

• O δείκτης PMI της ισπανικής βιομηχανίας σημειώνει πτώση 50 μονάδων για πρώτη φορά 

από το 2013. 

• Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica αυξάνει τις επενδύσεις της στους τομείς της 

Έρευνας και Ανάπτυξης, μετά από τρία χρόνια περικοπών. 

• Οι ισπανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών MásMóvil και Euskaltel και η αγγλική εταιρεία Phone 

House υπέγραψαν συμφωνία για τη συγκρότηση της Medbuying Technologies Group SL, με 

κύριο στόχο τον συγκεντρωτισμό των τηλεπικοινωνιών της ισπανικής αγοράς. 

• Η Βαρκελώνη έχει μετατραπεί σε πόλο τεχνολογικής έλξης για τη Νότια Ευρώπη, 

φιλοξενώντας πάνω από 1.195 νεοφυείς επιχειρήσεις. 

• Η ισπανική εταιρεία αυτοκινήτων Seat έχει τα καλύτερα αποτελέσματα στον κλάδο της για 

τρίτη συνεχή χρονιά, με τις πωλήσεις της να ξεπερνούν τα 10,2 δις ευρώ ετησίως. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

Εργασία 
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• Υπολογίζεται ότι, έως το 2023, τα κέρδη των θυγατρικών εταιρειών της ισπανικής εταιρείας 

ενέργειας Enagás θα αυξηθούν κατά 40% και θα υπάρξει ετήσια αύξηση των εσόδων της, 

της τάξεως του 5% έως το 2020 και αύξηση 1% στα επόμενα τρία χρόνια. 

• Ο ισπανικός όμιλος Inditex είχε ρεκόρ πωλήσεων με έσοδα 26.145 εκ. ευρώ κατά το 2018, 

όμως το μέρισμά της έπεσε κατά 17%.  

• Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica προετοιμάζει το δίκτυο οπτικών ινών της για 

να υποστηρίζει ίντερνετ ταχύτητας 2,5 Gbps. 

• Οι Αρχές της Χιλής συμφώνησαν στην εξαγορά της αλυσίδας Pizza Hut  στη χώρα από την 

ισπανική αλυσίδα Telepizza. 

 

• Η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE) καλεί το Υπουργείο 

Ανάπτυξης να ξεκινήσει δράσεις στους τομείς των αεροπορικών ταξιδιών και του τουρισμού. 

• Ο τουρισμός απέφερε 14,6% στο ΑΕΠ της Ισπανίας κατά το 2018, 2,4% περισσότερο από 

το περασμένο έτος. 

• Ο τομέας του τουρισμού προσέφερε 2,8 εκ. θέσεις εργασίας στην Ισπανία κατά το 2018. 

• Η Κοινότητα της Μαδρίτης θα προβεί στην απαγόρευση ενοικιάσεως περί του 95% των 

τουριστικών διαμερισμάτων που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν 

9.000 εγγεγραμμένες κατοικίες στον επίσημο κατάλογο της Κοινότητας. 

• Το μήνα Φεβρουάριο 2019 αυξήθηκαν ταυτόχρονα τα ταξίδια και οι κρατήσεις στην Ισπανία. 

Συγκεκριμένα, το 52,8% των ταξιδιωτών ήταν Ισπανοί που ταξίδεψαν στην Ισπανία. 

 

 
Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

                                                     ShoesRoom by MOMAD 
Feria de Madrid, 01-03 Απριλίου 2019 

33 EL MUSICAL 
Feria de Madrid, 01-21 Απριλίου 2019 

EXPOFRANQUICIA 
Feria de Madrid, 04-06 Απριλίου 2019 

SALÓN GOURMETS 
Feria de Madrid, 08-11 Απριλίου 2019 
FERIA INTERNACIONAL DEL JUEGO 
Feria de Madrid, 09-10 Απριλίου 2019 

EXPODEPOR 
Feria de Madrid, 09-10 Απριλίου 2019 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

Τουρισμός 
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