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       Μαδρίτη, 7 Μαΐου 2019 

   

 

 
  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 
 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 
 

• Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΝΕ, ο ισπανικός πληθυσμός ξεπέρασε τα 47 εκατομμύρια για 

πρώτη φορά μετά το 2013, με μέσο όρο ηλικίας τα 43,4 χρόνια. 

• Ο ισπανικός οίνος για το 2018 κατέκτησε την πρώτη θέση σε εξαγωγές παγκοσμίως στον 

οινικό κλάδο, βάσει ποσοτήτων που εξήγαγε, όμως με τη χαμηλότερη τιμή μεταξύ των δέκα 

πρώτων χωρών σε εξαγωγική ποσότητα. 

• Το δημόσιο χρέος της Ισπανίας συνεχίζει να αυξάνεται και φθάνει τα 1,19 δις ευρώ. 

• Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης της Ισπανίας (Airef) προβλέπει ότι, έως το 

2022, το χρέος της χώρας δεν θα μειωθεί περισσότερο από το 90% του ΑΕΠ. 

• Το πρώτο τρίμηνο του 2019, το ΑΕΠ της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το 

τελευταίο τρίμηνο του 2018 και κατά 2,4% συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.   

• Ο πληθωρισμός της Ισπανίας το μήνα Απρίλιο ήταν 1,5%.  

  
 

• Ο δείκτης Ibex 35 έκλεισε στις 9.570,6 μονάδες παρουσιάζοντας μηνιαία αύξηση 3,6% και 

12% από την αρχή του έτους. 

• Το υψηλότερο κλείσιμο του δείκτη Ibex 35, για το μήνα Απρίλιο, έγινε στις 18 του μηνός και 

ήταν 9.581,90 μονάδες. Το χαμηλότερο ήταν στις 9.341,70 μονάδες την 1η του μηνός. 

• Η εταιρεία Ηλεκτρικού Δικτύου Ισπανίας σχεδιάζει να εισάγει τη θυγατρική της με οπτικές ίνες 

στο Χρηματιστήριο. 

• Την άνοιξη 2019, το σύνολο των μερισμάτων που θα δοθούν από τις εταιρείες του 

χρηματιστηρίου υπολογίζεται στα 10,8 δις ευρώ. 

• Την επομένη των εθνικών εκλογών στην Ισπανία (29.4.2019), παρόλο που σε παλαιότερες 

εκλογικές αναμετρήσεις παρατηρούνταν μείωση του δείκτη του Χρηματιστηρίου, o τελευταίος 

αυξήθηκε κατά 0,12%. 

 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

• H Μαδρίτη αναμένει ότι θα προσελκύσει ιδιαίτερα υψηλό αριθμό επενδύσεων στον τραπεζικό 

τομέα μετά το Brexit. 

• Η ισπανική τράπεζα CaixaBank παραιτείται από την εκτέλεση 2.157 αναγκαστικών 

απολύσεων με αντάλλαγμα τα συνδικάτα να δεχτούν τις αλλαγές στις συνθήκες εργασίας 

στην τράπεζα. 

• Η ισπανική τράπεζα Santander προσφέρει το 25% της θυγατρικής της στο Μεξικό έναντι 2,56 

δις ευρώ. 

• Η ισπανική τράπεζα CaixaBank επεκτείνει τη χρηματοδότησή της με επιπλέον 4 δις ευρώ 

στον ξενοδοχειακό τομέα στην Ισπανία. 

• Η ισπανική τράπεζα BancaMarch είχε κέρδη 111,3 εκ. ευρώ για το 2018, 9,5% περισσότερα 

από το 2017. Παρόλα αυτά, η τράπεζα πλήρωσε τα υψηλόβαθμα στελέχη της 25,4% 

λιγότερο από το 2017. 

• Η συγχώνευση των τραπεζών Unicaja και Liberbank αναμένεται να στοιχίσει 317 εκ. ευρώ. 

• Η CaixaBank διαβεβαίωσε ότι θα ξεπεράσει χωρίς πρόβλημα το ζητούμενο 10,6% MERL 

(ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων και επιλέξιμων υποχρεώσεων) που απαιτεί η 

Τράπεζα της Ισπανίας έως το 2021. 

• Η BBVA κερδίζει 1,16 δις το πρώτο τρίμηνο τ.έ., 9,8% λιγότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο 

του 2018. 

• Η Bankia έχει έσοδα το πρώτο τρίμηνο τ.έ., 10,8% λιγότερο από το αντίστοιχο τρίμηνο του 

2018. 

 

 

• Η ισπανική εταιρεία αυτοκινήτων Seat υποστηρίζει τη χρήση φυσικού αερίου ως εναλλακτική 

για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο. 

• Η ισπανική εταιρεία Iberdola συνεχίζει να αγοράζει δικές της μετοχές και να μειώνει το 

μετοχικό της κεφάλαιο ενώ αναμένεται να το μειώσει κατά 280,45 εκ. μετοχές για το 2019. 

• Η εταιρεία EDP Renováveis πούλησε στην JP Morgan αιολικά πάρκα στην Ισπανία, 

συνολικής παραγωγής 348MW. 

• Τα κέρδη της εταιρείας Enagas, για το πρώτο τρίμηνο του 2019, ανήλθαν στα 103,9 εκ. ευρώ, 

σταθερά σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.  

 

 
• Η αμερικανική εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου και υπηρεσιών Amazon δημιούργησε στην 

Ισπανία 3.200 νέες θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του 2018.  

Τράπεζες 
 

Ενέργεια 
  

Εργασία 
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• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Naturgy θα προβεί στην πώληση των καταστημάτων της στη 

Μολδαβία. 

• Η επένδυση της Aena για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα αεροδρόμια, 

αναμένεται να δημιουργήσει 635 έμμεσες θέσεις εργασίας.  

• Η Adveo España, θυγατρική της Adveo στην Ισπανία, δεν θα ανανεώσει τις συμβάσεις όλων 

των εργαζομένων, λόγω των απωλειών κερδών τα τελευταία δύο έτη. 

• Η ισπανική αλυσίδα υπεραγορών Mercadona θα απασχολήσει 200 επιπλέον άτομα στο 

τμήμα πληροφορικής, προκειμένου να βελτιώσει τις ψηφιακές υπηρεσίες της.  

• H Renault υιοθέτησε νυκτερινή βάρδια στο εργοστάσιό της στην Palencia. 

 
 
 

• Η Ισπανία επανεξετάζει έως τον Ιούνιο εάν η αεροπορική εταιρεία Iberia μπορεί να 

ανταπεξέλθει στο ενδεχόμενο Brexit άνευ συμφωνίας. 

• H ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola προετοιμάζεται για άνοιγμα στην αγορά της 

Ιρλανδίας. 

• H ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία με την 

αμερικανική πολυεθνική IBM στην αγορά τεχνολογίας στην Ισπανία. 

• H ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica θα προβεί στη μεγαλύτερη επένδυση από 

το 2015 στην τεχνολογία 5G, ύψους 1,1 δις ευρώ. 

• Η ισπανική Κυβέρνηση ενέκρινε την εξαγορά τoυ 90% της εταιρείας Hispasat από τη δημόσια 

επιχείρηση Red Eléctrica. 

• Η πολυεθνική εταιρεία Nestlé επενδύει 8 εκ. ευρώ στο εργοστάσιό της στην Αστούριας της 

Ισπανίας για τη δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής. 

 

• Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia προέβη στην έκδοση εισιτηρίων σε προσφορά με 

προορισμό τη Μύκονο, με χαμηλότερη τιμή 91 ευρώ απευθείας για τους θερινούς μήνες.  

• Η αμερικανική τράπεζα επενδύσεων Blackstone σκοπεύει να επενδύσει μέσω της ισπανικής 

εταιρίας HI Partners σε ξενοδοχεία στη νότια Ευρώπη. 

• Ο κλαδικός οργανισμός Exceltur προειδοποιεί ότι το Brexit άνευ συμφωνίας θα κοστίσει στην 

Ισπανία 2 εκατομμύρια βρετανών τουριστών. 

• Κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας των Καθολικών, η πληρότητα των ξενοδοχείων 

ήταν 85% στη Μαδρίτη και 86% στη Σεβίλλη. 

• Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου τ.έ. κατέφθασαν 17,1 εκατομμύρια αλλοδαποί επιβάτες στα 

ισπανικά αεροδρόμια. 

• Το 52,8% των αλλοδαπών τουριστών στα αεροδρόμια της Ισπανίας κατέφθασε μέσω 

αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους. 

 

Τουρισμός 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 
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Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 
Chemplast Expo 

Feria de Madrid, 07-09 Μαΐου 2019 
 

GLOBAL ROBOT EXPO 
Feria de Madrid, 08-09 Μαΐου 2019 

 
Automobile Barcelona 

Fira Barcelona, 09-19 Μαΐου 2019  
 

Expolíva 
Jaén, 15-18 Μαΐου 2019  

 
Barcelona Building Construmat 
Fira Barcelona, 14-17 Μαΐου 2019  

 
DES-DIGITAL ENTERPRISE SHOW 
Feria de Madrid, 21-23 Μαΐου 2019 

 
CONGRESO SEIMC 2019 

Feria de Madrid, 23-25 Μαΐου 2019 
 

SALÓN DEL VEHÍCULO DE OCASIÓN Y SEMINUEVO 
Feria de Madrid, 25-02 Ιουνίου 2019 

 
Retail and Brand Experience World Congress 

Fira Barcelona, 27-19 Μαΐου 2019  
 

FEINDEF 
Feria de Madrid, 29-31 Μαΐου 2019 

 
SIMA 

Feria de Madrid, 25 Μαΐου -02 Ιουνίου 2019 
 

 

Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 
https://contrataciondelestado.es 
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