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       Μαδρίτη, 1 Μαρτίου 2019 

   

 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ ΙΣΠΑΝΙΑΣ  

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019 
 

 

 

 
Οικονομικές εξελίξεις 

 
 

• Οι Βρυξέλλες προειδοποιούν για τον κίνδυνο, λόγω δημοσίου χρέους, στην Ισπανία και σε 

αρκετές ακόμη ευρωπαϊκές χώρες (μεταξύ των οποίων Βέλγιο, Γαλλία, Ιταλία, Ουγγαρία, 

Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο) και τις καλεί να το μειώσουν. 

• Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο έδαφος της Ισπανίας καθώς και άλλοι οργανισμοί, 

ζητούν από την ισπανική Κυβέρνηση να βελτιώσει τη δημοσιονομική πολιτική της και να 

προωθήσει πρακτικές μείωσης της γραφειοκρατίας. 

• Η οικονομική επιβράδυνση στην Ευρώπη επηρεάζει τη βιομηχανική παραγωγή της Ισπανίας. 

Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής στην Ισπανία σημειώνει τις χειρότερες επιδόσεις του τα 

τελευταία πέντε χρόνια και συγκεκριμένα έκλεισε με πτώση 6,2% το Δεκέμβριο του 2018. 

• Οι αυτόνομες επιχειρήσεις που εδρεύουν στη Μαδρίτη πληρώνουν περισσότερους φόρους 

αναλογικά με τις αντίστοιχες άλλων Αυτόνομων Κοινοτήτων, όπως η Καστίλη Λα Μάντσα. 

Ειδικότερα, η φορολογία για τους επιχειρηματίες της Μαδρίτης τοποθετείται στο 23,13%, 

ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από το 13% της Καστίλη Λα Μάντσα. 

  
 

• Η αξία των μετοχών που συναλλάχθηκε στην Ισπανία το μήνα Φεβρουάριο έφτασε τα 32,31 

δις ευρώ, 22% λιγότερο από τον Ιανουάριο τ.έ και 30,6% το Φεβρουάριο 2018.  

• Συνολικά συναλλάχθηκαν 2,8 εκατ. μετοχές, στοιχείο το οποίο αποτελεί 21,8% λιγότερες από 

τον Ιανουάριο τ.έ. και 30,9% συγκριτικά με τον Φεβρουάριο του 2018.   

• Ο δείκτης Ibex35 έκλεισε για το Φεβρουάριο στις 9.277,70 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 

της τάξεως του 2,13% από την αρχή του μήνα.  

• Οι επενδύσεις στα ξενοδοχειακά καταλύματα της Ισπανίας έφθασαν το 2018 τα 4.900 εκ. 

ευρώ, σημειώνοντας αύξηση της τάξεως του 33% αναλογικά με το 2017. 

• Ο οργανισμός ηλεκτρικών δικτύων στην Ισπανία σκοπεύει να επενδύσει 6 δις ευρώ σε ένα 

νέο στρατηγικό σχέδιο. Το 53% των επενδύσεων πρόκειται να δοθεί στο σχέδιο οικολογικής 

μετάβασης. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
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Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 

• Η ισπανική τράπεζα Sabadell πρόκειται να διαθέσει προς πώληση τη θυγατρική της εταιρεία 

ακινήτων Solvia για 900 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική τράπεζα BBVA Bancomer πρόκειται να επενδύσει κεφάλαια ύψους 3.140 εκ. 

ευρώ στον τομέα των ακινήτων στο Μεξικό εντός του 2019. 

• Αναμένεται ότι, έως το Μάϊο 2019, θα επιτευχθεί η συγχώνευση των ισπανικών τραπεζών 

Liberbank και Unicaja, η οποία συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο 2018. 

• Οι ισπανικές τράπεζες τηρούν τα κριτήρια για την κεφαλαιακή επάρκεια, όπως αυτά 

προσδιορίζονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με τον δείκτη CET1. 

 

 

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Repsol έχει φθάσει σε συμφωνία με τη γαλλική εταιρεία Total 

και αναμένεται να προβεί στην αγορά του μεριδίου της κατά 7,65% από τη μονάδα 

παραγωγής πετρελαίου Mikkel, η οποία τοποθετείται στη Νορβηγία. Η παραγωγή της 

εταιρείας, κατόπιν αυτής της αγοραπωλησίας, αναμένεται να φθάσει τα 32.000 βαρέλια 

πετρελαίου. 

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Repsol υπολογίζει ότι η ψηφιοποίηση θα της αποφέρει 

επιπλέον κέρδη ύψους 300 εκατομμυρίων σε ετήσια βάση έως το 2020, γεγονός που θα έχει 

ως αποτέλεσμα τα έσοδά της να φθάσουν συνολικά τα 1 δις ευρώ για το έτος 2022. 

• Η Ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdola προχώρησε σε επένδυση 600 εκ. ευρώ για την 

εγκατάσταση νέου υπεράκτιου αιολικού πάρκου στη Γερμανία έκτασης 40 τ. χλμ., 

αυξάνοντας την παραγωγή της κατά 476 ΜW.  Αυτό αποτελεί το δεύτερο πάρκο της Iberdola 

στη Βαλτική θάλασσα, με το πρώτο να είναι παραγωγής 350 MW.  

• Η Ισπανία και το Μαρόκο σύναψαν την τρίτη συμφωνία τους αναφορικά με τη δημιουργία 

ενός ηλεκτρικού δικτύου, η οποία θα φέρει συνολικό κόστος ύψους 150 εκ. ευρώ.  

• Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola εγκρίνει την επαναγορά των μετοχών επί 0,7% του 

κεφαλαίου ύψους 1.147 εκ. ευρώ. 

 

 
• Ένα θέμα που απασχόλησε πολύ τον ισπανικό τύπο είναι το γεγονός ότι τον Ιανουάριο 2019 

στην Ισπανία 204.865 άνθρωποι έχασαν την κοινωνική τους ασφάλιση, που αποτελεί τη 

μεγαλύτερη μείωση από το 2013. Επιπλέον, η ανεργία αυξήθηκε κατά 83.464 άτομα, η 

μεγαλύτερη αύξηση που έχει σημειωθεί από το 2014. 

• Η αιτία που τόσοι άνθρωποι έχασαν την κοινωνική τους ασφάλιση είναι η αύξηση του 

κατώτατου μισθού κατά 22,3% που εφαρμόστηκε από τις 2 Ιανουαρίου και που οδήγησε σε 

μαζικές απολύσεις.  

Τράπεζες 
 

Ενέργεια 
  

Εργασία 
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• Το στρατηγικό σχέδιο της ισπανικής τράπεζας CaixaBank 2019-2020 θα περιλαμβάνει τη 

μείωση του δικτύου των γραφείων της κατά 18%, γεγονός που αναμένεται να επηρεάσει 

2.157 άτομα. 

• Η ισπανική τράπεζα Santander πρόκειται να πληρώσει 2,7 εκατομμύρια σε τέσσερεις 

Διευθυντές τμημάτων της στα πλαίσια πριμοδοτήσεων (bonus) που επρόκειτο να δώσει από 

το έτος 2015, με τη μορφή μετοχών. 

• Η κρατική εταιρεία ισπανικών ταχυδρομείων Correos στοχεύει στη δημιουργία 11.200 νέων 

θέσεων εργασίας έως το 2020. 

• Στην Ισπανία μόνο το 27% των διευθυντικών θέσεων καταλαμβάνεται από γυναίκες και 

ιδιαίτερα στον τομέα της τεχνολογίας, το ποσοστό αυτό φθάνει το 18%. Σύμφωνα με στοιχεία 

του Υπουργείου Παιδείας, το ποσοστό των γυναικών ως φοιτήτριες σε τεχνολογικές 

σπουδές, όπως η μηχανολογία ή η αρχιτεκτονική, βρίσκεται μόλις στο 25%. 

 
 
 

• Το χρέος της ισπανικής αλυσίδας σουπερμάρκετ Día αναμένεται να φθάσει τα 700 εκ. ευρώ 

και εκτιμάται ότι θα προβεί σε νέο διακανονισμό με τις τράπεζες, με συντελεστή μόχλευσης 

της διευκόλυνσης κεφαλαίου 3,5 φορές μεγαλύτερο. 

• Οι εταιρείες εμφιάλωσης της αμερικανικής επιχείρησης COCA-COLA στην Ισπανία 

σημειώνουν άνοδο των κερδών τους κατά 32%, κατόπιν της πτώσης που σημείωσαν εντός 

του έτους 2018. 

• Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica έχει συνάψει συμφωνία ύψους 3,75 εκ. ευρώ με την 

Υπηρεσία Πληροφοριών και Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, 

Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ασφάλισης για τους επόμενους δώδεκα μήνες, με 

δυνατότητα ανανέωσης για ακόμη ένα έτος. 

• Η αμερικανική θυγατρική πληροφορικής Microsoft Iberica που δραστηριοποιείται στην 

Ισπανία, σημείωσε κέρδη ύψους 1,31 εκ. ευρώ για το έτος 2018, δηλαδή 88% λιγότερα από 

το 2017. 

• Το ισπανικό πολυκατάστημα El Corte Inglés θα προβεί στην πώληση μετοχών του προς την 

ολλανδική εταιρεία οπτικών Gran Vision. 

• Ο γαλλικός όμιλος τηλεπικοινωνιών Vivendi θα προβεί στη πώληση των μετοχών που 

διαθέτει στην ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica με αντίτιμο 373 εκ. ευρώ.  

 
 

 

• Οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων στην Ευρώπη έφθασαν τα 312 δις ευρώ το 2018 

σημειώνοντας άνοδο της τάξεως του 0,3% σε σχέση με το 2017. Η Ισπανία, από κοινού με 

την Ολλανδία, τη Γαλλία, τη Πολωνία και την Πορτογαλία, συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

Ακίνητα 
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ποσά επενδύσεων στον εν λόγω τομέα και, συγκεκριμένα, η Ισπανία συγκέντρωσε 20 δις 

ευρώ.  

• Η βρετανική εταιρεία ακινήτων Grosvenor θα προβεί σε επένδυση ύψους 200 εκ. ευρώ ακόμη 

σε πολυτελείς κατοικίες στη πόλη της Μαδρίτης, εντός των επόμενων 18 μηνών, με στόχο 

την απόκτηση νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιό της. 

• Η ισπανική εταιρεία ακινήτων Aliseda και θυγατρική της τράπεζας Santander θα προβεί στην 

πώληση 2.500 ακινήτων με έκπτωση έως και 40%.  

• Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, το 2018 

πωλήθηκαν στην Ισπανία 515.051 σπίτια, δηλαδή 10.1% περισσότερα από ότι το 2017, 

αποτελώντας το μεγαλύτερο όγκο αγορών σε μία δεκαετία. 

• Οι μεταπωλήσεις κατοικιών αντιπροσωπεύουν το 82% των δραστηριοτήτων στον τομέα των 

ακινήτων το 2018, αυξανόμενες κατά 9,9% από το 2017, φθάνοντας τις 422.531 συναλλαγές. 

Αντίθετα, οι νέες κατασκευές αντιπροσωπεύουν το 18% της αγοράς (έως 92.520),  

παρατηρώντας ανάκαμψη της τάξεως του 11,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

• Η αξία των ξενοδοχειακών μονάδων πέντε αστέρων σημείωσε πτώση της τάξεως του 10% 

στην Ισπανία εντός του 2018. Αναμένεται ότι η αξία τους θα πέσει ακόμη 5% εντός του 2019.  

 

• Ο τουρισμός στην Ισπανία αντιπροσωπεύει το 11,8% επί του ΑΕΠ και η χώρα δέχεται 82,8 

εκατομμύρια τουρίστες ανά χρόνο. 

 

 
Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 
ShoesRoom by MOMAD 

Feria de Madrid, 01-03 Μαρτίου 2019 
 

BANKSY: Genius or Vandal? 
Feria de Madrid, 01-10 Μαρτίου 2019 

 
33 EL MUSICAL 

Feria de Madrid, 01-31 Μαρτίου 2019 
 

SALONE DEL VEICOLO D'OCCASIONE 
Feria de Madrid, 07-10 Μαρτίου 2019 

 
WATM Congress 

Feria de Madrid, 12-14 Μαρτίου 2019 
 

MOTORTEC AUTOMECHANIKA MADRID 
Feria de Madrid, 13-16 Μαρτίου 2019 

Τουρισμός 
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CINEGÉTICA 
Feria de Madrid, 21-24 Μαρτίου 2019 

 
WORLD OLIVE OIL EXHIBITION 

Feria de Madrid, 27-28 Μαρτίου 2019 
 

XII FERIA EMPLEO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD/IV FORO ACTIVACIÓN DEL 
EMPLEO. COMUNIDAD DE MADRID 
Feria de Madrid, 27-28 Μαρτίου 2019 

 
SEMANA DE LA EDUCACIÓN 

Feria de Madrid, 27-31 Μαρτίου 2019 
 

EXPOELEARNING 
Feria de Madrid, 28-29 Μαρτίου 2019 

 
CONGRESO RED + Interdidac 

Feria de Madrid, 28-30 Μαρτίου 2019 
 

SALÓN INTERNACIONAL DE POSTGRADO Y FORMACIÓN CONTINUA 
Feria de Madrid, 28-30 Μαρτίου 2019 

 
FARMAFORUM + Biotechforum + Cosmeticaforum + Labforum 

Feria de Madrid, 28-29 Μαρτίου 2019 
´ 

ALMONEDA 
Feria de Madrid, 28 Μαρτίου- 07 Απριλίου 2019 

 

 

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