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Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Ισπανία παρουσίασε αύξηση το Μάιο, σε ετήσια βάση
κατά 0,8% και σε μηνιαία βάση κατά 0,2%. Οι χαμηλές τιμές οφείλονται στην πτώση της τιμής
των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας.
Για το πρώτο τρίμηνο τ.έ., οι εισαγωγές της Ισπανίας μειώνονται, για πρώτη φορά μετά από
έξι έτη, κατά 1,2%.
Το μήνα Απρίλιο πωλήθηκαν 119.471 οχήματα, το οποίο αποτελεί μηνιαία αύξηση 2,6%,
έπειτα από επτά συνεχόμενους μήνες πτώσης των πωλήσεων.
Το συνολικό χρέος των νοικοκυριών στο τέλος του Μαρτίου ήταν 702,78 δις ευρώ, 0,13%
λιγότερα από το τέλος Μαρτίου 2018.
Το συνολικό χρέος των στεγαστικών δανείων στο τέλος του Μαρτίου ήταν 519,21 δις ευρώ
1,23% λιγότερο από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2018, ενώ αποτελεί το 73,9% του
συνολικού χρέους των νοικοκυριών.
Το χρέος των επιχειρήσεων στο τέλος του Μαρτίου έφθασε τα 898,03 δις ευρώ, 1,36%
περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Οι αποταμιεύσεις των νοικοκυριών στην Ισπανία αυξήθηκαν τον Απρίλιο τ.έ. κατά 6,1% σε
σύγκριση με τον Απρίλιο του 2018.
Οι αποταμιεύσεις των επιχειρήσεων στην Ισπανία αυξήθηκαν τον Απρίλιο τ.έ. κατά 7,6% σε
σύγκριση με τον Απρίλιο του 2018.
Το έλλειμμα της Ισπανίας αυξήθηκε κατά 39% τους πρώτους τέσσερεις μήνες τ.έ., λόγω της
αύξησης των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων. Το έλλειμα ανήλθε
στα 8,19 δις ευρώ, 0,65% του εθνικού ΑΕΠ.
Η Ισπανία κατατάσσεται 36η μεταξύ των 63 χωρών, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα,
σύμφωνα με έρευνα του ελβετικού πανεπιστημίου IMD.

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων
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Το χρηματιστήριο παρουσίασε μηνιαία πτώση 5,92% και έκλεισε στις 9.004,20 μονάδες, το
οποίο αποτελεί και το χαμηλότερο κλείσιμο εντός του μήνα.
Το υψηλότερο κλείσιμο του δείκτη Ibex 35, για το μήνα Μάιο, παρατηρήθηκε στις 2 του μηνός
και ήταν 9.418,20 μονάδες.
Την επομένη των δημοτικών, κοινοτικών και ευρωπαϊκών εκλογών, ο δείκτης Ibex35 ανέβηκε
κατά 0,46%.

Επιχειρηματικές εξελίξεις
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Τα κέρδη της ισπανικής τράπεζας Santander ήταν 1,84 δις ευρώ για το πρώτο τρίμηνο τ.έ.,
10% λιγότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Η τράπεζα BBVA για το πρώτο τρίμηνο τ.έ. είχε έσοδα 1,16 δις ευρώ, 9,8% λιγότερα από το
πρώτο τρίμηνο του 2018.
Η CaixaBank μείωσε τα έσοδα του πρώτου τριμήνου τ.έ., τα οποία ανήλθαν σε 533 εκ. ευρώ,
κατά 24,30% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Η ισπανική τράπεζα Bankia για το πρώτο τρίμηνο του 2019 απέκτησε έσοδα 205 εκ. ευρώ,
10,8% λιγότερα από ότι το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Η τράπεζα Sabadell μείωσε τα έσοδα του πρώτου τριμήνου τ.έ. σε σύγκριση με το 2018 κατά
0,4%, ενώ αυτά ανήλθαν στα 258 εκ. ευρώ.
Η τράπεζα Bankinter αύξησε τα έσοδά της κατά το πρώτο τρίμηνο τ.έ. στα 145 εκ. ευρώ,
10,4% περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
Η ισπανική τράπεζα Liberbank, το πρώτο τρίμηνο τ.έ. κέρδισε 63 εκ. ευρώ, 10,2%
περισσότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Από τις έξι μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες, μόνο η Bankia έχει ξεπεράσει το 12% του δείκτη
CET1, το μήνα Απρίλιο.
Η τράπεζα ING αύξησε τους πελάτες της στην Ισπανία κατά 4,3%, φθάνοντας συνολικά τους
3.936.0000.
Η Deutsche Bank Ισπανίας αύξησε τα έσοδά της κατά 351% εντός του 2018.
Η ισπανική τράπεζα Banka March θα επενδύσει 75 εκ. ευρώ έως το το 2020 για τη
ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της.
Η ισπανική τράπεζα Bankia συνεργάζεται με την ING για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η Τράπεζα της Ισπανίας τιμώρησε τις ισπανικές τράπεζες Santander και Unicaja με
πρόστιμα 6,4 εκ. ευρώ και 1,5 εκ. ευρώ αντίστοιχα, λόγω παράνομων δράσεων το 2011.
Ενέργεια

•

Η πετρελαϊκή και ενεργειακή εταιρεία Repsol πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 608 εκ. ευρώ
για το πρώτο τρίμηνο τ.έ..
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Η ίδια εταιρεία υπολογίζει ότι έως το 2030, η ζήτηση για καύσιμα στην Ισπανία θα μειωθεί
κατά 15% λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
Η εταιρεία ηλεκτρισμού Red Eléctrica είχε κέρδη 191 εκ. ευρώ για το διάστημα μεταξύ
Ιανουαρίου και Μαρτίου τ.έ., 1% περισσότερο από το αντίστοιχο διάστημα του 2018.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Naturgy αύξησε τα κέρδη της το πρώτο τρίμηνο τ.έ. κατά 16%
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα οποία έφθασαν τα 377 εκ. ευρώ.
H ισπανική εταιρεία ενέργειας Ence κέρδισε 17,3 εκ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο τ.έ., το οποίο
αποτελεί ετήσια πτώση 41,6%.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdola θα επενδύσει στο Μεξικό 5 δις δολάρια ΗΠΑ έως και
το 2024 για τη δημιουργία νέων κέντρων παραγωγής ενέργειας τόσο από φυσικό αέριο όσο
και από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
H ίδια εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τον ισπανικό όμιλο πώλησης αυτοκινήτων, Montalt,
για την εγκατάσταση σημείων φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
Η παραγωγή ενέργειας από γαιάνθρακα μειώθηκε, στην Ισπανία, ετησίως κατά 25% λόγω
της αύξησης της τιμής αδειών CO2 και της εφαρμογής υψηλότερου φόρου.
Η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού της Ισπανίας (CNMC) τιμώρησε τις ισπανικές
εταιρείες ενέργειας Naturgy και Endesa με πρόστιμα 19,5 εκ. ευρώ και 5,8 εκ. ευρώ
αντίστοιχα, για την αυξημένη τιμή ηλεκτρισμού, το διάστημα μεταξύ Οκτωβρίου 2016 και
Ιανουαρίου 2017.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Acciona θα επενδύσει 2 δις ευρώ έως το 2021 στην Ισπανία,
για την αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην εν λόγω χώρα στα
2.000 MW.
Εργασία
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Η ισπανική αεροπορική εταιρεία Iberia, το 2018 απασχόλησε συνολικά 16.180
εργαζομένους, 2,8% περισσότερους από το 2017 ενώ δαπάνησε 1,09 δις ευρώ για τις
απολαβές τους.
Το 63% των επιχειρήσεων τεχνολογίας θα αυξήσει το εργατικό της δυναμικό το 2019, ενώ
το 49% θα αυξήσει τις απολαβές των εργαζομένων της.
Μόλις το 19% των επιχειρήσεων του Ιδρύματος Οικογενειακών Επιχειρήσεων (IEF) θα
αυξήσει τις θέσεις εργασίας τ.έ. ενώ το 57% θα τις διατηρήσει σταθερές.
Τον Απρίλιο δημιουργήθηκαν, λόγω του Καθολικού Πάσχα, 186.785 θέσεις εργασίας.
Σε έκθεση του ολλανδικού ομίλου ING, οι Κοινότητες της Καστίλης και Λεόν και της
Εξτρεμαδούρας βρίσκονται μεταξύ των χειρότερων της Ευρώπης, όσον αφορά τον τομέα της
εργασίας. Καμία ισπανική Κοινότητα δεν συμπεριλαμβάνεται στις 20 καλύτερες.
Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, εντός του 2018, οι θέσεις εργασίας στον τραπεζικό
τομέα μειώθηκαν κατά 5.473 εργαζομένους, φθάνοντας συνολικά τους 181.999. Η μείωση
αυτή θα συνεχιστεί και τ.έ..
Η ισπανική τράπεζα Santander, θα κλείσει 1.150 καταστήματά της, στην πλειοψηφία τους
καταστήματα της Popular, το οποίο θα επηρεάσει 3.713 εργαζομένους.
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Η ισπανική αλυσίδα υπεραγορών και διανομής, Mercadona έχει ξεκινήσει τη πρόσληψη
συνολικά 9.000 εργαζομένων για τη θερινή σεζόν. Οι απολαβές αυτών ανέρχονται στα 1.328
ευρώ ανά μήνα ανά εργαζόμενο.
Η αυτοκινητοβιομηχανία Nissan και τα συνδικάτα συμφώνησαν τη μείωση 600 θέσεων
εργασίας στα εργοστάσια της Βαρκελώνης. Όσοι αποφασίσουν για πρόωρη σύνταξη θα
λάβουν το 90% του καθαρού μισθού τους ενώ οι υπόλοιποι θα λάβουν αποζημίωση 50.000
ευρώ.
Σε έρευνά της, η UBS υποστηρίζει ότι έως το 2025, στην Ισπανία, 40.000 εργαζόμενοι της
αυτοκινητοβιομηχανίας θα χάσουν τη δουλειά τους, εξαιτίας της αύξησης κυκλοφορίας των
ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων. Η μείωση αυτή θα οφείλεται, κυρίως, από την παραγωγή
ηλεκτρικών μπαταριών σε τρίτες χώρες.

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί
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Η μεγαλύτερη ισπανική εταιρεία τροφίμων EbroFoods, είχε καθαρά έσοδα 36,92 εκ. ευρώ το
πρώτο τρίμηνο τ.ε., 15% λιγότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Η κρατική εταιρεία ταχυδρομείων (Correos) είχε, για πρώτη φορά μετά το 2011, κέρδη το
πρώτο τρίμηνο του έτους, τα οποία ανήλθαν στα 15,1 εκ. ευρώ.
Η αυτοκινητοβιομηχανία Seat, ιδιοκτησία της Volkswagen, παρουσίασε κέρδη 89 εκ. ευρώ
για το πρώτο τρίμηνο τ.έ., 5,5% περισσότερα από το πρώτο τρίμηνο του 2018.
Η ισπανική εταιρεία δορυφόρων Hispasat θα συνεργαστεί με την Facebook, για να παράσχει
ασύρματη δικτύωση WiFi μέσω δορυφόρου στη Βραζιλία.
Ο ισπανικός εκδοτικός οίκος Salamandra εξαγοράστηκε από τον εκδοτικό οίκο Penguin
Random House.
Η γαλλική εταιρεία Κέντρων Δεδομένων (Data Center), Data4, θα ξεκινήσει να
δραστηριοποιείται στη Μαδρίτη, στην περιοχή Alcobendas.
Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών MásMóvil πώλησε 933.000 μονάδες οπτικών ινών,
συνολικής αξίας 217,5 εκ. ευρώ.
Η κρατική εταιρεία μετακινήσεων Renfe, θα προβεί στην απόκτηση 43 αμαξοστοιχιών
τρένων. Το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα 502 εκ. ευρώ.
Ο αριθμός των νέων επιχειρήσεων που δραστηριοποιήθηκαν το μήνα Απρίλιο στην Ισπανία
ήταν 8.934, 35,01% περισσότερες από τον αντίστοιχο μήνα του 2018.
Η μεγαλύτερη ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefonica για το πρώτο τρίμηνο τ.έ. είχε
κέρδη 926 εκ. ευρώ, 10,6% περισσότερα από το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
Η ίδια εταιρεία πούλησε τη θυγατρική της στη Νικαράγουα για 437 εκ. δολάρια ΗΠΑ στην
πολυεθνική Millicom International Cellular.
Η ολλανδική εταιρεία ζυθοποιίας Heineken σε συνεργασία με την εταιρεία εκτυπωτών 3D,
Ultimaker, εγκατέστησε τεχνολογία εκτύπωσης 3D στα μηχανήματα εμφιάλωσης στο
εργοστάσιό της στη Σεβίλλη.
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Σύμφωνα με έρευνα της Merco, ο δημοφιλέστερος όμιλος στην Ισπανία είναι ο ισπανικός
όμιλος Inditex (Zara, Massimo Duti, Bershka κοκε) ακολουθούμενος από την ισπανική
εταιρεία σουπερμάρκετ Mercadona. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η ισπανική πετρελαϊκή και
ενεργειακή εταιρεία Repsol.
Ο ισπανικός όμιλος οικοδομικών υλικών Coemac, πώλησε τη θυγατρική της εταιρεία
σωλήνων Adequa WS, στον γερμανικό όμιλο Ostendorf για 11,1 εκ. ευρώ.
Ο ισπανικός όμιλος El Corte Ingles προχωράει στο κλείσιμο δύο εμπορικών κέντρων στην
Ανδαλουσία, ένα στη Σεβίλλη και ένα στο Κάντιθ, προκειμένου να πωλήσει τις εγκαταστάσεις
για να μειώσει το χρέος της. Η συνολική τους αξία υπολογίζεται στα 36,8 εκ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Συνεταιρισμό Επιχειρήσεων Κλωστοϋφαντουργίας και Δερμάτων (Acotex),
ο κλάδος θα αναπτυχθεί το τ.έ. μεταξύ 3% έως 5%, έπειτα από την συρρίκνωσή του το 2018.
Τουρισμός

• Οι τιμές των καταλυμάτων στις Κανάριες Νήσους μειώθηκαν κατά 5% εντός ενός έτους (από
125,5 ευρώ στα 119,4 ευρώ για ένα δωμάτιο), προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη μειωμένη
πληρότητα (79,4% για το πρώτο τρίμηνο τ.έ.).
• Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μειωμένη πληρότητα των καταλυμάτων στις Βαλεαρίδες
Νήσους, οι τιμές των ξενοδοχείων μειώθηκαν κατά 4,2% (84,9 ευρώ για ένα δωμάτιο).
• Οι τιμές των καταλυμάτων στη Βαρκελώνη, αυξήθηκαν κατά 5,2% ενώ η μέση τιμή έφθασε
τα 132,8 ευρώ το βράδυ.
• Το καλοκαίρι τ.έ., αναμένεται πτώση των αφίξεων τουριστών στην Ισπανία, σύμφωνα με το
γενικό διευθυντή της Hotelatelier.
• Οι αφίξεις τουριστών από κρουαζιερόπλοια αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο τ.έ. κατά 9% σε
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018, πλησιάζοντας τους 1,8 εκατομμύρια επισκέπτες.
• Στη Βαρκελώνη, το επενδυτικό κεφάλαιο ASG θα επενδύσει 200 εκ. ευρώ στη δημιουργία
ξενοδοχειακής μονάδας, υπό την λειτουργία του Hard Rock, στην περιοχή Sant Andriá del
Bésos. Θα περιλαμβάνονται 504 δωμάτια και η συνολική έκταση θα είναι 30.000 τ.μ.. Η
λειτουργία του αναμένεται το 2022.
• Η πολυεθνική αλυσίδα ξενοδοχείων Axel Hotels θα ανοίξει, το τελευταίο τρίμηνο του 2020,
καινούργιο ξενοδοχείο στο Μπιλμπάο της Ισπανίας.
• Το πρώτο ξενοδοχείο της αλυσίδας ξενοδοχείων Riu στην Ισπανία, θα λειτουργήσει τον
Ιούλιο στην πρωτεύουσα της χώρας, τη Μαδρίτη.
• Η ισπανική εταιρεία τουρισμού και κάτοχος της AirEuropa, Globalia, θα δημιουργήσει
καινούργια αεροπορική εταιρεία στη Βραζιλία, εκμεταλλευόμενη την αλλαγή της εκεί
νομοθεσίας για την ιδιοκτησία αεροπορικών εταιρειών.
• Λόγω του τελικού του Champions League, ο οποίος θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, το Σάββατο
1 Ιουνίου τ.έ., οι αφίξεις των τουριστών εκτινάχθηκαν την τελευταία εβδομάδα του μήνα.
Συνολικά, στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης το πενταήμερο της εορτής του τελικού, κατέφθασαν
7.278 πτήσεις και 239.000 επιβάτες.
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Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης-Σημαντικές στοχευμένες εκδηλώσεις στην Ισπανία

•

Επενδυτικό Σεμινάριο: Επιχειρηματικό και Επενδυτικό Περιβάλλον στην Ελλάδα,
Ευκαιρίες για τις Ισπανικές Επιχειρήσεις

Το Σεμινάριο, το οποίο διοργάνωσε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης σε συνεργασία με τον οργανισμό
Enterprise Greece S.A. και το Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών της
Μαδρίτης, πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαΐου τ.έ. στο παλάτι Santoña.
Ομιλητές του σεμιναρίου ήταν ο Αντιπρόεδρος του Επίσημου Επιμελητηρίου Εμπορίου,
Βιομηχανίας και Υπηρεσιών της Μαδρίτης κ. Augusto de Castañeda, ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην
Ισπανία και το Πριγκιπάτο της Ανδόρρας, κ. Χριστόδουλος Ι. Λάζαρης και ο Πρόεδρος και
Διευθύνων Σύμβουλος του οργανισμού Enterprise Greece S.A., κ. Γρηγόρης Στεργιούλης.
Ο κ. Ηλίας Ηλιάδης, Αναπληρωτής Διευθυντής Υποστήριξης Επενδύσεων του οργανισμού
Enterprise Greece S.A., παρουσίασε τις επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας.
Ο κ. Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, παρουσίασε το τεχνολογικό τομέα της χώρας μας.
Ο κ. Jesús Saldaña, Γενικός Διευθυντής της Enagás International, παρουσίασε τη θετική εμπειρία
της εταιρείας στην επένδυσή της στην Ελλάδα.
Ο κ. Diego Garcia de la Rosa, Διευθυντής Εξαγωγών της Olipes, παρουσίασε την εμπειρία της
εταιρείας στη συνεργασία της με ελληνικές επιχειρήσεις.
Εν ευθέτω χρόνω, θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου εξωτερικών Agora
αναλυτικό σημείωμα σχετικά με το εν λόγω σεμινάριο.
•

Παρακολούθηση Ημερίδας για την Αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την
Ε.Ε.

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66275
•

Παρακολούθηση Hμερίδας με κύριους ομιλητές τον Πρόεδρο του Eurogroup
κ. Mário Centero και την Υπουργό Οικονομικών και Επιχειρήσεων Ισπανίας,
κα Nadia Calviño

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στην διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/66439
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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.

Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις)

25th CIRED
Feria de Madrid 04-06 Ιουνίου
Congreso AEDV
Fira Barcelona 05-08 Ιουνίου
Εco Living Iberia/Organic Food Iberia
Feria de Madrid 06-07 Ιουνίου
DIGICOM EXPO
Feria de Madrid 11-13 Ιουνίου

ALTFUELS IBERIA
Feria de Madrid 12-13 Ιουνίου

Bizbarcelona
Fira Barcelona 12-13 Ιουνίου

ITMA
Fira Barcelona 20-26 Ιουνίου

SIL Barcelona
Fira Barcelona 26-28 Ιουνίου

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