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Η Μαδρίτη αποτελεί την ισπανική περιφέρεια με τους περισσότερους κατοίκους.
Συγκεκριμένα, 40.533 νέοι κάτοικοι προστέθηκαν στο δημοτολόγιο της Μαδρίτης κατά το
2018. Δεύτερη στην κατάταξη έρχεται η Μούρθια, της οποίας ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά
3.939 άτομα. Αντιθέτως, 3.386 λιγότερα άτομα κατοικούν στην περιφέρεια του Ελ Εχίδο.
Ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην Ισπανία σημείωσε πτώση, φθάνοντας τα
210.484 άτομα, εντός των δώδεκα τελευταίων μηνών, με ετήσιο ρυθμό μείωσης της τάξεως
του 6,17%. Κατ’ επέκταση, ο συνολικός αριθμός ανέργων τοποθετείται στα 3.202.297 άτομα.
Σε ετήσια βάση η ανεργία των νέων μειώνεται κατά 21.194 άτομα, με ρυθμό της τάξεως του
7,9%, ή 1,73 μονάδες άνω του μέσου όρου. Η ανεργία που αφορά τα άτομα ηλικίας 25 ετών
και άνω μειώθηκε κατά 1,11%, αγγίζοντας τα 33.192 άτομα.
Η Ισπανία δημιουργεί μία από κάθε τέσσερις θέσεις που δημιουργούνται στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, παρά το γεγονός ότι αποτελεί μόλις το 12% επί του συνολικού ΑΕΠ της Ένωσης.
Επίσης προβλέπεται ότι θα δημιουργήσει 375.000 θέσεις εντός των επόμενων δύο ετών.
Ο τομέας της κοινωνικής ασφάλισης αναμένεται να αυξήσει τα κέρδη της, κατά 7,5%
αναλογικά με το περασμένο έτος, ενώ υπολογίζεται ότι θα δημιουργηθούν 400.000 νέες
θέσεις εργασίας εντός του 2019.
Η ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να αυξήσει τις επενδύσεις στις αυτόνομες κοινότητες της
Ισπανίας, κατά 2.085 εκ. ευρώ, με την Ανδαλουσία, την Καταλονία και τη Βαλένθια να
λαμβάνουν τα μεγαλύτερα ποσά.
To ΔΝΤ προειδοποιεί στο Davos για «φρενάρισμα» στην ανάπτυξη της παγκόσμιας
οικονομίας στο 3,5%, λόγω του εμπορικού πολέμου μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ. Για την Ισπανία,
οι προβλέψεις παραμένουν αμετάβλητες στο 2,3% για φέτος και στο 1,9% για το 2020.
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, η Ισπανία έκλεισε με τη μεγαλύτερη αύξηση των θέσεων
απασχόλησης και συγκεκριμένα κατά 566.000 άτομα για πέμπτη και συνεχόμενη φορά από
το 2006. Οι θέσεις εργασίας αυτές ήταν ορισμένου χρόνου κατά 26,9% και αυτές που
διήρκησαν για λιγότερο από μία μέρα αυξήθηκαν κατά 18,7% σε σύγκριση με το 2017.
Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων
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Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola προέβη στην αγορά 80,5 εκατομμυρίων μετοχών,
αξίας του 2% του κεφαλαίου της. Η αξία κάθε μετοχής βρίσκεται στη τιμή των 6,41 ευρώ (516
εκατομμύρια συνολικά) και η επένδυση θα αγγίξει τα 850 εκ. ευρώ.
Οι επενδύσεις προερχόμενες από το εξωτερικό στο ισπανικό έδαφος έχουν φθάσει σε
επίπεδο ρεκόρ. Συγκεκριμένα, το 46% των κεφαλαίων στην ισπανική αγορά προέρχονται
από ξένους επενδυτές, σημειώνοντας τεράστια αύξηση από το 2008 που βρίσκονταν στο
36,8%.
Δύο ισπανικές εταιρείες και τρείς τράπεζες σημείωσαν αισθητή μείωση των κεφαλαίων τους,
εντός του 2018. Συγκεκριμένα, η εταιρεία μέσων ενημέρωσης Mediaset σημείωσε πτώση της
τάξεως του 41,3%, η τράπεζα Sabadell 39,58%, η τράπεζα Bankia 35,79%, η τράπεζα BBVA
34,82% και η κατασκευαστική εταιρεία ArcelorMittal 32,90%.
Ο δείκτης του ισπανικού χρηματιστηρίου Ibex35 έχει σημειώσει αύξηση κατά 3,6% εντός του
Ιανουαρίου 2019, φθάνοντας τις 8.900 μονάδες. Μόνο πέντε από τις εταιρείες του δείκτη
σημείωσαν πτώση της τάξεως του 0,5% και συγκεκριμένα, η Mediaset, η Iberdrola, η
Acerinox, η CIE Automotive και η ArcelorMittal.
Η ισπανική εταιρεία AVE cede αποτελεί τον κύριο επενδυτή στην κατηγορία των υποδομών,
έχοντας επενδύσει 9 δις ευρώ, δηλαδή 26% περισσότερο από το 2018.
Τα αμοιβαία κεφάλαια στο ισπανικό χρηματιστήριο κατέγραψαν τα χειρότερα τους νούμερα
από το 2011, σημειώνοντας πτώση της τάξεως του 3,5%.

Επιχειρηματικές εξελίξεις
Τράπεζες
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•
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Η ισπανική τράπεζα BBVA υπολογίζει ότι το 50% των πελατών της, δηλαδή 26,5 εκατ. άτομα
από όλο τον κόσμο, πραγματοποιούν τραπεζικές ηλεκτρονικές συναλλαγές, δηλαδή 19%
περισσότερο από το 2017.
Η χρήση του πλαστικού χρήματος αυξάνεται όλο και περισσότερο στην Ισπανία, αφού εντός
των τελευταίων τριών μηνών καταγράφηκαν πάνω από 1 δις πληρωμών με τη χρήση
πιστωτικών καρτών. Επίσης, τα Μηχανήματα Ανάληψης Μετρητών (ATM) θα φθάσουν σε
αριθμό τα 51.491 στη χώρα, γεγονός που υποδηλώνει μείωση της τάξεως του 0,24% σε
σχέση με το 2018.
Η ισπανική τράπεζα Unicaja-Liderbank αναμένεται ότι θα τερματίσει τις εργασίες της σε
πάνω από 42 γραφεία, μειώνοντας το προσωπικό της κατά 2.452 άτομα. Τα περισσότερα
γραφεία θα κλείσουν στην Κοινότητα της Εξτρεμαδούρα και του Καθέρες.
Η ισπανική τράπεζα CaixaBank θα προβεί σε μείωση προσωπικού και αλλαγή της
στρατηγικής της που θα συμπεριλαμβάνει αλλαγή χρονοδιαγραμμάτων, γεωγραφική
κινητικότητα, κλείσιμο υποκαταστημάτων και αλλαγές στην ταξινόμηση των γραφείων της.
Η ισπανική τράπεζα Bankia έχει θέσει σε εφαρμογή ένα σχέδιο αύξησης των κερδών της.
Συγκεκριμένα, αναμένεται να αγγίξει τα 1,000 εκ. ευρώ εντός του 2019 σε σύγκριση με τα
400 εκ. του 2018.
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Ο τομέας των οχημάτων στην Ισπανία σημείωσε ανοδική πορεία κατά το 2018, αφού
πουλήθηκαν 1,32 εκ. οχήματα, δηλαδή 7% περισσότερο από το περασμένο έτος. Η αύξηση
αυτή συμπορεύεται με τη μείωση των βενζινοκίνητων αυτοκινήτων από 66,1% που ήταν το
2014 στο 48,3% το 2017 και την αντικατάσταση τους από ηλεκτροκίνητα.
Η ισπανική εταιρεία Repsol παρήγαγε 715.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα κατά τη
διάρκεια του 2018, σημειώνοντας άνοδο στην παραγωγή της κατά 2,9%.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Cepsa θα προβεί στη λειτουργία νέων σταθμών εφοδιασμού
βενζίνης στο Μαρόκο και στο Μεξικό, διπλασιάζοντας τον αριθμό τους από 100 σε 200,
διεκδικώντας το 15% του συνολικού μεριδίου της αγοράς.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Abengoa υπολογίζει ότι τα κέρδη της θα ξεπεράσουν τα 4 δις
ευρώ στα επόμενα δέκα έτη. Η εταιρεία έως και το τέλος του 2018 σημείωσε συνολικά κέρδη
ύψους 1.488 εκ. ευρώ.
Η ισπανική εταιρεία Naturgy στοχεύει να αποκτήσει απόλυτη οικονομική ανεξαρτησία στις
νέες επιχειρηματικές της κινήσεις που σχεδιάζει εκτός Ευρώπης. Επίσης, η εταιρεία επιθυμεί
να διατηρήσει το μέσο κόστος των εργασιών της σταθερό στο 3,6%.
Εργασία
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•

•

•

•
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Σύμφωνα με τις εταιρείες ανθρωπίνων πόρων Adecco και Randstad, προβλέπεται ότι η
περίοδος των εκπτώσεων στην Ισπανία θα δημιουργήσει 100.000 νέες θέσεις εργασίας και
ιδιαίτερα στο τομέα των μεταφορών και της διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας.
Η ισπανική τράπεζα CaixaBank προέβη στις 10 Ιανουαρίου 2019 στη διαπραγμάτευση του
Σχέδιου Απόλυσης και Πρόσληψης Εργαζομένων (ERE) με τα εργατικά συνδικάτα. Οι
διαπραγματεύσεις αναμένεται να επηρεάσουν 2.200 με 2.500 εργαζομένους.
Το 2019 προβλέπεται ότι οι εργαζόμενοι στην ισπανική αγορά εργασίας θα φθάσουν τους
19,02 εκατομμύρια, προσεγγίζοντας τους 19,37 εκ. εργαζομένους του 2007, δηλαδή πριν από
την έναρξη της κρίσης, που αποτελούσαν αριθμό-ρεκόρ για τον εργασιακό τομέα της χώρας.
Επιπλέον το ποσοστό ανεργίας αναμένεται να μειωθεί, αγγίζοντας τα χαμηλότερα επίπεδα
των τελευταίων εννέα ετών.
Το 2018 ολοκληρώθηκε καταγράφοντας 108 γυναίκες να στελεχώνουν υψηλόβαθμες θέσεις,
αριθμός που αντιστοιχεί σε 24% επί του συνόλου των εταιρειών του δείκτη Ibex, δηλαδή 12
μόλις εταιρείες. Μόνο πέντε είναι εκείνες οι γυναίκες που στελεχώνουν τη θέση της
Διευθύντριας ανάμεσα στις εταιρείες του ισπανικού χρηματιστηρίου.
Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα δοθούν 80 εκ. ευρώ στις κοινότητες με πληθυσμό λιγότερο
από 10.000 άτομα με στόχο την ενίσχυση της εργασίας των νέων, μέσω της χρηματοδότησης
της αυτοαπασχόλησης και της καινοτομίας στον εργασιακό τομέα.
Η ανεργία έχει μειωθεί σε 14 Αυτόνομες Περιφέρειες της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, οι άνεργοι
στην Ανδαλουσία μειώθηκαν κατά 22.306 άτομα, στη Μαδρίτη κατά 6.578 άτομα και στην
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Κοινότητα της Βαλένθια κατά 4.433 άτομα. Ωστόσο, οι άνεργοι αυξήθηκαν στην Καντάβρια
κατά 718 άτομα και στην Λα Ριόχα κατά 172 άτομα.
Στον τομέα των υπηρεσιών, η μείωση της ανεργίας υπήρξε ιδιαίτερα αισθητή, δηλαδή κατά
1,93% (43.873 άτομα). Αντιθέτως, στον τομέα της βιομηχανίας και των κατασκευών, η
ανεργία σημείωσε ανοδική πορεία και, συγκεκριμένα, κατά 3.967 και 9.998 άτομα
αντιστοίχως.

•

Αγροτικός τομέας
•

Οι άνεργοι στο τομέα της γεωργίας μειώθηκαν κατά 6,97%, δηλαδή κατά 10.392 άτομα.
Επιχειρήσεις-Οργανισμοί
•

•

•

•

•

Η ισπανική εταιρεία ενδυμάτων Inditex προβλέπεται ότι θα πρέπει να αυξήσει τα κέρδη της
κατά 8.100 εκ. ευρώ (10%) έως το τέλος του Ιανουαρίου, έτσι ώστε να εξισορροπήσει με τη
χειρότερη περίοδο πωλήσεων στο ιστορικό της που σημείωσε εντός του 2018.
Η ισπανική εταιρεία ενδυμάτων Inditex αναζητά να εφαρμόσει ένα νέο επιχειρηματικό
μοντέλο με σκοπό να καταπολεμήσει την απώλεια των κεφαλαίων της που σημείωσε εντός
του 2018, οδηγώντας τα συνολικά ιδία της κεφάλαια σε μείωση κατά 66%, από 6,3 δις ευρώ
σε 2,1 δις ευρώ.
Οι δημόσιες επιχειρήσεις στην Ισπανία υπολογίζεται ότι θα αυξήσουν τα κέρδη τους κατά 3
δις ευρώ εντός του 2019, δηλαδή 3% περισσότερο από το 2018. Οι εταιρείες με τα
μεγαλύτερα κέρδη είναι η Salae, η Enaire και η Sepi.
Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Orange σταματάει την ανοδική της πορεία στο ισπανικό
χρηματιστήριο και σημειώνει πτώση κατά 1,29%. Η τιμή των μετοχών της τοποθετείται στα
8,02 ευρώ, δηλαδή χαμηλότερα από την αντίστοιχη τιμή του 2015 που βρισκόταν στα 9,50
ευρώ.
Η ισπανική τράπεζα Santander και η ισπανική ασφαλιστική εταιρεία Marpfre θα
συνεργαστούν με στόχο την πώληση ασφαλειών οχημάτων και εταιρειών. Η συμφωνία τους
θα έχει διάρκεια έως το 2037.
Ακίνητα

•
Ο τομέας των ακινήτων στην Ισπανία αναμένεται να
σταθεροποιηθεί περισσότερο εντός του 2019, αναλογικά με το 2018. Ειδικότερα, οι τιμές των
ακινήτων θα αυξηθούν μετριασμένα, γύρω στο 5%, ενώ 140.000 νέες κατοικίες θα
δημιουργηθούν και οι επενδύσεις στον τομέα των ακινήτων θα αυξηθούν κατά 8%.
• Η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων BlackRock, η οποία αποτελεί εταιρεία-πρωταγωνιστή
στο ισπανικό χρηματιστήριο, θα προβεί στην αγορά ενεργητικών στοιχείων στον τομέα των
ακινήτων στο ισπανικό έδαφος και στην Ευρώπη γενικότερα, ύψους 500 εκ. ευρώ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
• Η έκδοση άδειας οικοδόμησης στην Ισπανία χρειάζεται από δώδεκα έως δεκατέσσερις μήνες
για να εκδοθεί, γεγονός που δημιουργεί κώλυμα στην αγορά ακινήτων και οδηγεί σε άνοδο
της τελικής τιμής.
• Οι τιμές των κατοικιών στην Ισπανία έκλεισαν για το έτος 2018 με άνοδο της τάξεως του
18%. Επίσης η τιμή ενοικίασης γραφείων έφθασε στη Μαδρίτη τα 34.50 ευρώ ανά τ.μ.,
σημειώνοντας άνοδο κατά 10,4% και στη Βαρκελώνη τα 25.50 ευρώ ανά τ.μ., 8,6%
περισσότερο από το 2018.
• Οι επενδύσεις στον ξενοδοχειακό τομέα της Ισπανίας κατέγραψαν ρεκόρ φθάνοντας τα 4,8
δις ευρώ για το 2018, γεγονός που κατατάσσει τη χώρα δεύτερη μετά το Ηνωμένο Βασίλειο
ανάμεσα στα κράτη με τις υψηλότερες επενδύσεις στον εν λόγω τομέα.
• Η αμερικανική εταιρεία ακινήτων BlackRock, μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες - επενδυτές
στο ισπανικό χρηματιστήριο, επιθυμεί να πραγματοποιήσει επενδύσεις στον τομέα των
ακινήτων στην Ισπανία, οι οποίες θα φθάσουν τα 5 δις ευρώ συνολικά.
Τουρισμός
• Ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία
έφθασε τα 2.389.766 άτομα για το 2018, ενώ καταγράφηκαν 92.435 νέες θέσεις εργασίας.
• Στις Αυτόνομες Κοινότητες, όπως η Ανδαλουσία, η Μαδρίτη, η Βαλένθια, η Καταλονία, οι
Κανάριοι και οι Βαλεαρίδες Νήσοι, οι εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού αυξήθηκαν κατά
78% συνολικά και συγκεκριμένα στην Ανδαλουσία κατά 5,3% και στην Μούρθια κατά 4,6%.
• Σύμφωνα με στοιχεία του πρακτορείου Amadeus από τη Γερμανία, οι τουριστικές κρατήσεις
σημειώνουν άνοδο για την Τουρκία και την Αίγυπτο και υποχωρούν για την Ελλάδα και την
Ισπανία.

Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις)

FIMI
Feria de Madrid, 01-03 Φεβρουαρίου 2019
JURASSIC WORLD: The Exhibition
Feria de Madrid, 01-17 Φεβρουαρίου 2019
BANKSY: Genius or Vandal?
Feria de Madrid, 01-28 Φεβρουαρίου 2019
INTERGIFT
Feria de Madrid, 06-10 Φεβρουαρίου 2019
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BISUTEX
Feria de Madrid, 07-10 Φεβρουαρίου 2019

MADRIDJOYA
Feria de Madrid, 07-10 Φεβρουαρίου 2019
MOMAD
Feria de Madrid, 08-10 Φεβρουαρίου 2019
16º Congreso de Actualización en Pediatría
Feria de Madrid, 11-16 Φεβρουαρίου 2019
JAPAN WEEKEND MADRID
Feria de Madrid, 16-17 Φεβρουαρίου 2019
HIP - HOSPITALITY INNOVATION PLANET
Feria de Madrid, 18-20 Φεβρουαρίου 2019
Semana del Seguro. XXVI Edición
Feria de Madrid, 19-21 Φεβρουαρίου 2019
INTERSICOP
Feria de Madrid, 23-26 Φεβρουαρίου 2019
CLIMATIZACIÓN Y REFRIGERACIÓN - C&R
Feria de Madrid, 26 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2019
GENERA
Feria de Madrid, 26 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2019
HydroSensoft
Feria de Madrid, 26 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2019
SIGA
Feria de Madrid, 26 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2019
Tecnova-PISCINAS 2019
Feria de Madrid, 26 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2019
ARCOmadrid
Feria de Madrid, 26 Φεβρουαρίου – 01 Μαρτίου 2019
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία
https://contrataciondelestado.es
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