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Οι ισπανικές εξαγωγές σημείωσαν ανοδική πορεία κατά 0,4%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν
κατά 2% εξαιτίας της χαμηλής εσωτερικής ζήτησης. Επιπλέον, η εσωτερική ιδιωτική και
δημόσια κατανάλωση αυξήθηκε κατά 2,01% και 3% αντίστοιχα.
Η ισπανική οικονομία σημείωσε άνοδο κατά 2,46% εντός του τρίτου τριμήνου του έτους, η
οποία συμπορεύεται με την αύξηση των μισθών κατά 4,4%, την αύξηση της πλήρους
απασχόλησης κατά 2,5%, επομένως την ύπαρξη 450.000 νέων απασχολούμενων με σκοπό
να φτάσουν τους 18,74 εκατ. απασχολούμενους συνολικά και την αύξηση των εισοδημάτων
των μισθωτών κατά 3,3%, ξεπερνώντας κατά έξι μονάδες τα αντίστοιχα ποσοστά των
ελεύθερων επαγγελματιών.
Tο χρέος των νοικοκυριών υποχώρησε μόλις 0,38% για το μήνα Νοέμβριο, φθάνοντας στα
706,189 εκατ. ευρώ, ήτοι 2,695 εκατ. ευρώ περισσότερο από τον προηγούμενο μήνα. Από
την άλλη πλευρά, τα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν κατά 182.625 εκατ. ευρώ, γεγονός
που αντιπροσωπεύει αύξηση 1,6% σε σύγκριση με τα στοιχεία για το μήνα Οκτώβριο.
Σύμφωνα με την ισπανική Ανεξάρτητη Αρχή για τη Δημοσιονομική Ευθύνη, η οικονομία της
χώρας θα σημειώσει μεγέθυνση και θα σημειωθεί αύξηση του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εθνικό
Προϊόν) έως και 0,75% εντός του τελευταίου τριμήνου του 2018 και εντός του πρώτου το
2019.
Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της απασχόλησης στην Ισπανία έχει ξεπεράσει το 3%, αφού
από το 2001 έχουν δημιουργηθεί άνω των 130.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ο αριθμός
των ανέργων βρίσκεται στους 3.254,70 εκατ. άτομα, σημειώνοντας αισθητή μείωση μετά το
2015.
Η Ισπανία φέτος θα κλείσει το έτος με ρυθμό ανάπτυξης 2,6% δύο δέκατα πιο κάτω από τις
αρχικές προβλέψεις. Οι προβλέψεις για το 2019 δείχνουν ότι η ανάπτυξη θα φθάσει στο
2,2%, δηλαδή θα είναι δύο δέκατα μικρότερη.
Το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ισπανίας αναμένεται να βρίσκεται στο 2,1% και
προβλέπεται ότι η κυβέρνηση του κ. Sánchez δεν θα καταφέρει να συμμορφωθεί με τον
στόχο ελλείμματος του 1,8%, που είχε οριστεί για το 2019.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ισπανία φαίνεται ότι παρουσιάζει τον
κίνδυνο μη συμμόρφωσης με τα προκαθορισμένα από το Σύμφωνο Σταθερότητας,
σημειώνοντας σημαντικές αποκλίσεις. Επίσης, προβλέπει ότι δεν θα συμμορφωθεί με τους
ορισμούς μείωσης του δημοσίου χρέους.
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Χάρη στην άνοδο που σημείωσαν τρείς ισπανικές επιχειρήσεις, η τράπεζα Santander
(2,11%), η εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica (2,8%) και η εταιρεία ενέργειας Repsol
(4,35%), ο δείκτης Ibex 35 σημείωσε άνοδο κατά 0,99% και ήρθε σε ισορροπία αναλογικά με
την πτώση που σημείωσε εντός του Οκτωβρίου.
 Το 93% των επενδυτικών ταμείων της Ισπανίας, τα οποία διαχειρίζονται κεφάλαια ύψους
244.000 εκατ. ευρώ, σημειώνουν απώλειες κατά 3%, γεγονός που επηρεάζει τόσο τα
επενδυτικά κεφάλαια του χρηματιστηρίου, όσο και την αγορά των ομολόγων.
 Ο αριθμός των επενδύσεων στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 6,3% και συγκεκριμένα οι
επενδύσεις στα πάγια περιουσιακά στοιχεία σημείωσαν άνοδο κατά 7,2% και οι επενδύσεις
στα κεφαλαιουχικά αγαθά κατά 9,2%. Οι φόροι σημείωσαν επίσης άνοδο κατά 5,3%.
 Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προειδοποιεί την ισπανική αγορά ότι η μαζική πώληση
επενδυτικών κεφαλαίων, συνδυαστικά με την τεταμένη κατάσταση των τραπεζών, μετά την
κρίση που δημιουργήθηκε με τα στεγαστικά ενυπόθηκα δάνεια, είναι πιθανό να οδηγήσει σε
κατάρρευση του ισπανικού χρηματοπιστωτικού τομέα.
 Οι τιμές των μετοχών των εταιρειών που απαρτίζουν το δείκτη Ibex 35, σημείωσαν έντονη
άνοδο της τάξεως του 8% εντός του μήνα Νοεμβρίου, γεγονός που αντιπροσωπεύει κέρδη
ύψους 53.780 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, τα κέρδη παραμένουν μειωμένα κατά 1,54% αναλογικά
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
 Η ισπανική εταιρεία ακινήτων Quabit σημείωσε ανοδική πορεία στο ισπανικό χρηματιστήριο,
αφού οι απώλειες των κεφαλαίων της έφτασαν τα 1,06 εκατ. ευρώ σε αντίθεση με τα 7,6
εκατ. ευρώ που είχαν σημειωθεί τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Τα συνολικά κέρδη της
εταιρείας έφτασαν τα 15,2 εκατ. ευρώ.
 Η ισπανική εταιρεία ακινήτων Realia Real Estate, η οποία ελέγχεται κατά 70,8% από τον
μεξικανό μεγιστάνα Carlos Slim, ανακοίνωσε ότι θα προβεί σε αύξηση κεφαλαίου, ύψους
κατά 149,1 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συμφώνησε ομόφωνα να
εγκρίνει την έκδοση 175.457.742 νέων τίτλων ονομαστικής αξίας 0,24 ευρώ, στο ισπανικό
χρηματιστήριο.
 Σύμφωνα με μελέτη της επενδυτικής εταιρείας EasyMoney, το μέσο επιτόκιο των ισπανικών
τραπεζών για λογαριασμούς προθεσμιακών καταθέσεων βρίσκεται στο 0,7%, ξεπερνώντας
το μέσο όρο των επιτοκίων των τραπεζών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκεται στο
0,57%, κατατάσσοντας τη χώρα στις υψηλότερες θέσεις.

Επιχειρηματικές εξελίξεις
Τράπεζες


Οι δηλώσεις του Διευθύνοντα Συμβούλου της ισπανικής τράπεζας Santander οδήγησαν σε
τόνωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού και, κατά συνέπεια, στην άνοδο της τιμής
των μετοχών της τράπεζας κατά 2,11%, γεγονός που οδήγησε στην αύξηση των καθαρών
της εσόδων κατά 13% αναλογικά με την αντίστοιχη περίοδο δώδεκα μηνών πριν.
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Οι έξι μεγάλες ισπανικές τράπεζες Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia, και
Bankinter αύξησαν τον αριθμό των μετόχων τους, οι οποίες έφθασαν τις 6.147.796, γεγονός
που θα προσφέρει στις τράπεζες και στο δείκτη Ibex 35 μία ώθηση, μετά την απώλεια
κεφαλαίων, ύψους 42 δις ευρώ που σημείωσαν εντός του έτους.
Σύμφωνα με τα τεστ αντοχής τραπεζών που διεξήγαγε η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ)
σε ευρωπαϊκές τράπεζες συμπεριλαμβάνοντας τέσσερεις ισπανικές τράπεζες (Santander,
BBVA, CaixaBank και Sabadell), σημειώθηκε ότι παρουσιάζουν μεγάλο βαθμό αντοχής
στους κραδασμούς της οικονομίας, παρά τα χαμηλά ποσοστά κεφαλαιοποίησης που
παρουσιάζουν.
Η ισπανική τράπεζα Santander αποτελεί μία από τις πιο ισχυρές, μεταξύ των 48 τραπεζών
που συμπεριλαμβάνονταν στο δείγμα ανάλυσης από την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών
(ΕΑΤ). Επιπλέον, η Αρχή σημείωσε ότι είναι η τρίτη λιγότερο επηρεασμένη ισπανική
τράπεζα από την παγκόσμια οικονομική κρίση.
Ο τραπεζικός τομέας της Ισπανίας έχει καταφέρει να αυξήσει τον δείκτη των ιδίων
κεφαλαίων μόλις 0,3% από το 2014, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν τον
Νοέμβριο. Ωστόσο, τα ποσοστά που αφορούν τα Βασικά Ιδία Κεφάλαια (Tier 1), συνεχίζουν
να παραμένουν πάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών κρατών, ήτοι στο 7,6%.
Η ισπανική τράπεζα Unicaja, σημείωσε εντός του μήνα Νοεμβρίου τη μεγαλύτερη πτώση
στην ιστορία της, η οποία ήταν της τάξεως του 16%, ενώ, εντός του συνολικού έτους, η
συνολική πτώση άγγιξε το 14,4%.
Η ισπανική τράπεζα Liberbank, είναι η μόνη τράπεζα της χώρας, η οποία σημείωσε έντονη
άνοδο εντός του μήνα Νοεμβρίου και, συγκεκριμένα, κατά 4,8% και 1,8% εντός του έτους,
καταφέρνοντας να μη κλονιστεί από την κρίση που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον νόμο
AJD (φόρος επί των νομικών πράξεων που τεκμηριώνονται στις δημόσιες πράξεις δανείου
με ενυπόθηκη εγγύηση).
Ενέργεια









Η ισπανική εταιρεία Repsol σημείωσε άνοδο κατά 37% στα καθαρά της κέρδη, τα οποία
έχουν φτάσει τα 2.171 δις ευρώ μέσα σε διάρκεια δέκα ετών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία
σημείωσε άνοδο κατά 4% στην παραγωγή των υδρογονανθράκων, αναλογικά με το έτος
2017, παράγοντας 713.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα.
Η ίδια εταιρεία έφθασε σε συμφωνία, ύστερα από διαπραγματεύσεις με την εταιρεία
ηλεκτρικής ενέργειας Viesgo, αγοράζοντας περιουσιακά στοιχεία ύψους 733 εκατ. ευρώ,
αυξάνοντας τη δυνατότητά της σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στα 2.950 megawatt
(MW).
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Ισπανών Κατασκευαστών Αυτοκινήτων και Φορτηγών
(Anfac), η πώληση των αυτοκινήτων στην Ισπανία σημείωσε πτώση, λόγω της εφαρμογής
του ευρωπαϊκού νόμου για τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων, στο πλαίσιο μείωσης της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης, οδηγώντας στην πώληση 88.410 αυτοκινήτων, 6,6% λιγότερων.
Η ισπανική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας κατάφερε να αυξήσει τα κέρδη της και εντός οχτώ
μηνών να τα φθάσει σε 1.400 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 10% αναλογικά με
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Επιπλέον, αύξησε στα 866 εκατ. ευρώ το
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ποσό που προορίζεται για επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας και παραγωγής πετρελαίου Repsol εμφανίζει αυξανόμενα
κέρδη, κλείνοντας το τρίτο τρίμηνο του έτους με κέρδη 2.171 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
άνοδο κατά 37%, ξεπερνώντας τις επιδόσεις της ισπανικής εταιρείας τηλεπικοινωνιών
Telefónica, στο ισπανικό χρηματιστήριο.
Οι επενδύσεις της ισπανικής Repsol στη χώρα του Περού ξεπερνούν τα 3 δις ευρώ.
Συγκεκριμένα, εντός Νοεμβρίου, η εταιρεία εγκαινίασε τις νέες μονάδες της για την
παραγωγή βενζίνης και πετρελαίου με χαμηλή περιεκτικότητα σε θειάφι στα διυλιστήρια
πετρελαίου La Pampilla, τα οποία αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια στο
Περού.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Endesa ανακοίνωσε τη δημιουργία 108.000 νέων σημείων
φόρτισης ηλεκτρικής ενέργειας εντός πέντε ετών, εκ των οποίων τα 100.000 θα
τοποθετηθούν σε θέσεις στάθμευσης ιδιωτών. Η συνολική επένδυση θα αγγίξει τα 65 εκατ.
ευρώ και θα πραγματοποιηθεί στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, τροφοδοτώντας με
ενέργεια τα ηλεκτρικά οχήματα.







Εργασία











Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα el país, το Υπουργείο Απασχόλησης πριν από το
τέλος του έτους θα εξαγγείλει για το 2019 ένα σχέδιο κατά της ανεργίας των νέων, που θα
περιλαμβάνει τον διορισμό μέχρι και 3.000 ατόμων, τη δημιουργία ενός ειδικού καθεστώτος
για τους νέους που κάνουν μαθητεία (stage) για την προάσπιση των εργασιακών τους
δικαιωμάτων και ένα πρόγραμμα που θα βοηθά τους νέους Ισπανούς που μετανάστευσαν
λόγω κρίσης να επιστρέψουν στην Ισπανία.
Η εισαγωγή νέων μέτρων από την ισπανική κυβέρνηση έχει ως στόχο τη μείωση του
ποσοστού ανεργίας των νέων κάτω των 30 ετών από το 28% που είναι σήμερα στο 23,5%.
Σε πίνακα με τα ποσοστά ανεργίας των νέων μεταξύ 16 και 25 ετών, η Ελλάδα κατέχει την
πρώτη θέση με ποσοστό 39,1% και δεύτερη την Ισπανία με ποσοστό 34,3% .
Εκτιμάται ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ισπανία θα συνεχίσει να σημειώνει
μείωση, αφού η επιθυμητή από την ισπανική κυβέρνηση του κ. Sánchez πολιτική να
αυξήσει τον κατώτατο μισθό για το 2019, θα οδηγήσει σε βελτίωση των εισοδημάτων των
νοικοκυριών και της κατανάλωσης, ωστόσο θα έχει αρνητική επίπτωση στη δημιουργία
θέσεων εργασίας κατά 70.000 θέσεις για τα επόμενα δύο έτη.
Το ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης καλείται να αντιμετωπίσει τη μη καταβολή
εισφορών ύψους 4,476 εκατ. ευρώ. Υπολογίζεται ότι περισσότερες από 1.100 εταιρείες
χρωστούν περισσότερα από ένα εκατ. ευρώ στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Η λίστα
των παραβατών αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων μηνών.
Για το 68% των Ισπανών ελεύθερων επαγγελματιών, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η
έλλειψη Κοινωνικής Κρατικής Ασφάλισης. Συγκεκριμένα, το 65% των ελεύθερων
επαγγελματιών δήλωσε ότι δεν διαθέτει τη δυνατότητα να πληρώσει περισσότερες
εισφορές προς τα κρατικά ασφαλιστικά ταμεία, ενώ δήλωσε την προτίμησή του για μείωση
των εισφορών με σκοπό να πραγματοποιούν μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων
ατομικά, η οποία υπολογίζεται ότι θα μπορούσε να φθάνει τα 9.275 ευρώ ετησίως.
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Το ποσοστό της ανεργίας στην Ισπανία σημείωσε μείωσε μείωση φτάνοντας το 14,6%
εντός του τελευταίου τριμήνου του 2018. Από την άλλη πλευρά το ποσοστό της φτώχειας
αυξάνεται, τοποθετώντας την Ισπανία στην 22η θέση των κρατών με τα μεγαλύτερα
ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η ισπανική κυβέρνηση δεσμεύτηκε στις 01.11.2018 ότι θα προβεί στην ψήφιση σχεδίου με
σκοπό να αντιμετωπιστεί το υψηλό ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων στην Ισπανία, το
οποίο για άτομα ηλικίας 17 έως 25 ετών φθάνει το 34,8%.



Αγροτικός τομέας


Η ισπανική εταιρεία παραγωγής ελαιολάδου Deoleo, σημείωσε σημαντική αύξηση των
κεφαλαίων της, κατόπιν της εισαγωγής νέων τίτλων στις 7 Νοεμβρίου 2018, στο
Χρηματιστήριο της Μαδρίτης, της Βαρκελώνης, του Μπιλμπάο και της Βαλένθια.

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί














Η ισπανική αλυσίδα εστιατορίων Vips πρόκειται να πωληθεί, έναντι 500 εκατ. ευρώ στην
μεξικανική εταιρεία Alsea, στο πλαίσιο εξάπλωσής της στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Η
αγοραπωλησία συμπορεύεται με την εγκαινίαση 400 νέων καταστημάτων στο έδαφος της
Ισπανίας.
Οι ισπανικές επιχειρήσεις τηλεπικοινωνιών MásMóvil και Telefónica κατάφεραν να
αποκτήσουν 53.000 και 25.000 νέες τηλεφωνικές γραμμές αντίστοιχα, σε αντίθεση με τις
εταιρείες Vodafone και Orange που έχασαν 69.000 και 37.400 αντιστοίχως.
Η ισπανική εταιρεία μεταφορών Renfe Mercanías έχει χάσει 15,9 εκατ. ευρώ εντός του
έτους, γεγονός που σημαίνει ότι τα έσοδά της σημείωσαν πτώση κατά 2,2%, φθάνοντας τα
163,15 εκατ. ευρώ.
Η ισπανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Día κατάφερε να ανακάμψει μετά την απότομη πτώση
που σημείωσε στο χρηματιστήριο τους προηγούμενους μήνες και να σημειώσει άνοδο της
τάξεως του 19,6%, φθάνοντας την τιμή των μετοχών της στα 0,82 ευρώ.
Η ισπανική αλυσίδα εστίασης Telepizza, σημείωσε μείωση των κερδών της έως και 44,3%,
πτώση που σημαίνει την απώλεια 13,2 εκατ. ευρώ συνολικά, μετά την εμπορική συμφωνία
που σύναψε με την αμερικανική αλυσίδα καταστημάτων φαγητού Pizza Hut.
Η ισπανική εταιρεία, Barceló, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του τουρισμού και η
ισπανική εταιρεία ξενοδοχειακών καταλυμάτων Melía σχεδιάζουν να επεκτείνουν την
επιχειρηματική τους δραστηριότητα στην Ασία, μέσω της δημιουργίας 35 νέων
εγκαταστάσεων μέχρι και το 2022.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας CEPSA διαπραγματεύεται με τους τρεις μεγάλους οίκους
αξιολόγησης Moody's, S&P and Fitch Ratings, με στόχο την έκδοση ομολόγων, συνολικής
αξίας τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με οικονομικές πηγές.
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Ακίνητα
 Οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις OHL και Mojari πρόκειται να επενδύσουν 372 εκατ. ευρώ
στην περιοχή Καναλέχας, η οποία βρίσκεται στη Μαδρίτη, με σκοπό την ανέγερση
πολυτελών καταστημάτων, εστιατορίων, ιδιωτικών κατοικιών και ξενοδοχειακών μονάδων
συνολικής έκτασης 50,000 τετραγωνικών μέτρων.
 Η τιμή των κατοικιών στις πόλεις της Ισπανίας έχει αυξηθεί κατά 22% εντός των τριών
τελευταίων ετών. Συγκεκριμένα, η άνοδος της τιμής ήταν μεγαλύτερη από 8,5% σε
περισσότερες από 50.000 κατοικίες στα ισπανικά προάστια. Ωστόσο, οι κατοικίες
παραμένουν 35% φθηνότερες από τις αντίστοιχες τιμές του 2007.
 Η αμερικανική επενδυτική εταιρεία Blackstone, από κοινού με την ισπανική τράπεζα
Santander προχώρησαν στην πώληση γης συνολικής έκτασης 2,05 εκατ. τετραγωνικών
μέτρων, αξίας 500 εκατ. ευρώ, η οποία ανήκει στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της ισπανικής
τράπεζας Popular.
 Η ισπανική εταιρεία ακινήτων Metrovacesa θα παραδώσει έως το 2021 λιγότερα σπίτια από
ότι είχε προγραμματιστεί. Συγκεκριμένα, θα παραδώσει 4.000 κατοικίες αντί για 4.500 που
ήταν το αρχικό σχέδιο, γεγονός που οδήγησε σε πτώση της τιμής των μετοχών της
εταιρείας στο ισπανικό χρηματιστήριο.
 Η ισπανική τράπεζα BBVA πρόκειται να εξαγοράσει 166 γραφεία από την ισπανική εταιρεία
ακινήτων Merlin Properties, των οποίων το συνολικό κόστος αγγίζει τα 252 εκατ.
ευρώ. Η εταιρεία έχει επενδύσει 621 εκατ. ευρώ σε τέτοιου είδους εξαγορές.
 Η ισπανική εταιρεία ακινήτων Colonial έχει καταφέρει να αυξήσει τα κέρδη της,
προερχόμενα από τα έσοδα της από ενοικιάσεις κατοικιών και γραφείων, κατά 22% μετά
την ενσωμάτωση της θυγατρικής εταιρίας ακίνητης περιουσίας Axiare. Τα συνολικά της
κέρδη από τα ακίνητα φτάνουν τα 257 εκατ. ευρώ, ενώ η ισχύουσα τιμή των ενοικίων των
γραφείων της στη Βαρκελώνη αυξήθηκαν κατά 10%.
 Η βρετανική εταιρεία ακινήτων Trista Capital Partner αποφάσισε να επενδύσει το ποσό των
400 εκατ. ευρώ στην ισπανική αγορά ακινήτων (κατοικιών και γραφείων), αποβλέποντας
στην εξαγορά των γραφείων της ισπανικής εταιρείας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
Hispania.
Τουρισμός
 Η Ισπανίδα υφυπουργός τουρισμού, κα Ισαμπέλ Όλιβερ δήλωσε ότι θα προβεί στην
πραγματοποίηση ενός σχεδίου με σκοπό να δώσει ώθηση στον τουριστικό τομέα της
Ισπανίας, προσφέροντας υπηρεσίες τουρισμού ποιότητας και περισσότερο ανταγωνιστικές.
Η Ισπανία, το 2017, φιλοξένησε στο έδαφος της 515.000 ταξιδιώτες, μόλις 0,4% λιγότερο
από την Γαλλία και την Ιταλία που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά τουρισμού στην
Ευρώπη.
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Διεθνείς Εκθέσεις
 Από τις 13 έως και τις 11 Νοεμβρίου, το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης επισκέφθηκε τη Διεθνή
Έκθεση ePower & Building, η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη έκθεση για υποδομές, δομικά
υλικά και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό στη Νότια Ευρώπη και πραγματοποιήθηκε στις
εγκαταστάσεις του IFEMA της Μαδρίτης, ο οποίος είναι ο επίσημος διοργανωτής
εμπορικών εκδηλώσεων και διεθνών εκθέσεων στην Ισπανία. Στη συγκεκριμένη έκθεση
συγκαταλέγονται επίσης οι εκθέσεις CONSTRUTEC, VETECO, BIMEXPO, ARCHISTONE
και MATELEC LIGHTING, ενώ ο αριθμός των εκθετών έφθασε τους 1.600. Αναφορικά με
την ελληνική παρουσία, στην έκθεση συμμετείχαν τρείς ελληνικές επιχειρήσεις με
σημαίνουσα θέση στον επιχειρηματικό ελληνικό κόσμο: η ALUMINCO & PANEL S.L, η
οποία παρέχει υψηλής ποιότητας αλουμίνιο, η IDECO, η οποία δραστηριοποιείται στην
παραγωγή αντικωνωπικών συστημάτων και τέλος η ελληνική εταιρεία NEOTEX, η οποία
παρέχει υπηρεσίες στεγάνωσης και μόνωσης για την προστασία και επισκευή δαπέδων.

Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις

33 EL MUSICAL
Feria de Madrid, 01-31 Δεκεμβρίου 2018
CIRCLÁSSICA
Feria de Madrid, 01-31 Δεκεμβρίου 2018
JUVENALIA
Feria de Madrid, 05-09 Δεκεμβρίου 2018
DON’T LET DADDY KNOW
Feria de Madrid, 08-08 Δεκεμβρίου 2018
MAC FRUIT ATTRACTION MENA
Feria de Madrid, 08-10 Δεκεμβρίου 2018
ALMONEDA NAVIDAD
Feria de Madrid, 12-16 Δεκεμβρίου 2018

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