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Το ΔΝΤ προέβλεψε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ισπανίας δε θα μειωθεί στα επόμενα
πέντε έτη και θα κυμαίνεται σε ποσοστό 2,3% και 2,7% επί του ΑΕΠ για το ίδιο χρονικό
διάστημα. Επιπλέον, δήλωσε ότι η αύξηση του ισπανικού ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερη του 2%
το 2020, ενώ οι ρυθμοί ανάπτυξης θα επιβραδυνθούν από το 3% το 2016, στο 2,7% το
2018 και σε 2,2% για το 2019 ενώ αναμένεται να μειωθούν στο 1,6% το έτος 2023.
Σύμφωνα με στοιχεία του ΔΝΤ, η Ισπανία καταλαμβάνει την 13η θέση παγκοσμίως,
μεταξύ των χωρών με τις μεγαλύτερες οικονομίες, ξεπερνώντας την Αυστραλία και
ανεβαίνοντας μια θέση από το 2017. Αναμένεται ότι η θέση της αυτή θα διατηρηθεί έως και
το έτος 2020.
Το ΔΝΤ δήλωσε ότι το ποσοστό της ανεργίας στην Ισπανία δε θα μειωθεί κάτω από το
13,8% για την επόμενη χρονιά. Αντίστοιχη ανησυχία υπάρχει για την αύξηση του
πληθωρισμού.
Οι κάτοικοι στους πέντε πιο πλούσιους ισπανικούς δήμους (Pozuelo de Alcarón,
Matadepera, Boadilla de Monte, Sant Just Desvern, Rocafort) έχουν διαθέσιμο εισόδημα
μεγαλύτερο κατά 17% -αύξηση που σημειώθηκε εντός τριετίας- από το μέσο καθαρό κατά
κεφαλήν εισόδημα της Ισπανίας που είναι 21.367 ευρώ. Η Μαδρίτη και η Καταλονία
καταγράφουν τα μεγαλύτερα ποσοστά, ενώ η Εστρεμαδούρα, η Καστίλλη Λα Μάντσα και η
Ανδαλουσία τα μικρότερα.
Το σχέδιο προϋπολογισμού που ενέκρινε η ισπανική κυβέρνηση αναμένεται να οδηγήσει σε
μείωση των κρατικών εσόδων, τα οποία θα φτάσουν τα 662,5 δις ευρώ και θα οδηγήσουν
σε μείωση του ΑΕΠ κατά 2,23% για το 2018 και 2,09% για το 2019.
Η Ισπανία έχει καταφέρει να προσελκύσει στο έδαφος της 852.000 εκατομμυριούχους και
αναμένεται να προστεθούν ακόμη 349.000 μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, γεγονός που
ενισχύει την οικονομική κατάσταση της χώρας και τον επενδυτικό τομέα.
Το ποσοστό πληθωρισμού στην Ισπανία έχει φτάσει το 2,3%, κατόπιν της αύξησης της
τιμής στα προϊόντα ενέργειας. Αντίθετα, ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή έχει σταθεροποιηθεί
στο 0,8%.
Το ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης συνεχίζει να εμφανίζει σταδιακή πτώση,
κλείνοντας το τρίτο τρίμηνο του 2018 με τιμή 2,9%, ποσοστό χαμηλότερο από εκείνο του
προηγούμενου τριμήνου.
Η άνοδος των επιτοκίων που προβλέπεται να σημειωθεί από την 1η Νοεμβρίου, κατά 0,10
μονάδες, αναμένεται να προκαλέσει αύξηση κατά 2.043 ευρώ για τα στεγαστικά ενυπόθηκα

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
δάνεια.
Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων


Τέσσερεις μεγάλες επιχειρήσεις -η εταιρεία διανομής και παραγωγής ενδυμάτων Inditex, η
πολυεθνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefonica και οι ισπανικές τράπεζες BBVA και
Santander- του δείκτη Ibex 35 (ορόσημο της αγοράς μετοχών στο Χρηματιστήριο της
Μαδρίτης) καλούνται να καλύψουν δαπάνες ύψους 3,400 δις ευρώ για την πληρωμή
μερισμάτων, πριν από το τέλος του έτους.
Ο δείκτης Ibex Small Cap που συμπεριλαμβάνει επιχειρήσεις μικρής κεφαλαιοποίησης,
σημείωσε αισθητή μείωση της τάξεως του 9,65%, εξαιτίας της πτώσης που πραγματοποίησε
η ισπανική εταιρεία Día στο χρηματιστήριο. Αντιθέτως, στις 17.10.2018, ο δείκτης Ibex 35
σημείωσε άνοδο κατά 1,7% -την μεγαλύτερη που έχει σημειώσει τους τελευταίους τέσσερεις
μήνες.
Τρείς μεγάλες ισπανικές τράπεζες, oι Bankia, Sabadell και Bankinter, σημείωσαν πτώση στο
χρηματιστήριο κατά 5%, οδηγώντας το σε απώλεια κεφαλαίων αξίας 5.800 εκατ. ευρώ. Το
γεγονός αυτό οδήγησε τον δείκτη Ibex 35 σε απώλεια της τάξεως του 1,2%, χάνοντας 8.900
εκατ. ευρώ και επιστρέφοντας στα επίπεδα του 2016.
Δύο από τους μεγάλους μετόχους της αλυσίδας σουπερμάρκετ Día, οι τράπεζες Goldman
Sachs και Norges Bank, έχουν διαθέσει 50% των μετοχικών τους τίτλων σε επενδυτές που
προσπαθούν να επωφεληθούν από την αγορά μετοχών όταν παρατηρούν πτώση των τιμών
τους (bajistas).
Ο Νόμος Τόμπιν παρουσιάζει μεγάλα προβλήματα στην εφαρμογή του, οδηγώντας σε
καθοδική πορεία τόσο την ισπανική αγορά, όσο και την ισπανική οικονομική ανάπτυξη
γενικότερα, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου του BME (Ισπανικά Χρηματιστήρια και
Αγορές), οδηγώντας τους επενδυτές στην παράκαμψη του νόμου, μέσω εναλλακτικών
πλατφόρμων.
Οι μισές από τις εταιρείες που απαρτίζουν τον δείκτη Ibex 35, δεν διαθέτουν κάποιο σχέδιο
για την καταβολή εισφορών που προορίζονται για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα των
εργαζομένων τους. Συγκεκριμένα, μόνο 17 από τις επιχειρήσεις διαθέτουν κάποιο
μακροχρόνιο σχέδιο, διαθέτοντας 20 δις ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 18 δεν διαθέτουν.
Ο δείκτης Ibex 35 σημείωσε πτώση κατά 0,17% για τον μήνα Οκτώβριο και πτώση κατά
12,39% συνολικά μέσα στον χρόνο. Η πτώση του δείκτη συμπορεύεται με την πτώση των
αντίστοιχων εθνικών δεικτών σε διεθνές επίπεδο στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομικής
κρίσης.













Επιχειρηματικές εξελίξεις
Τράπεζες



Η ισπανική τράπεζα BBVA δήλωσε ότι θα αποτελέσει απειλή για τους τεχνολογικούς
κολοσσούς, αφού σκοπεύει να προσφέρει υπηρεσίες αξιοποιώντας την «bigdata
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τεχνολογία», όπως είναι η προσφορά προσωποποιημένης πληροφόρησης ή οι βάσεις
δεδομένων.
Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η ισπανική τράπεζα BBVA έχει καταταχθεί μεταξύ των 200
εταιρειών στον κόσμο που καινοτομούν στην ισότητα των φύλων, εφόσον οι γυναίκες και οι
άντρες στελεχώνουν διοικητικές θέσεις ισομερώς.
Οι ισπανικές τράπεζες Sabadell και BBVA δέχθηκαν οικονομική βοήθεια, στο πλαίσιο της
ανακεφαλοποίησης των τραπεζών, ύψους 2 δις ευρώ, από το Ταμείο Εγγύησης
Καταθέσεων, το οποίο εγγυάται ότι η ενέργεια αυτή δεν θα επηρεάσει το ισπανικό
δημοσιονομικό έλλειμμα.
Ο νόμος της νομικής αβεβαιότητας προκάλεσε την κατάρρευση των ισπανικών τραπεζών
στο χρηματιστήριο, οι οποίες σημείωσαν απώλειες ‘ύψους 6 δις ευρώ, αφού καλούνται οι
ίδιες να πληρώσουν τους φόρους που συνδέονται με τα ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια.
Οι Ισπανοί καταναλωτές πραγματοποίησαν 958.175 πληρωμές, χρησιμοποιώντας
πιστωτικές/χρεωστικές κάρτες για την αγορά υπηρεσιών και αγαθών, γεγονός που
μεταφράζεται ως πληρωμή 36.267,94 εκατ. ευρώ μέσω τραπεζικών καρτών, σημειώνοντας
άνοδο 8,23% από το περασμένο έτος. Μετά την έναρξη της κρίσης, η χρήση των
τραπεζικών καρτών οδήγησε στη μείωση των μηχανημάτων ανάληψης ATM κατά 10.000 σε
αριθμό.
Την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου, οι έξι μεγάλες ισπανικές τράπεζες σημείωσαν
αισθητή μείωση σύμφωνα με τα δεδομένα του δείκτη Ibex 35. Συγκεκριμένα, η τράπεζα
Sabadell σημείωσε πτώση κατά 5,36%, με απώλεια 880 εκατ. ευρώ μέσα σε τρείς ημέρες, η
τράπεζα Bankia κατά 4,77% με απώλεια 919 εκατ. ευρώ, η CaixaBank κατά 3,6%, η BBVA
2,13%, η Santander 0,59% και τέλος η Bankinter σημείωσε μείωση σε ποσοστό 1,43%, με
απώλεια 483 εκατ. ευρώ.
Η ισπανική τράπεζα CaixaBank δια μέσου της πορτογαλικής θυγατρικής εταιρίας BPI,
ανακοίνωσε τον καθορισμό σταθερού επιτοκίου για τα στεγαστικά δάνεια και συγκεκριμένα
δήλωσε ότι θα κυμαίνεται από 2,95% για 30 χρόνια. Η τράπεζα, ήδη από τους πρώτους
μήνες του έτους προσέφερε 1,05 δις ευρώ σε ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια, σημειώνοντας
αύξηση κατά 36% από τους αντίστοιχους μήνες του προηγούμενου έτους.
Η ισπανική επενδυτική τράπεζα Alantra αύξησε τα κέρδη της κατά 20,4%, δηλαδή 4,9%
επιπλέον από την αντίστοιχη περίοδο του 2017, αφού κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο
εργασιών της κατά 37,9%.
Ενέργεια





Η Ισπανία έχει καταφέρει να πρωτοστατήσει στην πτώση των πωλήσεων των συμβατικών
βενζινοκίνητων αυτοκινήτων και δια μέσου του προγράμματος VEA (Alternative Energy
Vehicles) σκοπεύει να προβεί, έως το τέλος του έτους, στην προσφορά 66 εκατ. ευρώ, με
στόχο την ενδυνάμωση της βιομηχανίας ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων.
Το ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας και το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης
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προετοιμάζονται για τη δημιουργία προγραμμάτων προώθησης κατασκευής μπαταριών για
ηλεκτρικά οχήματα στην Ισπανία.
Η μέση τιμή πετρελαίου στην Ισπανία είναι στα 1,271 ευρώ ανά λίτρο και της βενζίνης στα
1,351 ευρώ ανά λίτρο, κατατάσσοντας την ως την έκτη πιο φθηνή χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση. Ωστόσο, η τιμή του πετρελαίου είναι αυξημένη κατά 8 ευρώ αναλογικά με την
αντίστοιχη τιμή του προηγούμενου έτους, ενώ υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στην τιμή
πετρελαίου και βενζίνης στο εσωτερικό της χώρας, που φτάνουν έως και 15% και 27%
αντιστοίχως.
Το Υπουργικό Συμβούλιο προχώρησε στην πολιτική μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ στους
λογαριασμούς ρεύματος από 21% σε 4%, γεγονός που θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση της
τάξεως του 14%, η οποία μεταφράζεται σε μείωση του μέσου κόστους των λογαριασμών σε
68,9 ευρώ.
Η ισπανική εταιρεία παραγωγής και διανομής ενέργειας Iberdrola πούλησε τις μονάδες
παραγωγής αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο αξίας 801 δις ευρώ, μέσω της θυγατρικής
εταιρείας ScottishPower, διατηρώντας ωστόσο τα δικαιώματά της στην παραγωγή
ανανεώσιμης ενέργειας, στα κανάλια διανομής και στο εμπόριο.
Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Repsol και η πορτογαλική EDP θα συμμετάσχουν από κοινού
σε μία επένδυση ύψους 125 δις ευρώ για τη δημιουργία του μεγαλύτερου πλωτού αιολικού
πάρκου στον κόσμο.
Η γερμανική εταιρεία BayWa πρόκειται να δημιουργήσει στην ισπανική πόλη Σεβίλλη, ένα
από τα μεγαλύτερα πάρκα φωτοβολταϊκών στον κόσμο, θέτοντας σε ισχύ συμφωνητικά
μεταξύ των παραγωγών και των καταναλωτών, γεγονός που θα οδηγήσει σε φθηνότερη
ενέργεια για τους πολίτες. Μέσα στο 2017, έχουν εγκατασταθεί 136 φωτοβολταϊκά πάνελ,
σε αντίθεση με τα 55 που υπήρχαν το 2016, σημειώνοντας αύξηση κατά 135%.











Εργασία








Η ισπανική τράπεζα BBVA προσλαμβάνει νέους στα ισπανικά της υποκαταστήματα στον
τομέα των «Big Data», στο πλαίσιο του προγράμματος «Young Professionals Data» και
ήδη έχει απορροφήσει 26 νέους εργαζόμενους.
Το Ταμείο Εγγύησης Συντάξεων σημείωσε μείωση κατά 24 δις ευρώ, εξαιτίας της
μειωμένης αποδοτικότητας, η οποία κυμαίνεται μεταξύ του 0,1% και 0,4%, ενώ ταυτόχρονα
η κυβέρνηση σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τους πόρους αυτούς, με σκοπό να
αποπληρώσει υποχρεώσεις της, όπως η πληρωμή δώρων Χριστουγέννων.
Ο κατώτατος μισθός της Ισπανίας αναμένεται να αγγίξει τα 900 ευρώ, γεγονός που
μεταφράζεται ως άνοδος της τάξεως του 5% για το έτος 2019 και 10% για το έτος 2020. Η
αύξηση του κατώτατου μισθού εικάζεται ότι θα οδηγήσει σε μεγέθυνση της ισπανικής
οικονομίας κατά 2,5% και στη δημιουργία 450.000 νέων θέσεων εργασίας.
Η ισπανική τράπεζα Unicaja αναμένεται να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα,
εφόσον επιθυμεί να τροποποιήσει τον κανονισμό της για την απασχόληση, γεγονός που θα
επηρεάσει 700 με 1000 εργαζομένους, τα εργασιακά ωράρια και τη βελτίωση των όρων
εργασίας, όπως εμφανίζονται στα συμβόλαια των εργαζομένων.
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Ο Οργανισμός απασχόλησης Mandatad προβλέπει ότι η εορταστική περίοδος των
Χριστουγέννων θα οδηγήσει στη σύναψη 400.000 συμβολαίων προσωρινής/εποχιακής
εργασίας στον τομέα της κατανάλωσης και του τουρισμού και κατ’ επέκταση θα σημειωθεί
άνοδος κατά 8,3%, μία μονάδα επιπλέον από τα δεδομένα του προηγούμενου έτους
(7,5%).
Τα συνδικάτα ασκούν πιέσεις στην ισπανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Mercadona,
προβαίνοντας σε διαπραγματεύσεις για την πραγματοποίηση συλλογικών συμβάσεων
εργασίας, με στόχο την αύξηση των μισθών κατά 3% και την καθιέρωση πέντε εργάσιμων
ημερών.
Η Ένωση Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, δήλωσε ότι η μετάβαση από τις
συμβατικές πηγές ενέργειας στις ανανεώσιμες, θα δημιουργήσει από 130.000 έως και
200.000 νέες θέσεις εργασίας στον τομέα αυτό και θα συνεισφέρει έως και 19 δις ευρώ στο
Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν της Ισπανίας έως το 2030.

Διεθνείς
Εκθέσεις
σσυμ
εκιεεκθκλαδικέςεκθέ
 σ ΔΙΕΘΝΕΙΣ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ (CPHI WORLDWIDE, ICSE,
εεκθεκθέσεις
Innopack, P-MEC,FDF) – 9-11.10.2018
Η ετήσια έκθεση CPHI WORLDWIDE, μαζί με τις εκθέσεις ICSE, Innopack, P-MEC και FDF
πραγματοποιήθηκαν στη Μαδρίτη από τις 9 έως και τις 11 Οκτωβρίου 2018. Η
συγκεκριμένη έκθεση αποτελεί τη μεγαλύτερη φαρμακευτική έκθεση στον κόσμο, στην
οποία έλαβαν μέρος περισσότερες από 2.500 εταιρείες και 45.000 επαγγελματίες απο 153
χώρες. Η εκδήλωση εκτιμάται ότι διοχέτευσε περισσότερα από 330 εκ. ευρώ στην οικονομία
της Μαδρίτης. Η μεγάλη καινοτομία για την έκθεση ήταν η οργάνωση του bioLive, ενός νέου
τμήματος αφιερωμένου στην επεξεργασία και την παρασκευή βιοφαρμακευτικών
προϊόντων. Αναφορικά με την ελληνική παρουσία, στην έκθεση έλαβαν μέρος τριάντα
εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της
παραγωγής, ανάπτυξης, συσκευασίας και προώθησης φαρμάκων. Το Γραφείο ΟΕΥ ήρθε
σε επαφή με όλες τις συμμετέχουσες εταιρίες, τα στελέχη και τον θεσμικό εκπρόσωπο του
ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας, με έδρα την Αθήνα), τον Πρόεδρο της
Ένωσης, κ. Θεόδωρο Τρύφων.


IoT/Ioe SOLUTIONS WORLD CONGRESS 2018 – 16-18.10.2018
Η παγκόσμια έκθεση – παγκόσμιο συνέδριο IoT/Ioe SOLUTIONS WORLD CONGRESS
2018 πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, στον εκθεσιακό χώρο της Fira Barcelona, από τις
16 έως και τις 18 Οκτωβρίου 2018. Η έκθεση εξερευνά τις τελευταίες καινοτομίες της
βιομηχανίας του Διαδικτύου των Πραγμάτων, με σκοπό να μεταδώσει στους επισκέπτες την
απαιτούμενη τεχνογνωσία και τις στρατηγικές τελευταίας τεχνολογίας. Η έκθεση
διοργανώθηκε με τη συμμετοχή σημαντικών αντιπροσωπευτικών εταιρειών,
θεσμικών/κλαδικών φορέων και εκπροσώπων του τομέα ψηφιακής τεχνολογίας,
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πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών από όλο τον κόσμο. Στη συγκεκριμένη έκθεση, ο
αριθμός των επισκεπτών έφτασε τους 14.000, ενώ συμμετείχαν 300 εκθέτες και 250
διεθνείς ομιλητές. Αναφορικά με την ελληνική παρουσία, ήταν ιδιαίτερα σημαντική αφού
έλαβαν μέρος δεκατρείς ελληνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της
τεχνολογίας πραγμάτων – πάντων. Το Γραφείο ΟΕΥ ήρθε σε επαφή με όλες τις
συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες, τα στελέχη τους και τους εκπροσώπους της Ένωσης
ΗΕΤΙΑ, τον Πρόεδρό της Δρ. Εμμανουήλ Ζερβάκη, τον Αντιπρόεδρο Δρ. Σωτήριο Μπαντά
και τον κ. Ιωάννη Γιόννα καθώς και τον γενικό διευθυντή ΣΕΚΕΕ, κ. Γ. Κωτσή – Γιανναράκη.


FRUIT ATTRACTION - 23-25.10.2018
Η δέκατη έκδοση της Διεθνούς Έκθεσης FRUIT ATTRACTION στον τομέα των φρούτων και
λαχανικών, διεξήχθη από τις 23 έως τις 25 Οκτωβρίου, στη Μαδρίτη. Η FRUIT
ATTRACTION διοργανώνεται από την FEPEX (Ισπανική Ομοσπονδία ΠαραγωγώνΕξαγωγών Φρούτων και Λαχανικών) και την IFEMA και συνεχίζει να διευρύνεται, καθώς
φέτος συμμετείχαν 1.600 εταιρίες-εκθέτες, 16% περισσότεροι από την προηγούμενη
έκθεση, συμπεριλαμβάνοντας 70.000 επαγγελματίες επισκέπτες από 120 χώρες, καθώς και
1.000 αγοραστές από 80 χώρες. Αναφορικά με την ελληνική συμμετοχή, θα πρέπει να
αναφερθεί ότι υπήρξε αναβαθμισμένη ποιοτικά και ποσοτικά, μέσω της συμμετοχής έξι
μεμονωμένων συμμετοχών όσο και μέσω του Project FRESKON GREECE, της
πρωτοβουλίας του διεθνούς εμπορικού γεγονότος φρούτων και λαχανικών FRESKON που
διοργανώνει ο ελληνικός φορέας ΔΕΘ HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Το Γραφείο ΟΕΥ ήρθε
σε επαφή με όλες τις συμμετέχουσες ελληνικές εταιρείες, τα στελέχη και τους εκπροσώπους
του διοργανωτή της επίσημης ελληνικής συμμετοχής, ΔΕΘ ΗΕLEXPO, των αγροτικών
συνεταιρισμών Ζαγοράς Πηλίου, Καβάλας, Ημαθίας, Βελβεντού Κοζάνης και του
Οργανισμού Κεντρικών Αγορών και Αλιείας καθώς και τον εκδότη του κλαδικού εντύπου για
ενημέρωση στον τομέα των φρούτων και λαχανικών, Φρουτονέα, κ. Π. Ορφανό.
Επιχειρήσεις-Οργανισμοί






Τα ακαθάριστα έσοδα του ισπανικού ομίλου
παραγωγής και διανομής υφασμάτων «Inditex» άγγιξαν το
56,7% το πρώτο εξάμηνο αυτού του έτους και αναμένεται να αυξηθούν έως το
τέλος του 2018, ξεπερνώντας τα αντίστοιχα του Corte Inglés –του μεγαλύτερου
πολυκαταστήματος στην Ευρώπη- που σημείωσε καθαρά κέρδη 36,9% στην
πώληση ρούχων.
Ο Πρωθυπουργός της Χιλής, Sebastián Piñera και ο Ισπανός ομόλογος του Pedro Sánchez
υπέγραψαν δύο σύμφωνα που αφορούν, πρώτον τη διαδικτυακή ασφάλεια μεταξύ των δύο
χωρών και δεύτερον τη δημιουργία μηχανισμών για τη συνεργασία των κρατικών θεσμών
εξωτερικού εμπορίου. Με αφορμή το δεύτερο σύμφωνο, ο Piñera ενθάρρυνε τις ισπανικές
επιχειρήσεις να συμμετάσχουν σε επενδύσεις ύψους 17 δις ευρώ.
Η ισπανική επιχείρηση Diaphanum κατάφερε, εντός του 2018, να αυξήσει τα κέρδη του
ενεργητικού της κατά 2 δις ευρώ, δηλαδή 119% περισσότερο από το 2017 και παράλληλα
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να αυξήσει τους πελάτες της σε 900 άτομα σε αντίθεση με τους 400 που διέθετε στο τέλος
του περασμένου έτους. Στόχος της είναι να ξεπεράσει τα 1,4 δις ευρώ μέσα στο επόμενο
έτος.
Η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία Seat πούλησε 31.600 αυτοκίνητα σε όλον τον κόσμο
εντός Σεπτεμβρίου 2018, γεγονός που υποδηλώνει πτώση της τάξεως του 20,6% σε
αντιδιαστολή με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.
Η ισπανική δημόσια εταιρεία επιβατικών τρένων Renfe Operadora θα κερδίσει 5 δις ευρώ
ήδη από τον πρώτο χρόνο εκμετάλλευσης της γραμμής AVE la Meca – Medina
(σιδηροδρομικό σύστημα υψηλής ταχύτητας μεταξύ Μέκκας– Μεδίνας Σαουδικής Αραβίας),
η οποία ξεκίνησε στις 11 Οκτωβρίου τ.έ.
Η ισπανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Día σημείωσε μείωση του τζίρου της σε ποσοστό 40%
και αύξηση των χρεών της, τα οποία αγγίζουν τα 1,2 δις ευρώ. Ο οίκος αξιολόγησης
Moody´s δήλωσε ότι θα μειώσει την αξιολόγησή της, εάν τα καθαρά της κέρδη
εξακολουθήσουν να μειώνονται.
Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών MásMóvil αύξησε τα κέρδη της μέσα στο 2017 κατά
28%, καταφέρνοντας να φτάσει την κεφαλαιοποίησή της στα 2,309 εκατ. ευρώ,
ξεπερνώντας σε κέρδη πέντε σημαντικές ισπανικές επιχειρήσεις.
Τρείς ισπανικές εταιρείες, η εταιρεία ενέργειας Repsol, η εταιρία παραγωγής και διανομής
υφασμάτων Inditex και η αυτοκινητοβιομηχανία Seat αποτελούν πρωταγωνιστές στον τομέα
των ισπανικών εξαγωγών, αντιπροσωπεύοντας το 29% των συνολικών εξαγωγών, εκ των
οποίων το 59% προορίζονται για ευρωπαϊκά κράτη και φθάνουν τα 10 δις για την κάθε μία.
Ακίνητα








 Η Αμερικανική επενδυτική τράπεζα Blackstone διαθέτει προς
αγοραπωλησία έκταση δύο εκατ. τετραγωνικών μέτρων, με δυνητικά
προσδοκώμενα κέρδη 500 εκατ. ευρώ, για την ανέγερση 18.000 κατοικιών, δια μέσου της
Aliseda –ισπανική εταιρεία ακίνητης περιουσίας- και της ισπανικής τράπεζας Santander.
Το Airbnb (ηλεκτρονική πλατφόρμα παροχής διαμονής) επιθυμεί να μετατρέψει 400.000
Ισπανούς ιδιοκτήτες κατοικιών σε μετόχους της εταιρείας, γεγονός που θα επηρεάσει 4
εκατ. άτομα παγκοσμίως και προϋποθέτει την αλλαγή του νομικού πλαισίου της SEC (The
Securities and Exchange Commission).
Σημειώθηκε αλματώδης αύξηση των ενοικίων στέγης στην Μαδρίτη σε ποσοστό 15,6%, με
αποτέλεσμα η ενοικίαση ενός διαμερίσματος επιφάνειας 120 τ.μ. να αγγίζει κατά μέσο όρο
την τιμή των 1,725 ευρώ.
Στο πλαίσιο του ισπανικού έργου «Operación Chamartín» αναμένεται ότι θα ανεγερθούν
στην περιοχή Chamartín της Μαδρίτης 10.485 κατοικίες, γραφεία συνολικής έκτασης 1,5
εκατ. τετραγωνικών μέτρων και εγκαταστάσεις 103,119 τετραγωνικών μέτρων για την
επιστέγαση καταστημάτων, στα οποία θα μπορούν να απασχοληθούν έως και 125.472
εργαζόμενοι. Το Δημαρχείο του Chamartín υπολογίζει ότι το συνολικό κόστος των έργων
ανέρχεται στα 2,783 εκατ. ευρώ και η τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στα 2.800 ευρώ.
Η αμερικανική εταιρεία επενδύσεων Cerberus Capital Management δεσμεύθηκε να
επενδύσει 10 δις ευρώ σε διάφορες ισπανικές δραστηριότητες, μία εκ των οποίων είναι η
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αγορά ακίνητης περιουσίας της ισπανικής τράπεζας BBVA σε ποσοστό 80%, πράξη που
κοστολογείται στα 4 δις ευρώ.
 Πέντε μεγάλοι ισπανικοί ξενοδοχειακοί όμιλοι πρόκειται να ενισχύσουν την παρουσία τους
στην Καραϊβική με τη δημιουργία έξι ξενοδοχειακών μονάδων, οι οποίες θα
συμπεριλαμβάνουν 2.700 δωμάτια.
 Η τιμή των ακινήτων στην Μαδρίτη προβλέπεται ότι θα φτάσει τις τιμές που υφίσταντο την
εποχή της φούσκας των ακινήτων το 2007. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι θα σημειωθεί
άνοδος των τιμών της τάξεως του 10.2% και του 11.5% για το 2018 και 2019 και η συνολική
αύξηση για τα τελευταία έξι χρόνια θα αντιστοιχεί σε 34.3%.
Τουρισμός

 Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν τη Μαδρίτη το μήνα
Σεπτέμβριο τ.έ., αυξήθηκαν κατά 5,0%. Συγκεκριμένα, οι ταξιδιώτες που διέμειναν σε
ξενοδοχειακά καταλύματα στο κέντρο της πόλης έφτασαν τους 860.483, εκ των οποίων οι
362.717, δηλαδή το 42.2%, ήταν κάτοικοι της Ισπανίας και οι 497.766, δηλαδή το 57.8%,
προέρχονταν από κράτη του εξωτερικού. Οι διανυκτερεύσεις άγγιξαν το συνολικό ποσό των
1.747.693 ευρώ, εκ των οποίων τα 604.455 ευρώ, δηλαδή το 34,6% αντιστοιχούν σε
Ισπανούς κατοίκους και το ποσό των 1.143.179 ευρώ, δηλαδή το 65,4% σε κατοίκους του
εξωτερικού.

Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις)
BIOCULTURA
Feria de Madrid, 01-04 Νοεμβρίου 2018
EXPOTURAL
Feria de Madrid, 01-04 Νοεμβρίου 2018
SENSATION RISE
Feria de Madrid, 03-03 Νοεμβρίου 2018
ChemPlastExpo
Feria de Madrid, 06-08 Νοεμβρίου 2018
Feria "Estudiar en España" México
Feria de Madrid, 08-09 Νοεμβρίου 2018
EMPACK
Feria de Madrid, 12-13 Νοεμβρίου 2018
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LABEL & PRINT
Feria de Madrid, 12-13 Νοεμβρίου 2018
LOGISTICS AND DISTRIBUTION
Feria de Madrid, 12-13 Νοεμβρίου 2018
PACKING INNOVATIONS
Feria de Madrid, 12-13 Νοεμβρίου 2018
SIMO EDUCACIÓN
Feria de Madrid, 13-15 Νοεμβρίου 2018
CONSTRUTEC
Feria de Madrid, 13-16 Νοεμβρίου 2018
VETECO
Feria de Madrid, 13-16 Νοεμβρίου 2018
BIMEXPO
Feria de Madrid, 13-16 Νοεμβρίου 2018
ARCHISTONE
Feria de Madrid, 13-16 Νοεμβρίου 2018
MATELEC
Feria de Madrid, 13-16 Νοεμβρίου 2018
MATELEC LIGHTING
Feria de Madrid, 13-16 Νοεμβρίου 2018
MATELEC INDUSTRY
Feria de Madrid, 13-16 Νοεμβρίου 2018
JURASSIC WORLD: The Exhibition
Feria de Madrid, 17-30 Νοεμβρίου 2018
SIMA OTOÑO
Feria de Madrid, 16-18 Νοεμβρίου 2018
FERIARTE
Feria de Madrid, 17-25 Νοεμβρίου 2018
MAC FRUIT ATTRACTION CHINA
Feria de Madrid, 21-23 Νοεμβρίου 2018
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MADRID HORSE WEEK
Feria de Madrid, 22-25 Νοεμβρίου 2018
33 EL MUSICAL
Feria de Madrid, 22-30 Νοεμβρίου 2018
CIRCLASSICA
Feria de Madrid, 23-30 Νοεμβρίου 2018
BÉBES Y MAMÁ
Feria de Madrid, 24-25 Νοεμβρίου 2018
RETROMÓVIL MADRID
Feria de Madrid, 30 Νοεμβρίου – 02 Δεκεμβρίου 2018

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