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Οικονομικές εξελίξεις 

 

 Στα Κανάρια Νησιά, την Αραγονία και την Κανταβρία παρατηρείται οικονομική ανάπτυξη 

μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας με το ΑΕΠ αυτών των αυτόνομων 

κοινοτήτων να αυξάνεται άνω του 3%, σε σύγκριση με το 2,7% του εθνικού μέσου όρου. 

Σύμφωνα με την BBVA Research, προβλέπεται ότι η αύξηση της εγχώριας ζήτησης 

μετατοπίζεται προς τα δυτικά. 

 Οι εξαγωγές της Ισπανίας είναι μέτριες, χωρίς να παρουσιάζουν κάποια σημαντική αύξηση. 

Η άνοδος στην τιμή του πετρελαίου πυροδοτεί τις αγορές, οι οποίες αυξάνονται κατά 5%, 

ενώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου άγγιξε το 31,5%, επιστρέφοντας έτσι στα επίπεδα 

του 2012.  

 Η μέση σύνταξη των αυτοαπασχολούμενων αυξάνεται κατά 23% μέσα σε δέκα έτη, ενώ του 

μισθωτού εργαζόμενου κατά 15%. 

 Η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών προκαλεί δαπάνες της τάξης του 5% στις 

συντάξεις. Η μέση σύνταξη γήρατος υπερβαίνει τα 1.100 ευρώ για πρώτη φορά ενώ οι νέες 

συνταξιοδοτικές παροχές μειώνονται κατά 1,4%. 

 Η Βαρκελώνη έπειτα από 7 έτη, πέφτει χαμηλότερα στην κατάταξη με τις καλύτερες πόλεις 

του κόσμου για να ζει κανείς, φθάνοντας στην 15η θέση από την 8η που κατείχε. Αυτό 

συμβαίνει καθώς πλέον η ασφάλεια των πόλεων είναι πολύ σημαντική για την αξιολόγησή 

τους. 

  

 

 Η ισχύς του ευρώ δίνει ανάκαμψη στα Ευρωπαϊκά Χρηματιστήρια και έτσι ο ισπανικός 

δείκτης Ibex σημείωσε τη μεγαλύτερη άνοδο για τον Αύγουστο ύψους 0,85%, υπερβαίνοντας 

τις 9,500 μονάδες. 

 Οι τράπεζες Kutxabank, Liberbank και Bankia είναι αυτές που θα υποστούν τις μεγαλύτερες 

επιπτώσεις από το νέο φόρο επί των κερδών των τραπεζών ενώ υπάρχουν αμφιβολίες 

σχετικά με την έγκρισή του και κατά πόσο θα τις απαλλάξει από περισσότερες απώλειες στο 

χρηματιστήριο, καθώς θα μπορούσε να υπάρξει πτώση έως και 10% του οφέλους ανά 

μετοχή. 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 
 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 
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 Οι Εταιρείες Περιορισμένης Επένδυσης στην Αγορά Ακινήτων της Εναλλακτικής 

Χρηματιστηριακής Αγοράς, κατέχουν ήδη 15.000 εκ. σε ακίνητα. Σε διάστημα ενός έτους, 20 

παρόμοιες επιχειρήσεις κάνουν την είσοδό τους στο χρηματιστήριο με την ισπανική Testa, η 

οποία έχει έδρα την Μαδρίτη και εισήχθη πρόσφατα, να κατέχει τα περισσότερα περιουσιακά 

στοιχεία. 

 Η Cepsa, η οποία ιδρύθηκε το 1929 και ήταν η πρώτη ισπανική ιδιωτική πετρελαϊκή εταιρεία 

με έδρα τη Μαδρίτη και ανήκει 100% στην Επενδυτική Εταιρεία Mubadala των Ηνωμένων 

Αραβικών Εμιράτων, σταματά την ιδιωτική της πώληση στο χρηματιστήριο για το 

φθινόπωρο, ενώ αναμένεται ότι η επιλογή επαναπώλησής της στην αγορά θα θριαμβεύσει.  

 Η ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνιών MásMóvil, ανέκτησε 2.000 εκ. στο χρηματιστήριο με την 

βοήθεια της Barclays, η οποία είναι εταιρεία παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών με 

έδρα το Λονδίνο και δραστηριοποιείται παγκοσμίως. 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

 

 

 Η BBVA αποτελεί την πιο εκτεθειμένη ισπανική τράπεζα στην Τουρκία, λόγω των 

οικονομικών συνθηκών που επικρατούν, καθώς η Ισπανία συγκεντρώνει 72.000 εκ. στην 

χώρα, ποσό που αντιστοιχεί στο ένα τρίτο του συνόλου. Το 75% αποτελεί δάνεια σε ιδιώτες 

και επιχειρήσεις και το ήμισυ είναι σε τοπικό νόμισμα. 

 Η ισπανική τράπεζα Caixabank ανακοίνωσε την αγορά 80.330 μετοχών της Πορτογαλικής 

Τράπεζας Επενδύσεων BPI και έτσι πλέον κατέχει το 95% του κεφαλαίου της. 

 Η ισπανική τράπεζα Bankia, μετά τη λήξη των περιορισμών που επέβαλε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή λόγω της λήψης δημόσιας ενίσχυσης, επιστρέφει και έχει ήδη υπογράψει 10 

πράξεις πίστωσης ακινήτων με αξία που φθάνει τα 180 εκ. ευρώ, έπειτα από πέντε έτη.  

 Η ενεργειακή απόδοση αρχίζει να επηρεάζει τα επιδόματα χρηματοδότησης των ακινήτων, 

καθώς, σε διαμερίσματα που καταναλώνουν λιγότερα, δίνονται μικρότερες υποθήκες. Η 

ολλανδική τράπεζα Triodos πρωτοστάτησε σε αυτό το θέμα και τώρα τα βήματα αυτά 

ακολουθούν οι ισπανικές τράπεζες Bankia και BBVA καθώς και η αγροτική πιστωτική 

τράπεζα Caja Rural de Navarra, οι οποίες συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός κοινού 

ευρωπαϊκού προτύπου. 

 Η ισπανική τράπεζα Santander ζήτησε από το Υπουργείο Οικονομικών αποζημίωση για τις 

απώλειες της Popular για τα έτη 2016 και το 2017, κάτι που ερμηνεύεται σε απώλεια 

εισοδήματος μέχρι και  1,5 εκ. ευρώ. 

 Η ισπανική τράπεζα Bankia αύξησε τις πωλήσεις της κατά 50%, μέσω ψηφιακών καναλιών, 

κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Οι εν λόγω δραστηριότητες 

αντιπροσωπεύουν το 17% του συνόλου των πελατών της, σε σύγκριση με το 12,2% του 

προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία τράπεζας, στα οποία είχε πρόσβαση η 

Τράπεζες 
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Europa Press. Συγκεκριμένα, διαχειρίστηκε το 30% των καταναλωτικών δανείων, το 11% 

των επενδυτικών και το 21% των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων μέσω ψηφιακών 

καναλιών, όπως συνέβη και με το 6,9% των χρεωστικών καρτών και το 5,5% των 

πιστωτικών καρτών. 

 Η ισπανική τράπεζα BBVA, βελτιώνει την ασφάλεια του mobile banking για τους πελάτες 

της, δημιουργώντας ένα  «κουμπί πανικού», το οποίο θα επιτρέπει τη δέσμευση των 

λογαριασμών από το κινητό τηλέφωνο σε περίπτωση υποψίας. Ο κάθε χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να ενεργοποιήσει τη λειτουργία για σχετικές ερωτήσεις ή για να δεσμεύσει τον 

λογαριασμό.  

 Η ισπανική τράπεζα Bankia,  μέσω του προγράμματος Red Solidaria, έχει διαθέσει πάνω 

από 1 εκ. ευρώ για τη στήριξη 270 ΜΚΟ από όλες τις αυτόνομες κοινότητες της χώρας, 

χάρη στην εκπλήρωση των στόχων των υπαλλήλων της τράπεζας, κατά το πρώτο εξάμηνο 

του έτους. Η τράπεζα αύξησε σχεδόν κατά 60% την επένδυση στο πρόγραμμα αυτό, σε 

σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, καθώς έως τον Ιούνιο τ.έ. διατέθηκαν 

1.031 εκ. ευρώ, έναντι των 652 χιλ. ευρώ που διατέθηκαν το 2017. 

 Οι πέντε μεγαλύτερες ισπανικές τράπεζες έφθασαν στα τέλη Ιουνίου με 66,8 εκ. ψηφιακούς 

πελάτες, σε σύγκριση με τα 60,3 εκ. που είχαν στο τέλος του προηγούμενου έτους, 

παρουσιάζοντας αύξηση ύψους 10,8%. Τους τελευταίους έξι μήνες, όλοι τους αύξησαν τόσο 

τον αριθμό των χρηστών τους και κατά συνέπεια και το ποσοστό που αντιπροσωπεύουν, 

σε σχέση με τη συνολική ενεργή πελατειακή βάση. Προκύπτει πως το 45,4% των ενεργών 

πελατών μεγάλων τραπεζών χρησιμοποιεί διαδικτυακά κανάλια για τις τραπεζικές του 

συναλλαγές.  

 

 

 Η παραγωγή πετρελαιοειδών από τις εγκαταστάσεις της CLH, της εταιρείας που 

διαχειρίζεται το ισπανικό δίκτυο αγωγών, έφθασε τα 3,67 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τον 

Ιούλιο, 1,2% περισσότερο συγκριτικά με προηγούμενο έτος. Η βενζίνη αυξήθηκε κατά 4,8% 

και το πετρέλαιο κατά 0,1%. Συνολικά, οι εκροές καυσίμων για αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 

1% ενώ το πετρέλαιο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για γεωργική και 

βιομηχανική χρήση και καλλωπισμού, έφθασε το 0,1%. 

 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola, εξέτασε περίπου τα 32.000 χλμ των ηλεκτρικών 

γραμμών της (πολύ υψηλής, υψηλής και μέσης τάσης) κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, με 

στόχο την εξασφάλιση της αξιοπιστίας και της ομαλής λειτουργίας τους ενάντια στις 

δυσχερείς καιρικές συνθήκες. 

 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola, ξεκίνησε τη μεταφορά του υποσταθμού της 

Andalucía II από το Cadiz, στο East Anglia One, ένα υπεράκτιο αιολικό πάρκο στο 

Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο υποθαλάσσιο υποσταθμό με 

εναλλασσόμενο ρεύμα. Στην κατασκευή του υποσταθμού συμμετείχε η Navantia και 30 

Ενέργεια 
  



         
      ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                                       
          ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                             

------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr, 

 
 

ακόμη βοηθητικές εταιρείες του Κόλπου του Cadiz, δημιουργώντας έως και 600 θέσεις 

απασχόλησης. 

 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola ξεκίνησε τη συναρμολόγηση της πρώτης της 

τουρμπίνας στο υδροηλεκτρικό εργοστάσιο της Gouvaes στην Πορτογαλία, η οποία θα 

αποτελεί μέρος του υδροηλεκτρικού συγκροτήματος Tamega. Η επένδυση θα ξεπεράσει τα 

1,5 εκ. ευρώ και η εγκατεστημένη ισχύ θα φθάσει τα 1.766 γιγαβάτ ανά ώρα το έτος. Το 

εργοστάσιο Gouvaes, το οποίο θα ξεκινήσει τη δραστηριότητά του στα τέλη του 2021, θα 

είναι εξοπλισμένο με τέσσερις γεννήτριες συνολικής ισχύος 800 μεγαβάτ. 

 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Iberdrola επενδύει 133 εκ. ευρώ στο δίκτυο διανομής της για 

τη βελτίωση της προσφοράς, βελτιώνοντας τον δείκτη ποιότητάς της κατά 43% και φθάνει 

τα 11 εκ. σημεία εφοδιασμού στην χώρα. 

 Η Ισπανία διαθέτει μόνο 200 σημεία ταχείας φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, ένας αριθμός 

που την κατατάσσει πολύ χαμηλά συγκριτικά με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ, στον τομέα 

των υποδομών, καθώς το 2017 κυκλοφορούσαν στην χώρα μόλις 23.215 ηλεκτροκίνητα 

αυτοκίνητα. 

 Η Ισπανία και η Πορτογαλία μελετούν κοινά μέτρα κατά της αύξησης της τιμής του φωτός, 

καθώς το κόστος είναι κατά 20% μεγαλύτερο, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Και οι 

δύο χώρες σχεδιάζουν να μεταρρυθμίσουν την αγορά, έτσι ώστε να την καταστήσουν πιο 

ανταγωνιστική.  

 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Repsol σε συνεργασία με την νορβηγική Equinor, 

ανακάλυψαν αργό πετρέλαιο και αέριο στο νορβηγικό πεδίο του Gudrun, με τις πρώτες 

εκτιμήσεις να φθάνουν τα 2 εκ. κυβικά μέτρα. Σημειώνεται ότι η ισπανική πετρελαϊκή 

εταιρεία συμμετέχει με 15% επί του συνολικού κεφαλαίου.  

 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Repsol έλαβε την άδεια για να εμπορεύεται ηλεκτρική 

ενέργεια σε ιδιώτες στην Ισπανία, που ήταν και το τελευταίο βήμα για την εμφάνιση του 

πετρελαϊκού ομίλου στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Αναμένεται να ξεκινήσει τη 

δραστηριότητά της σε αυτόν τον τομέα το τελευταίο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, μόλις 

λάβει τις άδειες για να ολοκληρώσει την αγορά της Viesgo, μια ισπανική εταιρεία με γραφεία 

στη Μαδρίτη και στο Santander η οποία είναι αφιερωμένη στη δημιουργία, τη διανομή και 

την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Η Ισπανία τοποθετήθηκε στην ενδέκατη θέση στην Ευρώπη με τις χώρες που διαθέτουν τις 

προδιαγραφές για τη χρήση νέας αιολικής ενέργειας. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο τ.έ., 

η Ισπανία εγκατέστησε 47 σταθμούς αιολικής ενέργειας με βάση την ξηρά, οι οποίοι 

αντιστοιχούν σε πέντε υπεράκτιες μονάδες MW, σύμφωνα με τα στοιχεία που διαχειρίζεται 

η ευρωπαϊκή εταιρεία αιολικής ενέργειας WindEurope. 

 Η μετατροπή της βενζίνης σε υγραέριο για τη λειτουργία των αυτοκινήτων είναι  

επιχειρηματική ευκαιρία, η οποία βρίσκεται σε άνθιση. Ο αριθμός εταιρειών που είναι 

αφιερωμένοι σε αυτή τη  δραστηριότητα, όλο και αυξάνεται με το πρώτο εξάμηνο του έτους 

να τελειώνει με 40% περισσότερα οχήματα που χρησιμοποιούν αέριο. 
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 Η ισπανική εταιρεία ενέργειας Repsol ξεκίνησε ένα επενδυτικό ταμείο ύψους 85 εκ. ευρώ, το 

οποίο θα προορίζεται για επιχειρήσεις «startup» που προσφέρουν λύσεις κινητικότητας, 

κυκλικής οικονομίας, νέων υλικών ή τεχνολογιών που εφαρμόζονται στην έρευνα και την 

παραγωγή, μέχρι το 2020.  

 Στις 11 Ιουλίου, εγκαινιάστηκε το νομοσχέδιο της Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, το 

οποίο θα είναι έτοιμο πριν από το τέλος του έτους, βασισμένο στο περιβάλλον, την 

οικονομία και την απασχόληση, την επιστημονική αυστηρότητα και την προσαρμογή του 

φορολογικού συστήματος στην κλιματική πραγματικότητα. 

 

 Το μήνα Ιούλιο 2018 σημειώνεται η μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας που έχει σημειωθεί τα 

τελευταία 10 έτη στην χώρα, στα 27.141 άτομα. Ακόμη, υπήρξαν 35.819 νέα μέλη στον 

τομέα κοινωνικής ασφάλισης και ανήλθαν συνολικά στα 19.042.810, επίσης το υψηλότερο 

νούμερο που σημειώθηκε τα τελευταία 10 έτη.   

 Η δεύτερη μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων με έπιπλα Conforama, η οποία έχει 

περισσότερα από 200 καταστήματα σε όλη την Ευρώπη, ανοίγει το 34ο κατάστημα στην 

Ισπανία και πιο συγκεκριμένα στην πόλη Santander, δημιουργώντας 50 νέες θέσεις 

εργασίας.  

 Κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, το Επιμελητήριο της Ισπανίας έχει 

προωθήσει 856 νέες επιχειρήσεις μέσω του προγράμματος España Emprende. Η 

συγκεκριμένη ενέργεια έχει δημιουργήσει συνολικά 911 νέες θέσεις εργασίας. Η Mούρθια 

έχει τοποθετηθεί ως η πιο επιχειρηματική αυτόνομη κοινότητα με συνολικά 168 

επιχειρήσεις, ακολουθούμενη από την κοινότητα της Βαλένθια και την Καστίλη-Λα Μάντσα, 

με 147 και 116 αντίστοιχα ενώ ακολουθεί η Aνδαλουσία, η οποία δημιούργησε 97 νέες 

θέσεις εργασίας. 

 Η κοινωνική ασφάλιση έχει 2 εκ. αλλοδαπούς εγγεγραμμένους, νούμερο που αντιστοιχεί 

στο 10% του συνόλου. Προκύπτει πως ο κλάδος με τους περισσότερους αλλοδαπούς 

εργαζόμενους είναι αυτός των ξενοδοχείων, με τους αλλοδαπούς να αποτελούν το 20%. 

 

 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα απευθύνει επίσημη έκκληση στον ΠΟΕ για τους δασμούς 

που επέβαλε η Κυβέρνηση του Donald Trump για τις μαύρες ισπανικές επιτραπέζιες 

ελιές. Συγκεκριμένα, οι Βρυξέλλες ενημέρωσαν την Ισπανία ότι έλαβαν την απόφαση να 

προσέλθουν στο Δικαστήριο του ΠΟΕ, επομένως αναμένεται η επίσημη γραπτή 

ανακοίνωση. 

Εργασία 

Αγροτικός τομέας  
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  Ο πρόεδρος της ισπανικής αεροπορικής εταιρείας 

Iberia, κ. Luis Gallego, τόνισε τα καλά αποτελέσματα κατά το 

πρώτο εξάμηνο 2018 και τη δέσμευσή του για ανάπτυξη σε 

ένα δύσκολο πλαίσιο, που χαρακτηρίζεται από την αύξηση της τιμής των καυσίμων και 

τις απεργίες των ελεγκτών στη Γαλλία. Η Iberia είχε κέρδη ύψους 102 εκ. ευρώ κατά το 

πρώτο εξάμηνο του έτους, έναντι 87 εκ. του προηγούμενου, και αύξησε την παραγωγική 

της ικανότητα, με περισσότερες εγχώριες πτήσεις, σε ευρωπαϊκές πόλεις  αλλά και σε 

προορισμούς στην Β. Αμερική.  

 Η πολυεθνική εταιρεία αθλητικής ένδυσης και υπόδησης Nike, συγκαταλέγει τη Βαρκελώνη 

στις 12 πόλεις-κλειδιά για τη δημιουργία των φυσικών «καταστημάτων του μέλλοντος» που 

θα επιφέρουν την ανάπτυξη της πολυεθνικής μέχρι το 2020. Μετά από έρευνα της 

εταιρείας, οι πωλήσεις φαίνεται να είναι πολύ μεγαλύτερες στα ηλεκτρονικά καταστήματα 

και έτσι θέτουν σε εφαρμογή ένα στρατηγικό σχέδιο για την επαναπροσέλκυση των 

ανθρώπων στα φυσικά καταστήματα.  

 Οι άδειες για τα Ενοικιαζόμενα Αυτοκίνητα με Οδηγό έφθασαν τα 10.731 στις αρχές 

Αυγούστου, ένας αριθμός 5 φορές μεγαλύτερος από τον μέγιστο αριθμό που πρέπει να 

υπάρχει, σύμφωνα με την αναλογία 1/30 που ορίζει ο νόμος μεταξύ αυτών και των ταξί. 

 Οι ξενοδόχοι κατηγορούν την Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού της Ισπανίας 

(CNMC) ότι ενεργεί υπέρ των πλατφόρμων ενοικίασης διαμερισμάτων όπως η Airbnb και, 

καθώς ο ανταγωνισμός είναι πολύ μεγάλος, αποφάσισαν να ασκήσουν έφεση στις 

δημοτικές αρχές της Μαδρίτης, του Σαν Σεμπαστιάν και του Μπιλμπάο. 

 Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica αυξάνει τις επενδύσεις της στον τομέα της 

Έρευνας και Ανάπτυξη κατά 13,5% με την άφιξη της Aura, έναν έξυπνο εικονικό βοηθό για 

τους πελάτες της. Το ποσό των επενδύσεων κατά το πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 

έφθασε τα 497 εκ. ευρώ. 

 Η ισπανική αυτοκινητοβιομηχανία Seat αύξησε τα κέρδη κατά 62,7%, με κέρδη ύψους 212 

εκ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους ενώ ο όμιλος Volkswagen αύξησε τις πωλήσεις 

κατά 2,1% και κέρδισε 6,613 εκ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών της ισπανικής μάρκας αυξήθηκε 

στα 5.786 εκ. ευρώ, αριθμός ρεκόρ για την εταιρεία.  

 Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Telefónica, σχεδιάζει ένα νέο στρατηγικό πλάνο 

έχοντας ως γνώμονα το περιεχόμενο και την συνδεσιμότητα. Η εταιρεία μελετά επίσης την 

εισαγωγή ενός νέου σλόγκαν, το οποίο θα αντικαταστήσει το "Επιλέγουμε τα πάντα" που 

ήδη υπάρχει, ενώ στόχος της είναι να επεκτείνει το μοντέλο που χρησιμοποιείται στην 

Ισπανία, και σε άλλες χώρες. 

 Η εταιρεία σούπερ μάρκετ Día, έχει παρουσιάσει μια μείωση της τάξης του 50% στην 

προτίμηση των καταναλωτών, με τα δεδομένα των πωλήσεων  να βρίσκονται σε συνεχή 

μείωση καθώς και οι μελλοντικές προβλέψεις είναι αρνητικές. Η εταιρεία αναμένει να 

παρουσιάσει ένα στρατηγικό πλάνο, έτσι ώστε να καταφέρει να κερδίσει ξανά την 

εμπιστοσύνη των καταναλωτών. 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 
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 Η Uber αρχίζει να προσφέρει στους πελάτες τη δυνατότητα πληρωμής με μετρητά, 

ξεκινώντας από τη Μαδρίτη ενώ υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της δυνατότητας αυτής και 

στη Βαρκελώνη. Για να αποφύγει την παράτυπη παροχή της υπηρεσίας, η εταιρεία 

συνεργάζεται με την ισπανική εταιρεία μαζικής μεταφοράς, Unauto. 

 Η αλυσίδα σουπερ μάρκετ Lidl ανοίγει το online κατάστημά της για τη Μαδρίτη, 

προσφέροντας τα δικά της προϊόντα με χαμηλές τιμές και αναμένει να επεκτείνει την 

υπηρεσία και στην υπόλοιπη χώρα όσο προχωρούν οι δοκιμές.  

 Η κυβέρνηση εξουσιοδότησε έναν καναδικό όμιλο και μία γαλλική εταιρεία να αγοράσουν 

δύο ισπανικές εταιρείες που εμπλέκονται στην εθνική άμυνα. Ο ένας κατασκευάζει και 

σχεδιάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και ελικόπτερα για στρατιωτική χρήση και η εταιρεία 

δραστηριοποιείται σε αεροδιαστημική και ναυτική συμβουλευτική. Η καναδική ομάδα 

Heroux-Devtek INC αποκτά το τμήμα ισπανικών αεροναυτικών συστημάτων ενώ η γαλλική 

Alten Europe θα πάρει το λογαριασμό της Atexis Ισπανίας. 

 Οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 35% τον Αύγουστο, πριν από την εφαρμογή του 

νέου προτύπου εκπομπών. Μέχρι στιγμής αυτό τον μήνα, καταγράφηκαν 58.000 

αυτοκίνητα, όμως αναμένεται απότομη πτώση από τον Σεπτέμβριο.  

 

 

 

 O Yπουργός Ανάπτυξης, κ. José Luis Abalos, ανακοίνωσε ότι η Κυβέρνηση σκοπεύει να 

προωθήσει ένα νέο κρατικό νόμο περί στέγασης. Σε συνέντευξή του, ο υπουργός εξήγησε 

ότι αυτός ο νόμος θα αφορά ζητήματα όπως το ενοίκιο, η αποκατάσταση, η ενεργειακή 

απόδοση και η προσβασιμότητα, με τη δημιουργία φορολογικών κινήτρων. 

 Σύμφωνα με τη Sociedad de Tasación, πλέον την κύρια δραστηριότητα στην αγορά των 

οικοπέδων δεν κατέχει μόνο η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη αλλά υπάρχει μια ενεργοποίηση 

σε πόλεις, όπως το Alicante, η Valencia, το Benidorm αλλά και τα νησιά Mallorca και Ibiza, 

με την τιμή για την αγορά νέας κατοικίας να παρουσιάζει αύξηση ύψους 5,9%. 

 Η τιμή της κατοικίας κατά το μήνα Ιούλιο χάνει τη δύναμή της καθώς παρουσιάζει αύξηση 

ύψους 4,3%. Η πρωτεύουσα διατηρεί τον παλμό, με ετήσια αύξηση της τάξης του 7,6% ενώ 

στις μεσογειακές ακτές οι τιμές αυξάνονται κατά 2,1%.  

 Η Εθνική Επιτροπή Αγορών και Ανταγωνισμού (CNMC) άσκησε έφεση στις αστικές 

ρυθμίσεις για τουριστικές κατοικίες που εγκρίθηκαν πρόσφατα από τους δήμους της 

Μαδρίτης, του Μπιλμπάο και του Σαν Σεμπαστιάν, κατανοώντας ότι είναι αντίθετοι με τον 

ανταγωνισμό και βλάπτουν τους καταναλωτές. 

 Η απόκτηση ακινήτων στους εμπορικούς δρόμους της Μαδρίτης και της Βαρκελώνης 

παρουσίασε αύξηση ύψους 44%, ποσοστό που ερμηνεύεται σε αξία 700 εκ. ευρώ.  

 Η ισπανική επιχείρηση Metrovacesa, που ασχολείται με την ακίνητη περιουσία και έχει έδρα 

τη Μαδρίτη, πέντε μήνες μετά την είσοδό της στο χρηματιστήριο, προβλέπει μείωση των 

Ακίνητα 
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ακινήτων κατά 25% (από 3.500 σε 2.630 κατοικίες) έως και το 2020, μία πρόβλεψη που θα 

επηρεάσει τα έσοδά της, προκαλώντας μείωση έως και 6%. 

 

 Η Ισπανία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους, έχει δεχθεί 37,1 εκ. επισκέπτες, με μέση 

δαπάνη 1.050 ευρώ ενώ ο αριθμός των επισκεπτών συνεχίζει να αυξάνεται. Αύξηση 

παρουσιάζει και η μέση δαπάνη των τουριστών με έντονη πρόοδο να σημειώνεται από τους 

Γερμανούς και τους Ιταλούς επισκέπτες.  

 Η Ισπανία δέχθηκε σχεδόν 4,5 εκ. επιβάτες κρουαζιερόπλοιων κατά το πρώτο εξάμηνο του 

τρέχοντος έτους, ένα νούμερο αυξημένο κατά 23,5% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.  

 Οι ισπανικές αλυσίδες ξενοδοχείων ξεπερνούν για πρώτη φορά των αριθμό των 2.000 

ξενοδοχείων στον κόσμο, διαθέτοντας 450.000 δωμάτια, έναν αριθμό που αποτελεί ρεκόρ 

ενώ 5 εκ των 50 μεγαλύτερων ξενοδοχειακών αλυσίδων στον πλανήτη, είναι ισπανικές. 

 Η μείωση των τουριστών στα Κανάρια Νησιά, η οποία οφείλεται στην ανάκαμψη του 

τουρισμού στην Τουρκία και την Αίγυπτο, οδήγησε σε μείωση των τιμών των ξενοδοχείων 

στην συγκεκριμένη περιοχή.  

 Η μείωση της πληρότητας των ξενοδοχείων στην Ισπανία εντάθηκε τον Ιούλιο. Μόνο το 

μήνα αυτό, χάθηκαν 950.000 διανυκτερεύσεις τουριστών στη χώρα, μειώνοντας τα 

ποσοστά του τουρισμού κατά 2,4%. Ανά αυτόνομη κοινότητα υπάρχουν διαφοροποιήσεις 

καθώς σημαντικές μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Καταλονία όμως τόσο για την 

πρωτεύουσα όσο και την Ανδαλουσία αλλά και τις Βαλεαρίδες Νήσους, υπήρξαν αυξήσεις 

στα νούμερα των διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία.  

 Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, η Ισπανία εδραιώνεται ως ο δεύτερος 

πιο δημοφιλής προορισμός, μετά τη Γαλλία, παρά τη μικρή «κρίση» που αντιμετώπισε.  

 

 

 

Σημαντικές προσεχείς εκδηλώσεις (διεθνείς εμπορικές εκθέσεις) 

 

40th ESPEN Congress 

Feria de Madrid, 01-04 Σεπτεμβρίου 2018 

 

PUERICULTURA MADRID 
Feria de Madrid, 06-09 Σεπτεμβρίου 2018 

 

Τουρισμός 
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MOMAD Metropolis - MOMAD Shoes 
Feria de Madrid, 07-09 Σεπτεμβρίου 2018 

 
BISUTEX- INTERGIFT- MADRIDIJOYA 

Feria de Madrid, 12-16 Σεπτεμβρίου 2018 
 

MEAT ATTRACTION 
Feria de Madrid, 18-20 Σεπτεμβρίου 2018 

 
UNIBIKE 

Feria de Madrid, 21-23 Σεπτεμβρίου 2018 
 

European Microwave Week 
Feria de Madrid, 23-28 Σεπτεμβρίου 2018 

 
EMPACK- LABEL & PRINT - LOGISTICS &  DISTRIBUTION-PACKAGING 

INNOVATIONS-NUTRACEUTICALS-Live 
Feria de Madrid, 26-27 Σεπτεμβρίου 2018 

 
Salón Look 

Feria de Madrid, 28-30 Σεπτεμβρίου 2018 
 

Japan Weekend Madrid 
Feria de Madrid, 29-30 Σεπτεμβρίου 2018 

 

 

 

 

Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

https://contrataciondelestado.es/

