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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Το 2019 επενδύθηκαν άνω των 12,5 δις ευρώ στον κτηματομεσιτικό τομέα στην Ισπανία, ενώ τα 2 

δις αφορούσαν την αγορά του ενοικίου που παρουσιάζει σημαντική αύξηση στη ζήτηση. 

• H Ανεξάρτητη Αρχή Φορολογικής Ευθύνης της Ισπανίας (Airef) εκτιμά ότι το ΑΕΠ της χώρας 

αυξήθηκε κατά 0,5% το τελευταίο τρίμηνο του 2019. 

• Το έλλειμμα της δημόσιας διοίκησης της Ισπανίας, εξαιρουμένων των δήμων, αυξήθηκε το μήνα 

Νοέμβριο στα 20 δις ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί με το 1,66% του ΑΕΠ της χώρας.  

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Το ισπανικό χρηματιστήριο επηρεάστηκε σημαντικά από την εξάπλωση του κοροναϊού. Η μεγαλύτερη 

ημερήσια πτώση παρατηρήθηκε στις 27 Ιανουαρίου, της τάξεως του 2,05%. 

• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, στις 29 Ιανουαρίου, διαμορφώθηκε στο 0,307%. 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Τράπεζες 

 

• Οι ισπανικές τράπεζες, το 2019 έδωσαν 64% λιγότερα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια από το 2018, 

συνολικής αξίας 16 δις ευρώ. 

• Οι ισπανικές τράπεζες BBVA και Santander βρέθηκαν μέσα στη δεκάδα τραπεζών με τη μεγαλύτερη 

οικονομική βιωσιμότητα παγκοσμίως.  

• Η νεοφυής επιχείρηση χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech) της BBVA, με την επωνυμία Holvi, 

θα εισέλθει στην αγορά της Μ. Βρετανίας.  

• O ισπανικός τραπεζικός όμιλος Santander σκοπεύει να τριπλασιάσει τους διαδικτυακούς συμβούλους 

του και να φτάσει αισίως τους 2.000 εντός του έτους.  

• Ο ανωτέρω όμιλος είναι τρίτος στην κατάταξη των ευρωπαϊκών τραπεζών, στο ύψος τω επενδύσεων 

για την ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech). 

• Η ισπανική τράπεζα CaixaBank, συνεργάζεται με την πλατφόρμα νεοφυών επιχειρήσεων Plug and 

Play για την ανάπτυξη χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (fintech).  

• Η Α&G Banca Privada εκτιμά μία αύξηση 10% των εσόδων της, εντός του 2019, ξεπερνώντας έτσι τα 

10,756 δις ευρώ σε υπό διαχείριση κεφάλαια.  

• H Renta 4 Banco ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 18 εκ. ευρώ, εντός του 2019, καταγράφοντας τη 

μεγαλύτερη αύξηση στην ιστορία της, ύψους 10,8%. Επιπρόσθετα, αύξησε κατά 3,8% τον αριθμό 

των πελατών και κατά 4% το προσωπικό της.   
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• Ο ισπανικός τραπεζικός όμιλος Sabadell προχωρά σε πώληση της διαχείρισής του στην Amundi 

έναντι 483 εκ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος καταγράφει κέρδη κεφαλαίου ύψους 351 εκ. 

ευρώ. 

• Η ισπανική Bankia πραγματοποίησε περισσότερα από 400 κοινωνικά και περιβαλλοντικά 

προγράμματα το 2019 σε συνολικά 10 αυτόνομες κοινότητες, ωφελώντας 200.000 άτομα, κατόπιν 

επένδυσης ύψους 4,5 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική τράπεζα Kutxabank ανακοίνωσε μηδενικές εκπομπές άνθρακα από τις δραστηριότητες 

στο δίκτυο των γραφείων της. Αυτό επετεύχθη μέσω της συμφωνίας της τράπεζας για τη δημιουργία 

φωτοβολταϊκού πάρκου με την εταιρεία Iberdrola. 

Ενέργεια 

 

• Η εταιρία Solarcentury ανακοίνωσε την υλοποίηση δύο προγραμμάτων ηλιακής ενέργειας στην 

Ισπανία (Talayuela Solar και Alcalá de Guadaíra), χωρητικότητας 500 MW έκαστο. 

• H X-Elio, ισπανική εταιρία με εξειδίκευση στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων, έλαβε 

χρηματοδότηση από την τράπεζα Bankia, ύψους 19,2 εκ. ευρώ, για τη δημιουργία πάρκου στο 

Αλικάντε.    

• Σύμφωνα με στοιχεία της Red Eléctrica de España (REE) το περασμένο έτος, εγκαταστάθηκαν στην 

Ισπανία ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με ικανότητα παραγωγής 6.456 MW, σημειώνοντας αλματώδη 

αύξηση σε σχέση με το 2018, όταν δημιουργήθηκαν εγκαταστάσεις χωρητικότητας 330 MW. 

• Η ισπανική νεοφυής επιχείρηση Freenetic, αναμένεται να σχεδιάσει τους φορτιστές της εταιρίας 

αυτοκινήτων Tesla. 

• Εγκαινιάστηκε το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο Arasur, της εταιρίας Ekian, το οποίο είναι και το 

μεγαλύτερο στη Χώρα των Βάσκων. Αποτελείται από 67.000 φωτοβολταϊκά, τα οποία θα παράγουν 

ετησίως 40.000 MWh.   

• Η ισπανική εταιρία ενέργειας Holaluz, αύξησε κατά 42% των αριθμό των πελατών της το περασμένο 

έτος, φτάνοντας έτσι τους 212.862. Ακόμα, κατά την διάρκεια στου έτους, η εταιρεία πούλησε 

1.128.538 kWh. 

Εργασία 

 

• Η κυβέρνηση της Ισπανίας ανακοίνωσε την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 5,56%, φτάνοντας 

έτσι τα 950 ευρώ μηνιαίως. 

• Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εργασίας, η άμισθη εργασία ισοδυναμεί με το 14,9% του 

ΑΕΠ της χώρας, ενώ το 75% των χαμηλών εισοδημάτων αφορά γυναίκες. 

• Σύμφωνα με έρευνα του EADA Business School y Grupo ICSA, αρκετοί μισθοί αυξήθηκαν εντός του 

2019, ωστόσο η αύξηση έγινε με δυσανάλογο τρόπο. Χαρακτηριστικά, η αύξηση σε διευθυντικές 

θέσεις ήταν στο 4,5% ενώ στις υπαλληλικές στο 2%.  

• Οι εταιρίες εποχικής απασχόλησης υπολόγισαν ότι η αύξηση των θέσεων εργασίας επιβραδύνθηκε 

κατά 50% το έτος 2019, σε σχέση με το προγενέστερο.  
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• Σύμφωνα με στοιχεία της ManpowerGroup ο ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας θα μειωθεί 

στο μισό, λόγω του κορεσμού σε τομείς σημαντικούς για την εύρεση εργασίας, όπως ο τουρισμός. 

Συγκεκριμένα, το 2020 αναμένεται να δημιουργηθούν 260.000 θέσεις εργασίας, αύξηση της τάξεως 

του 1,3%, ενώ τα προηγούμενα χρόνια το αντίστοιχο ποσοστό ήταν σχεδόν διπλάσιο.  

• H αλυσίδα σουπερμάρκετ Dia αποφάσισε την αύξηση του κατώτατου μισθού για τους 16 χιλ. 

εργαζόμενους που απασχολεί στην Ισπανία. Η αύξηση αυτή θα ανέρχεται στο 8%, μετά από 

συμφωνία για τη νέα συλλογική σύμβαση εργασίας. 

• Το ημερολογιακό έτος 2019, άνοιξαν 400.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ισπανία, παρά την 

επιβράδυνση του ρυθμού  δημιουργίας τους σε σχέση με το προγενέστερο έτος. Το 30% των θέσεων 

αυτών εντοπίζονται στους τομείς της υγείας και του εμπορίου.  

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Ο ισπανικός όμιλος Inditex κατάφερε να εισέλθει στην κατάταξη των 100 μεγαλύτερων εταιριών 

παγκοσμίως και βρίσκεται στην 96η θέση, ενώ ανέβηκε 23 θέσεις σε ένα χρόνο. 

• Οι ισπανικοί όμιλοι Iberdrola, Acciona και Inditex συγκαταλέχθηκαν ανάμεσα στις 100 πιο βιώσιμες 

εταιρίες στον κόσμο. Οι θέσεις που κατέλαβαν ήταν η 17η ,70η και 94η αντιστοίχως.  

• Η ισπανική νεοφυής επιχείρηση Bob.io, η οποία επιτρέπει στους επιβάτες να παραδίδουν τις 

αποσκευές τους από το σπίτι, ώστε να διευκολυνθεί η διαδρομή προς το αεροδρόμιο, ανακοίνωσε 

την εξασφάλιση ενός νέου γύρου χρηματοδότησης ύψους 3 εκ. ευρώ, το οποίο θα επενδυθεί  για την 

επέκταση της εταιρίας σε διεθνές επίπεδο και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών για την ικανοποίηση 

των αναγκών των επιβατών. 

• Η ισπανική εταιρία εμπορίας πορσελάνης Lladró, θα εγκαινιάσει σύντομα το πρώτο της κατάστημα 

στο Σίντνεϊ της Αυστραλίας. 

• O ισπανικός όμιλος Acciona σε συνεργασία με την Tristan Capital Partners επενδύουν 100 εκ. ευρώ 

για τη δημιουργία γραφείων 31 χιλ. τετραγωνικών μέτρων στην περιοχή της Βαρκελώνης.  

• Ο ισπανικός σύλλογος Barcelona FC κατέγραψε τα υψηλότερα έσοδα από κάθε άλλη ποδοσφαιρική 

ομάδα για το 2019, καθώς ξεπέρασε τα 800 εκ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως του 21,8%. 

• Η Colgate Palmolive España, πέτυχε κέρδη ύψους 4,3 εκ. ευρώ το 2019, ενώ κατόρθωσε να 

αποδώσει 28 εκ. ευρώ στη μητρική της εταιρία μέσω του υψηλού μερίσματος. 

• Ο ισπανικός όμιλος εστίασης Paradores de Turismo ανακοίνωσε κέρδη 17 εκ. ευρώ το 2019,  αύξηση 

της τάξεως του 1,2% σε σχέση με το προγενέστερο έτος.  

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Carrefour, σημείωσε αύξηση στις πωλήσεις της στην Ισπανία, φτάνοντας 

τα 9,72 δις ευρώ, δηλαδή 0,4% σε σχέση με το περασμένο έτος, παρά τη γενικότερη πτώση των 

πωλήσεων της εταιρίας παγκοσμίως. 

• H Ισπανική εταιρία Ferrovial, που δραστηριοποιείται στις υποδομές, ανακοίνωσε το σχέδιό της 

Horizon 2020-2024, με το οποίο έχει ως στόχο να μειώσει τα κόστη της και να επενδύσει στον τομέα 

των κατασκευών, ευελπιστώντας να συλλέξει 4 δις ευρώ σε μερίσματα έως το 2024.   
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Τουρισμός   

 

• Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού 

τη χώρα επισκέφθηκαν, το 2019, 83,7 εκ. τουρίστες, οι οποίοι δαπάνησαν 92,3 δις ευρώ κατά τη 

διάρκεια της παραμονής τους. Η αύξηση ανήλθε στο 1,2% και 2,9% αντιστοίχως, ξεπερνώντας τις 

εκτιμήσεις που είχαν ανακοινωθεί στις 20 Νοεμβρίου 2019. 

• Η Υπουργός του ανωτέρω Υπουργείου δήλωσε ότι αναμένει αύξηση του προϋπολογισμού για τον 

τομέα του τουρισμού το 2020, ο οποίος έχει παρουσιάσει μικρή αύξηση από το 2016 και στη συνέχεια, 

παρότι στηρίζει το 12% του ΑΕΠ της χώρας και το 13% της εργασιακής απασχόλησης. 

• Η Exceltur, η ένωση των 28 μεγαλύτερων τουριστικών επιχειρήσεων της χώρας, ανακοίνωσε ότι η 

τουριστική δραστηριότητα στην Ισπανία κατέγραψε το 2019 την υψηλότερη τιμή της ιστορικά, με 153 

δις ευρώ. 

• Σύμφωνα με τη δημόσια ισπανική εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων Αena, παρουσιάστηκε αύξηση 

στους επιβάτες που χρησιμοποίησαν αεροδρόμιά της το 2019 και έφτασε αισίως τους 231,8 

εκατομμύρια.  

• Η δαπάνη των Κινέζων τουριστών στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 28%, φθάνοντας τα 1,67 δις ευρώ. Η 

μέση ατομική δαπάνη αυτών ανήλθε στα 2.563 ευρώ.  

• Η πρώτη αεροπορική εταιρία σε αριθμό επιβατών με προορισμό ή σημείο αφετηρίας την Ισπανία 

ήταν η ιρλανδική Ryanair με 43 εκ. επιβάτες το 2019. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι το 25% συνολικού 

αριθμού των επιβατών που είχαν ως σημείο αναχώρησης ή άφιξης την Ισπανία, ανήκαν στο ισπανικό 

όμιλο αερογραμμών IAG. 

• Η δημόσια εταιρία σιδηροδρομικών υπηρεσιών της Ισπανίας, Renfe, κατέγραψε αύξηση στους 

επιβάτες ύψους 2,7% το 2019. Αξιοσημείωτο είναι ότι 4,9% περισσότεροι χρήστες επέλεξαν τις 

γραμμές υψηλής ταχύτητας. 

• Παράλληλα, ανακοίνωσε τη διάθεση 500 χιλιάδων θέσεων σε τρένα υψηλής ταχύτητας με κόστος που 

ξεκινάει από 5 ευρώ. Στόχος της ενέργειας αυτής είναι να καταστεί η χρήση του τρένου υψηλής 

ταχύτητας ευχερής για το ευρύ κοινό, καθώς επίσης και οικονομική ώστε να προαχθεί η βιώσιμη 

μετακίνηση. 

• Η πτώχευση του βρετανικού ομίλου Thomas Cook είχε ως αποτέλεσμα την απελευθέρωση 600.000 

επιβατικών θέσεων με προορισμό τις Κανάριες και Βαλεαρίδες νήσους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών 

απορροφήθηκε από τις, επίσης βρετανικές, εταιρίες χαμηλού κόστους Easyjet και Jet2, οι οποίες 

παρουσίασαν αύξηση 406 χιλ. θέσεων. 

• O ισπανικός τουριστικός όμιλος Iberostar κατέγραψε, το ημερολογιακό έτος 2019, αύξηση κερδών 

5% και δημιούργησε 2.000 νέες θέσεις εργασίας. Επίσης, ανακοίνωσε τη δημιουργία 11 νέων 

ξενοδοχειακών μονάδων εντός του 2020.   

• Ο ισπανικός ξενοδοχειακός όμιλος Riu κατέγραψε έσοδα, το 2019 που ξεπερνούν τα 2,2 δις ευρώ 

για πρώτη φορά στην ιστορία του. Η άνοδος αυτή, οφείλεται στις επενδύσεις, ύψους 1,5 δις ευρώ 

που πραγματοποίησε ο όμιλος τα δύο τελευταία χρόνια.    
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Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η ισπανική εταιρία Cellnex εισήλθε στην αγορά της Πορτογαλίας με την εξαγορά της πορτογαλικής 

Omtel και απέκτησε 3.000 πύργους και κεραίες τηλεπικοινωνιών στην χώρα. Με την αγορά αυτή, η 

Cellnex φθάνει τις 58.000 εγκαταστάσεις σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. 

• Η ισπανική εταιρία τεχνολογίας Indra εξαγόρασε την ισπανική Sistemas Informáticos Abiertas (SIA), 

η οποία εξειδικεύεται κυρίως σε τομείς ψηφιακής ταυτότητας και ηλεκτρονικής υπογραφής, γεγονός 

που επιτρέπει στην Indra να αναπτυχθεί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. 

• Η ισπανική MásMovil ξεπέρασε το 2019 τους 1,5 εκ. συνδρομητές δικτύου με σταθερή ευρυζωνική 

σύνδεση, αριθμός που αντιπροσωπεύει το 10% της ισπανικής αγοράς.  

• Η ισπανική πλατφόρμα esports, eGoGames, χρηματοδοτείται με 3 εκ. ευρώ  από τις Grupo Société 

Générale en España, Gestamp και Millennial Gaming. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• H ισπανική Seat πώλησε 574.100 οχήματα παγκοσμίως το 2019, 10,9% περισσότερα από το 

προγενέστερο έτος. 

• Ο ισπανικός όμιλος CIE Automotive ολοκλήρωσε την αγορά της ιταλικής Somaschini για 77 εκ. ευρώ. 

• Το πρώτο λεωφορείο χωρίς οδηγό θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στη Μάλαγα τους επόμενους μήνες.   

• Η ισπανική αγορά αυτοκινήτων βρέθηκε το 2019 στις πέντε πρώτες ευρωπαϊκές αγορές με τη 

μεγαλύτερη πτώση στις πωλήσεις. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε πτώση της τάξεως του 4,8%. 

Εντούτοις, η ευρωπαϊκή αγορά, σημείωσε άνοδο 1,2% τον περασμένο χρόνο, οφειλόμενη στην 

ανάπτυξη των αγορών Ιταλίας, Γερμανίας και Γαλλίας. 

• Η γαλλική Renault έθεσε σε κυκλοφορία 183.264 οχήματα στην Ισπανία, 3,3% λιγότερα από το 2018, 

κατέχοντας 12,4% του μεριδίου της αγοράς αυτοκινήτων. 

• Η ιαπωνική Hyundai προσδοκά στην αύξηση των πωλήσεων της στην ισπανική αγορά κατά 3,5% το 

τρέχον έτος. Μάλιστα, το 40% αυτών θα αφορά ηλεκτροκίνητα οχήματα. 

• Η παραγωγή αυτοκινήτων σημείωσε πρόοδο, το 2019, στην Ισπανία έπειτα από δύο έτη με πτωτική 

τάση, κυρίως λόγω των νέων τύπων αυτοκινήτων που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται στην χώρα τα 

δύο τελευταία χρόνια. Κατασκευάστηκαν 2,82 εκ. αυτοκίνητα, ενώ τη μεγαλύτερη παραγωγή 

κατέγραψε το εργοστάσιο της Seat  στο Martorell με 500.000 νέα αυτοκίνητα.  

• Οι αιτήσεις για άδεια κυκλοφορίας οχημάτων με οδηγό αυξήθηκαν κατά 26% τον τελευταίο χρόνο, 

ενώ αντιθέτως 2.209 άδειες κυκλοφορίας ταξί ανακλήθηκαν το ίδιο χρονικό διάστημα. 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Η αγορά διαιτητικών τροφίμων αυξήθηκε κατά 1 δις ευρώ κατά το έτος 2019, ήτοι 3% σε σχέση με το 

2018. Η αύξηση του αριθμού των οικογενειών και της ζήτησης προϊόντων που προάγουν την υγεία 

αποτελούν τους λόγους της μεταβολής αυτής. 
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• Η παραγωγή καρότου στην Κοινότητα της Ανδαλουσίας, αυξήθηκε κατά 5% την περσυνή χρονιά, 

φθάνοντας τους 148.389 τόνους.  

 

Άλλα Θέματα 
 

• Οι εταιρίες της ισπανικής φαρμακοβιομηχανίας θα επιστρέψουν στο κράτος 121 εκ. ευρώ, κατόπιν 

συμφωνίας με το τελευταίο, εξαιτίας της αύξησης των δημόσιων δαπανών για φάρμακα, πέραν του 

ΑΕΠ της χώρας, για το έτος 2018.  

• H Ισπανική κυβέρνηση εξέδωσε οδηγό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναφορικά με τον τρόπο με 

τον οποίο μπορούν να συμμετέχουν σε δημόσιους διαγωνισμούς και την αποτελεσματικότητα της 

συμμετοχής τους. 

• Ο επίσημος διοργανωτής εκδηλώσεων και εκθέσεων της Μαδρίτης (Ifema) ανήλθε στην τρίτη θέση 

προτίμησης για τη σύγκληση συνεδρίων στην Ευρώπη. Η συνεδριακή δραστηριότητα συμβάλει κατά 

3,2% στο ΑΕΠ της Μαδρίτης και δημιουργεί 2.600 θέσεις εργασίας. 

• Η Αυτόνομη Κοινότητα των Βαλεαρίδων Νήσων εξέδωσε απόφαση για την επιβολή προστίμων στις 

επιχειρήσεις που προωθούν την υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ στους τουρίστες, όπως συμβαίνει 

στις περιοχές Magaluf, El Arenal και West End de Sant Antoni. Ακόμη, θα απαγορευθεί η ελεύθερη 

κατανάλωση αλκοόλ στα μπαρ, το "happy hour", η πώληση αλκοολούχων ποτών σε τιμή 2 σε 1 και 

η πτώση από τα μπαλκόνια των καταλυμάτων στις πισίνες. 

• Ο διευθύνων σύμβουλος της διοργάνωσης του Mobile World Congress, που πραγματοποιείται κάθε 

χρόνο στη Βαρκελώνη, επιβεβαίωσε ότι δεν τίθεται θέμα μετακίνησης του συνεδρίου στην Μαδρίτη, 

ούτε φέτος ούτε και τις επόμενες χρονιές.  

• Σύμφωνα με τον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ισπανίας, κ. José Manuel Rodríguez 

Uribes, θα δοθούν φορολογικά κίνητρα προκειμένου να προσελκύσουν ξένες κινηματογραφικές 

παραγωγές στη χώρα. 

Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 
 

• Κοπή Βασιλόπιτας – Συνδιοργάνωση με Ισπανο-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 

 

Την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εκδήλωση–συνδιοργάνωση του 

Ισπανοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Γραφείου Οικονομικών και  Εμπορικών  

Υποθέσεων  Μαδρίτης, με  αφορμή  την  κοπή της Βασιλόπιτας για το 2020. 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69117 

 

• Παρακολούθηση και υποστήριξη ελληνικής συμμετοχής στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Fitur 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69117
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• Παρακολούθηση ημερίδας για τον τουρισμό, διοργάνωσης του Exceltur, στο πλαίσιο της 

Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Fitur. 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69116 

 

• Παρακολούθηση ημερίδας για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στη Χιλή 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68967 

 

• Παρακολούθηση ημερίδας για τις επιχειρηματικές ευκαιρίες στο Περού 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69084 

 

• Παρακολούθηση ημερίδας για την ψηφιακή πολιτική στις χώρες της Νότιας Ευρώπης 

 

Η σχετική ενημέρωση είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Εξωτερικών Agora: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69082 

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

Genera (Διεθνής Έκθεση Ενέργειας και Περιβάλλοντος) 

5-7 Φεβρουαρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Intergift (Διεθνής Έκθεση Δώρου) 

5-9 Φεβρουαρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Momad (Διεθνής Έκθεση Μόδας) 

6-8 Φεβρουαρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Bisutex (Διεθνής Έκθεση Κοσμήματος) 

6-9 Φεβρουαρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

MadridJoya (Διεθνής Έκθεση Πολύτιμου Κοσμήματος και Ορολογιών) 

6-9 Φεβρουαρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

ATTD (Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας και Θεραπείας για το Διαβήτη) 

19-22 Φεβρουαρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69116
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68967
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69084
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/69082
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4YFN (Διεθνές Συνέδριο Νεοφυών Επιχειρήσεων) 

24-26 Φεβρουαρίου, FIRA Barcelona, Βαρκελώνη 

 

MWC Barcelona (Διεθνές Συνέδριο Κινητής Τηλεφωνίας και Τεχνολογίας) 

24-27 Φεβρουαρίου, FIRA Barcelona, Βαρκελώνη 

 

 

 

Χρήσιμες Διευθύνσεις  

 

Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

Τράπεζα της Ισπανίας 

https://bde.es 

 

Ισπανό-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο  

https://hellenicspanishchamber.gr/ 

https://contrataciondelestado.es/
https://bde.es/
https://hellenicspanishchamber.gr/

