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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Το ισπανικό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,4% το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2019. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει τη μείωση του ισπανικού ΑΕΠ κατά 1,5% για το τ.έ, ποσοστό 

μικρότερο κατά 4 δέκατα από εκείνο που είχε προβλέψει στην προηγούμενη έκθεση του καλοκαιριού. 

• Ο Δήμος της Μαδρίτης θα αυξήσει τις δαπάνες κατά 7,6% το 2020, σε 4,6 δις ευρώ, σε σχέση με τον 

προϋπολογισμό του τ.έ. που ανήλθε σε 4,3 δις, για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών. 

• Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο της συνολικής φορολογίας και το 

2018 έφθασε συνολικά τα 72 δις ευρώ. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, κάθε εταιρία, προσέφερε 

στο κράτος κατά μέσο όρο 21.000 ευρώ ΦΠΑ που χρεώνεται στους πελάτες. Ενδεικτικά αναφέρεται 

ότι ο αριθμός αυτός τριπλασιάζεται στη Μαδρίτη ενώ στη Μούρθια φθάνει μόνο το ένα πέμπτο του. 

• Η επενδυτική δραστηριότητα στην Ισπανία έχει βελτιωθεί φέτος, αν και εξακολουθεί να παραμένει 

περίπου 10% κάτω από τα επίπεδα πριν από την απαρχή της κρίσης, σύμφωνα με την επενδυτική 

έκθεση του 2019 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το 80% των ισπανικών εταιριών 

πραγματοποίησε επενδύσεις το τ.έ., ποσοστό παρόμοιο με το προηγούμενο έτος και σύμφωνα με το 

μέσο όρο της Ε.Ε., ενώ ο βαθμός αβεβαιότητας που εκφράζουν είναι υψηλότερος από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο δείκτης Ibex35 έκλεισε στις 9.352 μονάδες σημειώνοντας μηνιαία αύξηση 1,02%.   

• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου έκλεισε το Νοέμβριο στο 0,393%. 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Τράπεζες 

 

• Η ισπανική Santander αγόρασε το 50,1% της πλατφόρμας που ειδικεύεται στις διεθνείς πληρωμές 

και την ανταλλαγή νομισμάτων Ebury, με σκοπό την βελτίωση της ψηφιοποίησής της και του τομέα 

διεθνών πληρωμών. 

• Οι ψηφιακές πωλήσεις της ισπανικής BBVA αντιπροσωπεύουν το 58,9% των συνολικών πωλήσεων, 

ενώ σε όρους οικονομικής αξίας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 44,8%, στο πλαίσιο του στόχου της 

υπέρβασης του 50% το 2020.  

• Η αποδοτικότητα των τεσσάρων μεγαλύτερων ισπανικών τραπεζών μειώθηκε κατά περίπου δύο 

ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το 2018, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τον Σεπτέμβριο 

του 2019. Συγκεκριμένα, η CaixaBank έχει μείωση 2,1 μονάδων, η Bankia 1,9, η BBVA 2,1 και η 

Santander 1,41. 

• Το καθαρό κόστος της ενίσχυσης προς τις τράπεζες στην Ισπανία, λόγω της κρίσης, αυξάνεται στα 

65,7 δις ευρώ. 

• Η ισπανική τηλεφωνική Orange φέρνει στην Ισπανία την τράπεζα που δημιούργησε πέρσι στη Γαλλία, 

η οποία έχει ήδη φτάσει τους 344.000 λογαριασμούς και τα 122.000 δάνεια. 
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Ενέργεια 

 

• Η ισπανική ενεργειακή Repsol προσέλκυσε 215.000 νέους πελάτες μέσα σε 12 μήνες. 

• Η Repsol ελέγχει το 100% της Eagle Ford, που βρίσκεται στο Τέξας των ΗΠΑ, αφού αγόρασε από 

την Equinor το 63% που κατείχε για 325 εκ. δολ. ΗΠΑ, στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της ΓΙΑ 

το 2018-2020, το οποίο έθεσε τη Βόρεια Αμερική ως προτεραιότητα επέκτασης. 

• Η ισπανική ενεργειακή Iberdrola θα εισέλθει στην αγορά της Αυστραλίας με την κατασκευή ενός έργου 

ηλιακής και αιολικής ενέργειας χωρητικότητας 320 MW, που αναμένεται να λειτουργήσει το 2021, με 

επένδυση περίπου 310 εκ. ευρώ.  

• H ισπανική εταιρία κατασκευής εξοπλισμού ηλιακών φωτοβολταϊκών Soltec βρίσκεται στην 3η θέση 

σε παγκόσμιο επίπεδο στη συγκέντρωση ηλιοστατών και διαθέτει περισσότερα από 8 MW σε διεθνή 

ηλιακά έργα. 

• Η ενεργειακή Endesa επενδύει 6,3 δις ευρώ έως και το 2022 για την προώθηση της ενεργειακής 

αλλαγής με τη μείωση εκπομπών άνθρακα. 

Εργασία 

 

• Η ενεργειακή Siemens Gamesa θα προχωρήσει σε συνολικά 600 απολύσεις υπαλλήλων, οι 109 εκ 

των οποίων στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Μαδρίτη, στη Χώρα των Βάσκων και στη Ναβάρα, 

στο πλαίσιο της στρατηγικής μείωσης του κόστους εργασίας.  

• Ο όμιλος El Corte Inglés θα προσλάβει 9.000 υπαλλήλους για την περίοδο των Χριστουγέννων για 

την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. 

• Ο όμιλος Seat θα προχωρήσει στην προσαρμογή των συμβάσεων προσωρινής εργασίας για 6.600 

εργαζομένους του εργοστασίου στο Martorell, για τη αναπλήρωση των βαρδιών που δεν 

πραγματοποιήθηκαν και για την αντιστάθμιση της διακοπής της παραγωγής, λόγω της πυρκαγιάς 

που υπέστη ο προμηθευτής Faurecia. 

• Η εταιρία τεχνολογίας Amazon θα δημιουργήσει 3 νέα κέντρα δεδομένων στην Ισπανία, με επένδυση 

ύψους 2,5 δις ευρώ, τα οποία θα ανοίξουν 1.500 νέες θέσεις εργασίας και θα λειτουργήσουν από το 

2022. 

• Η ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνιών Telefónica δαπάνησε το ποσό των 6,8 δις ευρώ σε δεσμεύσεις 

για παροχές σε εργαζομένους έως το τέλος του τρίτου τριμήνου τ.έ., 16% περισσότερο από ό, τι στα 

τέλη του 2018, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της εταιρίας. 

 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Ο όμιλος Día κατέγραψε ζημίες ύψους 504,3 εκ. ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες τ.έ., ποσό 11 

φορές μεγαλύτερο από το προηγούμενο έτος. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο 2019, οι 

πωλήσεις ήταν 5,083 εκ. ευρώ, 7,4% λιγότερο από ό,τι στην αντίστοιχη περίοδο του 2018, ενώ στην 

Ισπανία η μείωση ήταν 7,8%, ήτοι 3,129 εκ. 

• Η εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό για μικρές αποστάσεις, Cabify, αυξάνει τον αριθμό των 

οχημάτων της στη Βαρκελώνη από 300 σε 800, ενώ θα επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε νέες 

πόλεις όπως Mataró, Terrassa, Martorell και Sitges. 
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• Ο ισπανικός όμιλος χάλυβα Acerinox αγόρασε το 100% της γερμανικής εταιρίας VDM metals, η οποία 

είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ειδικών κραμάτων παγκοσμίως, για 542 εκ. ευρώ, ενώ προσδοκά 

ότι η αγορά αυτή θα αυξήσει τα καθαρά κέρδη κατά 20%. 

• Η ισπανική εταιρία παραγωγής κατεψυγμένων προϊόντων Congelados de Navarra, δημιούργησε 

εγκαταστάσεις παραγωγής στη Γερμανία το τ.έ. για τις εξαγωγές στην Ευρώπη και κατασκευάζει 

εργοστάσιο στην Ινδία που θα λειτουργήσει το 2021. Πέραν των εξαγωγών σε ευρωπαϊκές χώρες, 

αναμένεται ότι το επόμενο έτος το 20% των εξαγωγών θα κατευθύνεται στις ΗΠΑ. 

• Η McDonald's Ισπανίας αύξησε τα συνολικά έσοδα της στο 1,1 εκ. ευρώ κατά το 2018, σημειώνοντας 

αύξηση 3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος στα 515 καταστήματά της.  

• Η ισπανική El Corte Inglés έφθασε τις πωλήσεις στο ύψος των 7,6 δις ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο 

του οικονομικού έτους 2019, μεταξύ 1 Μαρτίου και 31 Αυγούστου, το οποίο αντιπροσωπεύει αύξηση 

κατά 1,3% συγκριτικά με την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη προ τόκων και φόρων 

αυξήθηκαν κατά 14% στα 386 εκ. ευρώ. 

• Η εταιρία ακινήτων Altamira εξέδωσε την καινούρια της πλατφόρμα για τους μεσίτες που καλύπτει 

ολόκληρη τη διαδικασία εμπορευματοποίησης ακινήτων, ώστε να προσελκύσει περισσότερες 

μεσιτικές εταιρίες. Η Altamira διαθέτει σήμερα περισσότερα από 120.000 ακίνητα και διαχειρίζεται 

περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 50 δις στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Κύπρο και προσφάτως 

την Ελλάδα. 

• Ο ισπανικός όμιλος ASC πώλησε το 74% της συμμετοχής της σε 6 αυτοκινητόδρομους στην Ισπανία 

στην κατασκευαστική Hermes, για 703 εκ. ευρώ, ενώ θα αποφέρει κεφαλαιακά κέρδη 40 εκ. ευρώ. Η 

Iridium θα κατέχει το υπόλοιπο 26% με καθήκοντα διαχείρισης των υποδομών.  

• Η βρετανική εταιρία φυσικών καλλυντικών The Body Shop αύξησε κατά 8,6% τις πωλήσεις στην 

Ισπανία σε 17,3 εκ. ευρώ.  

Τουρισμός   

 

• Το Δημοτικό Συμβούλιο της Βαρκελώνης αναστέλλει το άνοιγμα και την επέκταση τουριστικών 

διαμερισμάτων για ένα έτος, με διάταγμα της Κοινότητας που αναμένεται να νομιμοποιήσει την 

ενοικίαση καταλυμάτων.  

• Η τιμή των ξενοδοχείων στη Βαρκελώνη αυξήθηκε κατά 9,1% τον Οκτώβριο με μέση τιμή τα 155,8 

ευρώ, λόγω της διεξαγωγής τεσσάρων ιατρικών συνεδρίων και παρά την κλιμάκωση των 

αναταραχών. Επίσης, η πληρότητα των ξενοδοχείων υποχώρησε μόνο δύο μονάδες στο 83,39%. 

• Σύμφωνα με τα στατιστικά για τον Οκτώβριο, οι Βαλεαρίδες και οι Κανάριες νήσοι έχουν συνολική 

μείωση 304.544 επισκεπτών σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2018, ήτοι πτώση κατά 3,8%.  

Το νησί Γκραν Κανάρια επηρεάστηκε περισσότερο, με απώλεια 100.865 ταξιδιωτών, ή 8,5%. 

• H ισπανική αεροπορική Iberia, του ομίλου IAG, αγόρασε την αεροπορική Air Europa για 1 δις ευρώ, 

με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση του αεροδρομίου Μαδρίτη-Barajas ως έναν «μεγάλο 

ευρωπαϊκό κόμβο» και τη διεκπεραίωση περισσότερων διηπειρωτικών πτήσεων. Η IAG πλέον θα 

διαχειρίζεται το 90% των εθνικών πτήσεων σε 14 ισπανικά αεροδρόμια της Aena.  

• H ίδια εταιρία, θα καθιερώσει απευθείας δρομολόγια προς την Ουάσιγκτον από το Μάιο του 2020 με 

5 πτήσεις την εβδομάδα, ενώ παράλληλα θα αυξήσει τη συχνότητα των πτήσεων στο Τόκιο κατά 

70%, τον αριθμό των θέσεων για το San Juan του Πουέρτο Ρίκο κατά 55% και έχει προωθήσει την 

επιστροφή των δρομολογίων προς το Κάιρο. 

• Η αγγλική αεροπορική Jet2 άνοιξε μία βάση στο αεροδρόμιο της Νότιας Τενερίφης, ενώ είχε 

προσθέσει επιπλέον 200.000 θέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο λίγες μέρες μετά την πτώχευση της 
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Thomas Cook. Μια απόφαση που έρχεται σε αντίθεση με αυτή της Ryanair, η οποία θα κλείσει τις 

τρεις βάσεις που διαθέτει στα Κανάρια Νησιά (Τενερίφη Νότια, Γκραν Κανάρια και Λανθαρότε), παρά 

τις πιέσεις του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ισπανίας. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Η Orange Ισπανίας θα εφαρμόσει το καινούριο της στρατηγικό πλάνο για την επέκτασή της σε 

επιχειρήσεις και την προώθηση του δικτύου 5G, ενώ ανανέωσε το οργανόγραμμά της και 

δημιούργησε δύο επιχειρηματικές μονάδες B2C και B2B. 

• Η ισπανική Telefónica θα συνεργαστεί με τις Deutsche Telekom και Vodafone για τη διανομή δικτύων 

τηλεπικοινωνίας στη Γερμανία, με σκοπό την καλύτερη εθνική κάλυψη, ιδίως στις αγροτικές περιοχές, 

στους δρόμους, στους σιδηροδρόμους και στα ποτάμια. Η συνολική επένδυση φθάνει τα 6,5 εκ. ευρώ. 

• Η Telefónica και η Facebook υπέγραψαν συμφωνία με την Google, ώστε να χρησιμοποιήσουν τα 

μεγάλα μπαλόνια της Loon για την υλοποίηση το έργου “Internet Para Todos Perú” (IpT), με σκοπό 

την επέκταση της πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους πελάτες της εταιρίας τηλεφωνίας στο Περού, το 

2020. 

• H ίδια εταιρία ενέκρινε ένα νέο σχέδιο δράσης με σκοπό τη στρατηγική αναδιοργάνωση, το οποίο 

περιλαμβάνει τις επενδύσεις στις τέσσερις πιο σημαντικές αγορές της εταιρίας: Ισπανία, Βραζιλία, 

Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες συγκεντρώνουν περισσότερο από το 80% των εσόδων, τη 

δημιουργία της Telefónica Tech και της Telefónica Infra και την απλούστευση του εταιρικού κέντρου. 

• Η Aena και η Iberia παρουσίασαν το νέο σύστημα αναγνώρισης προσώπου με βιομετρική τεχνολογία 

στη διαδικασία επιβίβασης στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης – Barajas, που θα λειτουργήσει στον 

τερματικό 4 για την αεροπορική IAG. Η Aena έχει ήδη εγκαταστήσει το πρώτο σύστημα αναγνώρισης 

προσώπου τον περασμένο Μάρτιο στο αεροδρόμιο Menorca. 

• Η εταιρία τεχνολογίας AliExpress, του κινεζικού ομίλου Alibaba, ανοίγει το δεύτερο κατάστημά της 

στην Ισπανία στη Βαρκελώνη στις 29 Νοεμβρίου. 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Ο υπηρεσιακός Ισπανός Υπουργός Ενέργειας δήλωσε ότι ένα από τα μέτρα του Εθνικού Σχεδίου 

Ενέργειας και Κλίματος Οργάνωσης 2021-2030 είναι η κυκλοφορία 5 εκ. ηλεκτρικών αυτοκινήτων έως 

το 2030. Το 2018 υπήρχαν 27 εκ. αυτοκίνητα στην Ισπανία, εκ των οποίων μόνο 27.000 (0,1% του 

συνόλου) είναι ηλεκτρικά, ενώ αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των αυτοκινήτων χωρίς εκπομπές επί 12 

έτη θα πρέπει να πολλαπλασιαστεί κατά 200. 

• O όμιλος Ford στην Ισπανία τριπλασίασε τα κέρδη του το 2018, με καθαρό κέρδος 151,5 εκ. ευρώ, 

συγκριτικά με το ποσό των 46 εκ. του προηγούμενου έτους. 

• Η γερμανική Porche επιβραδύνει την ανάπτυξή της στην Ισπανία καθώς οι πωλήσεις της το 2018 

αυξήθηκαν σε αξία μόλις στο 0,6% από το 2017, αποτελώντας τη χαμηλότερη αύξηση από το 2014. 

• Η ισπανική Seat παρουσίασε το e-Scooter, την πρώτη της μοτοσικλέτα, η οποία είναι 100% ηλεκτρική 

και θα βγει στην αγορά το 2020, στο πλαίσιο του νέου σχεδίου αστικής κινητικότητας. Ανακοίνωσε, 

επίσης, τη δημιουργία μίας νέας επιχειρησιακής μονάδας, της Seat Urban Mobility και του νέου e-

Kickscooter, σε συνεργασία με την Segway. 
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Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Τα ισπανικά οινοποιεία Terras Gaudas, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος αμπελουργίας 

ακριβείας Foodie και του ειδικού λογισμικού του, έχουν καταφέρει να μειώσουν τις φυτοϋγειονομικές 

εφαρμογές κατά 20% και πωλούν συνολικά περισσότερες από 1,5 εκ. φιάλες. 

 

Άλλα Θέματα 
 

• Η Τράπεζα της Ισπανίας προειδοποιεί για τις αρνητικές επιπτώσεις από την κρίση της Καταλονίας 

και την πολιτική αστάθεια στην οικονομική ανάπτυξη, αν και κρίνει ότι είναι νωρίς για ακριβείς 

προβλέψεις στον αντίκτυπο. 

• Η Ισπανία είναι η δεύτερη χώρα στην Ε.Ε., στην οποία η επαγγελματική ζωή των γυναικών αυξάνεται 

περισσότερο, καθώς σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία, η επαγγελματική τους 

σταδιοδρομία έχει αυξηθεί 8,6 χρόνια από το 2000, σχεδόν 2 φορές περισσότερο από ό,τι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου ο μέσος όρος είναι 4,5 χρόνια. 

• Ο τομέας λιανικού εμπορίου στην Ισπανία, που αντιπροσωπεύει το 17%-18% των κερδών των 

συνολικών πωλήσεων σε εταιρίες διανομής, προβλέπεται να αυξήσει τα κέρδη του κατά 2% έως το 

τέλος τ.έ. και θα υπερβεί τα 240 δις ευρώ. 

Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 
 

• Παρακολούθηση ενημερωτικού πρωινού για το επιχειρείν στις Η.Π.Α. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε το ανωτέρω ενημερωτικό πρωινό, που διοργάνωσε το 

Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68258 

 

• Παρακολούθηση ενημερωτικού πρωινού για την επικείμενη αποχώρηση του Ην. Βασιλείου 

από την Ε.Ε. και τα κύρια σενάρια για τη διεθνοποίηση των επιχειρήσεων. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε το ανωτέρω ενημερωτικό πρωινό, που διοργάνωσε το 

Επίσημο Επιμελητήριο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68257 

 

• Παρακολούθηση ενημερωτικού πρωινού για το μέλλον του τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε το ανωτέρω ενημερωτικό πρωινό, κύριος ομιλητής του 

οποίου ήταν ο Πρόεδρος της ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Seat, κ. Luca de Meo. 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68258
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68257


------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Μαδρίτης 

Δελτίο Οικονομικών και Επιχειρηματικών Εξελίξεων Ισπανίας  

Οκτώβριος 2019 

Σελίδα 8 από 9 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68256 

 

• Παρακολούθηση Βραβείων Τεχνολογίας και Καινοτομίας της εφημερίδας La Razón. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε την εκδήλωση για την απονομή των βραβείων 

τεχνολογίας και καινοτομίας από την εφημερίδα La Razón. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68368 

 

• Παρακολούθηση ημερίδας για τις Σύγχρονες Προκλήσεις στον Τομέα των Τροφίμων και της 

Διατροφής. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε την ανωτέρω ημερίδα που διοργανώθηκε υπό την αιγίδα 

του Feeding the World και της Ομάδας Βιώσιμης Καινοτομίας (GIS). 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68401 

 

• Παρακολούθηση ημερίδας για την Κυκλική Οικονομία. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε την ανωτέρω ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε με 

αφορμή την Διεθνή Διάσκεψη για το Κλίμα στη Μαδρίτη (COP25).  

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68490 
 

• Παρακολούθηση ημερίδας του Οδηγού Επιχειρείν και των αποτελεσμάτων του Βαρόμετρου 

του επιχειρηματικού κλίματος στην Ισπανία 2019. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε την ανωτέρω ημερίδα, η οποία διοργανώθηκε από το 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της Ισπανίας.  

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68492 

 

• Παρακολούθηση φόρουμ μεσογειακών προϊόντων διατροφής. 

 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακολούθησε το ανωτέρω φόρουμ, το οποίο διοργανώθηκε από το 

Υπουργείο Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων της Ισπανίας, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μεσογειακής 

Διατροφής.  

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68256
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68368
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68401
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68490
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68492
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https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68494 

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 
Cruise Ship Interiors Expo (Έκθεση Διακόσμησης Κρουαζιερόπλοιων) 

4-5 Δεκεμβρίου, 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://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/68494
https://contrataciondelestado.es/
https://bde.es/
https://hellenicspanishchamber.gr/

