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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκε το γ΄ τρίμηνο τ.έ. κατά 16,7%.  

• Το ΔΝΤ αναθεώρησε την ανάπτυξη της Ισπανίας για το 2021 από 6,3% σε 7,2%. Για το τ.έ.,  

διατήρησε τις προηγούμενες εκτιμήσεις για ύφεση της τάξεως του 12,8%. 

• Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ισπανικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE), το ποσοστό αποταμίευσης των 

νοικοκυριών στην Ισπανία έφθασε ιστορικά υψηλά ύψους 31,1%. 

• H Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης (Airef) ανακοίνωσε ότι οι δαπάνες για την υγεία στην 

Ισπανία φθάνουν το 6,4% του ΑΕΠ και το 15% των δημόσιων δαπανών, συνολικού ύψους άνω των 

71 δις ευρώ. 

• Τον Σεπτέμβριο, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών έπεσε στις 49,5 μονάδες και βρέθηκε σε επίπεδα 

παρόμοια με του 2009. 

• Σύμφωνα με την Eurostat, τον Αύγουστο, το ποσοστό ανεργίας στην Ισπανία έφθασε το 16,2%. 

• To σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης θα κλείσει το τ.έ. με έλλειμμα 2% του ΑΕΠ. 

• Ο εναρμονισμένος δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης στην πόλη της Μαδρίτης, βρέθηκε στις 99,3 

μονάδες το τρίτο τρίμηνο τ.έ., σημειώνοντας τριμηνιαία αύξηση 9,8%. Παρόλα αυτά, σε ετήσια βάση, 

παρατηρείται πτώση 23,1%.  

• Tο εμπορικό έλλειμμα, μειώθηκε κατά 54,6% και έφθασε τα 9,615 δις ευρώ λόγω της πανδημίας του 

κορωνοϊού. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex35 έκλεισε στις 6.452,2 μονάδες, παρουσιάζοντας μηνιαία μείωση 

3,93%. 

• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου της Ισπανίας στις 30 Οκτωβρίου ήταν 0,171%. 

• H ενεργειακή εταιρία Repsol προχώρησε σε μείωση του μετοχικού της κεφαλαίου μέσω της 

απόσβεσης 98,98 εκ. μετοχών. 

• Η ισπανική Cellnex εξέδωσε δεκαετές ομόλογο συνολικής αξίας 1 δις ευρώ και απόδοσης 1,75%. 

Η συνολική ζήτηση έφτασε τα 3 δις ευρώ. 

• H ισπανική εταιρία επενδύσεων χαρτοφυλακίου Criteria, εξέδωσε ομόλογα συνολικής αξίας 600 εκ. 

ευρώ και απόδοσης 0,875%. Η συνολική ζήτηση έφθασε τα 1,7 δις ευρώ. 
 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Η Deloitte παρουσίασε στη Μαδρίτη το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας της 

Deloitte, το οποίο θα συμβουλεύει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς για τη μεγιστοποίηση της 

χρήσης των 1,4 δις ευρώ που πρόσφερε το Ευρωπαϊκό Ταμείο για την οικονομική ανάκαμψη μετά 

την κρίση που προκλήθηκε από τον Covid-19. 
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• Σύμφωνα με τη Τράπεζα της Ισπανίας, τα ισπανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν χορηγήσει 

πάνω από 1,35 εκ. παρατάσεις ενυπόθηκων και μη δανείων σε όσους επλήγησαν από την κρίση 

του Covid-19, ενώ αναμένεται απόσβεση άνω των 52 δις ευρώ. 

• Η πώληση σπιτιών, τον Αύγουστο, μειώθηκε κατά 12,1%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2019, 

λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας. 

• Οι τιμές ενοικίων στην Ισπανία, τον Σεπτέμβριο, μειώθηκαν κατά 2,2% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 

του 2019 

• Από την αρχή της πανδημίας στην Ισπανία, ισχυροί μέτοχοι έχουν επενδύσει 4 δις ευρώ αμοιβαίων 

κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου σε μεγάλες ισπανικές εταιρίες. 

• Η τράπεζα Santander αποφάσισε να κλείσει προσωρινά υποκαταστήματα σε περιοχές της Ισπανίας 

που αντιμετωπίζουν υψηλό ποσοστό κρουσμάτων. 

• Η ισπανική φαρμακευτική εταιρία Rovi, ανακοίνωσε τη δημιουργία μίας νέας γραμμής παραγωγής 

εμβολίων κατά του κορωνοϊού, με νέο εξοπλισμό με σκοπό την παραγωγή εκατοντάδων 

εκατομμυρίων δόσεων στο τέλος του τ. έ. 

• Γενική μείωση μισθών μεταξύ 10% και 15% αναμένεται στον κατασκευαστικό και στο βιομηχανικό 

κλάδο, καθώς και στα τμήματα ανθρωπίνου δυναμικού. 

• Η Ισπανία έλαβε την πρώτη δόση δανείου ύψους 6 δις ευρώ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο υπό 

ευνοϊκές συνθήκες με στόχο την καταπολέμηση της ανεργίας λόγω της πανδημίας (SURE). 

Τράπεζες 

 

• Η ισπανική Sabadell θα κλείσει το ένα τρίτο των υποκαταστημάτων της θυγατρικής της TSB στο Ην. 

Βασίλειο, ήτοι 164 υποκαταστήματα. Η ενέργεια αυτή θα επηρεάσει 900 εργαζομένους. 

• Η Unicaja και η Liberbank ξεκίνησαν εκ νέου επίσημες διαπραγματεύσεις με σκοπό να καταλήξουν 

σε συμφωνία συγχώνευσης. 

• Οι ισπανικές τράπεζες, το δεύτερο τρίμηνο του 2020, βρέθηκαν στη τελευταία θέση όσον αφορά τον 

δείκτη κεφαλαίου CET1 και τις αναλογίες κερδοφορίας μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης. 

• Η ισπανική Microbank, κατά τους πρώτους εννέα μήνες του 2020, χορήγησε περισσότερα από 

48.000 δάνεια, συνολικής αξίας 262 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική Liberbank, έως τον Σεπτέμβριο του τ.έ., σημείωσε καθαρό κέρδος 59 εκ. ευρώ, 39% 

μικρότερο από την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική Santander κατέγραψε ζημίες 9,048 δις ευρώ κατά τους πρώτους εννέα μήνες τ.έ., σε 

σύγκριση με κέρδος 3,732 δις ευρώ που καταγράφηκε ένα χρόνο νωρίτερα. 

• Η τράπεζα BBVA προχώρησε στην έκδοση κάρτας πληρωμών με την ονομασία Aqua, η οποία 

θεωρείται η πιο ασφαλής στον κόσμο, καθώς σε αυτήν αναγράφεται μονάχα ο κάτοχος της κάρτας 

και όχι ο αριθμός της, ο αριθμός CVV και η ημερομηνία λήξης της. 

Ενέργεια 

 

• Η Iberdrola θα επενδύσει στα επόμενα πέντε χρόνια 1,5 δις ευρώ στην κατασκευή Α.Π.Ε. στην 

Κοινότητα της Ανδαλουσίας. Η επένδυση αυτή αναμένεται να δημιουργήσει 5.500 θέσεις εργασίας. 

• Η ίδια εταιρία ξεκίνησε, στο Πριγκιπάτο των Αστουριών. την κατασκευή τριών αιολικών πάρκων, τα 

οποία θα έχουν συνολική ισχύ 130 MW, με επένδυση άνω των 100 εκ.  ευρώ. 
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• Η ισπανική Grenergy το α’ εξάμηνο τ.έ. σημείωσε κέρδη 4,6 εκ. ευρώ, σημειώνοντας 35% μείωση 

σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική CaixaBank τους πρώτους 8 μήνες του 2020 έχει επενδύσει περισσότερα από 2,7 δις σε 

ενεργειακά έργα, εκ των οποίων 2,4 δις έχουν διατεθεί για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. 

• Oι ισπανικές εταιρίες Simec και Ignis ανακοίνωσαν την έναρξη του μεγαλύτερου έργου 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με στόχο έως το 2023 να δημιουργηθεί 1,2 GW αιολικής και ηλιακής 

ενέργειας στην Ισπανία. 

• H ισπανική Repsol ξεκίνησε να παράγει ηλεκτρισμό από ανεμογεννήτριες της Delta που βρίσκονται 

στην Κοινότητα της Αραγονίας. Η Delta υπολογίζει ότι στο τέλος του έτους θα τεθούν σε εμπορική 

λειτουργία τα αιολικά πάρκα που θα παράγουν 992 GWh καθαρής ενέργειας ετησίως. 

• Παράλληλα, ανακοίνωσε επένδυση 188 εκ. ευρώ για τη δημιουργία του μεγαλύτερου προηγμένου 

εργοστασίου βιοκαυσίμων. 

• Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σχέδιο δέσμευσης για ανανεώσιμο υδρογόνο, με το οποίο 

επιδιώκει να κινητοποιήσει 8,9 δις ευρώ σε επενδύσεις με στόχο την επίτευξη κλιματικής 

ουδετερότητας και ενός 100% ανανεώσιμου ηλεκτρικού συστήματος έως το 2050. 

• Η ισπανική εταιρία φυσικού αερίου Enagás, τους πρώτους 9 μήνες τ.έ. πέτυχε κέρδη 348,9 εκ. 

ευρώ, σημειώνοντας 4,7% αύξηση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Όμως 

τα συνολικά έσοδα της εταιρίας μειώθηκαν κατά 4,8%, στα 831 εκ. ευρώ. 

• H κρατική εταιρία επενδυτικών κεφαλαίων των ΗΑΕ Mubadala αγόρασε μετοχές 160 εκ. ευρώ της 

ισπανικής ενεργειακής Enagás. Με την αγορά αυτή γίνεται ο πέμπτος μεγαλύτερος μέτοχος της 

εταιρίας με ποσοστό 3,103%. 

• H χονδρική τιμή ρεύματος, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου, μειώθηκε κατά 17% σε 

σύγκριση με τον Σεπτέμβριο και κατά 26% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου 

έτους. 

Εργασία 

 

• Η Επιθεώρηση Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης επέβαλε στην ισπανική εταιρία Glovo την άμεση 

νομιμοποίηση 11.013 εργαζομένων και την πληρωμή 16,21 εκ. ευρώ σε κοινωνικές εισφορές που 

δεν πληρώθηκαν για τους εν λόγω εργαζομένους. 

• Η τραπεζική ένωση CECA και τα εργατικά σωματεία CC OO, UGT και FINE υπέγραψαν νέα 

συλλογική σύμβαση, η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, σταθερότητα των μισθών έως το 2021 και 

σταδιακή αύξησή τους έως το 2024. 

• Η Acciona Facility Services απέλυσε περίπου 500 εργαζομένους στο εργοστάσιο της Nissan στη 

Βαρκελώνη. 

• H Seat θα προσλάβει 250 άτομα για το εργοστάσιο της Martorell, που βρίσκεται στη Βαρκελώνη, 

λόγω της υψηλής ζήτησης των μοντέλων Ibiza και Arona. 

• Ο όμιλος Inditex ανακοίνωσε την μετεγκατάσταση του προσωπικού από τα καταστήματα που 

έκλεισαν, σε άλλα καταστήματα του ομίλου που βρίσκονται σε ακτίνα 25 χιλιομέτρων. 

• Η ισπανική Viajes El Corte Inglés προχώρησε σε μείωση των εργασιακών ωρών στα ταξιδιωτικά 

γραφεία της και μείωσε τους μισθούς των 4.800 εργαζομένων της κατά 80% έως τις 31 Αυγούστου 

2021. 
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Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Η ισπανική συμβουλευτική εταιρία Indra, σύναψε συμφωνία 50 εκ. ευρώ με τη δημόσια 

σιδηροδρομική εταιρία Adif για την εγκατάσταση βοηθητικού εξοπλισμού οδήγησης και συστημάτων 

ελέγχου κίνησης και υπηρεσιών. 

• H κρατική εταιρία ταχυδρομείων Correos Express σχεδιάζει την επέκτασή της στην Λατινική 

Αμερική. 

• Ο ισπανικός όμιλος El Corte Inglés, το δεύτερο δημοσιονομικό τρίμηνο τ,έ., δημιούργησε 

λειτουργικές ταμειακές ροές ύψους 679 εκ. ευρώ, παρά την πτώση του κύκλου εργασιών κατά 30%. 

• H ιαπωνική πολυεθνική SMC επενδύει 20 εκ. ευρώ στο εργοστάσιό της στη Vitoria, στη Χώρα των 

Βάσκων, δημιουργώντας νέες θέσεις εργασίας. 

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Eroski, το πρώτο εξάμηνο του τ.έ., πραγματοποίησε κέρδη 48 εκ. ευρώ. 

Οι πωλήσεις της έφθασαν τα 2,412 δις ευρώ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,2%. 

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Mercadona, το τ. έ. επένδυσε 40 εκ. ευρώ, ενώ σκοπεύει να επενδύσει 

επιπλέον 100 εκ. ευρώ έως το 2025, με σκοπό να μειώσει τη χρήση πλαστικού στα προϊόντα της 

κατά 25% και να προωθήσει την σημασία της ανακύκλωσης. 

• Η αλυσίδα σουπερμάρκετ Día κατέγραφε τα τρίτο τρίμηνο του τ.έ., αύξηση των πωλήσεών της κατά 

2,5% 

• Η εταιρεία Refrescos Envasados SA, η θυγατρική της The Coca-Cola Company στην Ισπανία, 

σημείωσε το 2019 κέρδη 1,7 εκ. ευρώ, παρουσιάζοντας μεγάλη πτώση, σε σύγκριση με κέρδη 3,1 

εκατομμυρίων το προηγούμενο έτος. 

• H Coca-Cola ανακοίνωσε το κλείσιμο του εργοστασίου εμφιάλωσης που βρίσκεται στη Μάλαγα, με 

αποτέλεσμα την απόλυση ογδόντα εργαζομένων. 

• H ισπανική εταιρία οδοντιατρικών κλινικών Dentix, δήλωσε εθελοντική πτώχευση. 

• Ο όμιλος Gestamp επιβεβαίωσε την πρόθεση του να κλείσει δύο εργοστάσια στην πόλη Zamudio 

της Ισπανίας και να απολύσει 230 εργαζομένους.  

• Ο ισπανική  Salto Systems αγόρασε την αυστριακή εταιρία κατασκευής αυτόματων συστημάτων 

αναγνώρισης Gantner Technologies, πραγματοποιώντας αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 

125 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική Acerinox, έως τον Σεπτέμβριο του τ.έ., πέτυχε κέρδη ύψους 31 εκ. ευρώ, σημειώνοντας 

73% μείωση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

• Η ισπανική εταιρία τηλεπικοινωνιών Euskaltel, το τρίτο τρίμηνο του τ. έ., παρουσίασε αύξηση των 

εσόδων της κατά 1,8%, στα 174,2 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική εταιρία τεχνολογίας Indra, έκλεισε τα τρία πρώτα τρίμηνα του τ.έ. με απώλειες 31 εκ. 

ευρώ, σε σύγκριση με τα κέρδη των 65 εκ. ευρώ που σημειώθηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι. 

• Η ισπανική Ence Energía y Celulosa κατέγραψε απώλειες 42 εκ. ευρώ έως τον Σεπτέμβριο του τ.έ., 

σε σύγκριση με κέρδη 27,8 εκ. ευρώ την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 

Τουρισμός   

 

• Οι διαχειριστές επιχειρηματικών κεφαλαίων των ΗΠΑ, Apollo και HPS, έδωσαν στον ισπανικό 

ναυτιλιακό όμιλο Trasmediterránea ρευστότητα περίπου 75 εκ., ώστε να μπορέσει να παραμείνει σε 

λειτουργία. 
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• Η Ισπανίδα Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, κα. Reyes Maroto, πρότεινε τη 

δημιουργία σχεδίου για την προσέλκυση τουριστών, κυρίως από Ην. Βασίλειο, Γερμανία και 

Σκανδιναβικές χώρες, στην Καταλονία. 

• Ο ξενοδοχειακός όμιλος NH το πρώτο εξάμηνο του τ. έ. κατέγραψε απώλειες 218 εκ. ευρώ. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• H ισπανική τηλεπικοινωνιακή Cellnex Telecom εξαγόρασε από την Indra το 60% της Metrocall, η οποία 

είναι υπεύθυνη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του δικτύου κινητής τηλεφωνίας τoυ 

μετρό της Μαδρίτης. 

• Η ισπανική τεχνολογική εταιρία Pulpomatic, έλαβε αύξηση κεφαλαίου ύψους 1,8 εκ. ευρώ από το 

Κέντρο Βιομηχανικής Τεχνολογικής Ανάπτυξης (CDTI). 

  

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Η ισπανική παραγωγή οχημάτων σημείωσε 12,2% αύξηση τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο 

μήνα του προηγούμενου έτους. 

• Τον Σεπτέμβριο, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 13,5%, σε σύγκριση με τον 

ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, και συγκεκριμένα μειώθηκαν στις  70.729. 

• Μεταξύ Ιανουαρίου και Σεπτεμβρίου, ο τομέας ενοικίασης οχημάτων σημείωσε πτώση 36,81% στις 

ενοικιάσεις οχημάτων, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, λόγω των 

επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19. 

• H Seat ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 7 εκ. ευρώ για την κατασκευή ενός εργοστασίου μπαταριών στο 

εργοστάσιο της Martorell.   

• H Seat, το Σεπτέμβριο τ.έ., αύξησε τις πωλήσεις της κατά 0,6%. 

• Η Iberdrola και η Volvo Car Ισπανίας σύναψαν συμφωνία συνεργασίας για την προώθηση της 

βιώσιμης κινητικότητας στην Ισπανία, μέσω της οποίας η ενεργειακή εταιρία θα είναι ο πάροχος 

λύσεων επαναφόρτισης για τα μοντέλα της σειράς Recharge. 

 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Το ΑΕΠ της γεωργίας στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 0,2% το γ΄ τρίμηνο τ.έ. σε σύγκριση με το 

προηγούμενο τρίμηνο ενώ σε ετήσια βάση η αύξηση έφθασε το 6,9%. 

• Η ισπανική Κυβέρνηση επιδοτεί, με 17 εκ. ευρώ, καινοτόμες επιχειρηματικές δραστηριότητες στον 

αγροδιατροφικό τομέα. 

 

Άλλα Θέματα 

 
• Ο Ισπανός Πρωθυπουργός κ. Pedro Sanchez ανακοίνωσε το τριετές Σχέδιο Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας της ισπανικής Οικονομίας, με το οποίο θα δοθούν 72 δις ευρώ έως και το 2023 σε 
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βασικούς πυλώνες ανάπτυξης ενώ αναμένετα να δημιουργηθούν, μέσω αυτού, 800.000 θέσεις 

εργασίας. 

• Σύμφωνα με την ελβετική σχολή επιχειρήσεων IMD, η Ισπανία το 2020 έπεσε πέντε θέσεις στην 

παγκόσμια κατάταξη για την ψηφιακή ανταγωνιστικότητα, πέφτοντας στη τριακοστή τρίτη θέση. 

• H κυβέρνηση υπέγραψε σύμβαση επένδυσης 71,7 εκ. ευρώ, για την υλοποίηση του ́ Σχεδίου 20.000´, 

με το οποίο θα κατασκευαστούν 3.614 κατοικίες. 

• Η ισπανική Κυβέρνηση αναμένεται να αυξήσει τον ΦΠΑ των ζαχαρούχων ποτών από 10% σε 21%. 

• Εκπρόσωποι κέντρων δεδομένων (Data Centers) συναντήθηκαν με ισπανικά πολιτικά κόμματα, με 

στόχο να συζητήσουν για μελλοντικές επενδύσεις που θα μετατρέψουν την Ισπανία στο ψηφιακό 

κέντρο της νότιας Ευρώπης. 

 

 

Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 

 
• Παρακολούθηση σεμιναρίου για τις προτάσεις του Βασιλικού Ινστιτούτου ElCano αναφορικά 

με τη Βιομηχανική Πολιτική της Ισπανίας. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72310 

 

• Παρακολούθηση Φόρουμ – Κλαδικής Έκθεσης FHG Food για τον τομέα Εστίασης, 

Τουρισμού και Γαστρονομίας. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72271 

 

• Παρακολούθηση Διεθνoύς Έκθεσης Φρούτων και Λαχανικών Fruit Attraction,  

• 1-31 Οκτωβρίου 2020 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72546 

 
 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού FITUR αναβλήθηκε για το διάστημα 19-23 Μαΐου 2021  

 

 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72310
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72271
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/72546
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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/

