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Οικονομικές Εξελίξεις 
 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Η Τράπεζα της Ισπανίας αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψη της ετήσιας ανάπτυξης του ΑΕΠ, 

κατά 0,4% μονάδες, στο 2%. 

• Η Εθνική Στατιστική Αρχή της Ισπανίας (INE), αναθεώρησε, προς τα κάτω, την ετήσια ανάπτυξη της 

οικονομίας της Ισπανίας για το 2018, στο 2,4% από 2,6% που είχε υπολογίσει παλαιότερα. 

• Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης έφθασε τα 1,198 δις ευρώ τον μήνα του Ιουλίου. 

• Το χρέος των ισπανικών νοικοκυριών στις εμπορικές τράπεζες μειώθηκε τον μήνα Ιούλιο κατά 0,12%, 

φθάνοντας συνολικά τα 706 δις ευρώ. Σε μηνιαία βάση η πτώση ανέρχεται στο 1,03%. 

• Η αγορά ακινήτων επέστρεψε σε θετικό ρυθμό μετά την πτώση του Ιουνίου. Συγκεκριμένα, κατά τον 

Ιούλιο έγιναν 47.890 αγοραπωλησίες κατοικιών, ήτοι 16,9% περισσότερες από τον Ιούνιο και 3,8% 

περισσότερες από τον Ιούλιο του 2018. 

• Το κόστος εργασίας αυξήθηκε κατά 2,4% το β’ τρίμηνο τ.έ., σε σύγκριση με το β’ τρίμηνο του 2018, 

στα 2.664 ευρώ ανά μήνα. Ο μέσος μισθός αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 2,1% στα 1.992 ευρώ ανά 

μήνα, το οποίο αποτελεί ιστορικό δεκαετίας. 

• Το σύνολο των συντάξεων του Σεπτεμβρίου ανήλθε στα 9,69 δις ευρώ, ενώ η μέση σύνταξη αυξήθηκε 

στα 993,11 ευρώ. 

• Η Standard & Poor’s βελτίωσε την πιστοληπτική ικανότητα της Ισπανίας από το A- στο A. 

• Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τράπεζας της Ισπανίας, οι καταθέσεις όψεως και οι προθεσμιακές 

καταθέσεις έφθασαν τα 1,28 δις ευρώ τον Ιούνιο τ.έ.. Η τιμή αυτή αποτελεί ιστορικό υψηλό για την 

Ισπανία. 

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Η ισπανική τράπεζα Santander εξέδωσε ομόλογο, σχεδιασμένο αποκλειστικά σε περιβάλλον 

αλυσίδας κοινοποιήσεων (blockchain). 

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 

Τράπεζες 

 

• Η τράπεζα Santander αύξησε την προμήθεια των καταθετικών λογαριασμών της clásica και estándar, 

στα 29 ευρώ το τρίμηνο. Σκοπός της τράπεζας είναι η μετάβαση των πελατών της στον λογαριασμό  

Cuenta 1,2,3. 

• Η διαδικτυακή τράπεζα της Santander, Openbank, θα λειτουργήσει στην Πορτογαλία, στη Γερμανία 

και στην Ολλανδία έως και το τέλος τ.έ.. Επιπλέον, σχεδιάζει να εισέλθει και στις αγορές του Μεξικού 

και της Αργεντινής έως και το τέλος του 2020. 

• Οι ισπανικές τράπεζες κέρδισαν 6,78 δις ευρώ το α΄ εξάμηνο τ.έ., το οποίο αποτελεί μείωση σε σχέση 

με το ίδιο εξάμηνο του 2018, κατά 4,8%.  

• Η Standard & Poor’s άλλαξε θετικά την αξιολόγηση της ισπανικής Abanca, από σταθερή σε θετική.  
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Ενέργεια 

 

•  Η ισπανική ενεργειακή Iberdrola πρόκειται να πωλήσει το 40% του αιολικού πάρκου East Anglia One 

(EAO) που βρίσκεται στη Βόρειο Θάλασσα. Συνολικά τα έσοδα από την εν λόγω πώληση 

υπολογίζονται στα 1,75 δις ευρώ. 

• Η Neoenergia, θυγατρική της Iberdrola στη Βραζιλία, θα δημιουργήσει 12 αιολικά πάρκα συνολικού 

φορτίου 566,5 MW.  

• Η ισπανική εταιρεία Acciona, δημιουργεί κέντρο καινοτομίας στη Χιλή, στο οποίο θα ερευνήσει 

καινοτομίες για την καλύτερη απόδοση των φωτοβολταϊκών της. 

• Η επενδυτική Aimco αναμένεται να επενδύσει στην ισπανική Eolia Renovables για την απόκτηση 

αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων συνολικής χωρητικότητας 100MW. 

• Η ισπανική ενεργειακή εταιρεία Naturgy εγκατέστησε φωτοβολταϊκά πάρκα στην περιοχή της 

Porzuna, Ciudad Real, στην Ισπανία, συνολικής ισχύος 50MW. Η επένδυση του έργου ανήλθε στα 

100 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική ενεργειακή Repsol είναι μία εκ των δύο πετρελαϊκών εταιρειών που χαρακτηρίστηκαν από 

το Transition Pathway Initiative ως οι μοναδικές που επιτυγχάνουν τους στόχους της Συμφωνίας του 

Παρισίου, αναφορικά με την οικολογική μετάβαση. 

• Η βρετανική ενεργειακή BP, εισέρχεται στην αγορά των Α.Π.Ε. στην Ισπανία μέσω της Lightsource 

BP, αγοράζοντας φωτοβολταϊκά στην Αραγονία, συνολικής παραγωγής 300 MW από την εταιρεία 

Forestalia. Η επένδυση υπολογίζεται στα 300 εκ. ευρώ.  

Εργασία 

 

• Ο μέσος μισθός τον Αύγουστο τ.έ. αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 2,3%, το οποίο αποτελεί την 

μεγαλύτερη αύξηση από το 2011. 

• Υπολογίζεται ότι, για πρώτη φορά από το 2015, στο τέλος του έτους η αύξηση της απασχόλησης θα 

είναι μικρότερη του 2%. 

• Το 37,6% των απόφοιτων πανεπιστημίων στην Ισπανία, εργάζεται σε θέσεις εργασίες οι οποίες δεν 

είναι συναφείς με το πτυχίο τους. Αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη. 

• Στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια, προκειμένου να παραχθούν τα 7.000 περισσότερα οχήματα 

από ότι ήταν προγραμματισμένο, η εταιρεία ήρθε σε συμφωνία με τα συνδικάτα για την εφαρμογή 

βαρδιών όλα τα Σάββατα του Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου καθώς και τις ημέρες αργίας του 

Οκτωβρίου. Η επιλογή της εργασίας στις συγκεκριμένες βάρδιες είναι εθελοντική και για όσους 

εργαστούν τις ημέρες της αργίας του Οκτωβρίου, οι μέρες αυτές θα τους δοθούν εντός του 2020. 

• Η ισπανική επιχείρηση σουπερμάρκετ Mercadona, θα  προβεί στην πρόσληψη 200 επιπλέον ατόμων 

έως και τον ερχόμενο Μάρτιο, για την ψηφιακή ανάπτυξη των υπηρεσιών της. 

• Η θυγατρική της ισπανικής ενεργειακής Naturgy, Nedgia, πρότεινε την παύση εργασίας 300 

εργαζομένων της, οι οποίοι όμως θα συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματικές απολαβές. Η παύση αυτή 

γίνεται λόγω της αναμονής της απόφασης της Εθνικής Επιτροπής Αγορών και Ανταγωνισμού της 

Ισπανίας (CNMC) για μείωση της διανομής αερίου. 

• Τον μήνα Αύγουστο, σημειώθηκαν 212.984 λιγότερες θέσεις εργασίας στην Ισπανία. Περί τα τέλη 

Αυγούστου εκάστου έτους, οι άνεργοι στη χώρα αυξάνονται εξαιτίας της λήξης των εποχικών 

επαγγελμάτων, αλλά το τ.έ. η μείωση αυτή αποτέλεσε τη μεγαλύτερη από το 2008. 
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• Η Βρετανική Intu Properties θα ξεκινήσει εντός του 2020 την κατασκευή του μεγαλύτερου εμπορικού 

κέντρου στην Ισπανία. Η ονομασία αυτού θα είναι Intu Costa del Sol και θα βρίσκεται στη Μάλαγα 

ενώ συνολικά θα καλύπτει 235.000 τ.μ.. Η συνολική επένδυση υπολογίζεται στα 800 εκ. ευρώ ενώ η 

λειτουργία του αναμένεται εντός του 2023. 

• Η χρεωκοπία της ταξιδιωτικής εταιρείας Thomas Cook, υπολογίζεται να επηρεάζει 13.000 θέσεις 

εργασίας στην Ισπανία. 

• Η εταιρεία παραγωγής αρτοσκευασμάτων Bimbo Donuts Iberia, θα προβεί σε μείωση προσωπικού 

στην Ισπανία, γεγονός το οποίο θα επηρεάσει 290 εργαζομένους. Σύμφωνα με την εταιρεία, η πράξη 

γίνεται για λόγους οικονομικούς, οργάνωσης και παραγωγής. 

 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• Μόλις 200 από τις 600 μεγαλύτερες ισπανικές επιχειρήσεις πληρώνουν τον ειδικό φόρο πολιτιστικής 

κληρονομιάς που έχει θέσει το ισπανικό κράτος από το 2008. 

• Υπολογίζεται ότι η ρευστότητα των μεγαλύτερων ισπανικών επιχειρήσεων φτάνει τα 27 δις ευρώ. Η 

Telefónica ηγείται με 10,8 δις ευρώ, ακολουθούμενη από την Repsol 7,8 δις. 

• Η ισπανική ζυθοποιεία Mahou San Miguel, απέκτησε 60% επιπλέον ποσοστό της αμερικανικής 

ζυθοποιίας Founders έναντι 160 εκ. ευρώ. Με την εν λόγω πώληση, το ποσοστό συμμετοχής της 

Mahou San Miguel στην Founders φθάνει το 90%. 

• Ο ισπανικός όμιλος ξενοδοχείων Palladium θα είναι ο επίσημος χορηγός της ομάδας 

καλαθοσφαίρισης της Real Madrid.  

• Τα κέρδη της ισπανικής εταιρείας κεραμικών Porcelanosa μειώθηκαν κατά 52% το 2018, φθάνοντας 

στα 15,3 εκ. ευρώ. 

• Η Deloitte θα επενδύσει 18 εκ. ευρώ στο κέντρο διαδικτυακής ασφάλειας στη Μαδρίτη. Το κέντρο 

αυτό θα απασχολεί 574 επαγγελματίες ενώ μέσω αυτού θα εξυπηρετούνται οι πελάτες της εταιρείας 

σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.   

• Η γερμανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Lidl, επενδύει 31 εκ. ευρώ για το άνοιγα πέντε νέων 

καταστημάτων της στην Ισπανία. 

• Ο ισπανικός όμιλος Inditex, κατέγραψε, το πρώτο εξάμηνο τ.έ., τις μεγαλύτερες πωλήσεις στην 

ιστορία του, ήτοι 12,82 δις ευρώ σε ολόκληρο τον κόσμο.  

• Τα καταστήματα του ίδιου ομίλου στην Ισπανία, μειώθηκαν σε συνολικά 1.590, ενώ είναι η πρώτη 

φορά μετά από 12 έτη που δεν ξεπερνάνε τα 1.600. 

• Η ισπανική εταιρεία ρουχισμού Nextil αναμένεται να εξαγοράσει αμερικάνικη εταιρεία ρουχισμού για 

το ποσό των 68 εκ. δολαρίων Η.Π.Α. 

• Η ισπανική αλυσίδα σουπερμάρκετ Dia είχε μείωση εσόδων 7% για το α’ εξάμηνο τ.έ, σε σύγκριση 

με το αντίστοιχο εξάμηνο του 2018. 

• Η ισπανική εταιρεία παραγωγής κατασκευαστικών υλικών Cementos Molins, θα ξεκινήσει τη 

λειτουργία των εργοστασίων της στην Αργεντινή και την Κολομβία στο τέλος Σεπτεμβρίου και μέσα 

Οκτωβρίου αντίστοιχα. 
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Τουρισμός   

 

• Το μήνα Ιούλιο, οι αλλοδαποί τουρίστες στην Ισπανία ήταν 9,88 εκατομμύρια, το οποίο αποτελεί 

ετήσια μείωση της τάξεως του 0,9%, ήτοι 92.732 τουρίστες. 

• Για τον ίδιο μήνα, την Κοινότητα της Βαλένθια επισκέφθηκαν 10% περισσότεροι τουρίστες από ότι 

τον Ιούλιο 2018, εξαιτίας, κυρίως, της προτίμησης της Βαλένθια αντί της Καταλονίας. 

• Τον Αύγουστο τ.έ. ταξίδεψαν στα αεροδρόμια της Ισπανίας συνολικά 29,4 εκατομμύρια επιβάτες, 4% 

περισσότεροι από ότι τον Αύγουστο του 2018. Τη μεγαλύτερη κινητικότητα παρουσίασε το 

αεροδρόμιο της Μαδρίτης με 5,8 εκατομμύρια επιβάτες και της Βαρκελώνης, με 5,4 εκατομμύρια 

επιβάτες.  

• Σύμφωνα με έρευνα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η Ισπανία είναι η ανταγωνιστικότερη 

χώρα παγκοσμίως, στον τομέα του τουρισμού. 

• Τέσσερεις από τις δέκα πρώτες θέσεις των πόλεων, στις οποίες οι τουρίστες δαπανούν τα 

περισσότερα χρήματα, είναι ισπανικές. Η Πάλμα ντε Μαγιόρκα και η Σάντα Κρουθ ντε λα Πάλμα, 

βρίσκονται στη τρίτη και τέταρτη θέση αντίστοιχα ενώ η Βαρκελώνη και η Μαδρίτη βρίσκονται στις 

θέσεις έξι και οκτώ.  

• Το επενδυτικό κεφάλαιο Atom Hotels θα επενδύσει περί τα 11 εκ. ευρώ για τη δημιουργία 

ξενοδοχείου, υπό την επωνυμία της Fergus Club Europa, στη Μαγιόρκα. Συνολικά, το ξενοδοχείο θα 

διαθέτει 71 σουίτες και 10 δίκλινα δωμάτια, δύο εστιατόρια και μία πισίνα.  

• Το χρέος της χρεοκοπημένης Thomas Cook στην Ισπανία υπολογίζεται στα 200 εκ. ευρώ. 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 

• Για τον μήνα Αύγουστο, η MásMóvil είχε τις περισσότερες νέες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας στην 

Ισπανία, οι οποίες έφθασαν τις 15.000 ενώ ακολούθησε η ρουμανική εταιρεία χαμηλού κόστους Digi. 

Κερδισμένη βγήκε και η Vodafone με 7.900 νέες συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας. Αντιθέτως, η Orange 

και η Telefónica έχασαν μερίδιο αγοράς, με τις συνδέσεις τους να μειώνονται τον εν λόγω μήνα κατά 

10.000 και 33.000 αντίστοιχα.  

• Το 63% δικτύου του διαδικτύου στην Ισπανία είναι οπτικών ινών. 

• Η Ισπανία ανακήρυξε την ισπανική εταιρεία Indra ως εθνικό βιομηχανικό συνεργάτη, για το 

ευρωπαϊκό πρόγραμμα άμυνας FCAS.  

• Το ισπανικό κράτος επιχορήγησε τη Διεθνή Έκθεση Κινητών Τηλεφώνων και Τεχνολογίας, Mobile 

World Capital Barcelona (MWC Barcelona) με 5 εκ. ευρώ. 

• Η Telefónica υπέγραψε συμφωνία με την Ισπανική Δημόσια Διοίκηση για την παροχή σταθερής 

τηλεφωνίας και διαδικτύου σε αυτήν. Το συνολικό ποσό της συμφωνίας είναι 134,2 εκ. ευρώ. 

• Η ισπανική εταιρεία τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων Cellnex, συνεχίζει την παγκόσμια 

δραστηριότητά της, αυτή τη φορά αγοράζοντας, στην Ιρλανδία, 546 κεραίες από την Cignal συνολικής 

αξίας 210 εκ. ευρώ. Εντός των επόμενων επτά ετών, η εταιρεία θα πραγματοποιήσει επενδύσεις 60 

εκ. ευρώ, εγκαθιστώντας 600 επιπλέον κεραίες στην εν λόγω χώρα. 

• Η εταιρεία Mastercard σε συνεργασία με την ισπανική τράπεζα Santander και τη νεοφυή επιχείρηση 

Saffe, θα δημιουργήσουν πρόγραμμα, το οποίο θα επιτρέπει την πληρωμή εισιτηρίου μέσω 

αναγνώρισης προσώπου για τα αστικά λεωφορεία της Μαδρίτης. 

• Η ισπανική εταιρεία Gigas, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του διαδικτυακού νέφους (clouding), 

το α’ εξάμηνο τ.έ. πραγματοποίησε κέρδη 155.000 ευρώ. 
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Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Η Ισπανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανιών (Anfac), επαναπροσδιορίζει προς τα κάτω τις 

προβλέψεις της για τις πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ισπανία τ.έ. και συγκεκριμένα προβλέπει μείωση 

4% σε σχέση με το 2018. 

• Στο εργοστάσιο της Ford στη Βαλένθια, θα παραχθούν το τ.έ. 7.000 περισσότερα οχήματα από ότι  

είχαν αρχικά προγραμματιστεί. 

• Οι πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων συνεχίζει να αυξάνεται στην Ισπανία, ενώ εντός του 

Αυγούστου τ.έ. ξεπέρασαν τα 1.000 οχήματα. Αντίστοιχα, οι πωλήσεις των αυτοκινήτων που 

κινούνται με αέριο αυξήθηκαν τους πρώτους μήνες τ.έ. κατά 46,2%, φθάνοντας τα 24.478 πωλημένα 

αυτοκίνητα.  

• Συνολικά, στην Ισπανία, υπάρχουν 2.900 σταθμοί φόρτισης αυτοκινήτου με δυνατότητα φόρτισης 

μεγαλύτερης των 11kW. 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας και Τρόφιμα 

 

• Η αποζημίωση που δόθηκε στους καλλιεργητές δημητριακών στην Ισπανία, λόγω της ξηρασίας, 

έφθασε συνολικά τα 96 εκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό δόθηκε στους καλλιεργητές της Καστίλης και 

Λεόν (61 εκ. ευρώ). 

• Υπογράφτηκε, στις 2 Σεπτεμβρίου, η άδεια για εξαγωγή σταφυλιών από την Ισπανία προς την Κίνα. 

• Η ισπανική εταιρεία Calconut, ηγετική εταιρεία ξηρών καρπών στον κόσμο, έως και τα τέλη τ.έ. θα 

διαθέσει το 10% των εσόδων της από αγορές που γίνονται από το διαδικτυακό τους κατάστημα, στην 

προστασία των δασικών περιοχών. 

• Το χρέος στον αγροτικό τομέα αυξήθηκε κατά 21,3% μεταξύ 2013 και 2018. 

• Το ίδρυμα Amancio Ortega δώρισε συνολικά 90 εκ. ευρώ για την κατασκευή τεσσάρων γηροκομείων 

στην Κοινότητα της Γαλικίας. 

 

Άλλα Θέματα 
 

• Στις 10 Νοεμβρίου τ.έ. θα διεξαχθούν εθνικές εκλογές στην Ισπανία. Αποτελούν τις δεύτερες εκλογές 

εντός του έτους και τις τέταρτες εντός τεσσάρων ετών. 

• Η υπηρεσιακή Κυβέρνηση ενέκρινε την παροχή βοήθειας για δράσεις Έρευνας και Ανάπτυξης, 

συνολικού ποσού 622 εκ. ευρώ. Τα 432 εκ. ευρώ αφορούν επιχορηγήσεις, ενώ τα υπόλοιπα 190 εκ. 

ευρώ αφορούν δάνεια σε καινοτομίες. 

• Η ισπανική υπηρεσιακή Κυβέρνηση δίνει 15 εκ. ευρώ στην Βασιλική Ισπανική Ακαδημία (RAE), η 

οποία είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και την ενίσχυση της έρευνας της ισπανικής γλώσσας.   

• Ο επίσημος διοργανωτής εκθέσεων στην Μαδρίτη, Ifema, θα επενδύσει 180 εκ. ευρώ έως και το 

2023, για την επέκταση των εγκαταστάσεών της. 
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Δράσεις Γραφείου ΟΕΥ 
 

• Παρακολούθηση και υποστήριξη ελληνικής συμμετοχής στη διεθνή έκθεση μόδας MOMAD. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67558 

 

• Παρακολούθηση και υποστήριξη ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς εκθέσεις ειδών δώρου, 

διακόσμησης και κοσμήματος Intergift, Bisutex και Madridjoya. 

 

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

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67557 

 

Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  
 

 

Trafic (Διεθνής Έκθεση Κυκλοφοριακών Συστήματων) 

8-11 Οκτωβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Liber (Διεθνής Έκθεση Βιβλίου) 

9-11 Οκτωβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Salon Nautico (Διεθνής Έκθεση Σκαφών και Ιστιοπλοϊκών) 

9-13 Οκτωβρίου, FIRA Barcelona, Βαρκελώνη 

 

Caravaning (Διεθνής Έκθεση Κάμπινγκ και Τροχόσπιτων) 

12-20 Οκτωβρίου, FIRA Barcelona, Βαρκελώνη 

 

Barcelona Meeting Point (Διεθνής Έκθεση Ακινήτων) 

16-19 Οκτωβρίου, FIRA Barcelona, Βαρκελώνη 

 

Salón Look (Διεθνής Έκθεση Αισθητικής) 

18-20 Οκτωβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

Fruit Attraction (Διεθνής Έκθεση Φρούτων και Λαχανικών) 

22-24 Οκτωβρίου, IFEMA, Μαδρίτη 

 

IoT Solutions World Congress 

 (Διεθνής Έκθεση και Συνέδριο Τεχνολογίας – Διαδίκτυο των Πραγμάτων) 

29-31 Οκτωβρίου, FIRA Barcelona, Βαρκελώνη 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67558
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/67557
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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/

