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Oικονομικές Εξελίξεις 

Μακροοικονομικά Μεγέθη 

 

• Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο βελτίωσε την πρόβλεψη ανάπτυξής του για την ισπανική 
οικονομία, τοποθετώντας την πρώτη μαζί με τις ΗΠΑ, στις χώρες με τη γρηγορότερη ανάκαμψη 
από την πανδημία, προβλέποντας, και για τις δύο, αύξηση της τάξεως του 6,4% του ΑΕΠ.   

• To ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών μείωσε τις προβλέψεις ανάπτυξης στο 6,5%, βελτιώνοντας 
παράλληλα την πρόβλεψη αύξησης του χρέους από 8% σε 7,6% του ΑΕΠ.  

• Σύμφωνα με έρευνα του Επίσημου Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO), το 21% των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ισπανία έχουν ανάγκη τις άμεσες οικονομικές βοήθειες που θέσπισε το 
Βασιλικό Διάταγμα 5/2021, αν και εκτιμάται ότι το 43% αυτών δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε 
αυτές, λόγω μη εκπλήρωσης ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεών τους.  

Χρηματιστήριο - Αγορά Ομολόγων 

 

• Ο χρηματιστηριακός δείκτης Ibex 35 έκλεισε τον Απρίλιο στις 8.815 μονάδες, σημειώνοντας 
μηνιαία άνοδο της τάξεως του 2,74%.  

• Η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου του κράτους της Ισπανίας κυμάνθηκε στο 0,45% στο τέλος 
του Απριλίου.  

 

Επιχειρηματικές εξελίξεις 
 

Κορωνοϊός – Επιπτώσεις και Μέτρα  

 

• Εξαιτίας της πανδημίας, υπολογίζεται ότι ο καθαρός πλούτος των ισπανικών οικογενειών 
μειώθηκε κατά 1,9%, το τέταρτο τρίμηνο του 2020. 

 

Τράπεζες 

 

• Oι Unicaja και η Liberbank βρίσκονται στα τελευταία βήματα για τη συγχώνευσή τους. Η νέα 
Unicaja θα διαθέτει σύνολο μετοχών αξίας 113 δις ευρώ και θα απασχολεί 9.915 εργαζομένους 
και 1.524 γραφεία. 

• Η Sabadell προχωρά σε αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της για να αυξήσει τον όγκο των 
επιχειρήσεων της, με κυριότερη αλλαγή το διαχωρισμό εταιριών και δικτύου καταστημάτων. 

• H Santander σε συνεργασία με την Prosegur προχωρούν στη δημιουργία της πρώτης 
ηλεκτρονικής υπηρεσίας διαχείρισης χαρτονομισμάτων, που προσομοιάζει σε μια «έξυπνη 
ταμειακή» με την ονομασία Cash Today. 
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• Η νεοσύστατη ισπανική τράπεζα χρηματοοικονομικής τεχνολογίας (Fintech) Rebellon 
παρουσίασε σχέδιο, με το οποίο προσδοκά να φθάσει τα δυο εκατομμύρια πελάτες σε ένα 
χρόνο, παρέχοντας ψηφιακούς λογαριασμούς, με ευελιξία κινήσεων. 

• Σύμφωνα με στοιχεία της εταιρίας συμβούλων επιχειρήσεων Experian, οι μη αποπληρωμές 
χρεωστικών καρτών έφθασαν το 34% τον προηγούμενο χρόνο. 

• Η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προσλάβει ιδιώτες ελεγκτές για την οικονομική 
διαχείριση των πακέτων βοήθειας από την Ε.Ε. .Οι KPMG, Deloitte PwC και EY είναι οι 
επικρατέστερες υποψήφιες συμβουλευτικές εταιρίες. 

 

Ενέργεια 

 

• Η Repsol θα σταματήσει τη δραστηριότητα στα εργοστάσια διύλισης πετρελαίου στο Puertollano 
της αυτόνομης κοινότητας Καστίλης-Λα Μάντσα, εξαιτίας της έλλειψης υψηλής ζήτησης 
καυσίμων στην αγορά. 

• Η Iberdrola σχεδιάζει την κατασκευή διαδρόμων πράσινου υδρογόνου για την ηλεκτροδότηση 
των μέσων μεταφοράς, όπως λεωφορείων και πλοίων. Τα έργα θα αναπτυχθούν στις περιοχές 
της Βαλένθια, Σαραγόσα, Αλικάντε και Μούρθια και έχουν ήδη παρουσιαστεί στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού προγράμματος Next Generation EU. 

• Η ανωτέρω εταιρία μέσω της θυγατρικής της i-DE, που ασχολείται με την παροχή ενέργειας, θα 
λειτουργεί ως προμηθευτής των Aυτόνομων Eνεργειακών Kοινοτήτων (CEL), που θα 
δημιουργηθούν στην Ισπανία τους επόμενους μήνες. Η εταιρία έχει παρουσιάσει σχέδια για 
πέντε περιοχές, λαμβάνοντας παράλληλα χρηματοδότηση και από το πρόγραμμα Next 
Generation EU. 

• Η ασφαλιστική εταιρία Μapfe θα επενδύσει 800 εκατ. ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της 
Iberdrola, κατόπιν συμφωνίας που έκλεισε με την τελευταία. 

• H ACS δημιούργησε σύμπραξη με τη γαλλική Vinci, η οποία θα περιλαμβάνει το μεγαλύτερο 
μέρος των επιχειρήσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειάς της. Η πρώτη θα λάβει 5 δις ευρώ σε 
αντάλλαγμα. 

• Η ΒΒVA συνεργάζεται με την Alianza Europea del Hidrogeno Verde, σε μία προσπάθεια να 
εγκαταστήσει 6GW σε γεννήτριες πράσινης ενέργειας έως το 2024 και 40 GW έως το 2030,  
επενδύοντας συνολικά 400 εκ. ευρώ. 

• Η Obdenergy συμφώνησε με τη BBVA, για χρηματοδότηση, ύψους 500 εκατ. ευρώ για 18 έργα, 
συνολικής ισχύος 725 MW. 

• Η ίδια εταιρία πρόκειται να κάνει την είσοδό της στο χρηματιστήριο στις 7 Μαΐου ενώ η αξία της 
ήδη υπολογίζεται σε 900 εκατ. ευρώ. Στόχος της είναι να προσελκύσει 375 έως 425 εκατ. ευρώ, 
μέσω της αύξησης κεφαλαίου της. 

• Η Ιnditex θα επενδύσει 30 εκατ. ευρώ σε σχέδια αιολικής ενέργειας στην Λα Κορούνια. Στόχος 
της εταιρίας είναι το 90% της ενέργειας, που θα καταναλώνει στις εγκαταστάσεις της έως το 
τέλος του έτους, να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για τον ίδιο λόγο θα 
προχωρήσει στην κατασκευή μίας θυγατρικής για την παραγωγή της εν λόγω ενέργειας. 

• Η κρατική εταιρία διαχείρισης ηλεκτρικών δικτύων Red Electrica είχε απώλειες ύψους 5%, έως 
τον περασμένο Μάρτιο, εξαιτίας χαμηλότερων εσόδων από μερίσματα. 
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Εργασία 

 

• H CaixaBank προέβη σε συνάντηση με τα συνδικάτα, προκειμένου να αποφασιστούν οι νέοι 
όροι εργασίας μετά τη συγχώνευση με τη Βankia και οι ομαδικές απολύσεις. Αποφασίστηκε η 
περικοπή 8.291 θέσεων εργασίας, το μεγαλύτερο σχέδιο απολύσεων μέχρι στιγμής στον 
τραπεζικό τομέα. Το ανθρώπινο δυναμικό, που θα απολυθεί, αντιστοιχεί στο 53% του συνόλου 
της πρώην Bankia. Παράλληλα θα κλείσουν 1.534 καταστήματα, περί το 27% του συνόλου. 

• H BBVA αποφάσισε, κατόπιν διαβουλεύσεων με τα εργατικά σωματεία, να προχωρήσει σε 3.800 
απολύσεις καθώς και στο κλείσιμο 530 καταστημάτων. 

• Σε νεότερη απόφασή της, η τράπεζα δηλώνει ότι μόνο το 50% των εργαζομένων που θα 
πληγούν, δηλαδή περίπου 4.000 υπάλληλοι, έχουν ηλικία άνω των 50 ετών. Παράλληλα θα 
προσφέρει ως αποζημίωση, αναλόγως της ηλικίας, το ελάχιστο προβλεπόμενο από το νόμο.  

• Η Η&M σχεδιάζει απολύσεις για 1.100 εργαζομένους στην Ισπανία, καθώς και το κλείσιμο 30 
καταστημάτων, εξαιτίας των απωλειών που κατέγραψε στη διάρκεια της πανδημίας. 

• Η Renault ήρθε σε συμφωνία με τα εργατικά σωματεία, για την παροχή επιδομάτων αναστολής 
συμβάσεων εργασίας, στο 85% του καθαρού κανονικού μισθού. 

• Σύμφωνα με στοιχεία του εργατικού σωματείου UGT, οι ισπανικές τράπεζες έχουν απολύσει 
73.000 εργαζομένους, με διαδικασίες ομαδικών απολύσεων, τα τελευταία 11 χρόνια. 

• Ο μεγαλύτερος όμιλος πολυκαταστημάτων, El Corte Inglés, κάλυψε τελικά το σύνολο των 
περικοπών που είχαν σχεδιάσει, περί τα 4000 άτομα, με εθελοντικές αποχωρήσεις 
εργαζομένων. 

 

Επιχειρήσεις-Οργανισμοί 

 

• To ισπανικό επενδυτικό κεφάλαιο APG και η Elecnor θα εξαγοράσουν τα ενεργειακά δίκτυα της 
Colbún στη Χιλή, με αντάλλαγμα 1,1 δις ευρώ. 

• Ο επίσημος διοργανωτής εμπορικών εκθέσεων της Μαδρίτης, Ifema, θεωρεί ότι το ένα τέταρτο 
των εσόδων του το 2024, θα προέρχεται από ηλεκτρονικές εκδηλώσεις και υπηρεσίες. 

• Η Airbus θα ενισχύσει το εργοστάσιό της στη Χετάφε της Μαδρίτης, καθώς εγκαινίασε ένα νέο 
κέντρο εργασιών. Οι νέες εγκαταστάσεις έχουν δυνατότητα στέγασης 1.600 εργαζομένων. 

• Σύμφωνα με την Viva Technology, έξι ισπανικές νεοφυείς επιχειρήσεις, οι  Codigame, 
Jobandtalent, Playatomic, RavenPack και Wallapop με αξία άνω του 1 δις ευρώ, εκτιμάται ότι 
θα μπορέσουν να αποτελέσουν τους νέους ευρωπαϊκούς «μονόκερους» (unicorns) του τομέα. 

• Η πολωνική θυγατρική της Ferrovial, Budimex, ανέλαβε την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου 
S6 στην Πολωνία, αξίας 128 εκατ. ευρώ. 

• Το ισπανικό συμβούλιο λογιστικού ελέγχου ακύρωσε το πρόστιμο, ύψους 23 εκατ. ευρώ, που 
είχε επιβληθεί στη Repsol από την ισπανική επιτροπή κεφαλαιαγοράς για λόγους παραβάσεων, 
όσον αφορά τη διαμόρφωση των τιμών και εκπτώσεων της εταιρίας. 
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Τουρισμός   

 

• Οι αφίξεις ξένων τουριστών στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 94% τον Φεβρουάριο, σε σχέση με 
τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, καθώς συνολικά καταγράφηκαν 284.311 αφίξεις. Ο 
προορισμός με τους περισσότερους επισκέπτες ήταν τα Κανάρια Νησιά.  

• H κρατική εταιρία διαχείρισης αεροδρομίων Aena θεωρεί ότι η κίνηση στα αεροδρόμια θα 
επανέλθει στο κανονικό το τρέχον καλοκαίρι και προβλέπει ότι οι τιμές των αεροπορικών 
εισιτηρίων θα συνεχίσουν να είναι χαμηλές έως το 2026. 

• Η Iberia υπολογίζει τα έσοδα του φετινού καλοκαιριού μειωμένα κατά 30%, σε σχέση με το 2019, 
ενώ ανακοίνωσε τα νέα δρομολόγια για αυτή τη περίοδο, τα οποία είναι κατά 58% μειωμένα σε 
χωρητικότητα.   

• H Ryanair και η Air Europa έχουν οφειλές ύψους 100 εκατ. ευρώ, σε ταξιδιωτικά πρακτορεία, 
ενώ παράλληλα έχουν κατά μέσο όρο 52% απώλεια θέσεων εργασίας και κατά 80% μείωση της 
δραστηριότητάς τους. 

• Η Αir Nostrum ζήτησε πακέτο διάσωσης 103 εκατ. ευρώ από την Κρατική Εταιρία Βιομηχανικών 
Συμμετοχών (SEPI). H εταιρία απασχολεί άμεσα 1.400 και έμμεσα 2.000 εργαζομένους, ενώ 
συνεργάζεται με 900 προμηθευτές. 

• Σύμφωνα με στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού, η Ισπανία, για το τρέχον τρίμηνο, θα 
έχει 14,1 εκατομμύρια επισκέπτες, μείωση κατά 53,8%, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2019. 

• Η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE) προβλέπει ότι ο τουρισμός 
θα επιφέρει έσοδα ύψους 77,2 δις στο ετήσιο ΑΕΠ, για το 2020, το ήμισυ σε σχέση με το 2019. 

• Οι ξενοδόχοι ζητούν από την κυβέρνηση τη συνέχιση των επιδομάτων αναστολής συμβάσεων 
εργασίας και μετά την λήξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης στις 9 Μαΐου, καθώς διαφορετικά 
θα υπάρξουν περαιτέρω απολύσεις. Παράλληλα, η Ένωση Αερομεταφορέων δήλωσε ότι 14.000 
εργαζόμενοι εξαρτώνται από την ύπαρξη των επιδομάτων και κινδυνεύουν να απολυθούν σε 
αντίθετη περίπτωση.  

• Η εταιρία διαχείρισης τουριστικών καταλυμάτων, Azora, πραγματοποίησε την πρώτη επένδυσή 
της στην Ισπανία, αγοράζοντας, έναντι 680 εκατ. ευρώ, το κατάλυμα Arenas Resort Giverola 
στη Χιρόνα, ενώ πρόκειται να επενδύσει 40 εκατ. για την ανακαίνιση του.  

 

Τεχνολογία και Τηλεπικοινωνίες 

 
 

• H MásMovil πρόκειται να ολοκληρώσει σύντομα την ένταξη στο δίκτυό της, 100.000 νέων 
γραμμών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, σύμφωνα με στοιχεία της ίδιας της εταιρίας. Δεύτερη 
έρχεται η Orange με 19.200 νέες γραμμές σταθερής τηλεφωνίας. 

• H ίδια θα επενδύσει αυτό το χρόνο, σε νέες τεχνολογίες, ποσό ύψους 500 εκατ. ευρώ ενώ μαζί 
με την εξαγορά της Euskatel που είναι το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της, ο κύκλος 
επενδύσεων της υπολογίζεται σε 2,5 δις. 

• Oι μεγάλες εταιρίες τηλεπικοινωνιών (Orange, Vodafone, MasMovil) και οι δημιουργοί 
καλλιτεχνικού περιεχομένου (οπτικοακουστικού, μουσικού, συγγραφής), εκπροσωπούμενοι 
από την Ένωση Δημιουργών Περιεχομένου, έκλεισαν συμφωνία για την καταπολέμηση της 
πειρατείας στην Ισπανία. Οι ανωτέρω παράγοντες αντιπροσωπεύουν το 95% της ισπανικής 
αγοράς. 
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• Η Τelefónica España θα ξεπεράσει τους 30.000 πελάτες στη νέα υπηρεσία της τηλεματικής 
ιατρικής, Movistar Salud. 

• H Telefónica θα προχωρήσει σε 800 εθελούσιες αποχωρήσεις προσωπικού από τις 
επιχειρήσεις της στο Περού, εξαιτίας πτώσεως στα εισοδήματά της το 2020.  

• Η Finetwork, χρησιμοποιώντας ανταγωνιστικές τιμές στα πακέτα της, έχει επιτύχει να φτάσει τις 
περίπου 650.000 γραμμές τηλεφωνίας σε όλη την Ισπανία. Μόνο το Μάρτιο πούλησε 30.000 
νέες γραμμές κινητού. 

• Η ισχυρή ένωση κλαδικών τεχνολογικών συνδέσμων Ametic παρουσίασε στην κυβέρνηση ένα 
σχέδιο εκμάθησης τεχνολογικών δεξιοτήτων, το κόστος του οποίου υπολογίζεται σε 900 εκατ. 
ευρώ και πρόκειται να επηρεάσει περισσότερα από 6,5 εκατ. άτομα. 

• H Orange σημείωσε πτώση εσόδων κατά 7,4% στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου, καθώς τα κέρδη 
της ανήλθαν σε 1,118 δις ευρώ. 

• H Amazon θα εγκαινιάσει ακόμη ένα κέντρο δεδομένων στο Τολέδο, έκτασης 180.000 
τετραγωνικών μέτρων, το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει 1.200 σταθερές νέες θέσεις 
εργασίας. 

• H Indra τριπλασίασε τα κέρδη της στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους και επανήλθε στα επίπεδα 
δραστηριότητας πριν από την πανδημία, καταγράφοντας άνοδο 2,2% στις πωλήσεις. 
 

Αυτοκινητοβιομηχανία 

 

• Οι καταγραφές νέων οχημάτων τον Μάρτιο σημείωσαν πτώση της τάξεως του 15%, σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 85.819 οχήματα. Αντιθέτως, οι καταγραφές νέων 
ηλεκτρικών οχημάτων ή υβριδικών, αυξήθηκαν κατά 107% τον περασμένο Μάρτιο σε σχέση με 
το 2019. 

• Εγκρίθηκε, από το Κοινοβούλιο της χώρας, ο Νόμος για την Κλιματική Αλλαγή, ο οποίος έχει ως 
στόχο την απαγόρευση πώλησης πετρελαιοκίνητων οχημάτων έως το 2040 καθώς και τη 
μείωση των εκπομπών ρύπων έως το 2050. 

• H Gamvam, με τη στήριξη 20 εταιριών, μεταξύ των οποίων και των Santander και Iberdrola, 
σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νέα επιχείρηση πώλησης και επισκευής αυτοκινήτων, που 
φιλοδοξεί να λάβει χρηματοδότηση 120 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα Next Generation EU. 

• Η κυβέρνηση θα εγκρίνει σχέδιο βοηθειών 400 εκατ. ευρώ για τις αγορές ηλεκτρικών 
αυτοκινήτων. Το σχέδιο θα επεκταθεί έως το 2023. 

• H Moove Cars, εταιρία που παρέχει αυτοκίνητα με οδηγούς, αύξησε τη δραστηριότητά της παρά 
την πανδημία. Η συγκεκριμένη εταιρία διαχειρίζεται 3.400 οχήματα, περίπου το 22% της αγοράς. 

 

Φαρμακευτικές 

 

• Η Rovi θα ξεκινήσει στο εργοστάσιο της, στη Γρανάδα, την παρασκευή συστατικών του εμβολίου 
της Moderna, το οποίο βασίζεται στο mRNA. 

• Σύμφωνα με έρευνα της Aliance Helthcare, οι πωλήσεις ευρύτερων φαρμακευτικών ειδών 
εκτοξεύτηκαν στη Μαδρίτη κατά την περίοδο της πανδημίας. Ενδεικτικά η πώληση 
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πολυβιταμινών αυξήθηκε κατά 34%, ενώ η πώληση μασκών, γαντιών και γέλης, κατά 1.250%, 
από την αρχή της πανδημίας.  

• Εκτιμάται ότι οι επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας στην Ισπανία εξασφάλισαν 46% περισσότερες 
επενδύσεις, το έτος της πανδημίας, αγγίζοντας τα 151 εκατ. ευρώ. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζει η 
Ona Therapeutics,  η οποία έλαβε 30 εκατ. ευρώ από επενδυτές, όπως η Asabys και η Alta Life. 

Τρόφιμα  

 

• Τα κέρδη της μεγαλύτερης ζυθοποιίας της Ισπανίας, Mahou San Miguel, μειώθηκαν κατά 98%, 
εξαιτίας των περιορισμών στην εστίαση, λόγω της πανδημίας. 

• H αλυσίδα σουπερμάρκετ Alcampο κατέγραψε χαμηλότερες πωλήσεις σε ποσοστό 3% για το 
2020 ενώ έκλεισε 29 καταστήματα. 

• H εταιρία ελαιόλαδου Deoleo κατέγραψε στις ΗΠΑ τέσσερις φορές μεγαλύτερη αύξηση κερδών 
(20%), σε σχέση με την Ισπανία (6%), για το 2020. 

• Tα σουπερμάρκετ Mercadona κατέγραψαν πωλήσεις ρεκόρ τη χρονιά της πανδημίας, με 
καθαρά κέρδη της τάξεως των 727 εκατ. ευρώ, μέγεθος βελτιωμένο, κατά 16,7%, σε σχέση με 
το προηγούμενο έτος. 

 

Ακίνητα  

 

• Η Blackstone, μέσω του  κτηματομεσιτικού γραφείου της, με την επωνυμία Aliseda στην Ισπανία,  
εξαγόρασε από την Santander, το 51% του έργου διαχείρισης αστικών εκτάσεων Quesar, ενώ 
βρίσκεται στη διαδικασία αναζήτησης περισσότερων συνεργασιών στον τομέα διαχείρισης γης. 

• H δημιουργία νέων οικημάτων έπεσε, κατά 21%, το 2020, καθώς, σύμφωνα με στοιχεία του 
Ινστιτούτου Κτηματομεσιτικής Ανάλυσης (INS-TAI), ξεκίνησε η κατασκευή μόλις 75.800 νέων 
οικιών. 

• Οι δωρεές ακινήτων έφθασαν σε επίπεδο ρεκόρ στην Ανδαλουσία και τις Βαλεαρίδες Νήσους, 
καταγράφοντας 546 μεταβιβάσεις ενώ στη Μαδρίτη καταγράφηκε αύξηση της τάξεως του 15%. 

• Η ισπανική τράπεζα Sareb επέλεξε την Santander την Blackstone, την  CBRE και την Aliseda 
ως τελικούς υποψηφίους, για την ανάπτυξη κτηρίων, σε τοποθεσίες ιδιοκτησίας της. Η αξία των  
έργων υπολογίζεται στα 1,1 δις ευρώ. 

• Το 9,6% των 18,7 εκατ. κατοικιών που βρίσκονται υπό ενοικίαση στην Ισπανία, περιλαμβάνουν 
συγκατοίκους που δεν ανήκουν στην ίδια οικογένεια, σύμφωνα με στοιχεία του εθνικού 
ινστιτούτου στατιστικής (INE). Στις περιοχές με τις υψηλότερες τιμές ενοικίων, με πρώτη τα 
Κανάρια Νησιά, τα διαμερίσματα αυτής της κατηγορίας, σχεδόν τριπλασιάστηκαν. 
 

Εξελίξεις στον Αγροτικό Τομέα 

Γεωργικός Τομέας  

 

• Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις κερασιών, στην Ισπανία, αυξήθηκαν κατά 9%, το 2020.  

• Η ανεργία στον αγροτικό τομέα μειώθηκε κατά 1,5% τον Απρίλιο, φθάνοντας στα 191.330 άτομα. 
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Άλλα Θέματα 

 
• Τα έσοδα από τα τυχερά παιχνίδια, σε διαδικτυακή μορφή, αυξήθηκαν κατά 13% στην Ισπανία, 

μετά το ρεκόρ των 850 εκατ. ευρώ που κατέγραψαν το 2020.  
 

• Η Netflix θα διπλασιάσει τη χωρητικότητα παραγωγής της στην Ισπανία, εγκαινιάζοντας πέντε 
νέα πλατό παραγωγής.  

 

 
Προσεχείς Σημαντικές Διεθνείς Εμπορικές Εκθέσεις  

 

 
 

Χρήσιμες Διευθύνσεις  

 
Διαδικτυακή πύλη δημόσιων διαγωνισμών στην Ισπανία 

https://contrataciondelestado.es 

 

Τράπεζα της Ισπανίας 
https://bde.es 

 

Ισπανό-Ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο  

https://hellenicspanishchamber.gr/ 

 
Διεθνής Έκθεση Τουρισμού Fitur  
19 – 23 Μαΐου, Ifema (Μαδρίτη) 

 
Διεθνής Έκθεση Τηλεπικοινωνιών και Τεχνολογίας Mobile World Congress 

28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου, Fira Barcelona (Βαρκελώνη) 
 

Διεθνής Έκθεση Νεοφυών Επιχειρήσεων 4YFN 
28 Ιουνίου – 1 Ιουλίου, Fira Barcelona (Βαρκελώνη) 

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

