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Οικονομικοί Δείκτες 

Πληθωρισμός  

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) της 

Ισπανίας στις 30/05, ο πληθωρισμός τον 

Μάιο 2022 αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 

8,7%, ενώ μηνιαίως η μεταβολή του δείκτη 

τιμών καταναλωτή ανήλθε στο 0,8%. 

 

Αυτή η άνοδος οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις 

των τιμών των καυσίμων, των τροφίμων και 

των μη αλκοολούχων ποτών, που ήταν 

μεγαλύτερες συγκριτικά με αυτές που είχαν 

καταγραφεί την προηγούμενη χρονιά. Από 

την άλλη πλευρά, οι τιμές της ηλεκτρικής 

ενέργειας μειώθηκαν αυτό τον μήνα, σε σχέση 

με την αντίστοιχη περίοδο του 2021.  

 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

Kατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, 

οι ισπανικές εξαγωγές αυξήθηκαν, κατά 23,9%, 

σε ετήσια βάση, φθάνοντας τα 89,611 δις 

ευρώ, ωστόσο και οι εισαγωγές αυξήθηκαν 

κατά 39%, αγγίζοντας τα 105,028 δις ευρώ. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω μεγέθη, 

διαπιστώνεται ότι το εμπορικό έλλειμμα 

πενταπλασιάστηκε, σε σύγκριση με το 2021, 

φτάνοντας τα 15,416 δις ευρώ. Επίσης, 

παρατηρείται ότι οι εξαγωγές αποτέλεσαν το 

85,3% των εισαγωγών, με τον μη ενεργειακό 

τομέα να σημειώνει έλλειμμα, ύψους 4,364 δις 

ευρώ, ενώ το ενεργειακό έλλειμμα άγγιξε τα 

11,052 δις ευρώ. 

 

 

 

 

Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε τον 

μήνα Μάιο στις  8.851,50 μονάδες, 

σημειώνοντας έτσι  μια άνοδο, της τάξης 3,11%, 

σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν ο 

IBEX35 έκλεισε στις 8.584,20 μονάδες.  

Αναφορικά με τον ίδιο μήνα του 

προηγούμενου έτους που έκλεισε στις 9.148,90 

μονάδες, διαπιστώνεται μείωση ύψους 3,25%. 

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου κυμάνθηκε 

στο 2,20%. 

 

 

Τιμές κατοικιών 

Η μέση τιμή των κατοικιών ανέβηκε στο 7,7%, 

ετησίως, τον μήνα Απρίλιο, αύξηση της τάξης 

του 1,1%, σε σχέση με τα στοιχεία του Μαρτίου, 

σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του δείκτη 

Tinsa.  

Σύμφωνα με δηλώσεις διευθυντικών στελεχών 

του ισχυρού ομίλου συλλογής δεδομένων 

κατοικιών και ακίνητης περιουσίας Tinsa, οι 

θετικές εξελίξεις στον κλάδο της εργασίας, με 

την αύξηση των συμβάσεων αορίστου χρόνου 

σε σχέση με τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου 

τους τελευταίους μήνες, έχουν ενισχύσει τη 

ζήτηση, καθώς διευκόλυναν την πρόσβαση 

στη χρηματοδότηση. 
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Τράπεζες 

o Η χορήγηση τραπεζικών δανείων, που 

προορίζονται για τις οικογένειες που 

διαμένουν στην Ισπανία, αυξήθηκε ετησίως, 

κατά 0,84% τον Μάρτιο του 2022, ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε πάνω από 5,8 δις ευρώ, 

φτάνοντας συνολικά τα 699,273 δις ευρώ. 

Επίσης, η χρηματοδότηση σε επιχειρήσεις 

σημείωσε ετήσια άνοδο, ύψους 0,25% τον 

ίδιο μήνα, φτάνοντας τα 934,853 δις ευρώ, 

σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία της 

Τράπεζας της Ισπανίας. 

 

 

o Οι τράπεζες Santander και BBVA, 

κατάφεραν να αποκτήσουν τα πιο υψηλά 

επίπεδα κερδοφορίας της τελευταίας 

δεκαετίας. Αναλυτικότερα, για την 

Santander, το πρώτο τρίμηνο του 2022 

έκλεισε, με απόδοση ενσώματων ιδίων 

κεφαλαίων (ROTE), ίση με 14,21%, ποσοστό 

που είχε να εμφανιστεί στην τράπεζα από 

τον Σεπτέμβριο του 2011, όταν ισούταν με 

14,32%. Αναφορικά με την  BBVA, έκλεισε τον 

Μάρτιο με απόδοση ιδίων κεφαλαίων 

(ROTE), ύψους 15,9%, ποσοστό που είχε να 

καταγραφεί από τον Ιούνιο του 2013, όταν 

ήταν ίσο με 16,4%. Συνεπώς, αποτελούν τις 

δύο πιο κερδοφόρες τράπεζες του 

χρηματοοικονομικού δείκτη IBEX 35, σε 

όρους κερδοφορίας με το κλείσιμο το 

πρώτου τριμήνου του 2022. 

o  

o Η ισπανική τράπεζα ταμιευτηρίου Unicaja 

Banco ολοκλήρωσε την τεχνολογική και 

λειτουργική ενσωμάτωση της ισπανικής 

εταιρίας χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

Liberbank στις 23 Μαΐου 2022, ημερομηνία 

που ξεκινούν να λειτουργούν ως μία 

οντότητα.  

Εργασία 

o Η Μεγάλη Εβδομάδα του Καθολικού 

Πάσχα ενίσχυσε σημαντικά την 

απασχόληση, καθώς οι εγγεγραμμένοι 

στην Κοινωνική Ασφάλιση αυξήθηκαν 

κατά 184.577 χιλιάδες, έως το τέλος του 

Απριλίου, φτάνοντας έτσι για πρώτη φορά 

τα 20.019.080 άτομα – εγγεγραμμένα μέλη.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν οι μισές νέες 

συμβάσεις εργασίας (σε ποσοστό 48%) 

ήταν αορίστου χρόνου. 

 

o Επιπλέον, παρατηρήθηκε αντίστοιχα 

μείωση στον αριθμό των ανέργων για τον 

ίδιο μήνα, η οποία ήταν ίση με  86.260 

άτομα. Συνεπώς, οι άνεργοι, συνολικά, 

ανήλθαν στους 3.022.503, αριθμός που 

αντικατοπτρίζει το χαμηλότερο 

καταγεγραμμένο επίπεδο ανεργίας, μηνός 

Απρίλιου, στην Ισπανία, από το 2008. Ως 

αποτέλεσμα, τους τελευταίους 12 μήνες 

εγκατέλειψαν τους καταλόγους ανέργων 

888.125 άτομα, γεγονός που αποτελεί την 

μεγαλύτερη ιστορικά μείωση σε ετήσια 

βάση. 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 



 
3 

  

 

Τουρισμός 

Η ισπανική αλυσίδα ξενοδοχείων Meliá Hotels 

International έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 

2022, τετραπλασιάζοντας τον τζίρο της. 

Συγκεκριμένα, κατάφερε να έχει έσοδα ύψους 

271,4 εκατ. ευρώ την προαναφερόμενη 

περίοδο, σε αντίθεση με τους τρεις πρώτους 

μήνες του 2021, που απέκτησε έσοδα αξίας 76,3 

εκατ.   

Αν και ο αριθμός αυτός συνεχίζει να είναι 

χαμηλότερος από τα προ πανδημικά επίπεδα, 

αξίζει να σημειωθεί ότι ο όμιλος κατάφερε να 

μην έχει ζημίες, ως απόρροια της υγειονομικής 

κρίσης. 

 

Ενέργεια-Περιβάλλον 

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, η 

περιβαλλοντική φορολογία αποτελεί «κλειδί» για 

την οικολογική μετάβαση και, σε αυτό το 

πλαίσιο, ο γενικός διευθυντής Οικονομίας και 

Στατιστικής της κεντρικής τράπεζας της χώρας, 

κος Ángel Gavilán, υποστήριξε ότι είναι 

απαραίτητο να ενισχυθεί και να βελτιωθεί ο 

σχεδιασμός των πράσινων φόρων, έτσι ώστε 

να προαχθεί η μάχη κατά της υπερθέρμανσης 

του πλανήτη. Ωστόσο, προς το παρόν, γίνεται 

αντιληπτό ότι δε θα υλοποιηθούν οι ενέργειες 

προς αυτή την κατεύθυνση, δεδομένου ότι η 

χώρα καλείται να ανακάμψει από την πανδημία 

και από τις επιπτώσεις του πολέμου της 

Ουκρανίας. 

 

 

Βιομηχανική Παραγωγή 

Τον μήνα Μάρτιο, η βιομηχανική παραγωγή 

αυξήθηκε με επιβραδυμένους ρυθμούς 

(+1,1%), 3 ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από 

τον Φεβρουάριο (+4,1%), γεγονός που 

οφείλεται κατά βάση στις απεργίες των 

μεταφορέων εμπορευμάτων, σε προβλήματα 

προμηθειών και στον πόλεμο της Ουκρανίας. 

Συνολικά, το πρώτο τρίμηνο του 2022, η 

βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε, κατά μέσο 

όρο, κατά 3,1%, σύμφωνα με στοιχεία που 

δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής 

(ΙΝΕ). Οι τομείς με τις μεγαλύτερες αυξήσεις 

στην παραγωγή τους, για αυτό το διάστημα, 

ήταν η βιομηχανία του ξύλου, του φελλού και 

η παραγωγή ρούχων, ενώ η κατασκευή 

μηχανοκίνητων οχημάτων, η προμήθεια 

νερού και η διαχείριση αποβλήτων 

αντιμετώπισαν μειώσεις.  

 

Αγροτικός τομέας 

Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ), από το 

2009 έως το 2020, η Ισπανία άλλαξε το 

μοντέλο κτηνοτροφικής παραγωγής, 

μειώνοντας τον αριθμό των αγροκτημάτων 

της σχεδόν κατά 170.000, χωρίς όμως να 

ελαττώσει την ζωική της παραγωγή, η οποία 

μάλιστα πολλαπλασιάστηκε. 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 
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Διάφορα 

o Σύμφωνα με δεδομένα από την υπηρεσία 

ερευνών BBVA Research, τον Μάρτιο του 

2022 σημειώθηκε αύξηση κατά 39% 

ετησίως στις αγορές με κάρτες, ενώ για 

τον μήνα Απρίλιο καταγράφηκε άνοδος, 

ύψους 51%, σε σχέση με την ίδια περίοδο 

του προηγούμενης χρονιάς. Η μεγαλύτερη 

αύξηση του Απριλίου οφείλεται τόσο στην 

επιστροφή στην δια ζώσης εργασία, έπειτα 

από μήνες τηλεργασίας, όσο και στην 

περίοδο διακοπών της Μεγάλης 

Εβδομάδας του Καθολικού Πάσχα, καθώς 

συνέβαλαν στην αύξηση της 

κατανάλωσης των νοικοκυριών και 

συνεπώς στην επέκταση της χρήσης του 

πλαστικού χρήματος στις καθημερινές 

τους συναλλαγές.  

 

o Η Ikea Ibérica, ισπανική θυγατρική του 

σουηδικού ομίλου, κατάφερε να 

αποκομίσει καθαρά κέρδη, ύψους 81,4 

εκατ. ευρώ, το φορολογικό έτος 2021, το 

οποίο έληξε στις 31/08/2021, αριθμός 

μεγαλύτερος κατά 18%, σε σύγκριση  με την 

προηγούμενη χρονιά. Αν και ο κύκλος 

εργασιών ξεπέρασε, κατά 12,2%, τον 

αντίστοιχο του 2019, τα κέρδη φαίνεται ότι 

είναι μικρότερα κατά 15%, σε σχέση με τα 

προ πανδημίας επίπεδα του 2019.   

 

 

 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

o Τον Μάρτιο του 2022, ο τομέας της 

εστίασης ανέκτησε το 98% του τζίρου του σε 

σύγκριση με τα προ πανδημικά επίπεδα του 

έτους 2019. Επιπλέον, ορισμένοι κλάδοι, 

όπως των έτοιμων φαγητών στα 

σουπερμάρκετ, των  καταστημάτων 

ταχυφαγίας  και των εστιατορίων με πλήρες 

σέρβις, παρουσίασαν καλύτερη επίδοση 

από το 2019, κατά 25%, 7% και 6% 

αντίστοιχα. 

o Η Amadeus, εταιρία παροχής τεχνολογικών 

λύσεων στη βιομηχανία των ταξιδιών, 

κέρδισε 81,3 εκατ. ευρώ από τον Ιανουάριο 

έως τον Μάρτιο του 2022, σημειώνοντας το 

καλύτερό της τρίμηνο από το 2020. 

Ωστόσο, τα έσοδα του πρώτου τριμήνου 

του 2022 εξακολουθούν να είναι 

χαμηλότερα από τα προ πανδημικά  

επίπεδα, καθώς βρίσκονται 73% κάτω από 

τα αντίστοιχα του 2019. 

o Η ισπανική συνεταιριστική εταιρία Eroski 

κατάφερε να αποκτήσει καθαρό κέρδος 

ύψους 150 εκατ. ευρώ το 2021, 

σημειώνοντας έτσι την καλύτερή της 

επίδοση από το 2014.  Ωστόσο, ο κύκλος 

εργασιών της ανήλθε στα 5,116 δις, ή 4,8% 

λιγότερο σε σύγκριση με το 2020, όταν η 

εφαρμογή της καραντίνας λόγω της 

πανδημίας αύξησε εκθετικά τις αγορές 

τροφίμων και ποτών από ορισμένους 

πολίτες, που δεν μπορούσαν να βγουν από 

το σπίτι τους. 
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Διάφορα 

o Σύμφωνα με δημοσιευμένα στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ), ο  

τζίρος στον τομέα των υπηρεσιών αυξήθηκε, 

κατά 18,2%, τον μήνα Μάρτιο, σε ετήσια 

βάση, μετριάζοντας με αυτόν τον τρόπο, 

πάνω από πέντε μονάδες την αύξηση, που 

πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 

2022 (+23,5%). Μεταξύ των υπηρεσιών, ο 

κλάδος, που εμφάνισε την μεγαλύτερη 

άνοδο, σε όρους κύκλου εργασιών, ήταν η 

εστίαση, καθώς οι πωλήσεις της αυξήθηκαν 

κατά 85,4%, σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα της 

προηγούμενης χρονιάς.  

o Η εταιρία διαχείρισης νερού Aqualia, που σε 

ποσοστό 51% ανήκει στον ισπανικό 

επιχειρηματικό όμιλο με εξειδίκευση στις 

υπηρεσίες πολιτών FCC, κατέκτησε τρεις 

αναγνωρίσεις στα Παγκόσμια Βραβεία Νερού 

2022, εκ των οποίων η μία αφορούσε τη 

δεύτερη θέση στην κατάταξη των καλύτερων 

επιχειρήσεων του κλάδου παγκοσμίως. 

o  Η ισπανική πολυεθνική εταιρία πετρελαίου και 

φυσικού αερίου CEPSA, πρόκειται να 

επενδύσει 400 εκατ. ευρώ, την τρέχουσα 

δεκαετία στα Κανάρια νησιά, για να 

προωθήσει την ενεργειακή τους μετάβαση. 

Πιο συγκεκριμένα, θα προχωρήσει στην 

εγκατάσταση εξαιρετικά γρήγορων 

φορτιστών ηλεκτρονικών αυτοκινήτων στα 

πρατήρια καυσίμων, που διαθέτει στην 

περιοχή.   

 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

 

o Η αγοραπωλησία κατοικιών αυξήθηκε 

κατά 21,1% το πρώτο τρίμηνο του 2022, 

φτάνοντας τις 173.493 συναλλαγές, εκ 

των οποίων οι 70.812 αφορούσαν τον 

μήνα Μάρτιο. Τα επίπεδα του Μαρτίου 

είχαν να εμφανιστούν από τον αντίστοιχο 

μήνα του 2007, σύμφωνα με στοιχεία του 

Γενικού Συμβουλίου Συμβολαιογράφων. 

o Οι ισπανικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

κατάφεραν να ξεπεράσουν, κατά 3%, τον 

αριθμό των εργαζομένων, σε σχέση με τα 

προ πανδημικά επίπεδα. Αναφορικά με 

τις μεγάλες επιχειρήσεις, είναι γεγονός ότι 

διαπιστώθηκε μεγαλύτερη ανάπτυξη, 

ύψους 7,5%, σύμφωνα με την Ισπανική 

Συνομοσπονδία Μικρών και Μεσαίων 

Επιχειρήσεων (Cepyme). 

 

Αύξηση της τιμής των μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων στην Ισπανία 
 

Η μειωμένη προσφορά καινούργιων 

αυτοκινήτων, που καταγράφηκε, λόγω της 

κρίσης των ημιαγωγών (chips) και των 

επιπτώσεων της ρωσικής εισβολής στην 

Ουκρανία, οδήγησε στη στροφή των 

καταναλωτών στην αγορά των 

μεταχειρισμένων, με τις τιμές των 

μεταχειρισμένων αυτοκινήτων να φθάνουν 

στα ύψη. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με 

δημοσιευμένα στοιχεία των Coches.com – 

Ganvam, η μέση τιμή μεταχειρισμένων 

αυτοκινήτων αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο 

του 2022 κατά 19% ετησίως. 
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Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

Μείωση του ρυθμού σχηματισμού 

επιχειρήσεων τον Απρίλιο του 2022 

Η δημιουργία επιχειρήσεων στην Ισπανία 

μειώθηκε κατά 7,3% τον Απρίλιο, αφού 

σχηματίστηκαν 8.615 νέες επιχειρήσεις, σε 

αντίθεση με την αντίστοιχη περίοδο της 

προηγούμενης χρονιάς, όταν ο αριθμός 

τους είχε ανέλθει στις 9.290. 

Παρατηρείται, λοιπόν, ότι ο ρυθμός 

δημιουργίας επιχειρήσεων άρχισε να 

ελαττώνεται έπειτα από πέντε μήνες 

συνεχόμενης ανάπτυξης, σύμφωνα με το 

Μητρώο καταγεγραμμένων επιχειρήσεων,  

διακόπτοντας τη θετική πορεία, που 

καταγράφηκε από τον Φεβρουάριο του 2021 

(με εξαίρεση βέβαια, την χαμηλή πτώση του 

περασμένου Οκτωβρίου, ύψους 0,4%).  

Σε 13 περιοχές της Ισπανίας εμφανίστηκε 

πτωτική τάση δημιουργίας επιχειρήσεων, με 

ισχυρότερες μειώσεις (άνω του 20%) να 

παρουσιάζονται στις αυτόνομες πόλεις 

Θέουτα & Μελίγια (-50%), σε Αστούριας (-

25,2%), Κανταβρία (-25%), Καστίλη και Λεόν (-

23,7%) και Μούρθια (-21,7%), ενώ αυξήσεις 

σημειώθηκαν σε πέντε κοινότητες, από τις 

οποίες αξίζει να αναφερθούν οι Βαλεαρίδες 

Νήσοι (23,4%) και τα Κανάρια Νησιά (+20,4%). 

Τέλος, αναφορικά με τον τόπο εγκατάστασης 

τους, οι περισσότερες επιχειρήσεις 

σχηματίστηκαν σε Μαδρίτη (1.984), 

Καταλονία (1.704) και Ανδαλουσία (1.515). 

 

 

 

Τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα 15 ετών 

σημείωσαν την μεγαλύτερη τριμηνιαία άνοδο 

στον κλάδο, αφού από τον Ιανουάριο έως τον 

Μάρτιο αυξήθηκαν κατά 34% (φτάνοντας τα 

3.950 ευρώ) σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2021, ξεπερνώντας σε πωλήσεις 

κατά 1,6% τις άδειες κυκλοφορίας. 

Έπειτα, ακολούθησαν τα μεταχειρισμένα 

αυτοκίνητα 10 – 15 ετών, τα οποία αυξήθηκαν 

κατά 27%, το πρώτο τρίμηνο του 2022, σε 

ετήσια βάση (φτάνοντας τα 7.510 ευρώ). 

 

Επένδυση της Inditex σε καινοτόμες και 

βιώσιμες λύσεις  

Η Inditex, η κυρίαρχη ισπανική πολυεθνική και 

μία από της σημαντικότερες παγκοσμίως 

στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας, 

έκλεισε συμφωνία με την Infinited Fiber 

Company, φιλανδική τεχνολογική εταιρία, που 

ειδικεύεται στον ίδιο κλάδο, για αγορά αξίας 

100 εκατ. ευρώ ,σε βάθος τριών χρόνων, 

ανακυκλωμένων κλωστοϋφαντουργικών 

ινών, που ονομάζονται infinna και 

παράγονται στο σύνολο τους από 

απορρίμματα υφασμάτων.   

Μέσω αυτής της συνεργασίας, επιδιώκει να 

μειώσει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα με 

την χρήση βιώσιμων και καινοτόμων 

πρακτικών. 
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Πρόγραμμα Ψηφιακών Προοπτικών για 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις  

Πραγματοποιήθηκε, την 17η Μαΐου, στοχευμένη 

εκδήλωση, με θέμα την έναρξη του 

Προγράμματος Ψηφιακών Προοπτικών για 

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Τουρισμού των Ηνωμένων Εθνών 

(UNWTO) στον 24ο όροφο της επιχειρηματικής 

περιοχής του  IE Tower, την οποία 

παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης.  

Την έναρξη της ημερίδας ανέλαβε ο Γενικός 

Γραμματέας του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού, κ. Zurad Pololikashvili. Κατά την 

διάρκεια της εκδήλωσης, δόθηκε ο λόγος στην 

διευθύντρια Καινοτομίας, Εκπαίδευσης και 

Επενδύσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού 

Τουρισμού, κα Natalia Bayona, στον  

Αντιπρόεδρο Στρατηγικής Ανάπτυξης της 

Mastercard κ. Nicola Villa και στον Διευθυντή 

Νέων Εγχειρημάτων Ισπανίας και Πορτογαλίας 

της Meta, κ. David Sáez, μεταξύ άλλων 

ομιλητών.   

Κύρια θέματα της ομιλίας αποτέλεσαν η 

ενημέρωση για τις ψηφιακές προοπτικές και η 

ανάγκη για επέκταση της χρήσης ψηφιακών 

τεχνολογιών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της 

οικονομικής ανάκαμψης για τις μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Τέλος, 

επισημάνθηκε ο ρόλος των καινοτομικών 

τάσεων και των ευκαιριών που αναδύονται 

στην μεταπανδημική πραγματικότητα σε αυτές 

τις επιχειρήσεις. 

 

 

 

Επιχειρηματικές Εκδηλώσεις Μαΐου 2022 

 

Η Renfe και το μέλλον των μετακινήσεων, 

Executive Forum España 

 

  

Πραγματοποιήθηκε, την 12η Μαΐου, 

ενημερωτικό πρωινό, που διοργανώθηκε από 

το Executive Forum España, με κύριο ομιλητή 

τον κ. Isaías Táboas, Πρόεδρο της κρατικής 

ισπανικής σιδηροδρομικής Renfe, το οποίο 

παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης. 

Μεταξύ των θεμάτων που αναλύθηκαν, 

τονίστηκε ότι στόχος της Renfe, η οποία  

αποτελεί την κυριότερη εταιρία 

σιδηροδρομικών γραμμών στην Ισπανία, είναι 

η διεθνοποίησή της και η συνεχής βελτίωση 

των υπηρεσιών της. Τέλος, η ενέργεια που 

δαπανά βασίζεται σε μεγαλύτερο πλέον βαθμό 

σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), ενώ 

επιδιώκει να αναπτύξει περαιτέρω το δίκτυο 

τροφοδότησης της. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να 

ανατρέξετε στην ιστοσελίδα: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/80226 

 

 

 

kljl 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80226
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80226
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Επιχειρηματικές Εκδηλώσεις Μαΐου 2022 

 
IoT Solutions World Congress, 

Βαρκελώνη, 10-12 Μαΐου 2022 

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 10 και 12 Μαΐου, η 

έκτη έκδοση της διεθνούς έκθεσης 

τεχνολογίας, IoT Solutions World Congress, 

στο χώρο Gran Via της Fira Barcelona, 

επίσημου οργανισμού διοργάνωσης 

εμπορικών εκθέσεων και εκδηλώσεων στη 

Βαρκελώνη, σε συνεργασία με τον 

τεχνολογικό οργανισμό Industry IoT 

Consortium. 

Τη φετινή έκθεση πλαισίωναν 330 επιχειρήσεις, 

που συμμετείχαν ως εκθέτες, καθώς και 

περισσότεροι από 270 ομιλητές από όλο τον 

κόσμο, που συμμετείχαν στα θεματικά 

συνέδρια. Ακόμη, την έκθεση επισκέφθηκαν 

12.000 άτομα από 120 χώρες. Αν και 

θεωρήθηκε ότι η έκθεση παρουσίασε 

χαμηλότερη επισκεψιμότητα, σε σχέση με 

παλαιότερες εκδόσεις της, η σταδιακή 

επαναφορά σε ομαλές συνθήκες 

διοργάνωσης μετά την πανδημία, αναμένεται 

να λειτουργήσει θετικά για την έβδομη 

διοργάνωση της εξαιρετικά στοχευμένης 

διοργάνωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

στους ίδιους χώρους, από 31 Ιανουαρίου έως 

2 Φεβρουαρίου 2023. 

Αναφορικά με την ελληνική συμμετοχή, η 

χώρα μας, όπως και κάθε έτος, έλαβε μέρος 

στην έκθεση με περίπτερο εθνικού 

χαρακτήρα, μεγέθους 100 τ.μ..  

Το ελληνικό περίπτερο διοργανώθηκε από την 

Ένωση Ελληνικών Εταιριών Αναδυόμενων 

Τεχνολογιών Hetia, σε συνεργασία με την 

Ελληνική Εταιρία Επενδύσεων και Εξωτερικού 

Εμπορίου Enterprise Greece και την συνολική 

υποστήριξη του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης. Στο 

ελληνικό περίπτερο, αυτή τη χρονιά, συμμετείχαν 

επτά ελληνικές επιχειρήσεις του χώρου της 

υψηλής τεχνολογίας στο Διαδίκτυο των 

Πραγμάτων, καλύπτοντας όλη την τεχνολογική 

αλυσίδα αξίας. Συγκεκριμένα, οι Έλληνες εκθέτες 

ήταν οι ακόλουθες επτά ελληνικές εξαγωγικές 

επιχειρήσεις του κλάδου και οι δύο 

συνδιοργανωτές: Hetia (Hellenic Emerging 

Technologies Industry Association), Centaur, ES 

Systems, Loctio, Elbis, Adaptit, Synelixis, Prisma 

Electronics και Enterprise Greece. 

Η γενικότερη εκτίμηση των προαναφερόμενων 

εκθετών και συμμετεχόντων, που 

πραγματοποίησαν αρκετές στοχευμένες, διά 

ζώσης, επιχειρηματικές συναντήσεις μετά από 

ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα απουσίας, 

σχεδόν δύο ετών, ήταν θετική, αν και το σύνθημα 

ήταν η ανάγκη για επαναφορά στην 

κανονικότητα και την εντονότερη εμπορική 

δραστηριότητα, πλέον και διά φυσικής 

παρουσίας. Για περισσότερες λεπτομέρειες 

αναφορικά με την έκθεση και την ελληνική 

συμμετοχή: 

https://agora.mfa.gr/infofiles-

menu/infofile/80243 

 

 

 

https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80243
https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/80243
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Επιχειρηματικές Εκδηλώσεις Μαΐου 2022 

 
H τεχνολογική έκθεση και συνέδριο 

Aslan, Μαδρίτη, 18-19 Μαΐου 2022 

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 18 και 19 Μαΐου, 

η ισπανική τεχνολογική έκθεση και συνέδριο 

Aslan στο Palacio de Congresos του Ifema 

στη Μαδρίτη, με αποκλειστικά φυσική 

παρουσία. Ο διοργανωτής ήταν, όπως 

προκύπτει και από την ονομασία της 

εκδήλωσης η ένωση Aslan, μία εκ των 

σημαντικότερων του τομέα στη χώρα, που 

απαριθμεί περισσότερες από 166 ισπανικές 

τεχνολογικές επιχειρήσεις. 

Η διοργάνωση του Aslan είναι διττής μορφής, 

αφού αποτελεί έκθεση και, ταυτόχρονα, 

συνέδριο. Στην έκθεση συμμετείχαν 

περισσότεροι από 125 εκθέτες, κυρίως 

ισπανικών τεχνολογικών εταιριών, ενώ το 

συνέδριο περιλάμβανε ομιλίες και 

παρουσιάσεις από 150 επαγγελματίες του 

κλάδου στους τομείς της κυβερνοασφάλειας, 

του διαδικτυακού νέφους, της ανάλυσης 

δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης, καθώς 

και ειδικά προγράμματα με ομιλίες ηγετικών 

στελεχών του χώρου. 

Η επισκεψιμότητα ξεπέρασε τις αρχικές 

εκτιμήσεις των διοργανωτών, με τα εισιτήρια 

να υπολογίζεται ότι εξαντλήθηκαν, αφού είχαν 

εγγραφεί περί τα 7.500 άτομα στην έκθεση, εκ 

των οποίων οι 5.000 ήταν επαγγελματίες του 

κλάδου της πληροφορικής.  

 

 

        

Αξίζει επίσης, να σημειωθεί ότι, από την έκθεση 

βεβαίως δεν απουσίαζαν γνωστές πολυεθνικές 

του τομέα, όπως η Dell, η HP και η ESET. Η  

επόμενη διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί 

μεταξύ 22 και 23 Μαρτίου 2023. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε την 

έκθεση, με φυσική παρουσία και, ιδιαίτερα, τις 

παρουσιάσεις στον τομέα ανάλυσης και 

διαχείρισης δεδομένων και τεχνητής 

νοημοσύνης, ενώ επισκέφθηκε, παράλληλα, 

εκθέτες ισπανικών επιχειρήσεων, ώστε να 

συνεχίζει την αναγκαία επιχειρηματική δικτύωση 

στον τομέα της τεχνολογίας στην Ισπανία, σε 

συνέχεια των τεχνολογικών διοργανώσεων, που 

παρακολουθεί σε μόνιμη βάση (MWC, IoT 

Solutions World Congress, Ecofin κ.ο.κ.ε.).  

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με 

την ένωση Aslan, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 

να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: 

https://aslan.es.  

 

https://aslan.es/
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Διεθνής Έκθεση Τροφίμων Free From Food 

7-8 Ιουνίου, Βαρκελώνη 

https://barcelona.freefromfoodexpo.com/ 

 

Διεθνής Έκθεση Εμπορίου Βιολογικών Προϊόντων Organic Food Iberia & Eco Living Iberia 

8-9 Ιουνίου, Μαδρίτη  

https://www.organicfoodiberia.com/ & 

https://www.organicfoodiberia.com/eco-living-iberia/ 

 

Παγκόσμιο Συνέδριο Βιώσιμης Κινητικότητας  Global Mobility Call 

14-16 Ιουνίου, Μαδρίτη 

https://www.ifema.es/global-mobility-call 

 

Διεθνής Έκθεση Ενέργειας και Περιβάλλοντος Genera  

14-16 Ιουνίου, Μαδρίτη 

https://www.ifema.es/genera 

 

Διεθνής Έκθεση Ανάκαμψης και Ανακύκλωσης SRR 

14-16 Ιουνίου, Μαδρίτη 

https://www.ifema.es/srr 

 

Διεθνής Έκθεση Αστικοποίησης (urbanismo) και Περιβάλλοντος Tecma 

14-16 Ιουνίου, Μαδρίτη 

https://www.ifema.es/tecma 

Συνέδριο και Έκθεση Διεθνής Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας World ATM Congress 

 21-23 Ιουνίου, Μαδρίτη 

https://www.worldatmcongress.org/home 

 

Διεθνής Έκθεση Κλωστοϋφαντουργίας Barcelona Textile Expo 

20-22 Ιουνίου, Βαρκελώνη 

https://barcelonatextileexpo.com/ 

 

 

Ευρωπαϊκό  Συνέδριο Υγραερίου European LPG Congress 

29-30 Ιουνίου, Βαρκελώνη 

https://www.europeanliquidgascongress2022.com/ 

Προσεχείς Εμπορικές Εκθέσεις 

https://barcelona.freefromfoodexpo.com/
https://www.organicfoodiberia.com/
https://www.organicfoodiberia.com/eco-living-iberia/
https://www.ifema.es/global-mobility-call
https://www.ifema.es/genera
https://www.ifema.es/srr
https://www.ifema.es/tecma
https://www.worldatmcongress.org/home
https://barcelonatextileexpo.com/
https://www.europeanliquidgascongress2022.com/
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΕΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

 
1. Σε περίπτωση αναδημοσίευσης, παρακαλείστε όπως αναφέρεται η πηγή. 

2. Εφ’ όσον δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε τα Ενημερωτικά Δελτία του Γραφείου 

ΟΕΥ Μαδρίτης, παρακαλείστε όπως αποστείλετε σχετικό μήνυμα στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο μας (ecocom-madrid@mfa.gr). 

3. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, παρέχονται από τα υποκείμενα αυτών εκουσίως και χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για παροχή ενημέρωσής τους ή για στατιστικούς σκοπούς.  Η 

διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων υπόκειται στα οριζόμενα 

στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο, σχετικά με την προστασία του ατόμου από 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει (Για 

περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων 

από το Υπουργείο Εξωτερικών: βλ. http://www.agora.mfa.gr/prostasia-

prosopikon-dedomenon). 

4. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο παρόν Ενημερωτικό Δελτίο 

προέρχονται τόσο από επίσημες πηγές (Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, Κεντρική 

Τράπεζα, ιστοσελίδες Υπουργείων και δημοσίων φορέων κ.α.), όσο και από ειδήσεις 

σε έντυπα και άλλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης τηρεί 

επιφύλαξη ως προς τις ειδησεογραφικές πηγές, για τις οποίες δεν εγγυάται την 

ακρίβειά τους. 


