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Οικονομικοί Δείκτες 

Πληθωρισμός - Ανεργία 

Με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία του 

Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) της 

Ισπανίας, ο πληθωρισμός, τον Απρίλιο 2022, 

έφθασε το 8,4%, ποσοστό χαμηλότερο κατά 

1,4 μονάδες, σε σχέση με τον προηγούμενο 

μήνα. Για το α’ τρίμηνο του έτους συνολικά 

έφθασε το 7, 83%. Η μηνιαία μεταβολή του 

δείκτη τιμών καταναλωτή ανήλθε στο -0,1%. 

 

Για τον μήνα Φεβρουάριο, η ανεργία ανήλθε 

στο 12,6%, σημειώνοντας αισθητή μείωση σε 

σχέση με την προηγούμενη χρονιά, καθώς τον 

Φεβρουάριο του 2021, το ποσοστό ανεργίας 

στην Ισπανία ήταν ίσο με 15,7%.  Συνολικά, για 

το α’ τρίμηνο τ.έ., η ανεργία ανήλθε σε 13,65%. 

 

Εμπορικό Ισοζύγιο 

Οι εισαγωγές αυξήθηκαν, κατά 43,5%, τους 

μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο, φτάνοντας 

τα 67,2958 δις ευρώ, ενώ οι εξαγωγές 

αυξήθηκαν κατά 28,3% και ανήλθαν στα 

56,5211 δις ευρώ, σύμφωνα με στοιχεία του 

Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού της Ισπανίας. Συνεπώς, 

σημειώθηκε έλλειμμα, ύψους 10,7747 δις ευρώ 

για τους δύο πρώτους μήνες του χρόνου, 

αριθμός σχεδόν τετραπλάσιος  σε σχέση με 

την ίδια περίοδο του 2021, οπότε το έλλειμμα 

ήταν ίσο με 2,8509 δις ευρώ, συνθήκη που 

επηρεάστηκε σημαντικά από την άνοδο των 

τιμών των προϊόντων ενέργειας. 

 

 

 

 

 

Χρηματιστήριο – Αγορά Ομολόγων 

Ο χρηματιστηριακός δείκτης IBEX35 έκλεισε 

τον μήνα Απρίλιο στις 8.584,20 μονάδες, 

σημειώνοντας άνοδο, της τάξης του 1,65%, 

σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, όταν ο 

IBEX35 έκλεισε στις 8.445,10 μονάδες.  

Αναφορικά με τον αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου έτους, που έκλεισε στις 

8.815,00 μονάδες, διαπιστώνεται μείωση 

ύψους 2,62%. 

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου 

κυμάνθηκε στο 1,95%. 

 

 

Τιμές κατοικιών 

Η μέση τιμή νέων και παλαιών κατοικιών 

ανέβηκε στο 6,8%, ετησίως, τον μήνα Μάρτιο, 

σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,3%, σε 

σχέση με τα στοιχεία του Φεβρουαρίου, 

σύμφωνα με τα δημοσιευμένα δεδομένα του 

δείκτη Tinsa.  

Αναφορικά με την αγορά ενοικίασης, είναι 

γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο του 2022, η 

αύξηση στις τιμές των ενοικίων κυμάνθηκε 

από 0,8% έως 1,6%. 
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Τράπεζες 

✓ Η τράπεζα Santander έχει κλείσει το 75% των 

υποκαταστημάτων που απέκτησε από την 

προσάρτηση της Popular το Σεπτέμβριο του 

2018. Συγκεκριμένα, από τα 1400 γραφεία 

της Popular, που αποτελούσαν το 31% του 

δικτύου της Santander, έκλεισαν τα 1050, 

διατηρώντας έτσι μόνο τα 350. Η Santander 

προέβη σε αυτές τις ενέργειες για λόγους 

αναδιάρθρωσης του δικτύου της, 

λαμβάνοντας υπόψιν κριτήρια, όπως η 

τοποθεσία των εγκαταστάσεων της ή το 

μέγεθος των τοπικών της καταστημάτων. 

 

✓ Όπως προέκυψε από έρευνα της Τράπεζας 

της Ισπανίας,  το πρώτο τρίμηνο του 2022, 

τα κριτήρια παροχής δανείων προς τις 

επιχειρήσεις έγιναν πιο αυστηρά, εξαιτίας 

της αβεβαιότητας, των προβλημάτων 

προμήθειας ορισμένων προϊόντων και της 

αύξησης του κόστους των πρώτων υλών 

και της ενέργειας. Αναφορικά με το μέγεθος 

των επιχειρήσεων, είναι γεγονός ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις δέχτηκαν πιο 

σκληρούς όρους δανείων, συγκριτικά με τις 

μεγαλύτερες εταιρίες. Σε αυτό το πλαίσιο, 

διαπιστώθηκε ότι αυξήθηκαν ελαφρώς οι 

απορριφθείσες αιτήσεις χρηματοδότησης. 

Από την άλλη πλευρά, μεταξύ Ιανουαρίου 

και Μαρτίου, τα κριτήρια δανειοδότησης για 

τα νοικοκυριά παρέμειναν σταθερά, τόσο 

για τα στεγαστικά όσο και για τα 

καταναλωτικά δάνεια. 

 

Στο εν λόγω χρονικό διάστημα, η ζήτηση 

δανείων είχε αυξηθεί, γι’ αυτό και σύμφωνα 

με τον επιβλέπων της μελέτης, η αυξανόμενη 

αβεβαιότητα που προέκυψε λόγω της 

ρωσικής εισβολής στην Ουκρανίας δεν 

φάνηκε ακόμα να έχει επηρεάσει σημαντικά 

τις αιτήσεις για δάνεια.  

Η ζήτηση για καταναλωτικά δάνεια 

αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο του 2022, 

καθώς παρακινήθηκε από τις αυξημένες 

δαπάνες για καταναλωτικά αγαθά και από 

την μεγαλύτερη εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών. Ακόμα, οι γενικές 

προϋποθέσεις χορήγησης νέων δανείων 

χαλάρωσαν ελαφρώς, γεγονός που 

προκλήθηκε από τον ισχυρό ανταγωνισμό. 

Ωστόσο, με βάση την προαναφερθείσα 

έρευνα, αναμένεται ότι η προσφορά 

δανείων θα συρρικνωθεί το δεύτερο 

τρίμηνο του 2022 και ότι, υπό αυτές τις 

συνθήκες, οι προϋποθέσεις 

δανειοδότησης θα αυστηροποιηθούν τόσο 

για τις επιχειρήσεις όσο και για τα 

νοικοκυριά, λόγω των επιπτώσεων της 

ενεργειακής κρίσης και της έναρξης του 

πολέμου στην Ουκρανία.  

Αναμένεται, επίσης, ότι θα μειωθεί η ζήτηση 

δανείων, ανακόπτοντας έτσι την ανοδική 

τάση που καταγράφηκε τα τέσσερα 

τελευταία τρίμηνα.  

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 
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Εργασία 

Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων αυξήθηκε 

κατά 5,1% τον μήνα Φεβρουάριο, συγκριτικά με 

τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, 

φτάνοντας συνολικά τις 9.237 επιχειρήσεις, 

σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου 

Στατιστικής (INE). Σε σχέση με τον μήνα 

Ιανουάριο του 2022, διαπιστώνεται ελαφριά 

άνοδος, καθώς εκείνο τον μήνα 

πραγματοποιήθηκε αύξηση, ύψους 4,9%, σε 

ετήσια βάση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 

2022, οι περισσότερες επιχειρήσεις  

δημιουργήθηκαν στην Μαδρίτη (2.262), στην 

Καταλονία (1.628) και την Ανδαλουσία (1.586). 

Αντίθετα, οι περιοχές στις οποίες 

δημιουργήθηκαν λιγότερες επιχειρήσεις ήταν οι 

La Rioja (42), Cantabria (49) και Navarra (69). 

Τουρισμός 

Η Ισπανία δέχτηκε 3,15 εκατομμύρια τουρίστες 

τον μήνα Φεβρουάριο του 2022, αριθμός κατά 

11 φορές μεγαλύτερος σε σχέση με την ίδια 

περίοδο του 2021, γεγονός που δηλώνει το 

τέλος των επιπτώσεων της μετάλλαξης 

Ómicron του Covid-19. Ωστόσο, σε σύγκριση 

με τα προ πανδημίας επίπεδα (2019), οι 

τουρίστες που επισκέφθηκαν την Ισπανία ήταν 

λιγότεροι κατά 2,5 εκατομμύρια. Οι δαπάνες 

που πραγματοποίησαν οι τουρίστες ανήλθαν 

στα 3,757 δις ευρώ, ποσό πολύ μεγαλύτερο 

από τα 324 εκ. ευρώ που δαπανήθηκαν το 

προηγούμενο έτος (2021). 

o  

 

 

Ο γερμανικός τουριστικός όμιλος TUI δείχνει 

να είναι αισιόδοξος σχετικά με την ανάκαμψη 

του τουρισμού στην Ισπανία, ιδιαίτερα στις 

Βαλεαρίδες Νήσους και στα Κανάρια. 

Επιπλέον, σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη 

του ομίλου, η Μαγιόρκα αποτέλεσε 

αγαπημένο προορισμό για τους τουρίστες 

από το εξωτερικό, κατά την Μεγάλη 

Εβδομάδα του Καθολικού Πάσχα. Σε αυτό το 

πλαίσιο, δεδομένου ότι σχεδόν όλα τα 

ξενοδοχεία της Μαγιόρκας είναι ανοιχτά, ο 

όμιλος εκτιμά ότι θα επισκέφθηκαν το νησί 

περίπου 40.000 Γερμανοί τουρίστες.  

Έως τα τέλη Μαρτίου, οι τουριστικές 

κρατήσεις στην Ισπανία βρέθηκαν στο 80% 

της καλοκαιρινής περιόδου του 2019. Αν σε 

αυτό προστεθεί το γεγονός ότι 

πραγματοποιούνται πολλές κρατήσεις την 

τελευταία στιγμή, είναι εύλογο για τον TUI, να 

αναμένει κανείς ότι πολλοί ισπανικοί 

προορισμοί διακοπών και τα ξενοδοχεία που 

βρίσκονται εκεί, θα εξαντληθούν την υψηλή 

περίοδο του θέρους.  

Ενέργεια 

Η Ισπανία και η Πορτογαλία θέσπισαν ως 

ανώτερη τιμή αερίου τα 50 ευρώ ανά MWh, 

κάτι που θα μειώσει την τελική τιμή στους 

καταναλωτές στα 140 ευρώ ανά MWh. 

Υπολογίζεται ότι το κόστος για τις ενεργειακές 

εταιρίες στην Ισπανία θα φθάσει τα 5 δις 

ευρώ.  

 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 
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Διάφορα 

➢ Η Amazon απασχολεί πάνω από 7.000 

εργαζόμενους στη Μαδρίτη, γι’ αυτό και η 

πρόεδρος της Κοινότητας της Μαδρίτης, κα 

Isabel Díaz Ayuso, αναγνωρίζει το ρόλο της 

επιχείρησης για την οικονομική ανάπτυξη 

της περιοχής.  Συνολικά, στην Ισπανία οι 

υπάλληλοι της Amazon ανέρχονται στους 

18.000.  

➢ Η πώληση νέων αυτοκινήτων μειώθηκε, 

κατά 11,6%, το πρώτο τρίμηνο του 2022, 

σύμφωνα με την Εθνική Οργάνωση 

Παραγωγών Αυτοκινήτων και Φορτηγών 

(Asociación Nacional de Fabricantes de 

Automóviles y Caminiones, Anfac), η οποία 

εκτιμά ότι η ανάκαμψη αυτής της αγοράς δε 

θα επέλθει τη φετινή χρονιά. 

➢ Σύμφωνα με έρευνα των IE University EY 

Insights, διαπιστώθηκε ότι οι οικογενειακές 

επιχειρήσεις (που αντιπροσωπεύουν το 

89%  του επιχειρηματικού ιστού της 

Ισπανίας)  προορίζουν περισσότερα 

χρήματα, από το μέσο όρο, σε επενδύσεις 

Έρευνας & Ανάπτυξης και δείχνουν να είναι 

πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση 

καινοτόμων πρακτικών. 

➢ Σε ανακοίνωση της, η Air Europa ανέφερε 

ότι, από τα τέλη του 2021, έχει καταγράψει 

σημαντική αύξηση στις πωλήσεις της.  

Ακόμα, εκτιμά ότι το δεύτερο εξάμηνο του 

2022 θα ξεπεράσει τα επίπεδα του 2019, σε 

όρους πληρότητας και διαθέσιμων θέσεων.  

    

 

 

 

Επιχειρηματικές Εξελίξεις 

➢ Σύμφωνα με την Εθνική  Επιτροπή Αγορών 

και Ανταγωνισμού (CNMC), ο τζίρος του  

ηλεκτρονικού εμπορίου στην Ισπανία 

σημείωσε αύξηση ύψους 14,8%. το τρίτο 

τρίμηνο του 2021, συγκριτικά με την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 

έτους, φτάνοντας τα 14,696 δις ευρώ.  

Επίσης, ο αριθμός των συναλλαγών  

αυξήθηκε κατά 10% σε σχέση με την ίδια 

περίοδο του 2020, φτάνοντας με αυτόν τον 

τρόπο τα 284 εκ. ευρώ.   

Αναφορικά με τους τομείς των 

δραστηριοτήτων, τα ταξιδιωτικά γραφεία 

και οι ταξιδιωτικοί πράκτορες (operadores 

turísticos) είχαν τον μεγαλύτερο κύκλο 

εργασιών, που αποτέλεσε το 6,9% του 

συνολικού τζίρου. Ακολούθησε ο κλάδος 

της ένδυσης, με 6,5% και οι βοηθητικές 

υπηρεσίες χρηματοπιστωτικής  

διαμεσολάβησης (servicios auxiliares a la 

intermediación financiera), με 5,5% του 

συνόλου. 

➢ Η ασφαλιστική εταιρία Axa España, 

θυγατρική της μεγάλης γαλλικής 

πολυεθνικής, κέρδισε 188 εκ. ευρώ το 2021, 

ποσό μεγαλύτερο κατά 24% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος.  Ο κύκλος εργασιών 

της ανήλθε στα 2,686 δις ευρώ το 2021, 

αύξηση ύψους 4,7%, συγκριτικά με το 2020, 

γεγονός που οφείλεται ιδιαίτερα στην 

εκτόξευση των ασφαλειών ζωής. 
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Πόλεμος στην Ουκρανία 

Πολλές ισπανικές επιχειρήσεις ανέστειλαν, από 

τις πρώτες κιόλας ημέρες της σύρραξης, τις 

εργασίες τους στη Ρωσία.  Με αίτημα του 

Προέδρου της Ουκρανίας, κ. Βολοντίμιρ 

Ζελένσκι, επ’ ευκαιρία της ομιλίας του στο 

ισπανικό Κοινοβούλιο, μέσω τηλεδιάσκεψης, 

στις 5 Απριλίου και του Πρέσβυ της Ουκρανίας 

στην Ισπανία, κ. Serhii Pohoreltsev, ζητήθηκε 

από την εταιρία κεραμικών Porcelanosa, την 

εταιρία εκρηκτικών Maxam και την Εθνική 

Ένωση Παραγωγών Κεφαλαιουχικών Αγαθών 

(Sercobe) να διακόψουν τη λειτουργία τους 

στη Ρωσία.  Από την πλευρά τους οι 

αναφερθείσες εταιρίες: 

 Η Porcelanosa δέχτηκε το αίτημα, 

προσφέροντας στον ουκρανικό λαό 

250.000 ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια. 

 

 Η Εθνική Ένωση Παραγωγών 

Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Sercobe) 

ανέφερε ότι τα μέλη της δεν συνεχίζουν τις 

δραστηριότητες τους στα ρωσικά εδάφη, 

ήδη από την έναρξη της επιβολής διεθνών 

κυρώσεων. 

Ωστόσο, προς το παρόν η εταιρία εκρηκτικών 

υλών Maxam διατηρεί σιγή ιχθύος, χωρίς να 

έχει προβεί σε επίσημες ανακοινώσεις, ενώ η 

ιστοσελίδα τους έπαψε να λειτουργεί λίγες 

ώρες μετά την ομιλία του κ. Ζελένσκι, 

παραμένοντας ανενεργή, ακόμη και σήμερα.  

Σύμφωνα με τον ισπανικό οικονομικό τύπο, η 

εταιρία απάντησε σε ερωτήματα 

δημοσιογράφων ότι «εργάζονται στο θέμα», 

χωρίς να αναφέρουν περισσότερες 

λεπτομέρειες. 

Τέλος, ο Πρόεδρος της Ισπανικής 

Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανισμών 

(CEOE), κ. Antonio Garamendi, ανέφερε ότι η 

πλειοψηφία των ισπανικών επιχειρήσεων έχει 

διακόψει τη λειτουργία τους και τη συνεργασία 

τους με τη Ρωσία, ενώ η Συνομοσπονδία 

εξακολουθεί να στηρίζει την Κυβέρνηση, 

καταχειροκροτώντας τον Πρόεδρο της 

Ουκρανίας στο ισπανικό Κοινοβούλιο. 

 

Συνέπειες στον τουρισμό της Ισπανίας 

Ο κ. Juan Molas, πρόεδρος του Mesa de 

Turismo, κέντρου τουριστικής πληροφόρησης 

στη Μαδρίτη, εκτίμησε ότι λόγω της ρωσικής 

εισβολής στην Ουκρανία, αυτή τη χρονιά οι 

επισκέπτες που θα απωλέσει η Ισπανία από την 

Ρωσία και τις βαλτικές δημοκρατίες θα φτάσουν 

τα 3 εκατομμύρια. 

Ωστόσο, σε συνέντευξη του, ο κ. Aznar, Area 

Managing Director Δυτικής και Νότιας Ευρώπης 

της Meliá Hotels International τόνισε ότι προς το 

παρόν, ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει 

επηρεάσει σημαντικά την τουριστική αγορά, 

αναγνωρίζοντας όμως ότι το αυξανόμενος 

πληθωρισμός είναι αυτός που μπορεί να 

δημιουργήσει προβλήματα. 

 

 

 

Έξοδος ισπανικών επιχειρήσεων από την 

Ρωσία 

 

 



 
6 

 

Το πρωϊνό της 6ης Απριλίου, 

πραγματοποιήθηκε στοχευμένη εκδήλωση, με 

πρωτότυπο τίτλο, “Sustainable logistics and 

transport”, υπό τη διοργάνωση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Επιμελητηρίου 

Eμπορίου της Ισπανίας (Cámara de Comercio 

de España), τόσο με φυσική παρουσία όσο και 

σε διαδικτυακή μορφή. Στην εκδήλωση 

παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, της Διώρυγας του Παναμά, εθνικών 

Κυβερνήσεων χωρών Κεντρικής Αμερικής, 

πολυμερών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων 

(CABEI, IDB, CAF), καθώς και ευρωπαϊκών και 

κεντροαμερικανικών επιχειρήσεων. 

 

Τα κύρια θέματα που αναλύθηκαν στην 

εκδήλωση, αφορούσαν τις μεταφορές, την 

βιώσιμη εφοδιαστική αλυσίδα και την 

δημιουργία ισχυρών υποδομών, που θα 

ωφελήσουν την οικονομία και θα προάγουν 

την ευημερία, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη 

για εύρεση καινοτόμων λύσεων. Ακόμη, 

επισημάνθηκε η πληθώρα επιχειρηματικών 

ευκαιριών για τον κλάδο των μεταφορών και  

 

της εφοδιαστικής αλυσίδας στην περιοχή της 

Κεντρικής Αμερικής, παρά τις προκλήσεις, που 

μπορεί να εμφανίζονται και αναλύθηκαν τα 

μέσα χρηματοδότησης για την υλοποίηση 

παρόμοιων έργων. 

 

Επιχειρηματικές Εκδηλώσεις Απριλίου 2022 

 Επιχειρηματικό φόρουμ «Βιώσιμη 

εφοδιαστική αλυσίδα και μεταφορές» 

 

Πραγματοποιήθηκε την 6η Απριλίου, η ημερίδα 

Intelligent Networks, πραγματοποιήθηκε, 

επίσης, στις 6 Απριλίου, στο πολυτελές 

ξενοδοχείο Eurostars Madrid Tower, με θέμα τις 

ανάγκες και τις νέες τεχνολογίες στον τομέα των 

δικτύων και συνδέσεων. Διοργανώτρια αρχή 

ήταν η ένωση Aslan, η οποία απαρτίζεται από 

τις σημαντικότερες 160 ισπανικές εταιρίες 

τεχνολογίας και αποτελεί εκ των 

σημαντικότερων φορέων του τομέα της χώρας. 

Η ημερίδα ήταν τεχνικού χαρακτήρα, αφού 

απευθύνονταν σε επαγγελματίες του κλάδου 

της συνδεσιμότητας και των δικτύων. Κατά τη 

διάρκεια της τετράωρης διάρκειας των ομιλιών 

και παρουσιάσεων από τεχνικούς και στελέχη 

εταιριών, ειπώθηκαν οι τελευταίες καινοτομίες 

του κλάδου καθώς και οι προκλήσεις και 

απαιτήσεις που εμφανίζονται στα δίκτυα. 

Μπορεί η χρήση του διαδικτύου να αυξανόταν 

κάθε έτος, όμως η πανδημία άλλαξε τα 

δεδομένα, αυξάνοντας σημαντικά την κίνηση 

και θέτοντας νέες προκλήσεις για την αποφυγή 

υπερφόρτωσης του δικτύου. Οι επαγγελματίες, 

που συμμετείχαν, πρότειναν λύσεις για την 

θωράκιση των συστημάτων των επιχειρήσεων 

καθώς και της βελτίωσης της κίνησης και της 

επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών κέντρων 

δεδομένων. 

 

Ημερίδα Intelligent Networks 
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Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, η 

σημαντικότερη έκθεση τροφίμων και ποτών 

στην Ισπανία, Alimentaria, που λαμβάνει χώρα 

στην Ιβηρική ανά διετία, με φυσική παρουσία, 

στους χώρους Gran Via του επίσημου φορέα 

εμπορικών εκθέσεων της Βαρκελώνης, Fira 

Barcelona. Η έκθεση ξεκίνησε τη Δευτέρα 4 

Απριλίου και ολοκληρώθηκε την 7η του ίδιου 

μηνός, ημέρα Πέμπτη και ήταν η πρώτη φορά 

που επαναλήφθηκε από το 2018, μετά από 

διάφορες αναβολές και ακυρώσεις, λόγω της 

πανδημίας.  

Παρευρέθηκαν περίπου 100.000 επισκέπτες, 

όπως υπολογίζονται, σύμφωνα με στοιχεία του 

κλαδικού τύπου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να 

γνωρίσουν τις τελευταίες καινοτομίες του τομέα 

των τροφίμων και της εστίασης ενώ 

συμμετείχαν ως εκθέτες 3.000 επιχειρήσεις, οι 

οποίες κάλυπταν συνολικά 85.000 τ.μ. Κατά τη 

διάρκεια της έκθεσης, πραγματοποιήθηκαν 

πλήθος ομιλιών και παρουσιάσεων για τις 

τάσεις και προκλήσεις του κλάδου, καθώς και 

για τα ζητήματα της βιωσιμότητας και της 

ψηφιοποίησης, που κρίνονται απαραίτητα για 

την ανάπτυξη του τομέα. 

Στην έκθεση παρευρέθηκαν 400 εκθέτες από 52 

χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, οι 

οποίες  ξεχώρισαν μαζί με την Τουρκία για τον 

διπλασιασμό του χώρου τους, συγκριτικά με 

προηγούμενες συμμετοχές τους. 

 

 

 

Από τη χώρα μας, συμμετείχαν τέσσερις 

περιφέρειες, συγκεκριμένα  η Αττική, η Κεντρική 

Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και 

η Ήπειρος. Συνολικά, συμμετείχαν 27 ελληνικές 

εταιρίες, σε περίπτερο 350 τ.μ. Την επιτυχημένη 

διοργάνωση της ελληνικής αποστολής 

ανέλαβε η εταιρία Promo Solutions ΕΠΕ.  

Η θεματική έκθεση Hostelco Live Hotel 

επικεντρώθηκε στη γαστρονομία, στην 

εστίαση και στη φιλοξενία. Παράλληλα, με τη 

θεματική The Experience Live Gastronomy, 30 

σεφ με συνολικά 36 αστέρια Μichelin, 

μαγείρεψαν ζωντανά ενώπιον των 

ενδιαφερόμενων, παρουσιάζοντας και 

εξηγώντας τις καινοτόμες ιδέες και πιάτα τους. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε 

την έκθεση και βρισκόταν σε συνεχή 

επικοινωνία με τους συμμετέχοντες της 

ελληνικής αποστολής, τόσο με τους 

διοργανωτές όσο και με τους εκπροσώπους 

των Περιφερειών και των εταιριών. Συνεπώς, 

στάθηκε αρωγός στην ελληνική συμμετοχή, 

συντονίζοντας τις ενέργειές του για την 

υποστήριξη της ελληνικής συμμετοχής, καθ’ 

όλη τη διάρκεια του διμήνου, που μεσολάβησε, 

πριν από την επίσημη διεξαγωγή της έκθεσης.  

 

Διεθνείς Εκθέσεις Απριλίου 2022 

Διεθνής έκθεση τροφίμων Alimentaria  & 

Διεθνής έκθεση εστίασης Hostelco 
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Διεθνείς Εκθέσεις Απριλίου 2022 

Διεθνής έκθεση υψηλής γαστρονομίας Salón 

Gourmets 

Η 35η έκδοση της κυριότερης έκθεσης υψηλής 

γαστρονομίας της Ισπανίας, Salón Gourmets, 

πραγματοποιήθηκε επιτυχώς μεταξύ 25 και 28 

Απριλίου, στη Μαδρίτη, στα κτήρια 4,6 και 8 του 

Ifema, με συνδιοργανωτή τον εκδοτικό όμιλο 

για τη γαστρονομία Grupo Gourmets. 

Κατά τη διάρκεια του τετραημέρου, εκτιμάται ότι 

επισκέφθηκαν την έκθεση 70.000 επαγγελματίες 

του κλάδου, ενώ οι εκθέτες ξεπέρασαν τους 

1.600. Από τη χώρα μας, έλαβαν μέρος η 

επιχείρηση Epic Spice Napa Valley και το 

πρόγραμμα EURICE. 

Συμπερασματικά, η αποτίμηση της έκθεσης 

κρίνεται θετική και το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης, το 

οποίο ήταν παρόν και συνέδραμε την ελληνική 

παρουσία πριν από και κατά τη διάρκεια της 

έκθεσης, ενθαρρύνει τη συνέχιση της 

συντονισμένης παρουσίας μας στην εν λόγω 

κλαδική έκθεση, με απώτερο στόχο την αύξηση 

της αναγνωρισιμότητας των ποιοτικών 

ελληνικών (αγρο) διατροφικών προϊόντων 

εξαγωγικών επιχειρήσεων της χώρας μας στην 

Ισπανία και των εμπορικών συμπράξεων που 

μπορεί να προκύπτουν σε διμερές επίπεδο. 

Διεθνείς εκθέσεις ιχθυηρών και θαλασσινών 

Seafood Expo Global & Seafood Processing 

Global 

Πραγματοποιήθηκε, μεταξύ 26 και 28 Απριλίου, 

η μεγαλύτερη εμπορική έκθεση ιχθυηρών και 

θαλασσινών παγκοσμίως, Seafood Εxpo 

Global, στο χώρο της Gran Via της Fira 

Barcelona. Παράλληλα όπως και κάθε έτος, 

διοργανώθηκε και η Seafood Processing 

Global, που αφορά την επεξεργασία, 

μεταποίηση και συσκευασία των ιχθυηρών και 

θαλασσινών. Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, 

1.550 επιχειρήσεις από 76 χώρες, εξέθεσαν τα 

προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. 

 

 

Σχετικά με την συμμετοχή της χώρας μας, η 

Ελλάδα συμμετείχε με περίπτερο 300 τ.μ., το 

οποίο διοργάνωσε η ειδικευμένη εταιρία Promo 

Solutions. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν 

η Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών 

Υδατοκαλλιέργειας (ΕΛΟΠΥ) με την ταυτότητα 

FISH FROM GREECE και  ο Οργανισμός 

Κεντρικών Αγορών και Αλιείας Α.Ε. (ΟΚΑΑ). 

Πιο αναλυτικά, το ελληνικό περίπτερο της 

Seafood Expo Global περιλάμβανε 10 εταιρίες, 

οι οποίες ήταν οι: Cosmofish S.A, Dalga 

Seafood, Ensea Ltd, Galaxidi Marine Farm 

S.A., Genfroco SA, Kefalonia Fisheries S.A., 

Mesogeios S.A. / MSG Group,  Philosofish S.A., 

Stratos S.A. και Promo Solution Ltd. Στην 

Seafood Processing, έλαβαν μέρος οι εξής έξι 

ελληνικές εταιρίες: aquaManager/ Integrated 

Information Systems SA, Diopas SA, MED 

FRIGO, PAL.- Palamidis SA, Stamatiou Chr. & 

Sons S.A. και THEMA AUTOMATION-N. & D. 

MAVROMMATIS BROS Co. Με δικά τους 

περίπτερα, συμμετείχαν οι εταιρίες THESAURI 

CAVIAR, η οποία, στις παρυφές του 

Αμβρακικού κόλπου, παράγει χαβιάρι από 

καθαρά είδη οξύρρυγχου και ο όμιλος 

Avramar, ο οποίος αποτελεί τον μεγαλύτερο 

παραγωγό μεσογειακού ψαριού, με την έδρα 

του στη Βαλένθια, ενώ είναι κάτοχος των 

Ανδρομέδα, Νηρεύς και Σελόντα. 

Συνολικά, η έκθεση, την οποία συνέδραμε και 

επισκέφθηκε το Γραφείο μας, αποτιμάται πολύ 

θετικά, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η αγορά των 

47,3 εκατ. Ισπανών καταναλωτών και η 

συστηματική της προσέγγιση μπορεί να έχει 

ευεργετικά αποτελέσματα σε πολλούς 

εξαγωγικούς τομείς για την Ελλάδα, γεγονός 

που αποδεικνύεται από την τοποθέτηση των 

ιχθυηρών ως το κυριότερο εξαγωγικό προϊόν 

της Ελλάδος στην Ισπανία για το 2021 (15,96% 

επί του συνόλου). 
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Προσεχείς Εμπορικές Εκθέσεις 

➢ Διεθνής Έκθεση Αισθητικής  Κομμωτικής 

COSMOBEAUTY 7-9 Μαΐου, Βαρκελώνη 

https://stsproducciones.com/ 

 

 

 

 

 

➢ Παγκόσμιο Συνέδριο IOT Solutions World 

Congress 

10-12 Μαΐου, Βαρκελώνη 

https://www.iotsworldcongress.com/ 

 

 

➢ Διεθνής Έκθεση ISE 

10-13 Μαΐου, Βαρκελώνη 

https://www.iseurope.org/ 

 

 

➢ Συνέδριο Ψηφιοποίησης ASLAN  
      18-19 Μαΐου, Μαδρίτη 
       https://aslan.es/congreso2022/ 

 

 

 

➢ Διεθνής Έκθεση συσκευασίας Hispack  

24-27 Μαΐου, Βαρκελώνη 

https://www.hispack.com/ 

 

 

 

➢ Διεθνής Έκθεση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και 

Μεταφορών SIL 

31 Μαΐου -02 Ιουνίου, Βαρκελώνη 

https://www.silbcn.com/es/index.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://stsproducciones.com/
https://www.iotsworldcongress.com/
https://www.iseurope.org/
https://aslan.es/congreso2022/
https://www.hispack.com/
https://www.silbcn.com/es/index.html
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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. 


