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1 Οικονομία Ισπανίας 

1.1 Επισκόπηση της οικονομίας της Ισπανίας 

 
Η Ισπανία έχει τη 14η μεγαλύτερη σε μέγεθος οικονομία παγκοσμίως για το 2020 (13η 

για το 2019) και την 4η στην Ε.Ε.. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 1986 

(τότε ΕΟΚ), χρησιμοποιεί το ευρώ ως επίσημο νόμισμά της από το 2002, ενώ είναι 

μέλος της Ευρωζώνης από το 1999. Αποτελεί μέλος του Οργανισμού Οικονομικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης και του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου από την 

ίδρυσή τους. 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Επίσημου Ινστιτούτου Στατιστικής της Ισπανίας, 

ο πληθυσμός της χώρας είναι 47,3 εκατομμύρια. Το 2020, ο πληθυσμός παρουσίασε 

για πρώτη φορά, μετά από τέσσερα έτη, μείωση, κατά 106.146 κατοίκους. Για το 

ανωτέρω έτος, οι Ισπανοί πολίτες υπολογίζονται σε 41,9 εκατομμύρια ενώ οι 

αλλοδαποί σε 5,4 εκατομμύρια. Το 51% του πληθυσμού ανήκει στο γυναικείο φύλο και 

το 49% στο ανδρικό. Η μέση ηλικία είναι 43,8 έτη, η οποία βαίνει αυξανόμενη. Οι 

μεγαλύτερες πόλεις είναι η πρωτεύουσα, Μαδρίτη, ακολουθούμενη από τη 

Βαρκελώνη, οι οποίες αποτελούν τα δύο μεγαλύτερα κέντρα επενδύσεων στην 

Ισπανία. Η τελευταία θεωρείται το μεγαλύτερο κέντρο επιχειρήσεων και νεοφυών 

επιχειρήσεων στον τομέα της τεχνολογίας στην Ισπανία καθώς και το πέμπτο στην 

Ευρώπη. Από την πλευρά της, η Μαδρίτη, έχει καταφέρει να προσελκύσει πολλές 

επενδύσεις τα τελευταία έτη και ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, μετά την 

έξοδο του Ην. Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  

H ισπανική οικονομία είναι ανεπτυγμένη, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική ενώ έχει 

ανακάμψει από την κρίση που ξεκίνησε στη χώρα το 2010. Κύρια χαρακτηριστικά, τα 

οποία της προσδίδουν αυτή την ιδιότητα, είναι: το μέγεθος της αγοράς, ο υψηλός 

βαθμός οικονομικής ελευθερίας, η παρουσία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, τα υψηλά 

καταναλωτικά πρότυπα και η προσέλκυση μεγάλου αριθμού τουριστών. 

Όπως η παγκόσμια οικονομία, εξίσου και η ισπανική, πλήγηκε βαριά εξαιτίας της 

πανδημίας της Covid-19. Κατά το πρώτο δίμηνο του 2020, η οικονομία συνέχισε να 

αναπτύσσεται με παρόμοιους ρυθμούς με το προηγούμενο έτος. Εντούτοις, στις 14 

Μαρτίου, λόγω της απότομης αύξησης των κρουσμάτων του Covid-19, ο Ισπανός 

Πρωθυπουργός, κ. Πέδρο Σάντσεθ, κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 

εφαρμόζοντας σκληρό κατ’ οίκον περιορισμό, σε όλη την επικράτεια της χώρας. Η 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έληξε στις 13 Ιουνίου του ίδιου έτους, όμως η 

αποκλιμάκωση των μέτρων και η σταδιακή έξοδος των πολιτών πραγματοποιήθηκε σε 

τέσσερις φάσεις, ανάλογα με το επιδημιολογικό φορτίο κάθε αυτόνομης κοινότητας. 

Με το πέρας της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, οι περιφέρειες της Ισπανίας πέρασαν 

στη «νέα κανονικότητα», στην οποία ένα μεγάλο μέρος περιορισμών, όπως η 

απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ συγκεκριμένου ωραρίου, καταργήθηκαν, με τη 

διατήρηση άλλων, όπως η υποχρεωτική χρήση μάσκας, να συνεχίζουν σε όλη την 

επικράτεια.  
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Η Κοινότητα της Μαδρίτης κήρυξε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στις 18 Σεπτεμβρίου, 

προκειμένου να εφαρμόσει περιορισμούς που θα ήλεγχαν  την πορεία της πανδημίας. 

Στις 25 Οκτωβρίου, μετά το έκτακτο Υπουργικό Συμβούλιο, κηρύχθηκε εκ νέου 

κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από την Κεντρική Κυβέρνηση, εξαιτίας του δευτέρου 

κύματος της πανδημίας στη χώρα. Ωστόσο, δόθηκε ελευθερία στις 17 Κοινότητες να 

επιλέξουν τα μέτρα που θα εφαρμόσουν, έχοντας υποχρεωτικούς ορισμένους 

περιορισμούς, όπως η απαγόρευση της κυκλοφορίας. Έκτοτε, η κάθε Κοινότητα 

εφάρμοσε διαφορετικές τακτικές. Επί παραδείγματι, η Κοινότητα της Μαδρίτης 

διατήρησε ανοικτή την αγορά, συμπεριλαμβανομένης της εστίασης, των θεάτρων και 

κινηματογράφων, με περιορισμούς, όπως μέγιστη επιτρεπόμενη χωρητικότητα κοκε., 

ενώ άλλες Κοινότητες, όπως η Καταλονία, έκλεισαν, για μεγάλο διάστημα, εμπορικά 

κέντρα, εστίαση και πολιτισμικά κέντρα. 

Ως αποτέλεσμα, η οικονομία της Ισπανίας σημείωσε ύφεση της τάξεως του 11%, μία 

από τις υψηλότερες παγκοσμίως, τουλάχιστον μεταξύ των χωρών με ανεπτυγμένες 

οικονομίες, σημειώνοντας υψηλό αριθμό ανέργων και επιχειρήσεων που βρέθηκαν σε 

κατάσταση πτώχευσης. Εντούτοις, η Κεντρική Κυβέρνηση καθώς και οι Κοινότητες, 

εφάρμοσαν οικονομικά μέτρα, προκειμένου να στηρίξουν τις πληγείσες επιχειρήσεις 

και να διασφαλίσουν τη συνέχεια απασχόλησης των εργαζομένων. Τα σημαντικότερα 

μέτρα, μεταξύ άλλων, ήταν η εφαρμογή της αναστολής συμβάσεων εργασίας (ERTE) 

που έχει αποτρέψει τις μαζικές απολύσεις, καθώς και η παροχή εγγυήσεων μέσω του 

Εθνικού Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO) για την χορήγηση δανείων σε επιχειρήσεις και 

ελεύθερους επαγγελματίες.  

Από το 2014, οπότε η οικονομία της χώρας ξεκίνησε να ανακάμπτει από την 

παγκόσμια οικονομική κρίση, ο αριθμός των ανέργων μειωνόταν σταδιακά. Το 2019, 

το ποσοστό είχε μειωθεί στο 14,1%, συνεχίζοντας να είναι αυξημένο. Κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, η Ισπανία έφθασε περί τους 4 εκ. ανέργους, με το ποσοστό της 

ανεργίας να αγγίζει το 15,53%, χωρίς να υπολογίζονται οι απασχολούμενοι σε 

καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας (ERTE). Οι μισθοί τα τελευταία χρόνια έχουν 

αυξηθεί, με τον κατώτατο το 2020 να είναι στα 950 ευρώ και το μέσο μισθό να 

υπολογίζεται στα 1.610 ευρώ, σε μηνιαία βάση, για άτομα κάτω των 50 ετών, αφού 

σημείωσε πτώση της τάξεως του 3,1%. Σημειώνεται ότι ο μέσος μισθός 

διαφοροποιείται σημαντικά μεταξύ ορισμένων κλάδων της οικονομίας καθώς και των 

Κοινοτήτων της Ισπανίας. Οι υψηλότεροι μισθοί παρατηρούνται στη Μαδρίτη και τη 

Χώρα των Βάσκων, ενώ οι χαμηλότεροι στην Εστρεμαδούρα, ακολουθούμενoι από το 

νότο της Ισπανίας. 

Πέραν του μεγάλου αριθμού ανέργων, σημαντικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας 

αποτελεί και η περιοδικότητα των συμβολαίων. Συγκεκριμένα, περί το 25% των 

εργαζομένων έχουν συμβόλαια ορισμένου χρόνου εργασίας, καθιστώντας την Ισπανία 

τη χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών στην Ε.Ε (σύμφωνα με τη Eurostat). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων ορισμένου χρόνου 

απασχολείται στο δημόσιο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προειδοποιήσει για τις 

αρνητικές συνέπειες της ανωτέρω κατάστασης, η οποία αυξάνει την αβεβαιότητα και 
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την ανισότητα μεταξύ των πολιτών, προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στη συνολική 

οικονομία σε μακροχρόνιο διάστημα.    

Τα τελευταία χρόνια παρατηρήθηκε πολιτική κρίση, ιδίως μετά τον Οκτώβριο του 2017, 

όταν η Κοινότητα της Καταλονίας διεξήγαγε μη-αναγνωρισμένο δημοψήφισμα, για την 

ανεξαρτησία της, από το κράτος της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, η Ισπανία λειτούργησε 

το 2019 και το 2020 με τους Προϋπολογισμούς του 2018, καθώς οι Προϋπολογισμοί 

του 2019 καταψηφίστηκαν από τη Βουλή, κάτι το οποίο οδήγησε τη χώρα σε εκλογές. 

Στις 26 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν οι εθνικές εκλογές με το κόμμα PSOE να 

έρχεται πρώτο. Ωστόσο, στις 23 και 25 Ιουλίου, οπότε έλαβαν χώρα οι δύο διαδικασίες 

ψήφου εμπιστοσύνης, το PSOE δεν κατάφερε να κερδίσει την απαραίτητη πλειοψηφία, 

με αποτέλεσμα να επαναληφθούν οι εκλογές, στις 10 Νοεμβρίου 2019. Στη συνέχεια, 

σχηματίστηκε Κυβέρνηση συνασπισμού, για πρώτη φορά, μετά την αποκατάσταση της 

δημοκρατίας, με τα κόμματα PSOE και Unidas Podemos. 

Κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η Κυβέρνηση της Ισπανίας επέτυχε να 

υπερψηφίσει τους Προϋπολογισμούς για το 2021, στους οποίους εμφανίζονται 

αυξημένες οι δημόσιες δαπάνες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις της 

πανδημίας στην εθνική οικονομία.  

Επιπροσθέτως, σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή των κονδυλίων της Ε.Ε. για 

την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας, αφού η Ισπανία λαμβάνει 140 δις 

ευρώ, τα οποία θα αξιοποιήσει μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και 

Ανθεκτικότητας (Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Αυτό έχει ως 

στόχο τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας, την ενίσχυση της διεθνούς 

ανταγωνιστικότητας των ισπανικών επιχειρήσεων, την υψηλή κατάρτιση των 

εργαζομένων καθώς και την πράσινη ανάπτυξη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη 

ψηφιοποίηση και την ενεργειακή μετάβαση.  

Στην Ισπανία το οικονομικό έτος ορίζεται με έναρξη την 1η Ιανουαρίου και λήξη την 31η 

Δεκεμβρίου του εκάστου έτους. 

1.1.1 Η δομή της οικονομίας 

 
Η οικονομία της Ισπανίας βασίζεται κατά κύριο λόγο στον τομέα των υπηρεσιών. Τη 

δεκαετία του ’70 εκκίνησε η μεγάλη ανάπτυξη του συγκεκριμένου κλάδου, ενώ 

παρατηρήθηκε μείωση στη συμβολή του αγροτικού και του κατασκευαστικού τομέα 

καθώς και της βιομηχανίας. Συνολικά, οι υπηρεσίες συνεισφέρουν στο 70% της 

ισπανικής οικονομίας, ακολουθούμενες από τον τομέα της βιομηχανίας, ο οποίος 

επίσης παίζει σπουδαίο ρόλο στην οικονομία της χώρας, αποτελώντας το 18% του 

συνόλου της. Όσον αφορά τον κατασκευαστικό κλάδο, ο οποίος τα τελευταία έτη 

αρχίζει να ανακάμπτει, πλέον η συνεισφορά του είναι κάτω από το 6%, ενώ προ της 

παγκόσμιας κρίσης του 2008, ο τομέας αντιπροσώπευε το 11,5% της ισπανικής 

οικονομίας. Ο αγροτικός τομέας, αν και ανεπτυγμένος, αποτελεί το 2,5% αυτής, 

απασχολώντας, ωστόσο, το 4,4% του εργατικού δυναμικού της χώρας. 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Avda. Dr. Arce 24-28002, Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 4 

 
 
 

Σημαντική συμβολή στον τομέα των υπηρεσιών αποτελεί ο τουρισμός. Η Ισπανία είναι 

παραδοσιακά η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αφίξεις τουριστών και έσοδα από 

αυτόν. Συγκεκριμένα, το 2019 επισκέφτηκαν τη χώρα περισσότεροι από 83,7 

εκατομμύρια τουρίστες. Οι Κοινότητες, οι οποίες υποδέχονται τους περισσότερους 

τουρίστες, είναι η Καταλονία, η οποία, το 2019, υποδέχθηκε περισσότερους από 18,1 

εκατομμύρια τουρίστες, πέραν των Ισπανών, ακολουθούμενη από τις Βαλεαρίδες 

Νήσους, τις οποίες επισκέφτηκαν 13,26 εκατομμύρια τουρίστες. Η πρωτεύουσα της 

Ισπανίας, Μαδρίτη, το ίδιο έτος, προσέλκυσε 5,7 εκ. τουρίστες, κάτι που την καθιστά 

την τέταρτη πιο δημοφιλή Κοινότητα της Ισπανίας μετά τη Βαλένθια, με 7,7 εκ. 

τουρίστες. 

Σημαντικά βιομηχανικά κέντρα για την Ισπανία αποτελούν η Μαδρίτη και η Βαρκελώνη, 

ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ισπανίας και, συγκεκριμένα, η 

Βαλένθια, το Μπιλμπάο, η Σεβίλλη και η Σαραγόσα. Η χώρα διαθέτει εκτεταμένο δίκτυο 

υποδομών στους τομείς μεταφορών και επικοινωνιών. Σημειώνεται, ενδεικτικά, ότι η 

Ισπανία διαθέτει το δεύτερο μεγαλύτερο δίκτυο σιδηροδρομικών γραμμών, που 

καλύπτονται από υπερταχείες (AVE), παγκοσμίως, μετά την Κίνα. 

1.1.2 Βασικά οικονομικά μεγέθη 

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Ισπανίας 

 2016 2017 2018 2019 2020* 

Ονομαστικό ΑΕΠ 
(εκ. ευρώ) 

1.118.522 1.166.319 1.206.878 1.244.772 1.119.976 

Μεταβολή ΑΕΠ  3,2% 3,0% 2,5% 2% -11% 

Κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ (ευρώ) 

23.970 24.990 25.800 26.426 23.652 

Ανεργία  19,6% 17,2% 15,3% 14,1% 15,53% 

Πληθωρισμός  -0,2% 2,0% 1,1% 0,7% -0,3% 

Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης  
(% ΑΕΠ) 

-4,3% -3% -2,5% -2,9% -11% 

Πρωτογενές 
ισοζύγιο (% ΑΕΠ) 

1,0% 0.03% 0,18%* 0,15%* 0,45% 

Χρέος Γενικής 
Κυβέρνησης  
(% ΑΕΠ) 

99,0% 98,3% 97,2% 95,5% 120% 

Ισοζύγιο 
τρεχουσών 
συναλλαγών  
(% ΑΕΠ) 

1,9% 1,9% 1,9% 2,1% 0,65% 

Βασικό επιτόκιο 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Συναλλαγματικά 
διαθέσιμα 

59,90 δις 57,87 δις 61,70 δις 66,52 δις 66,29 δις 

Πηγές: Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας, Εθνική Στατιστική Αρχή, Eurostat 

*προσωρινά στοιχεία 

Το 2020, διακόπηκε η πορεία ανάκαμψης των τελευταίων επτά ετών, η οποία οφείλεται 

αποκλειστικά στις επιπτώσεις της πανδημίας στην εθνική οικονομία. Συγκεκριμένα, η 
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ισπανική οικονομία συρρικνώθηκε κατά 11%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ύφεση 

στην Ευρώπη και μία από τις υψηλότερες παγκοσμίως. Το ΑΕΠ μειώθηκε στα επίπεδα 

του 2016, περί τα 1,12 τρις ευρώ. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας, επίσης, σημείωσε 

σημαντική μείωση, της τάξεως του 10,5%. 

Σημαντικό πλήγμα αποτελεί η αύξηση της ανεργίας στο 15,53%, παρά τις 

προσπάθειες των Κυβερνήσεων για πτώση της τα τελευταία έτη. Η ανεργία αποτελεί 

ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ισπανικής οικονομίας, καθώς παρουσιάζει 

τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, μετά την Ελλάδα. Παράλληλα, το ήδη υψηλό 

χρέος εκτινάχθηκε και έφθασε το 120% του ΑΕΠ.  

Ο πληθωρισμός κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα αφού σημειώθηκε πτώση του γενικού 

δείκτη τιμών κατά 0,3%.  

1.1.3 Εξωτερικό εμπόριο 

Πίνακας 2: Εξωτερικό εμπόριο Ισπανίας 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Εξαγωγές αγαθών (αξία σε δις ευρώ) 256,39 276,14 285,02 290,89 261,17 

Εισαγωγές αγαθών  
(αξία σε δις ευρώ) 

273,77 302,43 318,86 322,43 274,59 

Εμπορικό ισοζύγιο  
(αξία σε δις ευρώ) 

-17,38 -26,29 -33,84 -31,97 -13,42 

Πηγή:  Τελωνεία Ισπανίας, DataComex (βάση δεδομένων Yπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου 

και Τουρισμού της χώρας) 

Το εξωτερικό εμπόριο της Ισπανίας, τα τελευταία δέκα έτη, ακολουθούσε σταθερή 

ανοδική πορεία. Ωστόσο, το 2020 σημειώθηκε μείωση τόσο στις εξαγωγές όσο και στις 

εισαγωγές, με τις τελευταίες να μειώνονται σε υψηλότερο ποσοστό. Συγκεκριμένα, οι 

εξαγωγές μειώθηκαν κατά 10,21%, ενώ οι εισαγωγές σημείωσαν πτώση 14,84%. Το 

εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε αρνητικό αλλά μειώθηκε κατά 19 δις ευρώ.    

1.1.3.1 Εμπόριο αγαθών 

Πίνακας 3: Εξαγωγές αγαθών Ισπανίας 

 
2019 2020 

Μεταβολή 
στην αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία (σε 
χιλ. ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

Αξία (σε 
χιλ. ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

 

[87] Αυτοκίνητα, οχήματα 48.246.540 16,59% 42.282.596 16,19% -12,36% 

[84] Μηχανήματα 21.369.568 7,35% 18.991.373 7,27% -11,13% 

[85] Μηχανές, συσκευές και 
υλικά ηλεκτρικά 

16.038.511 5,51% 14.929.681 5,72% -6,91% 

[30] Φαρμακευτικά προϊόντα 11.372.118 3,91% 12.032.087 4,61% +5,80% 

[27] Ορυκτά καύσιμα 18.252.961 6,27% 10.873.988 4,16% -40,43% 

[39] Πλαστικές ύλες  10.929.164 3,76% 10.084.358 3,86% -7,73% 

[08] Καρποί, φρούτα  9.045.312 3,11% 9.569.639 3,66% +5,80% 

[02] Κρέας  7.161.532 2,46% 8.436.458 3,23% +17,80% 
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[07] Λαχανικά, φυτά  6.684.703 2,30% 6.889.514 2,64% +3,06% 

[73] Τεχνουργήματα 
χυτοσιδήρου 

6.888.359 2,37% 6.299.657 2,41% -8,55% 

[62] Ενδύματα πλην πλεκτών 7.658.158 2,63% 5.763.300 2,21% -24,74% 

[72] Σίδηρος και χάλυβας 6.903.152 2,37% 5.554.896 2,13% -19,53% 

[99] Διάφορα  5.958.591 2,05% 4.716.025 1,81% -20,85% 

[88] Αερόπλοια, 
διαστημόπλοια 

6.125.807 2,11% 4.434.080 1,70% -27,62% 

[61] Ενδύματα, πλεκτά 5.114.968 1,76% 4.389.337 1,68% -14,19% 

[22] Ποτά  4.504.064 1,55% 4.347.509 1,66% -3,48% 

[38] Χημικά προϊόντα 4.449.069 1,53% 4.313.946 1,65% -3,04% 

[15] Λίπη και Λάδια 4.246.774 1,46% 4.181.676 1,60% -1,53% 

[33] Καλλυντικά 4.862.361 1,67% 4.119.049 1,58% -15,29% 

[29] Οργανικά χημικά  4.060.385 1,40% 3.821.755 1,46% -5,88% 
Πηγή: Τελωνεία Ισπανίας, DataComex 

Τη μεγαλύτερη αξία εξαγωγών της Ισπανίας για το 2020 είχε η κατηγορία Αυτοκίνητα, 

οχήματα [87], η οποία όμως σημείωσε πτώση 12,4%, εξαιτίας της πανδημίας. Με 

μεγάλη διαφορά ακολουθεί η κατηγορία Μηχανήματα [84], οι εξαγωγές της οποίας 

σημείωσαν, επίσης, πτώση 11% στα 18,9 δις ευρώ. Στην τρίτη θέση βρέθηκαν τα 

Φαρμακευτικά προϊόντα [30], ακολουθούμενα από τα Ορυκτά καύσιμα [27], τα οποία 

μειώθηκαν σημαντικά, εξαιτίας της πτώσης της τιμής τους και της ζήτησης σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Μεγάλη πτώση σημειώθηκε και στα Ενδύματα [62]. 

Όπως ήταν αναμενόμενο, δεδομένων των συνθηκών της πανδημίας, τα προϊόντα 

διατροφής σημείωσαν αύξηση στις εξαγωγές, αντίθετα με τα υπόλοιπα προϊόντα. 

Σημαντική άνοδος παρατηρήθηκε στις εξαγωγές κρέατος [02], με μεγάλη συμβολή, σε 

αυτή την τάση, των εξαγωγών προς την Κίνα, οι οποίες και αυξάνονται σταδιακά τα 

τελευταία έτη και ιδίως στο χοιρινό. Φρούτα [08] και Λαχανικά [07], επίσης, σημείωσαν 

άνοδο ενώ μεταξύ των κατηγοριών που αύξησαν το μερίδιό τους ήταν και τα 

Φαρμακευτικά προϊόντα [30]. 

Πίνακας 4: Εισαγωγές αγαθών Ισπανίας 

 2019 2020 
Μεταβολή 
στην αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία (σε 
χιλ. ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

Αξία (σε 
χιλ. ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

 

[87] Αυτοκίνητα, οχήματα 39.848.987 12,36% 30.107.452 10,96% -24,45% 

[84] Μηχανήματα 31.485.914 9,76% 27.405.709 9,98% -12,96% 

[27] Ορυκτά καύσιμα 44.685.869 13,86% 27.036.513 9,85% -39,50% 

[85] Μηχανές, συσκευές και 

υλικά ηλεκτρικά 
26.136.536 8,11% 25.401.102 9,25% -2,81% 

[30] Φαρμακευτικά προϊόντα 14.054.290 4,36% 14.821.051 5,40% 5,46% 

[39] Πλαστικές ύλες 11.234.712 3,48% 10.377.839 3,78% -7,63% 

[29] Οργανικά χημικά 10.407.196 3,23% 9.937.921 3,62% -4,51% 
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[90] Όργανα, συσκευές 

οπτικής 
7.851.293 2,43% 7.611.837 2,77% -3,05% 

[62] Ενδύματα πλην πλεκτών 9.625.074 2,99% 7.592.736 2,77% -21,12% 

[72] Σίδηρος και χάλυβας 8.790.861 2,73% 6.909.999 2,52% -21,40% 

[61] Ενδύματα, πλεκτά 7.819.124 2,43% 6.594.390 2,40% -15,66% 

[03] Ψάρια και μαλακόστρακα 6.040.036 1,87% 5.322.201 1,94% -11,88% 

[38] Διάφορα προϊόντα 

χημικών βιομηχανιών 
5.231.352 1,62% 5.270.095 1,92% +0,74% 

[94] Έπιπλα 4.176.575 1,30% 3.683.354 1,34% -11,81% 

[73] Τεχνουργήματα 

χυτοσιδήρου 
4.308.530 1,34% 3.683.180 1,34% -14,51% 

[40] Καουτσούκ και 

τεχνουργήματα από 

καουτσούκ 

3.626.667 1,12% 3.366.000 1,23% -7,19% 

[08] Καρποί, Φρούτα 3.126.840 0,97% 3.284.164 1,20% +5,03% 

[26] Μεταλλεύματα 4.065.306 1,26% 3.274.059 1,19% -19,46% 

[76] Αλουμίνιο 3.505.925 1,09% 3.160.588 1,15% -9,85% 

[48] Χαρτί 3.581.825 1,11% 3.156.609 1,15% -11,87% 

Πηγή: Τελωνεία Ισπανίας, DataComex 

Οι εισαγωγές Αυτοκινήτων [87], παρά τη μεγάλη πτώση ύψους 24,5%, ανήλθαν στην 

κορυφή των εισαγωγών της Ισπανίας, ξεπερνώντας τα 30,1 δις ευρώ. Τα Ορυκτά 

καύσιμα [27], εξαιτίας της πτώσης των τιμών και της μειωμένης ζήτησης, μειώθηκαν 

κατά 17,5 δις ευρώ ή 39,5%. Οι επιπτώσεις της πανδημίας στην οικονομία της 

Ισπανίας γίνονται καλύτερα αντιληπτές, αν συνεκτιμηθεί ότι όλες οι κύριες κατηγορίες 

εισαγωγών, εξαιρουμένων των Φαρμακευτικών προϊόντων [30] και των Φρούτων [08] 

που αυξήθηκαν και της κατηγορίας 38 που παρέμειναν σταθερές, σημείωσαν πτώση.  

Πίνακας 5α: 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Ισπανίας εκτός Ε.Ε. και 
η θέση της Ελλάδας για το 2020 

Κατάταξη Χώρα 
Αξία εξαγωγών  
(σε χιλ. ευρώ) 

% στο σύνολο 
Μεταβολή μεταξύ 

2 τελευταίων 
χρόνων 

1 Ε.Ε. 156.187.383 59,80% -7,67% 

5 Ην. Βασίλειο 17.014.247 6,51% -14,46% 

6 Η.Π.Α. 12.196.099 4,67% -11,08% 

8 Κίνα 8.168.862 3,13% +20,14% 

9 Μαρόκο 7.381.362 2,83% -12,69% 

12 Ελβετία 5.110.129 1,96% +1,79% 

13 Τουρκία 4.260.747 1,63% -4,38% 

14 Μεξικό 3.215.834 1,23% -23,36% 

15 Ιαπωνία 2.518.425 0,96% -7,73% 

18 Βραζιλία 2.257.672 0,86% -12,84% 

22 Ελλάδα 1.890.410 0,72% -25,18% 
Πηγή: DataComex 
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Το μεγαλύτερο μέρος εξαγωγών στην Ισπανία κατευθύνεται προς τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς αποτελούν το 60% του συνόλου ενώ το 2020 ξεπέρασαν 

τα 156 δις ευρώ. Από το 2020, το Ην. Βασίλειο δεν θεωρείται κ-μ της Ε.Ε. και για το 

λόγο αυτό, κατέχει τη δεύτερη θέση μετά την Ε.Ε. σε εξαγωγές, οι οποίες, όμως, 

σημείωσαν πτώση 14,5%. Δεν είναι γνωστές, ακόμη, πλήρως οι συνέπειες της 

αποχώρησης για την Ισπανία, αφού οι εξαγωγές προς τη γείτονα χώρα ξεπερνούν τα 

17 δις ευρώ. Σημαντική είναι η άνοδος που σημειώνεται στις εξαγωγές προς την Κίνα, 

η οποία ξεπέρασε το 20%, ενώ τα 8,2 δις ευρώ προϊόντων αποτέλεσαν το 3% του 

συνόλου των εξαγωγών.  

Μεγάλη μείωση παρατηρήθηκε στις ισπανικές εξαγωγές προς το Μεξικό καθώς και 

στην Ελλάδα. 

Η θέση της Ελλάδος είναι η 22η, με εξαγωγές προς τη χώρα, συνολικής αξίας 1,89 δις 

ευρώ, καταλαμβάνοντας μικρό μερίδιο της τάξης του 0,72%, επί του συνόλου των 

εξαγωγών της Ισπανίας.  

Πίνακας 5β: 10 Σημαντικότεροι προορισμοί εξαγωγών Ισπανίας στην ΕΕ για το 
2020 

Κατάταξη Χώρα 
Αξία εξαγωγών  
(σε χιλ. ευρώ) 

% στο σύνολο 
Μεταβολή μεταξύ 

2 τελευταίων 
χρόνων 

1 Γαλλία 42.177.220 16,15% -4,46% 

2 Γερμανία 29.567.072 11,32% -5,33% 

3 Ιταλία 20.471.987 7,84% -12,65% 

4 Πορτογαλία 19.790.941 7,58% -10,66% 

7 Ολλανδία 9.080.984 3,48% -8,73% 

10 Βέλγιο 7.256.643 2,78% -11,82% 

11 Πολωνία 5.991.228 2,29% -3,25% 

16 Σουηδία 2.458.690 0,94% +4,06% 

17 Τσεχία 2.415.914 0,93% -4,79% 

19 Αυστρία 2.212.499 0,85% -6,17% 

22 Ελλάδα 1.890.410 0,72% -25,18% 
Πηγή: Τελωνεία Ισπανίας, DataComex 

Το 59,8% των συνολικών εξαγωγών της Ισπανίας προορίζεται για την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Η γείτονα χώρα Γαλλία είναι, με διαφορά, ο μεγαλύτερος αποδέκτης των 

ισπανικών προϊόντων, ενώ για το 2020 η πτώση αυτών ήταν σχετικά μικρή, της τάξεως 

του 4,5%. Την τετράδα των πρώτων θέσεων κλείνουν οι Γερμανία, Ιταλία και 

Πορτογαλία, με τις εξαγωγές προς τις δύο τελευταίες να μειώνονται σε ποσοστό 12% 

και 10% αντίστοιχα. Μεταξύ των σημαντικότερων ευρωπαϊκών κρατών, μόνον οι 

εξαγωγές προς τη Σουηδία σημείωσαν αύξηση.  

Η Ελλάδα αποτελεί το δωδέκατο μεγαλύτερο προορισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

ενώ το ποσοστό της σε σχέση με το σύνολο των εξαγωγών στην Ε.Ε. είναι 1,21%. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι εισαγωγές ισπανικών προϊόντων στη χώρα μας, το 2020, 

έφθασαν τα 1,69 δις ευρώ. 
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Πίνακας 6α: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές Ισπανίας εκτός Ε.Ε. και η θέση 
της Ελλάδας για το 2020 

Κατάταξη Χώρα 
Αξία εξαγωγών 

(σε ευρώ) 
% στο 

σύνολο 
Μεταβολή μεταξύ 2 
τελευταίων χρόνων 

1 Ε.Ε.  139.236.263 50,71% -12,09% 

2 Κίνα 29.333.255 10,68% +0,65% 

5 Η.Π.Α. 14.051.802 5,12% -8,97% 

8 
Ην. 
Βασίλειο 

9.365.843 3,41% -20,02% 

10 Μαρόκο 6.363.424 2,32% -8,60% 

11 Τουρκία 6.314.263 2,30% -16,53% 

13 Νιγηρία 3.887.366 1,42% -32,24% 

14 Ελβετία 3.836.684 1,40% +4,50% 

16 Βραζιλία 3.515.427 1,28% -8,00% 

17 Μεξικό 3.458.834 1,26% -24,95% 

48 Ελλάδα 762.003 0,28% +13,69% 
Πηγή: Τελωνεία Ισπανίας, DataComex 

Ο μεγαλύτερος προμηθευτής για την Ισπανία είναι οι χώρες της Ε.Ε., οι οποίες 

τροφοδοτούν την ισπανική αγορά με ποσοστό 50,71% επί του συνόλου, περί τα 139 

δις ευρώ. Από τις τρίτες χώρες, μεγαλύτερο προμηθευτή αποτελεί η Κίνα, η οποία 

συνέχισε να αυξάνει τις εξαγωγές της προς τη χώρα της Ιβηρικής, δίνοντας προϊόντα 

αξίας 29,3 δις ευρώ. Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά οι Η.Π.Α., των οποίων οι 

εισαγωγές αποτελούν το 5,12% του συνόλου, παρουσιάζοντας ετήσια μείωση 8,97 

μονάδων.   

Σύμφωνα με τα στοιχεία της βάσης δεδομένων του ισπανικού Υπουργείου 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού DataComex, η Ελλάδα ήταν από τις λίγες 

χώρες, οι οποίες αύξησαν τις εξαγωγές τους προς την Ισπανία και μάλιστα σε 

ποσοστό 13,69%, κατατάσσοντας τη χώρα μας μεταξύ των χωρών που 

σημείωσαν τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο. Μάλιστα, η Ελλάδα σκαρφάλωσε δέκα 

θέσεις και είναι ο 48ος προμηθευτής της Ισπανίας από τον 58ο που ήταν το 2019. 

Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία διαφέρουν σημαντικά με αυτά της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία 

υπολογίζει εξαγωγές προς την Ισπανία συνολικής αξίας μεγαλύτερης του 1,1 δις ευρώ. 

Πίνακας 6β: 10 Σημαντικότεροι προμηθευτές Ισπανίας στην Ε.Ε. και η θέση της 
Ελλάδας για το 2020 

Κατάταξη Χώρα 
Αξία εξαγωγών  

(σε ευρώ) 
% στο 

σύνολο 

Μεταβολή 
μεταξύ 2 

τελευταίων 
χρόνων 

1 Γερμανία 34.148.039 12,44% -14,34% 

3 Γαλλία 28.522.238 10,39% -14,91% 

4 Ιταλία 17.803.189 6,48% -14,10% 

6 Ολλανδία 12.623.620 4,60% -9,77% 

7 Πορτογαλία 10.746.012 3,91% -6,36% 

9 Βέλγιο 6.916.869 2,52% -7,23% 
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12 Πολωνία 5.608.668 2,04% -3,57% 

15 Τσεχία 3.661.309 1,33% -15,93% 

21 Ιρλανδία 2.760.659 1,01% +0,21% 

22 Σουηδία 2.665.736 0,97% -3,10% 

48 Ελλάδα 762.003 0,28% +13,69% 
Πηγή: Τελωνεία Ισπανίας, DataComex 

Δεσπόζουσα θέση στην κατάταξη των σημαντικότερων προμηθευτών της Ισπανίας 

κατέχει η Γερμανία με το ποσοστό της να φτάνει το 12,44% των συνολικών εισαγωγών 

της χώρας και την αξία να μειώνεται κατά 14,3% σε σχέση με το 2019. Δεύτερη έρχεται 

η Γαλλία, από την οποία η Ισπανία εισήγαγε 15% λιγότερο από ό,τι το 2019, με τη 

συνολική αξία να βρίσκεται στα 28,5 δις ευρώ, αποτελώντας το 10,4% του συνόλου 

των εισαγωγών. Μεγάλο μερίδιο καταλαμβάνει και η Ιταλία με τις εξαγωγές της προς 

την  Ισπανία να αποτελούν το 6,5% του συνόλου. 

Η Ελλάδα αποτελεί τον 16ο προμηθευτή μεταξύ των κ-μ της Ε.Ε. 

1.1.3.2 Εμπόριο υπηρεσιών 

Πίνακας 7: Εισπράξεις Ισπανίας 

 
2018 2019 

Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες 
Αξία  

(σε εκ. ευρώ) 
% στο 

σύνολο 
Αξία  

(σε εκ. ευρώ) 
% στο 

σύνολο 
 

Μεταφορές  15.179 11,50% 16.723 11,91% +10,17% 

Ταξιδιωτικό 69.168 52,38% 71.202 50,69% +2,94% 

Επιχειρηματικά 3.794 2,87% 4.289 3,05% +13,05% 

Προσωπικά 65.374 49,51% 66.913 47,64% +2,35% 

Κατασκευές 1.242 0,94% 1.127 0,80% -9,26% 

Ασφάλειες 797 0,60% 1.126 0,80% +41,28% 

Χρηματοοικονομικά 3.330 2,52% 3.438 2,45% +3,24% 

Χρεώσεις πνευματικών δικαιωμάτων 2.148 1,63% 3.059 2,18% +42,41% 

Τηλεπικοινωνίες και πληροφορική  12.200 9,24% 13.410 9,55% +9,92% 

Τηλεπικοινωνίες 2.148 1,63% 3.059 2,18% +42,41% 

Πληροφορική 10.388 7,87% 11.572 8,24% +11,40% 

Άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες 21.616 16,37% 23.555 16,77% +8,97% 

Έρευνα και Ανάπτυξη 2.998 2,27% 2.802 1,99% -6,54% 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 7.242 5,48% 7.859 5,59% +8,52% 

Νομικές, Λογιστικές και Λοιπές 
υπηρεσίες 

4.253 3,22% 4.868 3,47% +14,46% 

Διαφήμιση και Μάρκετινγκ 2.989 2,26% 2.991 2,13% +0,07% 

Τεχνικές και Εμπορικές Υπηρεσίες 12.875 9,75% 14.295 10,18% +11,03% 

ΣΥΝΟΛΟ 132.046   140.469  +6,38% 
Πηγή: ΟΟΣΑ 

 

Οι σημαντικότερες εισπράξεις της Ισπανίας προέρχονται από το Ταξιδιωτικό, αφού 

αποτελούν το 52,38% του συνόλου, εξαιτίας του τουρισμού, ενώ τα προσωπικά ταξίδια 

αφορούν το ήμισυ των υπηρεσιών. Κατά το 2019 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
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στις εισπράξεις από τηλεπικοινωνίες, πνευματικά δικαιώματα και ασφάλειες. Πτώση 

παρατηρήθηκε στις κατασκευές.  

Πίνακας 8: Πληρωμές Ισπανίας 

 2018 2019 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες  Αξία  
(σε εκ. ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

Αξία  
(σε εκ. ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

 

Μεταφορές  10.569 15,19% 11.068  14,46% +4,72% 

Ταξιδιωτικό 22.395 32,18% 24.932  32,58% +11,33% 

Κατασκευές 100 0,14% 107  0,14% +7,00% 

Ασφάλειες 1.472 2,12% 1.551  2,03% +5,37% 

Χρηματοοικονομικά 2.932 4,21% 2.582  3,37% -11,94% 

Χρεώσεις πνευματικών δικαιωμάτων 5.632 8,09% 6.110  7,98% +8,49% 

Τηλεπικοινωνίες και πληροφορική  6.633 9,53% 7.271  9,50% +9,62% 

Τηλεπικοινωνίες 1.930  2,77% 1.771  2,31% -8,24% 

Πληροφορική 4.703  6,76% 5.501  7,19% +16,97% 

Άλλες επιχειρηματικές υπηρεσίες 17.182  24,69% 19.834  25,92% +15,43% 

Έρευνα και Ανάπτυξη 926  1,33% 941  1,23% +1,62% 

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής 5.431  7,80% 6.197  8,10% +14,10% 

Νομικές, Λογιστικές και Λοιπές 
υπηρεσίες 

2.473  3,55% 2.977  3,89% +20,38% 

Διαφήμιση και Μάρκετινγκ 2.958  4,25% 3.220  4,21% +8,86% 

Τεχνικές και Εμπορικές Υπηρεσίες 10.825  15,55% 12.696  16,59% +17,28% 

ΣΥΝΟΛΟ 69.593   76.534   +9,97% 
Πηγή: ΟΟΣΑ 

Σημαντικό μερίδιο των πληρωμών της Ισπανίας έχει το Ταξιδιωτικό, αφού αποτελεί το 

ένα τρίτο του συνόλου των υπηρεσιών που αγοράστηκαν κατά το 2019. Σημαντικές 

είναι και οι μεταφορές.  

1.1.4 Επενδύσεις 

Πίνακας 9: Επενδύσεις από και προς την Ισπανία 

 2015 2016 2017 2018 2019* 

ΞΑΕ (συνολικά κεφάλαια – απόθεμα 
τέλος έτους αναφοράς) σε εκ. ευρώ 

423.039,4 469.886,5 485.633,9 423.039,4 659.000* 

Άμεσες επενδύσεις της χώρας στο 
εξωτερικό (συνολικά κεφάλαια – 
απόθεμα τέλος έτους αναφοράς) σε 
εκ. ευρώ 

453.436,8 387.978 409.376,3 453.436,8 562.900* 

Πηγή: DataInvex 

*Πηγή: ICEX σε δολάρια Η.Π.Α. 

 

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Προώθησης Εξαγωγών και Προσέλκυσης Επενδύσεων 

της Ισπανίας, ICEX, το 2019, το απόθεμα των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην 

Ισπανία έφθασε τα 659 δις δολάρια Η.Π.Α., εμφανώς αυξημένο από το 450 δις ευρώ 

το 2017.  
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Αύξηση παρατηρείται και στις ισπανικές επενδύσεις στο εξωτερικό, το απόθεμα των 

οποίων φθάνει τα 562,9 δις δολάρια Η.Π.Α. το 2019. 

1.2 Στοιχεία οικονομίας της διοικητικής διαίρεσης της Ισπανίας 

 
Διοικητικά, η Ισπανία είναι οργανωμένη σε 17 Αυτόνομες Κοινότητες (Αυτονομίες), η 

καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει μία ή περισσότερες επαρχίες (συνολικά 50), 

καθώς και τις αυτόνομες πόλεις της Θέουτα και της Μελίγια στη Βόρεια Αφρική. Κάθε 

Αυτόνομη Κοινότητα ασκεί τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί από το Σύνταγμα, ως 

ορίζεται στο "καταστατικό αυτονομίας” της. Οι 17 Κοινότητες διαθέτουν ένα βαθμό 

οικονομικής αυτονομίας, ενώ λαμβάνουν επίσης επιχορηγήσεις από το γενικό 

προϋπολογισμό του κράτους.  

Οι ισχυρότερες οικονομικά Κοινότητες της Ισπανίας είναι η Κοινότητα της Μαδρίτης και 

η Κοινότητα της Καταλονίας. Αυτές οι δύο κοινότητες αντιπροσωπεύουν το 38% του 

συνολικού ΑΕΠ της χώρας, καθώς επίσης δέχονται και τις περισσότερες ξένες 

επενδύσεις. Στην τρίτη θέση, όσον αφορά το παραγόμενο προϊόν, βρίσκεται η 

Κοινότητα της Ανδαλουσίας, η οποία, όμως, βρίσκεται στη τρίτη από το τέλος θέση, 

όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Το μεγαλύτερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι της 

Κοινότητας της Μαδρίτης, ακολουθούμενο από την Κοινότητα των Βάσκων και την 

Κοινότητα της Ναβάρα. Τέλος, πάνω από το μέσο όρο του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η Κοινότητα της Καταλονίας. 

1.3 Οικονομικές προβλέψεις 2021 

 
Ιδιαίτερα κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας, η Ισπανία ήταν η χώρα που είχε πληγεί 

περισσότερο από κάθε άλλη στην Ευρώπη από την πανδημία. Πέραν του υψηλού 

αριθμού κρουσμάτων και αποθανόντων της, η Ισπανία πλήγηκε σε μεγάλο βαθμό και 

οικονομικά, καθώς το ΑΕΠ της συρρικνώθηκε κατά 11%. Με το εκ νέου άνοιγμα του 

εμπορίου και της ελεύθερης κυκλοφορίας των ατόμων, παρά τη μειωμένη τουριστική 

κίνηση, η οικονομία της Ισπανίας ξεκίνησε να ορθοποδεί, ενώ, παρά τους 

περιορισμούς των τελευταίων μηνών του έτους, το τελευταίο τρίμηνο του 2020 η 

οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,4% σε τριμηνιαία βάση, αφού οι επιχειρήσεις 

προσαρμόστηκαν περισσότερο στη νέα κανονικότητα και η συγκεκριμένη περίοδος 

συνέπεσε με την εορτή των Χριστουγέννων.  

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, τα κρούσματα ξεκίνησαν να αυξάνονται, 

δημιουργώντας το τρίτο κύμα της πανδημίας στη χώρα. Πέραν αυτού, το κύμα 

κακοκαιρίας «Φιλομένα» που διαπέρασε τη Μαδρίτη και άλλες περιοχές της Ισπανίας, 

επηρέασε, για περίπου μία εβδομάδα, την επιχειρηματική δραστηριότητα. Επομένως, 

κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους παρατηρήθηκε μικρότερη οικονομική δραστηριότητα 

από το προβλεπόμενο, αφού πολλές Κοινότητες της χώρας εφάρμοσαν εκ νέου 

περιορισμούς κυκλοφορίας και διατήρησαν κλειστή την εστίαση και το λιανικό εμπόριο. 

Ως αποτέλεσμα, οι προβλέψεις για την πορεία της Ισπανικής οικονομίας 

παρουσιάζονται μειωμένες σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου 2020.  
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Η τωρινή κατάσταση της οικονομίας της Ισπανίας, όπως και της πλειοψηφίας των 

χωρών, χαρακτηρίζεται από ισχυρή αβεβαιότητα, με την πορεία της να επηρεάζεται 

από ένα μεγάλο σύνολο παραγόντων, τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στην 

κατάσταση, που θα επικρατήσει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κράτη ανά την υφήλιο. 

Χαρακτηριστικό ρόλο θα διαδραματίσει η πορεία εμβολιασμού του πληθυσμού, καθώς 

η Ισπανία και γενικότερα η Ευρώπη, αποδεικνύονται βραδυκίνητες στο συγκεκριμένο 

σημείο. Παράλληλα, όσο δεν επιτυγχάνεται υψηλός βαθμός ανοσίας μεταξύ των 

πολιτών, η πορεία της πανδημίας θα καθορίσει με τον δικό της τρόπο τον ρυθμό 

ανάπτυξης της οικονομίας. Το τέταρτο κύμα μπορεί να μειώσει την ανάκαμψη 

περισσότερο από το προβλεπόμενο, εξαρτωμένου του επιπέδου κρουσμάτων ανά την 

επικράτεια.  

Η Τράπεζα της Ισπανίας, στις τελευταίες εκτιμήσεις της για την ισπανική οικονομία, 

αναθεώρησε προς τα κάτω, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις του Δεκεμβρίου 2020, τις 

προβλέψεις για το 2021, εξαιτίας της αρνητικής επίδρασης του τρίτου κύματος της 

πανδημίας στην αρχή του έτους, που επηρέασαν, επί το πλείστο, τους τομείς του 

τουρισμού, των μεταφορών και της εστίασης. Η Κεντρική Τράπεζα, στις εκτιμήσεις της, 

εξετάζει τρία πιθανά σενάρια, το κεντρικό καθώς και ένα πιο απαισιόδοξο και ένα πιο 

αισιόδοξο σενάριο. Η ανάλυση γίνεται με βάση την εξέλιξη της πανδημίας και τις 

επιπτώσεις της κρίσης που έχει επιφέρει. Στο κεντρικό σενάριο, προβλέπεται ότι θα 

υπάρξουν κύματα της πανδημίας σε παρόμοιο βαθμό με το κύμα που παρουσιάστηκε 

το πρώτο τρίμηνο του 2021, επιβάλλοντας τη συνέχιση εφαρμογής μέτρων από τις 

Αυτόνομες Κοινότητες και την Κεντρική Κυβέρνηση. Παράλληλα, υπολογίζεται ότι στα 

τέλη του έτους, ο αριθμός των εμβολιασμένων θα επιτρέψει τη σταδιακή άρση των 

μέτρων περιορισμού που έχουν εφαρμοστεί. Αναφορικά με τις επιπτώσεις της κρίσης 

της πανδημίας, υπολογίζονται κυρίως ο αριθμός των επιχειρήσεων που θα αναγκαστεί 

να ανακηρύξει πτώχευση, ο αριθμός των ανέργων, η ικανότητα αποπληρωμής 

δανείων από επιχειρήσεις και νοικοκυριά καθώς και η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην 

Ισπανία και στις υπόλοιπες χώρες, η οποία θα καθορίσει τη δαπάνη και τις επενδύσεις. 

Στο κεντρικό σενάριο, η αποταμίευση μειώνεται σταδιακά τα επόμενα τρία έτη, όμως 

παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από τα επίπεδο της, προ-πανδημίας, εποχής. 

Επίσης, στο ίδιο σενάριο, υπολογίζεται ότι η τουριστική κίνηση δεν θα επιστρέψει στα, 

προ-κρίσεως, επίπεδα έως και το 2023. 

Στο κεντρικό σενάριο, η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 6% για το 2021, η οποία θα 

προέλθει, κατά βάση, κατά το δεύτερο εξάμηνο, όταν θα έχει επιτευχθεί μεγαλύτερη 

ανοσία στον πληθυσμό, ενώ θα έχουν αρχίσει να παρατηρούνται και τα αποτελέσματα 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων Next Generation EU. Η αυξημένη ανάπτυξη του δεύτερου 

τριμήνου θα ωθήσει στην περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας κατά 5,3% το 2022, ενώ 

το 2023, η οικονομία θα έχει επιστρέψει στα, προ κρίσεως, επίπεδα, με την ανάπτυξη 

να υπολογίζεται στο 1,7%. Η ανάπτυξη για το 2021, σύμφωνα με το αισιόδοξο και 

απαισιόδοξο σενάριο, είναι 7,5% και 3,2% αντίστοιχα, ενώ για τα δύο επόμενα έτη το 

αισιόδοξο σενάριο παρουσιάζει παρόμοια ποσοστά με το κεντρικό, 5,5% και 1,6, ενώ 

το απαισιόδοξο κάνει λόγο για ανάπτυξη, ύψους 4,6% και 2,2% το 2022 και 2023, 

αντίστοιχα.  
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Η υψηλή ανεργία είναι ένα μακροχρόνιο πρόβλημα της ισπανικής οικονομίας, το οποίο 

οξύνθηκε, εξαιτίας της πανδημίας. Η δυνατότητα αναστολής συμβάσεων εργασίας 

(ERTE) που δόθηκε στις επιχειρήσεις, προκειμένου να μην προβούν σε απολύσεις 

εργαζομένων, έχει εξασφαλίσει ένα αρκετά μικρότερο αριθμό ανέργων. Ωστόσο, η 

ανεργία αναμένεται να αυξηθεί στο 17% το 2021, σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο και 

να μειωθεί στο 14,1% το 2023. Αντίστοιχα, οι ώρες εργασίας προβλέπεται να αυξηθούν 

κατά 7,5% για το έτος, με την αύξηση να προέρχεται, κατά βάση, από την 

εντατικοποίηση της εργασίας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Το αισιόδοξο 

σενάριο προβλέπει η ανεργία να έχει μειωθεί στο 12,8% το 2023, μακριά από το 16,1% 

του απαισιόδοξου σεναρίου. 

Σύμφωνα με το κεντρικό σενάριο, η ιδιωτική δαπάνη θα αυξηθεί κατά 8,8% ενώ ο 

πληθωρισμός θα φθάσει το 1,4%. Αφαιρώντας τις τιμές της ενέργειας και των 

τροφίμων, ο πληθωρισμός αναμένεται στο 0,5%. Το δημόσιο χρέος θα παραμείνει σε 

υψηλά επίπεδα, καθώς σε όλα τα σενάρια, οι προβλέψεις ξεπερνούν το 100% του ΑΕΠ 

για την επόμενη τριετία. Στο κεντρικό σενάριο, το 2021 το χρέος βρίσκεται στο 117,9% 

έναντι 115,4% και 122,6% έναντι των άλλων δύο σεναρίων. 

Τέλος, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών υπολογίζονται να σημειώσουν άνοδο 

11,1% για το 2021, με την αύξησή τους να συνεχίζεται, με μικρότερο βαθμό και τα 

επόμενα δύο έτη με 8,2% και 5,3%. Μεγαλύτερη αναμένεται να είναι η αύξηση των 

εισαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, αφού για το 2021 η αύξηση υπολογίζεται στο 

12,4% και σε 7,2% και 4,5% τα επόμενα δύο έτη.  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις χειμερινές εκτιμήσεις της, υπολογίζει ότι ο ρυθμός 

αύξησης της ισπανικής οικονομίας θα είναι 5,6% και 5,3% και πληθωρισμό 0,8% και 

1,1% το 2021 και 2022 αντίστοιχα.  

1.4 Οικονομικές σχέσεις Ισπανίας 

 
Η Ισπανία έχει την 14η σε μέγεθος οικονομία παγκοσμίως για το 2020. Παρά την κρίση 

του 2008 και την ύφεση που την ακολούθησε, η ισπανική οικονομία παραμένει 

ανεπτυγμένη, διαφοροποιημένη και ανταγωνιστική. Κύρια χαρακτηριστικά που της 

προσδίδουν δυναμικότητα και την καθιστούν, σε μόνιμη βάση, ενδιαφέρουσα αγορά 

στόχο είναι: το μέγεθος της αγοράς, ο υψηλός βαθμός οικονομικής ελευθερίας, η 

παρουσία ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, τα υψηλά καταναλωτικά πρότυπα, η 

προσέλκυση μεγάλου αριθμού τουριστών, η ιδιότητά της ως πύλης εισόδου για την 

Λατινική Αμερική, η ποιότητα εξειδικευμένων προμηθευτών και το ανεπτυγμένο δίκτυο 

υποδομών. 

1.4.1 Ισπανία –  ΠΟΕ 

Η Ισπανία είναι μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου από την 1η Ιανουαρίου 

1995 και μέλος της ΓΣΔΕ από τις 29 Αυγούστου 1963. 

1.4.2 Ισπανία – Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η Ισπανία αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 1986 ενώ 

ανήκει στο Χώρο του Σένγκεν από τις 26 Μαρτίου 1995 και αποτελεί μέλος της Ζώνης 
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του Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 1999. Η Ισπανία επίσης συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο με 54 μέλη και εκπροσωπείται στο Συμβούλιο της Ευρώπης από 

εκπροσώπους της κυβέρνησης, σύμφωνα με το εκάστοτε θέμα που προκύπτει. Ακόμη, 

η Ισπανία έχει αναλάβει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα εξής 4 

εξάμηνα έως σήμερα: Ιανουάριος - Ιούνιος 1989, Ιούλιος – Δεκέμβριος 1995, 

Ιανουάριος – Ιούνιος 2002, Ιανουάριος – Ιούνιος  2010. Ο Ύπατος Εκπρόσωπος της 

για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

είναι ο κ. Ζοζέπ Μπορέλ, πρώην Υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας. Επιπλέον 

συμμετέχει με 21 εκπροσώπους στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και με 20 

εκπροσώπους στην Επιτροπή των Περιφερειών. Τέλος, η Ισπανία επικοινωνεί με τα 

υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω των μόνιμων 

εκπροσώπων της χώρας στις Βρυξέλλες. 

1.4.3 Συμμετοχή σε περιφερειακές οικονομικές / τελωνειακές Ενώσεις 

Οι εμπορικές σχέσεις της Ισπανίας διέπονται από τις ισχύουσες εμπορικές συμφωνίες 

που διατηρεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλες τις χώρες εκτός της ΕΕ. 

1.4.4 Συμμετοχή σε διεθνή φόρα και ομάδες χωρών 

Η Ισπανία μετέχει ως μέλος στους περισσότερους διεθνείς οργανισμούς. Ειδικότερα, 

όσον αφορά εκείνους με οικονομικό αντικείμενο, σημειώνονται ενδεικτικά: Asian 

Development Bank, African Development Bank, Banco Centroamericano de 

Integracion Economica, Bank of International Settlements, EBRD, EIB, European 

Space Agency, Food and Agriculture Organization, Inter-American Development 

Bank, IAEA, IBRD, ICAO, IDA, International Energy Agency, IFAD, IFC, ILO, IMF, 

International Maritime Organization, International Mobile Satellite Organization, 

International Organization for Migration, International Telecommunication Union, 

MIGA, OECD, Paris Club, Permanent Court of Arbitration, UN, UNCTAD, UNESCO, 

UNIDO, World Tourism Organization, World Customs Organization, World Intellectual 

Property Organization, World Trade Organization. 

2 Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ισπανίας 

2.1 Διμερές εμπόριο 

 

Επισημαίνεται ότι παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ των στοιχείων που προσφέρει η 

ΕΛΣΤΑΤ και των στοιχείων που προσφέρει το Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίας και 

Τουρισμού, μέσω της βάσης δεδομένων DataComex.  

Η Ισπανία, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, κατατάσσεται στη δέκατη θέση 

μεταξύ των χωρών αποδεκτών των ελληνικών προϊόντων με ποσοστό συμμετοχής 

2,47% επί του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών. Παράλληλα, αποτελεί τον όγδοο σε 

σειρά προμηθευτή αγαθών της Ελλάδας, με ποσοστό 3,75%, επί του συνόλου των 

αγαθών.  
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Αντίθετα, η Ελλάδα καταλαμβάνει μικρό μερίδιο τόσο στις εξαγωγές της Ισπανίας όσο 

και στις εισαγωγές της, με τα ποσοστά να είναι 0,24% και 0,84% επί του συνόλου 

αντίστοιχα.  

 

2.1.1 Εμπόριο αγαθών 

Πίνακας 10: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ισπανίας 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Εξαγωγές αγαθών (αξία σε εκ. ευρώ) 703,90 703,24 1.106,19 1.117,31 1.138,47 

Εισαγωγές αγαθών  
(αξία σε εκ. ευρώ) 

1.634,0 1.775,1 2.045,87 2.064,77 1.690,08 

Εμπορικό ισοζύγιο  
(αξία σε εκ. ευρώ) 

-703,73 -1.071,86 -939,68 -947,46 -551,61 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ  

Παρατηρούνται διαφορές στα στατιστικά της ΕΛΣΤΑΤ και των τελωνείων της Ισπανίας. 

 

Ο όγκος εμπορίου μεταξύ της Ελλάδας και της Ισπανίας μειώθηκε στα 2,8 δις ευρώ. Η 

μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εισαγωγών ισπανικών προϊόντων. Οι εξαγωγές 

παρουσίασαν νέο ιστορικό υψηλό, ξεπερνώντας τα 1,38 δις ευρώ. Αντιθέτως, οι 

εισαγωγές από την Ισπανία μειώθηκαν στα επίπεδα του 2016, στα 1,69 δις ευρώ. 

Επομένως, το εμπορικό ισοζύγιο συνέχισε να είναι ελλειμματικό για την ελληνική 

πλευρά, παρουσιάζοντας, ωστόσο, μείωση 41,8%, στα 551,6 εκ. ευρώ.  

Πίνακας 11: Ελληνικές εξαγωγές στην Ισπανία – μεγάλες κατηγορίες 

 
2019 2020 

Μεταβολή 
στην αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία  

(ευρώ) 

% στο 

σύνολο 
Αξία 

 (ευρώ) 
% στο 

σύνολο 
 

[84] Μηχανήματα 235.253.244 21,06% 211.038.633 18,53% -10,29% 

[03] Ιχθυηρά 116.727.945 10,45% 175.527.794 15,41% +50,37% 

[30] Φαρμακευτικά 
Προϊόντα 

94.435.959 8,45% 124.734.728 10,95% +32,08% 

[27] Ορυκτά Καύσιμα  173.781.753 15,55% 103.704.837 9,10% -40,32% 

[39] Πλαστικά 
Προϊόντα  

43.189.846 3,87% 43.684.652 3,84% +1,15% 

[08] Καρποί και 
Φρούτα  

25.152.388 2,25% 43.667.722 3,83% +73,61% 

[76] Αλουμίνιο και 
προϊόντα 

33.649.886 3,01% 39.987.588 3,51% +18,83% 

[74] Χαλκός και 
προϊόντα χαλκού 

39.108.324 3,50% 35.745.035 3,14% -8,60% 

[96] Διάφορα 
βιομηχανικά είδη  

28.976.278 2,59% 34.688.560 3,05% +19,71% 

[99] Εφοδιασμοί, 
Εμπιστευτικά 

25.503.173 2,28% 32.439.161 2,85% +27,20% 

[61] Πλεκτά Ενδύματα 32.759.140 2,93% 19.767.087 1,74% -39,66% 
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[26] Μεταλλεύματα 13.344.293 1,19% 18.593.401 1,63% +39,34% 

[64] Υποδήματα 27.606.098 2,47% 18.409.890 1,62% -33,31% 

[85] Μηχανές, 
συσκευές 

11.391.627 1,02% 18.235.323 1,60% +60,08% 

[62] Ενδύματα, πλην 
πλεκτών 

25.048.497 2,24% 16.273.849 
1,43% 

-35,03% 

Λοιπές Κατηγορίες 191.386.230 17,13% 202.567.789 17,78% +5,84% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Κυρίαρχη θέση στον κατάλογο των ελληνικών εξαγωγών στην Ισπανία κατέχουν και 

για το 2020 τα Μηχανήματα [84], καταλαμβάνοντας το 18,5% της αξίας του συνόλου 

των εξαγωγών, μειωμένα, όμως, κατά 10,3%.  

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η κατηγορία 03, Ιχθυηρά, η οποία σημείωσε αύξηση 

εξαγωγών κατά 50,4%. Παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας στο παγκόσμιο εμπόριο, 

οι περισσότερες κύριες κατηγορίες προϊόντων από Ελλάδα προς Ισπανία σημείωσαν 

άνοδο. Αξιοσημείωτη αύξηση σημειώθηκε στην κατηγορία Φρούτα [08], αφού οι 

εξαγωγές αυτών αυξήθηκαν κατά 18,5 εκ. ευρώ. Μεγάλη ποσοστιαία αύξηση 

σημείωσαν και οι Μηχανές, συσκευές [85] της τάξης του 60%.  

Αντίθετα, η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις κατηγορίες Ορυκτά καύσιμα [27] 

καθώς και στα είδη ρούχων.  

Πίνακας 12: Ελληνικές εξαγωγές στην Ισπανία – κυριότερα προϊόντα 

 

2019 2020 
Μεταβολή 

στην Αξία 

8ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία 
(σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

Αξία 
(σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

 

[8471] Μηχανές 
επεξεργασίας δεδομένων 

214.717.123 19,37% 192.688.970 17,02% -10,26% 

[0302] Ψάρια, βρώσιμα, 
νωπά ή διατηρημένα με 
απλή ψύξη  

99.204.155 8,95% 160.465.517 14,17% +61,75% 

[3004] Φάρμακα που 
αποτελούνται από 
προϊόντα αναμειγμένα ή 
μη αναμειγμένα, 
παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς 
σκοπούς, με μορφή 
δόσεων ή είναι 
συσκευασμένα για 
λιανική 

93.626.822 8,45% 123.473.237 10,91% +31,88% 

[2710] Λάδια από 
πετρέλαιο ή από 
ασφαλτούχα ορυκτά 

154.510.494 13,94% 87.302.032 7,71% -43,50% 
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(εκτός από ακατέργαστα 
λάδια). Παρασκευάσματα 
περιεκτικότητας κατά 
βάρος >= 70% σε λάδια 
από πετρέλαιο ή σε 
ασφαλτούχα ορυκτά και 
στα οποία τα λάδια αυτά 
αποτελούν το βασικό 
συστατικό, π.δ.κ.α. 

[7411] Σωλήνες από 
χαλκό 

38.355.144 3,46% 35.677.290 3,15% -6,98% 

[9619] Σερβιέτες και 
ταμπόν υγείας, πάνες για 
βρέφη και παρόμοια είδη 
υγιεινής  

28.357.852 2,56% 33.846.182 2,99% +19,35% 

[99SS] λοιπά προϊόντα 
24.258 0,00% 32.268.972 2,85% 

+132924,0
4% 

[0810] Φράουλες, 
σμέουρα, βατόμουρα, 
φραγκοστάφυλα κάθε 
είδους, λαγοκέρασα και 
άλλοι καρποί και φρούτα 
βρώσιμα, νωπά   

18.442.730 1,66% 29.211.254 2,58% +58,39% 

[7606] Ελάσματα και 
ταινίες, από αργίλιο, με 
πάχος > 0,2 mm (εκτός 
από ανεπτυγμένα 
ελάσματα και ταινίες) 

16.247.185 1,47% 25.031.535 2,21% +54,07% 

[2608] Μεταλλεύματα 
ψευδαργύρου και τα 
εμπλουτισμένα από αυτά 

13.344.293 1,20% 18.593.401 1,64% +39,34% 

[2713] Οπτάνθρακας 
(κοκ) από πετρέλαιο, 
άσφαλτος από πετρέλαιο 
και άλλα υπολείμματα 
των λαδιών πετρελαίου ή 
των ασφαλτούχων 
ορυκτών 

19.089.779 1,72% 16.203.989 1,43% -15,12% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Μεγάλο μερίδιο επί του συνόλου στις εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ισπανία 

αποτέλεσαν οι Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων [8471] (17% επί του συνόλου) ενώ 

η αύξηση των Ιχθυηρών [0302], κατά 61%, ανέβασε τη συγκεκριμένη κατηγορία στη 

δεύτερη θέση, καταλαμβάνοντας ποσοστό 14% έναντι 8% το 2019. Σημαντική αύξηση 

στο μερίδιό τους παρουσίασαν και τα Φαρμακευτικά προϊόντα [3004] 

Μεγάλη μείωση στην εξαγόμενη αξία σημείωσαν τα πετρελαϊκά προϊόντα [2710], 

εξαιτίας της πτώσης των τιμών.   
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Πίνακας 13: Ελληνικές εισαγωγές από την Ισπανία – μεγάλες κατηγορίες 

 
2019 2020 

Μεταβολή 
στην αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία 
(σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

Αξία 
(σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

 

[87] Οχήματα  164.733.607 7,98% 154.654.710 9,12% -6,12% 

[02] Κρέατα  115.057.282 5,57% 113.714.667 6,71% -1,17% 

[62] Ενδύματα, πλην πλεκτών  190.428.415 9,22% 108.170.913 6,38% -43,20% 

[30] Φαρμακευτικά προϊόντα 86.935.971 4,21% 105.973.595 6,25% +21,90% 

[39] Πλαστικά Προϊόντα 101.582.439 4,92% 93.062.265 5,49% -8,39% 

[61] Ενδύματα πλεκτά 132.703.713 6,43% 82.309.403 4,85% -37,98% 

[84] Μηχανήματα  78.459.901 3,80% 82.250.392 4,85% +4,83% 

[27]  Ορυκτά καύσιμα  164.193.584 7,95% 77.741.337 4,58% -52,65% 

[85] Ηλεκτρικά μηχανήματα 
και εξοπλισμός 

61.643.561 2,99% 77.177.618 4,55% +25,20% 

[29] Οργανικά χημικά  83.372.827 4,04% 62.022.115 3,66% -25,61% 

[74] Χαλκός και προϊόντα  69.631.168 3,37% 60.297.991 3,56% -13,40% 

[38] Διάφορα προϊόντα 
χημικών βιομηχανιών  

46.274.715 2,24% 53.257.480 3,14% +15,09% 

[69] Προϊόντα κεραμικής 45.482.982 2,20% 44.008.228 2,60% -3,24% 

[23] Τροφές 
παρασκευασμένες για ζώα  

29.462.500 1,43% 42.168.697 2,49% +43,13% 

[21] Διάφορα 
παρασκευάσματα διατροφής 

42.933.061 2,08% 37.189.405 2,19% -13,38% 

[03] Ιχθυηρά  56.636.882 2,74% 34.343.014 2,03% -39,36% 

[33] Καλλυντικά  60.472.528 2,93% 33.674.229 1,99% -44,31% 

[19] Παρασκευάσματα με 
βάση άμυλα ή γάλα 

24.172.736 1,17% 30.779.838 1,81% +27,33% 

[64] Υποδήματα 46.578.588 2,26% 30.229.285 1,78% -35,10% 

[48] Χαρτί  35.811.423 1,73% 25.120.169 1,48% -29,85% 

Λοιπές Κατηγορίες 428.203.207 20,74% 347.735.556 20,50% -18,79% 
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Οι μεγαλύτερες εισαγωγές ισπανικών προϊόντων αφορούν τα Οχήματα [87], που παρά 

τη μείωσή τους κατά 6%, αποτέλεσαν το 9% του συνόλου των εισαγωγών από 

Ισπανία. Πολύ μεγάλη μείωση σημειώθηκε στα Ενδύματα [62], αφού το 2019 ήταν η 

κυριότερη κατηγορία εισαγωγών με μερίδιο που ξεπερνούσε το 9%, το οποίο και 

μειώθηκε στο 6,4%. Τα Κρέατα σημείωσαν μικρή πτώση και αποτέλεσαν τη δεύτερη 

σημαντικότερη κατηγορία εισαγωγών. Σημαντική πτώση σημειώθηκε και στις 

υπόλοιπες κατηγορίες ρούχων καθώς και στα Ιχθυηρά [03] και τα Καλλυντικά [33]. 

Οι συνολικές εισαγωγές από την Ισπανία μειώθηκαν, ωστόσο αύξηση παρατηρήθηκε 

σε ορισμένες κατηγορίες και, ιδιαίτερα, στις εισαγωγές Τροφών ζώων [23] που 

ξεπέρασαν τα 42 εκ. ευρώ. 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Avda. Dr. Arce 24-28002, Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 20 

 
 
 

Πίνακας 14: Ελληνικές εισαγωγές από τη Ισπανία – κυριότερα προϊόντα 

 
2019 2020 

Μεταβολή 
στην αξία 

8ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία 
 (σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

Αξία 
 (σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

 

[8703] Επιβατικά αυτοκίνητα  126.590.663 6,42% 120.627.147 7,50% -4,71% 

[3004] Φάρμακα 
παρασκευασμένα για 
θεραπευτικούς ή 
προφυλακτικούς σκοπούς, 
που παρουσιάζονται με μορφή 
δόσεων ή είναι συσκευασμένα 
για λιανική 

70.986.951 3,60% 91.617.625 5,70% +29,06% 

[2710] Λάδια από πετρέλαιο ή 
από ασφαλτούχα ορυκτά 
(εκτός από ακατέργαστα 
λάδια). Παρασκευάσματα 
περιεκτικότητας κατά βάρος 
>= 70% σε λάδια από 
πετρέλαιο ή σε ασφαλτούχα 
ορυκτά και στα οποία τα λάδια 
αυτά αποτελούν το βασικό 
συστατικό, π.δ.κ.α. 

158.387.648 8,04% 75.050.337 4,67% -52,62% 

[0201] Κρέατα βοοειδών, 
νωπά ή διατηρημένα με απλή 
ψύξη 

43.562.996 2,21% 61.280.867 3,81% +40,67% 

[6204] Κουστούμια-ταγιέρ, 
σύνολα, ζακέτες, φορέματα, 
φούστες, φούστες-παντελόνια 
(ζιπ- κιλότ), παντελόνια 
μακριά, φόρμες με τιράντες 
(σαλοπέτ) και παντελόνια 
κοντά (σορτς), για γυναίκες 

81.020.396 4,11% 48.379.305 3,01% -40,29% 

[7403] Χαλκός καθαρισμένος 
και κράματα χαλκού, σε 
ακατέργαστη μορφή  

59562292 3,02% 45.285.180 2,82% -23,97% 

[8502] Συγκροτήματα 
παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος και ηλεκτρικοί 
περιστροφικοί μετατροπείς 

16.616.092 0,84% 38.111.301 2,37% +129,36% 

[3808] Εντομοκτόνα, 
ποντικοφάρμακα, 
μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, 
ανασχετικά της βλάστησης και 
ρυθμιστικά της ανάπτυξης των 
φυτών, απολυμαντικά και 
παρόμοια προϊόντα που 
παρουσιάζονται σε μορφές ή 
συσκευασίες για τη λιανική 

34.046.317 1,73% 37.335.348 2,32% +9,66% 
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πώληση ή ως 
παρασκευάσματα 

[0203] Κρέατα χοιροειδών, 
νωπά, διατηρημένα με απλή 
ψύξη ή κατεψυγμένα 

52.715.635 2,68% 36.687.424 2,28% -30,41% 

[2902] Υδρογονάνθρακες 
κυκλικοί 

48.428.556 2,46% 35.420.988 2,20% -26,86% 

[6907] Πλακάκια και πλάκες 
για επικάλυψη δαπέδου ή 
τοίχου, από κεραμευτικές 
ύλες, μη υαλωμένα, καθώς και 
μη υαλωμένες ψηφίδες, κύβοι 
και παρόμοια είδη για μωσαϊκά  

31.066.192 1,58% 29.064.812 1,81% -6,44% 

[2101] Εκχυλίσματα, 
αποστάγματα και 
συμπυκνώματα καφέ, τσαγιού 
ή ματέ και παρασκευάσματα 
με βάση τα προϊόντα αυτά 

31.803.524 1,61% 28.266.178 1,76% -11,12% 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ 

Η κατηγορία Επιβατικά αυτοκίνητα [8703] βρέθηκε στην κορυφή των εισαγωγών από 

την Ισπανία, σημειώνοντας μείωση ύψους 4,71%. Στη δεύτερη θέση είναι τα Φάρμακα 

[3004], η αξία των εισαγωγών των οποίων αυξήθηκε κατά 30%.   

Σημαντικές πτώσεις σημειώθηκαν σε ενδύματα ενώ αύξηση 40% παρατηρήθηκε στις 

εισαγωγές Βοοειδών κρεάτων [0201]. Ωστόσο, η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στην 

κατηγορία [8502] Συγκροτήματα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. 

2.1.2 Εμπόριο υπηρεσιών 

Πίνακας 15: Ισοζύγιο υπηρεσιών 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Εισπράξεις (αξία σε εκ. ευρώ) 500,1 465,7 570,4 621,0 355,3 

Πληρωμές (αξία σε εκ. ευρώ) 218,4 236,9 289,2 341,8 223,8 

Ισοζύγιο υπηρεσιών 
(αξία σε εκ. ευρώ) 

+281,7 +228,8 +281,2 +279,2 +131,5 

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδας  

 

Αναφορικά με το ισοζύγιο υπηρεσιών, αυτό παραμένει θετικό για την Ελλάδα, αλλά 

μειωμένο. Συγκεκριμένα, οι εισπράξεις μειώθηκαν στα 355,3 εκ. ευρώ για το 2020 και 

οι πληρωμές στα 223,8 εκ. ευρώ.  
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Πίνακας 16: Εισπράξεις της Ελλάδας από την Ισπανία 

 2019 2020 
Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την 
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή 
BPM6 

Αξία 
 (σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

Αξία 
 (σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

 

Μεταφορές 322.300.000 51,90% 237.700.000 66,90% -26,24% 

Ταξιδιωτικό 223.000.000 35,91% 45.000.000 12,67% -79,82% 

Λοιπές επιχειρηματικές 
υπηρεσίες 

75.700.000 12,19% 72.600.000 20,43% -4,09% 

Σύνολο 621.000.000  355.300.000  -42,79% 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Οι εισπράξεις της Ελλάδας από την Ισπανία μειώθηκαν κατά 43% στα 355,3 εκ. ευρώ. 

Παρατηρήθηκε πτώση και στις τρεις κατηγορίες, με τη σημαντικότερη να εμφανίζεται 

στο Ταξιδιωτικό, αφού ήταν της τάξης του 80%, κυρίως εξαιτίας της μειωμένης 

μετακίνησης λόγω της Covid-19. Οι Μεταφορές έφθασαν στα 237,7 εκ. ευρώ ενώ 

Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες εμφάνισαν μικρή πτώση του 4%.  

Παραδοσιακά βέβαια, οι Μεταφορές και το Ταξιδιωτικό έχουν τη μεγαλύτερη συμβολή 

στις εισπράξεις της Ελλάδας. 

Πίνακας 17: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από την Ισπανία 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Αφίξεις από την Ισπανία στην 
Ελλάδα (χιλ. επισκέπτες) 

203,3 164,0 225,7 282,9 74,6 

Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων 0,7% 0,5% 0,68% 0,83% 1,01% 

Μεταβολή +117,1% -19,3% +37,6% +25,34% -73,63% 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

Οι αφίξεις των Ισπανών τουριστών στην Ελλάδα αποτελούν μικρό ποσοστό και, 

συγκεκριμένα, το 1% του συνόλου των αφίξεων και το 1,53% των αφίξεων Ευρωπαίων 

τουριστών για το 2020. Το ποσοστό επί του συνόλου αυξάνεται τα τελευταία έτη καθώς 

αυξάνονται οι αφίξεις των Ισπανών στη χώρα μας. Το 2020, εξαιτίας της πανδημίας 

και των περιορισμών που εφαρμόστηκαν, τη χώρα μας επισκέφτηκαν μόλις 74,6 χιλ. 

τουρίστες από την Ισπανία. Βέβαια, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, οι 

συγκεκριμένες αφίξεις είχαν σημειώσει ετήσια άνοδο 40%. 

Όσον αφορά τις εισπράξεις της Ελλάδας από την ανωτέρω κατηγορία ταξιδιωτών, 

αυτές μειώθηκαν στα 45 εκ. ευρώ για το 2020. Η κατά κεφαλήν δαπάνη, επίσης, 

μειώθηκε στα 603 ευρώ για το ίδιο έτος.  

 

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Avda. Dr. Arce 24-28002, Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 23 

 
 
 

Πίνακας 18: Πληρωμές της Ελλάδας στην Ισπανία 

 2019 2020 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την 
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή 
BPM6 

Αξία 
(σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

Αξία 
(σε ευρώ) 

% στο 
σύνολο 

 

Μεταφορές 150.800.000 44,12% 112.000.000 50,04% -25,73% 

Ταξιδιωτικό 105.300.000 30,81% 22.600.000 10,10% -78,54% 

Λοιπές επιχειρηματικές 
υπηρεσίες 

85.700.000 25,07% 89.200.000 39,86% +4,08% 

Σύνολο 341.800.000  223.800.000  -34,52% 
Πηγή:  Τράπεζα της Ελλάδος 

Το σύνολο των πληρωμών για το 2020 είναι μειωμένο κατά 34,52% ή 118 εκ. ευρώ σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος, φθάνοντας τα 223,8 εκ. ευρώ. Παρά τη συνολική 

πτώση που παρατηρήθηκε, οι Λοιπές επιχειρηματικές υπηρεσίες σημείωσαν αύξηση 

4% ενώ μεγάλη πτώση σημειώθηκε στο Ταξιδιωτικό, της τάξης του 78,5%. Οι 

Μεταφορές μειώθηκαν στα 112 εκ. ευρώ, σημειώνοντας ετήσια πτώση 25,7%. 

2.2 Άμεσες επενδύσεις 

2.2.1 Επενδύσεις της Ελλάδας στην Ισπανία 

Πίνακας 19: Επενδύσεις της Ελλάδας στην Ισπανία  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ροές (σε εκ. ευρώ) 10 0 0 6* 6* 

Απόθεμα 119,5 128,4 96,7 72,8 Μ/Δ 
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος  

*Προσωρινά στοιχεία Τραπέζης Ελλάδος 

 

Ελληνικές επενδύσεις στην Ισπανία 

 

Το απόθεμα των ελληνικών επενδύσεων στην Ισπανία, μειώθηκε το 2019 σε 72,8 εκ. 

ευρώ. Οι ροές τη διετία 2017-2018 ήταν μηδενικές, το 2019 και το 2020 όμως ανήλθαν 

σε 6 εκ. ευρώ. Οι συνολικές ελληνικές επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην 

Ισπανία την περίοδο 1993-2016 υπολογίζεται ότι ανέρχονταν σε €135,84 εκ. 

Ειδικότερα, την εξαετία (2010-2015) το ύψος τους ήταν μόλις €15 εκ. Το 2016 

καταγράφεται ελληνική επένδυση ύψους €55,08 εκ. στον κλάδο της βιομηχανίας 

τροφίμων (κονσέρβες ψαριών) στη Χώρα των Βάσκων. Τα τελευταία έτη, παρατηρείται 

αύξηση της παρουσίας των ελληνικών εταιριών, κυρίως στους τομείς του κοσμήματος, 

των καλλυντικών, των τροφίμων, των τηλεπικοινωνιών και δομικών υλικών.  

 
Αναλυτικά, εταιρίες ελληνικές ή ελληνικής ιδιοκτησίας με δραστηριότητα στην Ισπανία 

έχουν ως ακολούθως: 
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• Η εταιρεία Rensika ιδρύθηκε στη Βαρκελώνη το 1990 από τον κ. Σταυρακάκη 

Γεώργιο και ειδικεύεται στα μεσογειακά προϊόντα, όπως: αρτοσκευάσματα και 

αλοιφές (χούμους, τζατζίκι και ταραμάς). Το Μάρτιο του 2010, δημιουργήθηκαν 

οι νέες εγκαταστάσεις της εταιρίας στη Βαρκελώνη, 2,500 τετραγωνικών 

μέτρων. Είναι ηγετική εταιρία στις μεσογειακές αλοιφές και η επιτυχία αυτή 

έγκειται στη δέσμευσή της να προσφέρει προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας 

στο καταναλωτικό κοινό. 

 

▪ Το 1998, η Αργυρομεταλλευμάτων και Βαρυτίνης εξαγόρασε το 20% της 

Laviosa Promasa (μπετονίτης) και το 100% της Otavi Iberica (περλίτης). 

 

▪ Η εταιρεία Ελληνικοί Λευκόλιθοι (Grecian Magnesite), από κοινού με τη γαλλική 

Roullier Group, εξαγόρασαν, το 2000, την ισπανική Magnesitas Navarras, με 

το μερίδιο της ελληνικής εταιρίας να ανέρχεται στο 40%. 

 

▪ Στον τομέα της συσκευασίας, η Crown Hellas εξαγόρασε το 2002 τις εταιρίες 

Crown Cork Sevilla (εργοστάσιο παραγωγής μεταλλικών δοχείων μπύρας και 

αναψυκτικών στην Σεβίλλη) και Crown Cork de España, μαζί με τη θυγατρική 

της Crown Cork Bebidas (εργοστάσιο στο Agoncillo στη Β. Ισπανία). Επίσης, ο 

Όμιλος Μαϊλλη διατηρεί θυγατρική εταιρία, με έδρα στη Βαρκελώνη. 

 

▪ Το 2006, η εταιρία αρδευτικών συστημάτων Eurodrip ίδρυσε τη θυγατρική 

εταιρία (100%) Eurodrip Irrigation Holding Systems S.L. Σήμερα συνεργάζεται 

με την εταιρία συμβούλων TMF Spain. 

 

▪ Στον τομέα των ιχθυοκαλλιεργειών, ο Νηρέας εξαγόρασε, το 2007, την εταιρία 

Predomar που διαθέτει εγκαταστάσεις στην Αλμερία. Την ίδια χρονιά, απέκτησε 

το 33,34% της Νορβηγικής MARINE FARMS ASA, που παράγει τσιπούρα-

λαβράκι στην Ισπανία. Το 2008, η Ανδρομέδα Ιχθυοκαλλιέργειες εξαγόρασε την 

Grupo Acuimar Alimentación, η οποία στη συνέχεια μετονομάστηκε σε 

Αndromeda Iberica. Το 2009 απέκτησε την εταιρία Niordseas, με έδρα στη 

Βαρκελώνη. Το 2010, η ελληνική εταιρία εξαγόρασε την Piscimar, η οποία 

κατέχει το μεγαλύτερο ιχθυογεννητικό σταθμό και εκκολαπτήριο της χώρας, 

καθώς και ειδικές εγκαταστάσεις εκτροφής μεσογειακών ειδών (κυρίως 

τσιπούρα και λαβράκι). 

 

▪ Στα φαρμακευτικά, ο Όμιλος Μαρινόπουλου δραστηριοποιείται μέσω της 

φαρμακοβιομηχανίας Famar. Το 2016 συμφωνήθηκε η εξαγορά από την 

ελληνική εταιρία του εργοστασίου της La Roche στο Λεγκανές της Μαδρίτης. 

Βάσει της συμφωνίας, η Famar έχει την τροφοδοσία της γαλλικής εταιρίας, με 

τα προϊόντα που παράγονται ήδη από την νεοαποκτηθείσα μονάδα. Η Famar 

έχει παρουσία στην Ισπανία από το 2011, όταν είχε εξαγοράσει εργοστάσιο της 

Sanofi στο Αλκορκόν (επίσης στη Μαδρίτη). 
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▪ Από τον Ιούνιο του 2016, η Attica Group και η τράπεζα BMCE Bank of Africa 

Group (BMCE) του Μαρόκου, συνεργάζονται στην εκμετάλλευση θαλάσσιων 

γραμμών μεταξύ Μαρόκου και ηπειρωτικής Ευρώπης, μέσω της εταιρίας 

AFRICA MOROCCO LINKS (AML). Η AML δραστηριοποιείται στη γραμμή 

Ταγγέρη (Μαρόκο)-Αλγεθίρας (Ισπανία), προσφέροντας μεταφορικές 

(επιβατικές, εμπορευματικές) υπηρεσίες. 

 

▪ Στον κλάδο των κεραμικών, ο Όμιλος Χατζηγεωργίου δραστηριοποιείται, μέσω 

της θυγατρικής εταιρίας Hatz Spain S.A., στην περιοχή της Βαλένθια.  

 

▪ Η εταιρεία Frigoglass έχει θυγατρική εταιρία στην περιοχή της Βαλένθια, με την 

επωνυμία Frigoglass Iberica, η οποία κατασκευάζει επαγγελματικά ψυγεία. 

 

▪ Στον τομέα του λιανικού εμπορίου κοσμημάτων, η Folli-Follie διακινούσε τα 

προϊόντα της, μέσω των δικών της ανεξαρτήτων καταστημάτων (Μαδρίτη και 

Βαρκελώνη), μέσω των αεροδρομίων (χώροι πωλήσεως στα αεροδρόμια 

Μαδρίτης, Βαρκελώνης και Μπιλμπάο) και, τουλάχιστον έως πρότινος, μέσω 

της παρουσίας της, στη μεγαλύτερη αλυσίδα πολυκαταστημάτων στην 

Ισπανία, El Corte Inglés.  

 

▪ Η  Korres, στα καλλυντικά, διαθέτει τα προϊόντα της σε δίκτυο φαρμακείων. 

 

▪ Η Maxi προωθεί είδη κρεβατοκάμαρας της Coco-Mat, μέσω της εταιρίας Coco-

Mat Spain, με την μέθοδο της δικαιόχρησης και καταστήματος στη Μαδρίτη. 

 

▪ Στον τομέα των τροφίμων, η Creta Farm και ο ισπανικός όμιλος τροφίμων Argal 

δημιούργησαν την εταιρία Creta Farm España S.L., η οποία, με την εμπορική 

επωνυμία Creta Granjas, προωθούσε, μέσω του εμπορικού δικτύου του 

ισπανού εταίρου, προϊόντα αλλαντικών. 

 

▪ Η Καράτζης Α.Ε. έχει μερίδιο (45%) στην εταιρία Croppy Solutions S.L, που 

δραστηριοποιείται στην εμπορία υλικών συσκευασίας, στην πόλη Valladolid. 

 

▪ Η ΔΗΜΑΣ ΑΕΒΕ δραστηριοποιείται στον τομέα των συστημάτων ηλιακής 

ενέργειας, μέσω της εταιρίας Sistemas Ecologicos Solares S.L., στη Βαλένθια. 

 

▪ Η MEGAPLAST Α.Ε. δραστηριοποιείται εμπορικά, μέσω της θυγατρικής της 

MEGΑPLAST SPAIN S.L. (Βαρκελώνη), στον τομέα των εύκαμπτων 

πλαστικών συσκευασίας. 

 

▪ To 2018, η εταιρία τηλεπικοινωνιών Intracom-Τelecom SA προχώρησε στην 

ίδρυση της 22ης θυγατρικής της στο εξωτερικό στη Μαδρίτη. 

 

▪ Η τεχνολογική εταιρία παραγωγής λογισμικού ΑPIFON επίσης προχώρησε σε 

ίδρυση θυγατρικής το 2018 στη Μαδρίτη. 
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▪ Η εταιρία κοσμήματος NIKOLIS GROUP έχει ανοίξει κατάστημα στη 

Βαρκελώνη από το 2018. 

 

▪ Το 2018, ο όμιλος Μυτιληναίου (METKA EGN) κατασκεύασε φωτοβολταϊκό 

πάρκο στην Caceres.  

 

▪ Η εταιρία αξεσουάρ και ένδυσης ΑΧΕL έχει παρουσία στην Iσπανία, καθώς 

διατηρούσε κατάστημα στη Μαδρίτη, το οποίο έκλεισε προ πανδημίας, με 

στόχο την επαναλειτουργία του σε άλλο σημείο της πρωτεύουσας. 

 

▪ Εντός του 2021 αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το Ikos Andalusia, 

το οποίο αποτελεί το πρώτο ξενοδοχειακό συγκρότημα του ξενοδοχειακού 

ομίλου SANI-IKOS. Η λειτουργία του αναμενόταν το περασμένο έτος, εξαιτίας 

όμως της πανδημίας του Covid-19, οι εργασίες αναβλήθηκαν. 

 

▪ Στην Ισπανία εισήλθε και η ελληνική εταιρία ψηφιακών πληρωμών Viva Wallet. 

 

▪ Ο όμιλος Μυτιληναίος εξαγόρασε το 2020 αιολικό πάρκο στην περιοχή Χαέν 

της Ανδαλουσίας, ισχύος 50 MW. 

 

Οι επενδύσεις της Ελλάδας στην Ισπανία παρουσιάζουν διακυμάνσεις, παρόλα 

αυτά, τα τελευταία έτη παρατηρείται δραστηριότητα προς την ισπανική αγορά.  

2.2.2 Επενδύσεις της Ισπανίας στην Ελλάδα 

Πίνακας 20: Επενδύσεις της Ισπανίας στην Ελλάδα  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ροές  
(σε εκ. ευρώ) 

99 42 26 232* 12* 

Απόθεμα 776,6 721,8 685,8 702,7 Μ/Δ 
Πηγές: Τράπεζα της Ελλάδος 

*Προσωρινά στοιχεία Τραπέζης Ελλάδος 

Κυριότερες ισπανικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι οι ακόλουθες: 

▪ Το 2001 η γαλλική Lafarge εξαγόρασε την ΑΓΕΤ Ηρακλής, ενώ το 2007 

ενίσχυσε τη συμμετοχή της με την εξαγορά του μεριδίου της ΕΤΕ σε αυτήν. Η 

ισπανική Lafarge συμμετέχει με ποσοστό 78,7% στο μετοχικό κεφάλαιο της 

ΑΓΕΤ Ηρακλής. 

▪ Το 2004 η Iberdrola (δεύτερη μεγαλύτερη ισπανική εταιρία παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας) εξαγόρασε το 49,9% της Rokas A.Β.Ε.E. Η εταιρία Rokas 

έχει εγκατεστημένα 17 αιολικά πάρκα, σε περιοχές της Κρήτης, της Εύβοιας, 

της Θράκης και των νήσων Κω και Λέρου, συνολικής ισχύος 217 MW.  

▪ Το 2004, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα η Cesa Hellas, θυγατρική της ισπανικής 

Cesa, το δε επόμενο έτος η μητρική εξαγοράστηκε από την Acciona, με 
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αποτέλεσμα να μετονομαστεί σε Acciona Ενεργειακή. Το πρώτο έργο ξεκίνησε 

το 2005 στο Παναχαϊκό Όρος με την εταιρία Αιολική Παναχαϊκού (θυγατρική 

της Acciona), σε συνεργασία με την εταιρία ΕΝΤΕΚΑ, ισχύος 34,85 MW. Το 

2009 προστέθηκαν εγκαταστάσεις ισχύος 13,6 MW. 

▪ Το 2004 εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα η εταιρία UCI (Unidad de Credito 

Immobiliario), η οποία ελέγχεται από κοινού από την ισπανική Banco 

Santander και την γαλλική BNP. H τράπεζα δραστηριοποιείται στον τομέα της 

κτηματομεσιτικής πίστης, μέσω περιορισμένου δικτύου καταστημάτων. 

▪ Η Gamesa, δραστηριοποιούμενη στην Ελλάδα από το 2006, με αιολικά πάρκα 

στην ηπειρωτική χώρα και σε ορισμένα νησιά, πώλησε τον Δεκέμβριο του 2013 

στην εταιρία EMV (θυγατρική του γαλλικού Ομίλου Eren) μερίδιο 86% του 

αιολικού πάρκου ισχύος 25,5 MW στον Κιθαιρώνα.  

▪ Στον κλάδο του τουρισμού, οι ισπανικές αλυσίδες Iberostar και Accor 

λειτουργούν ξενοδοχεία στην Κρήτη και Κω, η πρώτη, και στην Αθήνα, η 

δεύτερη. Το 2013, η  Barcelό ανέλαβε τη διαχείριση του ξενοδοχείου Hydra 

Beach Resort. 

▪ Η ισπανική εταιρία φυσικού αερίου Enagas απέκτησε, το Σεπτέμβριο του 2014, 

μερίδιο 16% στην Trans Adriatic Pipeline AG (TAP), η οποία έχει αναλάβει το 

έργο κατασκευής του Διαδριατικού αγωγού φυσικού αερίου (ευρωπαϊκό σκέλος 

του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, συστήματος μεταφοράς αερίου από 

κοιτάσματα της Κασπίας). Η Enagás εξαγόρασε το μεγαλύτερο μέρος του 

μετοχικού κεφαλαίου που κατείχαν οι Ε.ΟΝ (9%) και Total (10%), το δε 

υπόλοιπο αυτού περιήλθε στο ήδη μέλος της κοινοπραξίας Fluxys (έως 

πρότινος μερίδιο 16%). Στον ΤΑΡ συμμετέχουν, επίσης, οι εταιρίες BP (20%), 

SOCAR (20%), Statoil (20%) και Axpo (5%).  

 

▪ Τον Δεκέμβριο του 2014, συμφωνήθηκε η σύσταση κοινοπραξίας, μεταξύ της 

Alpha Bank και της ισπανικής Aktua Soluciones Financieras, με την επωνυμία  

Aktua Hellas (Alpha Bank 45% και Aktua 55%). Η Aktua Soluciones 

Financieras ανήκει στον Όμιλο Santander και παρέχει υπηρεσίες στους τομείς 

διαχείρισης δανείων, ακινήτων και πιστώσεων, καθώς και της εμπορικής 

αξιοποίησης και πώλησης ενσώματων στοιχείων ενεργητικού στην Ισπανία. 

 

▪ Η εταιρία ΤHALES (τομέας σηματοδότησης-τηλεδιοίκησης σιδηροδρομικών 

έργων) συμμετείχε σε κοινοπραξία με τις ΜΕΤΚΑ και Ξανθάκης Α.Τ.Ε. στην 

υλοποίηση του έργου κατασκευής της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Κιάτο-

Ροδοδάφνη, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 273 εκ. Η σύμβαση έργου 

υπεγράφη το Σεπτέμβριο του 2014. 

▪ Το 2015, η εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων Goldcar ξεκίνησε τη 

δραστηριοποίησή της στην ελληνική αγορά, με τη δημιουργία του πρώτου 

γραφείου της στο αεροδρόμιο της Ρόδου, ενώ σήμερα λειτουργούν άλλα έξι 

γραφεία (Χανιά, Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κως). 
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▪ H ισπανική εταιρία “Centauro Rent a Car”, από το Αλικάντε, εγκαθιδρύθηκε 

στην Ελλάδα το 2018, στο χώρο ενοικίασης αυτοκινήτων. 

▪ Τον Μάιο του 2017 υπογράφηκε σύμβαση για έρευνα υδρογονανθράκων, 

μεταξύ της εταιρίας Energean Oil και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και 

Ενέργειας, στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Τον Μάρτιο του ίδιου έτους, η 

ισπανική Repsol απέκτησε το 60% των δικαιωμάτων που έχει η Energean Oil 

στις χερσαίες περιοχές Ιωαννίνων και Αιτωλοακαρνανίας, ενώ με 50% 

συμμετείχε στην έρευνα για υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο πέλαγος. 

Λαμβάνοντας υπόψιν τα νέα δεδομένα της αγοράς πετρελαίου και φυσικού 

αερίου και του νέου της στρατηγικού σχεδίου, η εταιρεία αποχώρησε από τις 

προαναφερθείσες έρευνες, προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα για την 

επένδυση σε ΑΠΕ. Για τις έρευνες στα Ιωάννινα, όπου είχε δαπανήσει περί τα 

30 εκ. ευρώ, πώλησε το μερίδιό της στην Energean, με την οποία συμμετείχε 

στην έρευνα.  

▪ Στις αρχές του 2017, η ισπανική εταιρία καλλυντικών Puig εξαγόρασε την 

εταιρία καλλυντικών Αpivita. Η ελληνική εταιρία έχει πολυετή παρουσία στην 

Ισπανία στα πολυκαταστήματα El Corte Inglés. 

▪ Η ισπανική εταιρία ενέργειας Enagas S.A συμμετέχει στο επενδυτικό σχήμα 

μαζί με την ιταλική Snam Rete Gas S.p.A και τη βελγική εταιρία Fluxys S.A για 

την ανάληψη του 65% της Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 

(ΔΕΣΦΑ) στην Ελλάδα. Οι εταιρείες Snam, Enagas και Fluxys είναι βασικοί 

μέτοχοι στον αγωγό ΤΑΡ (με ποσοστά 20%, 16% και 19% αντίστοιχα) και θα 

έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν, μέσα στα επόμενα χρόνια την ανάπτυξη 

των υποδομών αερίου (όπως το μεθάνιο για τις μεταφορές και το βιομεθάνιο). 

▪ Η εταιρεία OPDE, που κατασκευάζει φωτοβολταϊκά πάρκα, δραστηριοποιείται, 

μέσω της θυγατρικής της στην Ελλάδα Mecasolar, στην κατασκευή ανιχνευτών 

ηλιακής ενέργειας. 

▪ Η εταιρία ειδών υγιεινής και πλακιδίων Porcelanosa, εμφανίζεται να έχει 19 

σημεία πώλησης, μέσω αντιπροσώπων. 

▪ Στον τομέα των πολυκαταστημάτων τροφίμων και ποτών δραστηριοποιούνταν 

η Herba Hellas, θυγατρική του ισπανικού Ομίλου τροφίμων Erva Puleva, η 

οποία πλέον ανήκει στον γαλλικό Όμιλο Lactalis.  

▪ Στον τομέα των κατασκευών, οι ισπανικοί Όμιλοι Ferrovial και ACS (μέσω των 

θυγατρικών τους Cintra και Dragados, αντίστοιχα) είχαν αναλάβει, σε 

συνεργασία με τη ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ, την κατασκευή τμημάτων των 

αυτοκινητοδρόμων Ιόνιας Οδού–Αντίρριου-Ιωάννινα και ΠΑΘΕ στην περιοχή 

Μαλλιακού. 

▪ Ισπανικές εταιρίες με παρουσία σε άλλους κλάδους είναι: η Teka (Teka Hellas) 

στον εξοπλισμό κουζίνας, η Macpuar (Macpuar Hellas) στον μηχανολογικό 
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εξοπλισμό (ανυψωτικά μηχανήματα, κυλιόμενες σκάλες), η FOOD 

MACHINERY ESPANIOLA S.A (FOMESA HELLAS) με μηχανολογικό 

εξοπλισμό και υπηρεσίες για προστασία, διαλογή και συσκευασία φρούτων-

λαχανικών, η TECNIDEX S.A.U. με υπηρεσίες υγειονομικού ελέγχου φρούτων 

και λαχανικών, η Αmadeus στο χώρο της τουριστικής τεχνολογίας, η 

αντιπροσωπεία της αυτοκινητοβιομηχανίας SEAT (Seat Technocar) και ο 

Όμιλος Maxam (Maxam Hellas) με προϊόντα εκρηκτικών υλών ειρηνικής 

χρήσης. Η ασφαλιστική εταιρία Mapfre διαθέτει υποκατάστημα στην Ελλάδα 

(οδική βοήθεια, ασφάλιση, ασφάλειες και ταξιδιωτική ασφάλεια). 

▪ Μεγάλες ισπανικές αλυσίδες λιανικού εμπορίου, με παρουσία στην ελληνική 

αγορά, είναι οι ακόλουθες: ο Όμιλος Inditex έχει συνολικά 154 καταστήματα 

ετοίμων ενδυμάτων (από 164 το 2012) με διαφορετικές επωνυμίες (Zara 46, 

Zara Kids 6, Pull & Bear 23, Massimo Tutti 13, Bershka 28, Stradivarius 16, 

Oysho 18, Zara Home 10), η εταιρία Mango δραστηριοποιείται, στον ίδιο κλάδο, 

με 10 καταστήματα, η αλυσίδα πολυκαταστημάτων El Corte Ingles λειτουργεί 

3 καταστήματα μόδας με την επωνυμία Sfera, η εταιρεία ειδών μόδας Tous 

δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά με 3 καταστήματα. 

▪ Εταιρίες που, κατά το πρόσφατο παρελθόν, διέθεταν παρουσία στην Ελλάδα 

είναι η Urbaser στον τομέα επεξεργασίας αστικών-βιομηχανικών λυμάτων, η 

Aister στον εξοπλισμό ναυπηγείων, η Colomar Munmany (Hellenic Tanneries) 

με μονάδα βιολογικού καθαρισμού δερμάτων και η εταιρία μόδας Loewe. 

▪ Η ενεργειακή Solaria κατέχει φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,4 MW, στην 

Ελασσόνα. 

2.3 Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας – Ισπανίας 
 

Επιπλέον των κοινοτικών ρυθμίσεων, σε διμερές επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και 

Ισπανίας έχουν υπογραφεί οι κάτωθι Συμφωνίες: 

• Σύμβαση Ναυτιλίας (Αθήνα 23.9.1926, Ν. 3753/28.5.1928 ΦΕΚ 

195/Α/22.9.1928, Έναρξη ισχύος 21.8.1928, Σιωπηρά ανανέωση μέχρι 

καταγγελίας ΡΜΕΚ) 

• Σύμβαση περί εμπορίου και πληρωμών (Μαδρίτη 23/2/1950, Ν. 290/1950 ΦΕΚ 

52/1952 Ανακοίνωση ΦΕΚ 35/1953 Ετήσια σιωπηρή ανανέωση μέχρι 

καταγγελίας) 

• Σύμβαση περί εμπορίου και πληρωμών (Αθήνα 15/5/1954 ΦΕΚ 101/1957) 

Εμπορική Συμφωνία (Μαδρίτη 23/6/1966, ΦΕΚ 195/1974, Ετήσια σιωπηρή 

ανανέωση μέχρι καταγγελίας με τρίμηνη προθεσμία) 

• Αεροπορική Συμφωνία (Αθήνα 25/7/1975, Ν. 752/1978 ΦΕΚ 23/Α/18.2.1978) 

• Συμφωνία-Πλαίσιο Συνεργασίας και ειδική Συμφωνία Επιστημονικής και 

Τεχνολογικής Συνεργασίας ( Μαδρίτη 8/12/1972, Ν366/1976 ΦΕΚ160/1976 
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Έναρξη ισχύος 19/8/1976). Τον Νοέμβριο 2004 υπογράφηκε στην Μαδρίτη το 

8ο Πρωτόκολλο Επιστημονικής και Τεχνολογικής Διακρατικής Συνεργασίας για 

τα έτη 2004-2006. 

• Πλαίσιο Συνεργασίας και ειδική Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής 

Συνεργασίας ( Μαδρίτη 22/12/1998, Υπ.Α. 20-7-1999, ΦΕΚ187/Α/1999) 

Συμφωνία Διεθνών Οδικών Μεταφορών μετά Πρωτοκόλλου (Μαδρίτη 

23/1/1980, Ν.1465/1984/ΦΕΚ 92/Α/16.6.1984) 

• Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (Μαδρίτη 4/12/200 

Ν.3015/2002ΦΕΚ104/2.5.2002. Έναρξη ισχύος 1/1/2003. Ανακοίνωση ΦΕΚ 

226/Α/1.10.2002) 

2.4 Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2020 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ  

 
1.1. Ενέργειες για την υποστήριξη των Κλάδων Ενδιαφέροντος που δηλώθηκαν στον 

Προγραμματισμό 
 

Α/Α Κλάδοι Ενδιαφέροντος Τρόπος υποστήριξης 

→  Προϊόντα διατροφής (τρόφιμα-ποτά) -Εκπόνηση δύο (2) ερευνών 
αγοράς για τους κλάδους 
φρούτων-λαχανικών και κρέατος 
στην Ισπανία και τριών (3) 
κλαδικών μελετών για το 
ελαιόλαδο, το ζύθο και το 
ακτινίδιο στην Ισπανία 

-Yποστήριξη (οργάνωση-
δικτύωση-πληροφόρηση) 
/Συμμετοχή σε διεθνή κλαδική 
έκθεση παγκόσμιας εμβέλειας 
FRUIT ATTRACTION 2020 Live 
Connect με εθνική συμμετοχή, 
διαδικτυακά, από 1 έως 31 
Οκτωβρίου 2020, με την 
υποστήριξη της ΔΕΘ-
ΗΕLLEXPO-πρωτοβουλία 
FRESΚON. 

- Food&Hospitality Tourism & 
Gastronomy Forum, υποστήριξη 
(οργάνωση-δικτύωση-
πληροφόρηση) και 
παρακολούθηση/συμμετοχή 
Γραφείου σε διαδικτυακή 
πλατφόρμα προώθησης νέων 
ευκαιριών επαγγελματιών 
τροφίμων-ποτών ποιότητας και 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού σε 
αντικατάσταση των κλαδικών 
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εκθέσεων Αlimentaria-Hostelco-
Forum Gastronomico Barcelona, 
28-29.09.2020 

→  Μεταποίηση (μόδα-κόσμημα-
ηλεκτρολογικός και οικιακός εξοπλισμός, 
χαρτί, δομικά υλικά-
αυτοκινητοβιομηχανία-
φαρμακευτικά/παραφαρμακευτικά 
προϊόντα-καλλυντικά) 

 

 

- Εκπόνηση δύο (2) ερευνών 
αγοράς για τα καλλυντικά και την 
αυτοκινητοβιομηχανία στην 
Ισπανία και μίας (1) κλαδικής 
μελέτης για το οικολογικό 
κόσμημα στην Ισπανία   

 -Υποστήριξη (οργάνωση-
δικτύωση-πληροφόρηση) 
/Συμμετοχή στη χειμερινή έκδοση 
των διεθνών εκθέσεων μόδας και 
(ψευδο) κοσμήματος ΜΟΜΑD και 
BISUTEX 2020, στη Μαδρίτη, (5-
8.02.2020 και 6-9.02.2020), με 
σημαντική ελληνική παρουσία και 
στις 2 διοργανώσεις 

→  Yπηρεσίες (τομείς τεχνολογίας 
τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, 
κατασκευών, ακίνητης περιουσίας, 
ενέργειας και τουρισμού)  

- Εκπόνηση τριών (3) ερευνών 
αγοράς για τον τομέα της 
τεχνολογίας, τον κλάδο της 
ακίνητης περιουσίας και τον 
τομέα του τουρισμού στην 
Ισπανία και μίας (1) κλαδικής 
μελέτης για τις θεματικές μορφές 
τουρισμού στην Ισπανία 

-Υποστήριξη (οργάνωση-
δικτύωση-πληροφόρηση) 
/Συμμετοχή σε α) διοργάνωση 
Βarcelona Tech Spirit,  (η οποία 
αντικατέστησε τη διεθνή κλαδική 
έκθεση ΜWC/4YFN 2020) (23-
27.02.2020), στη Βαρκελώνη, με 
εθνική συμμετοχή, σε συνεργασία 
με το ΕΒΕΑ και β) σε διεθνή 
έκθεση/συνεδριακή διοργάνωση  
τεχνολογίας τηλεπικοινωνιών 
CONGRESS & EXPO ASLAN 
2020, στη Μαδρίτη, με συμμετοχή 
ελληνικών εταιριών (10.03.2020) 

  - Yποστήριξη (οργάνωση-
δικτύωση -πληροφόρηση) 
/Συμμετοχή στη διεθνή κλαδική 
έκθεση παγκόσμιας εμβέλειας 
FITUR 2020 με εθνική 
συμμετοχή, εθνικό περίπτερο με 
την υποστήριξη του EΟΤ και του 
Υπουργείου Τουρισμού, στη 
Μαδρίτη (22-26.01.2020) 
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→ Καταγράφονται οι ενέργειες του Γραφείου που πραγματοποιήθηκαν με στόχο την 
υποστήριξη των Κλάδων της Ελληνικής Οικονομίας που παρουσιάζουν εξαγώγιμο 
ενδιαφέρον στη χώρα αρμοδιότητας.  

 
1.2.  Άλλες ενέργειες, πέραν αυτών που δηλώθηκαν στο κεφάλαιο 1.1. 

 
1.2.1 Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για προσέλκυση Επενδύσεων και 

επιχειρηματική συνεργασία 
 

→ διοργάνωση ή/ και συμμετοχή σε ημερίδες, εκδηλώσεις, συνέδρια, εκθέσεις κ.λπ. 
 
Ο αριθμός των στοχευμένων ενεργειών προσέλκυσης ξένων επενδυτών και 
επιχειρηματικής συνεργασίας Ελλάδας-Ισπανίας ανήλθε σε έξι. Το Γραφείο μας συντόνισε 
και διοργάνωσε, σε συνεργασία με την Πρεσβεία και αρμόδιους ισπανικούς κλαδικούς 
φορείς:  
 
A) Δράση, με συμμετοχή στη διεθνή διοργάνωση επιχειρηματικότητας και εξωτερικού 

εμπορίου ΙΜΕΧ Madrid, σε κοινό περίπτερο, Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης και 
Ισπανοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, για την ανάπτυξη επιχειρηματικής 
δικτύωσης και την προσέλκυση επενδύσεων από την Ισπανία στην Ελλάδα, στην 
οποία προβλήθηκε το οικονομικό και επενδυτικό τοπίο της χώρας μας (Μαδρίτη, 12-
13.02.2020). 
 

B) Δραστηριοποίηση για την προβολή του τομέα τεχνολογίας της χώρας μας και την 
προσέλκυση επενδύσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών, ιδίως στους τομείς 
επικοινωνιών, πληροφορικής, ψηφιοποίησης και τεχνολογιών μεταφορών, με 
επίκεντρο τις νεοφυείς επιχειρήσεις (μεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης 
Barcelona Tech Spirit από την τεχνολογική ένωση Barcelona Tech City, τη Δημαρχία 
της Βαρκελώνης, την Κυβέρνηση της Κοινότητας της Καταλονίας και άλλα τεχνολογικά 
ιδρύματα, υπό τη μορφή στοχευμένων ημερίδων, η οποία αντικατέστησε μερικώς τη 
διοργάνωση 4YFN, με κύριο στόχο την παρουσίαση και δικτύωση των νεοφυών 
επιχειρήσεων) (Βαρκελώνη, 23-27.2.2020), σε συνεργασία με τους ελληνικούς 
θεσμικούς και επιμελητηριακούς φορείς ΣΕΚΕΕ, HELEXPO και ΘΕΑ-ΕΒΕΑ και τον 
επιχειρησιακό βραχίονα του Εθνικού Δικτύου Υποδομών και Τεχνολογίας και Έρευνας 
(EΔYTE, υπαγόμενου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης). Η δράση 
καταγράφεται και στο συγκεκριμένο εδάφιο καθώς η κινητοποίηση του Γραφείου στον 
τομέα της τεχνολογίας είναι συνεχής και ευρύτερη των κλαδικών εκθέσεων ενώ αφορά 
και την συστηματική καταγραφή των κυριότερων θεσμικών και κλαδικών τεχνολογικών 
δικτύων / ενώσεων στην Ισπανία, τον ορισμό nσημείων επαφής σε αυτά και την 
καλλιέργεια επιχειρηματικής/επενδυτικής δικτύωσης. 

 
Γ)  Δράση του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, επ’ ευκαιρία της οργάνωσης στοχευμένης 

             επίσκεψης του Ισπανοελληνικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Αθήνα, από 9- 
     14.03.2020, για επιχειρηματική δικτύωση-διευθέτηση στοχευμένων συναντήσεων με  
     εκπροσώπους ελληνικών κρατικών /θεσμικών/κλαδικών φορέων και διευκόλυνση 
     δυνητικών Ισπανών επενδυτών στην Ελλάδα. 
 
Δ)  Δράση του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης, σε συνεργασία με το Ισπανοελληνικό Εμπορικό 

Επιμελητήριο, ως προς τη δημιουργία σημείου επαφής και διευθέτησης σειράς 
τηλεσυναντήσεων (λόγω της πανδημίας), η οποία εγκαινιάστηκε στις 27.5.2020 για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικής/επενδυτικής συνεργασίας μεταξύ του Επιμελητηρίου 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Τεράσα Καταλονίας και ομόλογου κλαδικού 
φορέα στην Ελλάδα ΕΒΕΑ, σε συγκεκριμένους τομείς κοινού επιχειρηματικού 

ενδιαφέροντος: φαρμάκου, μεταλλουργίας, τεχνολογίας και υφαντουργίας.  
 
Ε) Δραστηριοποίηση για την προσέλκυση επενδύσεων, μέσω της ανάπτυξης θεσμικής 
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δικτύωσης και ορισμού σημείων/προσώπων επαφής σε επιχειρηματικούς 
ομίλους/οργανισμούς και νομικές/συμβουλευτικές οντότητες καθώς και εταιρίες 
διαχείρισης επενδυτικών κεφαλαίων που εδρεύουν εδώ (λ.χ. CuatreCasas, García 
Saavedra Abogados, Εciha, Belzuz Abogados, Gran Thornton, Garrigues, Altamar 
Capital Partners κ.ά.). 

 
ΣΤ) Δράση για την ανάπτυξη επιχειρηματικής συνεργασίας και ενδεχόμενης μελλοντικής 
      επένδυσης ισπανικής αγροβιομηχανικής εταιρίας στην Ελλάδα, στις 27.10.2020, με τη  
      συνδρομή του Γραφείου μας και του Ισπανοελληνικού Επιμελητήριου, σε συνεργασία 
      με το Ε.G. SA. 
 

Επισημαίνεται ότι η προσπάθεια, από πλευράς Γραφείου ΟΕΥ, στον τομέα προσέλκυσης 
επενδύσεων από την Ισπανία στην Ελλάδα, αποτελεί πρωταρχικό στόχο σε σταθερή βάση.  

 
1.2.2 Επιχειρηματικές Αποστολές που πραγματοποιήθηκαν 
 

→ για Ελληνικές Εταιρίες στο εξωτερικό καθώς και για Εταιρίες του Εξωτερικού προς την 
Ελλάδα. 
 
Δεδομένων των συνθηκών που δημιούργησε η πανδημία, δεν κατέστη εφικτή  
πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής εκατέρωθεν εντός του 2020.  

 
 
1.2.3 Λοιπές δράσεις για την Προώθηση Εξαγωγών  
 
 Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις,  επιχειρηματικά συνέδρια, σεμινάρια, roadshows, 
δειγματισμούς, άλλες εκδηλώσεις προώθησης Ελληνικών προϊόντων, συναντήσεις με 
κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς της χώρας. 
 

A) Το Γραφείο OEY Mαδρίτης συμμετείχε συνολικά σε 7 κλαδικές εκθέσεις (αναφέρονται 
σε 1.1.), οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κανονικά έως και τις 12.03.2020 (οπότε 
επιβλήθηκε στην Ισπανία ο κατ’ οίκον περιορισμός και τα μέτρα αντιμετώπισης της 
πανδημίας του κορωνοϊού) και διαδικτυακά έως τα τέλη του έτους, για τις οποίες κάθε 
φορά προχώρησε σε συστηματική προετοιμασία-οργάνωση, επικοινωνία-δικτύωση και 
ενημέρωση των συμμετεχουσών ελληνικών εταιριών με χρηστικό πληροφοριακό υλικό 
και, σε ορισμένο αριθμό αυτών, σε στοχευμένες δράσεις/διοργανώσεις σε συνεργασία 
με τους αρμόδιους κρατικούς και κλαδικούς φορείς (λ.χ. Εnterprise Greece SA, ΣΕΚΕΕ, 
EBEA, ΣΕΠΕΕ, HELEXPO, κοκε).  

 
B) Παρακολούθησε μεγάλο αριθμό, κατά κύριο λόγο διαδικτυακών, στοχευμένων 

σεμιναρίων και ημερίδων ισπανικών θεσμικών/κλαδικών φορέων (ICEX, CEOE, 
Επίσημου Eπιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών Μαδρίτης, Νueva 
Economía Forum, Εxecutive Forum, Madrid Network, Real Instituto Elcano, μεταξύ 
άλλων), για τα οποία ενημέρωσε την ΚΥ, με στόχο την καταγραφή των μεθόδων και 
πρακτικών τόσο των ισπανικών οντοτήτων όσο και των δραστηριοτήτων των ξένων 
χωρών που δραστηριοποιούνται στη χώρα αρμοδιότητας. 

 

      Γ)  Aνταποκρίθηκε εγγράφως σε 141 αιτήματα ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων και 
           Κρατικών υπηρεσιών/φορέων και σε 33 αιτήματα ισπανικών εισαγωγικών οίκων. 
 

1.2.4 Δράσεις για την Άρση των Εμποδίων Πρόσβασης στην Αγορά 
 

→ συναντήσεις, επιστολές, διαβήματα σε αρμόδιους φορείς στη χώρα διαπίστευσης, 
συνεργασία με Υπηρεσίες της ΕΕ, πολυμερή ή περιφερειακά όργανα, Επιμελητήρια, 
πληττόμενες επιχειρήσεις, κλπ. ανάλογα με την περίπτωση. 
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Καθώς η Ισπανία αποτελεί κράτος μέλος της Ε.Ε., δεν παρατηρούνται ιδιαίτερα φαινόμενα 
ύπαρξης εμποδίων πρόσβασης στην αγορά. Σε κάθε περίπτωση, το Γραφείο βρίσκεται 
πάντα σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση αρνητικών φαινομένων. Στην ίδια κατεύθυνση, 
προέβη σε επικαιροποίηση καταλόγων δικηγορικών γραφείων, περιλαμβανομένων 
Ελλήνων επαγγελματιών του χώρου καθώς και μεταφραστών-διερμηνέων. 

 

3 Συμπεράσματα – προτάσεις 

3.1 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Πίνακας 21: Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Καταγραφή και Ανάλυση Κλάδων Ενδιαφέροντος 
 

Α/Α Κλάδοι Ενδιαφέροντος Ανάλυση - Αιτιολόγηση Τρόπος υποστήριξης 

1. Προϊόντα διατροφής 
(εξαγωγές, με έμφαση σε 
γαλακτοκομικά/τυροκομικά, 
ιχθυηρά, φρούτα, 
κρέας/αλλαντικά, 
αναψυκτικά/χυμοί), ζύθους 
και oρισμένα οινικά 
προϊόντα 

Στον εν λόγω κλάδο 
επικεντρώνεται μεγάλος 
αριθμός αιτημάτων 
Ελλήνων εξαγωγέων.  

- Εθνική συμμετοχή σε 
διεθνή έκθεση Fruit 
Attraction 2021  

- Επικαιροποίηση (δύο) 
μελετών/ερευνών α) για 
τον τομέα φρούτων-
λαχανικών και β) για το 
ακτινίδιο  

 2. Μεταποίηση (μόδα, 
κόσμημα, ηλεκτρολογικός 
και οικιακός εξοπλισμός, 
χαρτί, δομικά υλικά, 
αυτοκινητοβιομηχανία, 
φαρμακευτικά και 
παραφαρμακευτικά 
προϊόντα, καλλυντικά) 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις 
πραγματοποιούν 
ικανοποιητικές εξαγωγές, 
συμμετέχουν στις εδώ 
κλαδικές εκθέσεις και 
αρκετές διαθέτουν 
παραγωγική/εμπορική 
δραστηριότητα στην 
Ισπανία. 

- Συμμετοχή σε διεθνείς 
εκθέσεις ΒISUTEX και 
MOMAD 2021  

- Συμμετοχή σε διεθνή 
έκθεση Ιnfarma 2021  

-- Επικαιροποίηση 
έρευνας αγοράς για τη 
μόδα    

3. Υπηρεσίες (τομείς 
τεχνολογίας 
τηλεπικοινωνιών και 
πληροφορικής, 
κατασκευών, ακίνητης 
περιουσίας, ενέργειας και 
τουρισμού) 

Α) Η συνεχής ανάπτυξη 
του τομέα της τεχνολογίας 
επικοινωνιών, 
ψηφιοποίησης και 
πληροφορικής στην 
Ισπανία, σε συνδυασμό με 
τον καλό βαθμό ευκολίας 
καταρχήν εισόδου σε αυτόν 
και σταθερής ελληνικής 
παρουσίας στις εδώ 
διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, 
δημιουργεί ευκαιρίες για 
εξωστρεφείς ελληνικές 
επιχειρήσεις του κλάδου. 

B) Kαταγράφεται 
ενδιαφέρον για επενδύσεις 
από την ισπανική πλευρά, 
ιδίως για τις ξενοδοχειακές 

- Συμμετοχή σε διεθνή 
έκθεση Fitur 2021 

- Διοργάνωση 
στοχευμένης εκδήλωσης 
για τον τουρισμό, όταν 
καταστεί εφικτή 

- Εθνική συμμετοχή σε 
διεθνή έκθεση Mobile 
Congress 2021 και 
IοTSolutions World 
Congress 2021  (βλ. 
ενότητα 1.4.1) 

-- Σύνταξη έρευνας 
αγοράς για τον τουρισμό 
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υποδομές και την ενέργεια 
*ιδίως ΑΠΕ) στην Ελλάδα 
και από κοινού ανάληψη 
συνεργασιών σε 
προγράμματα 
διδυμοποίησης και 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας, 
ιδίως στον τουρισμό. 

- Σύνταξη κλαδικής 
μελέτης για τον τομέα 
των ΑΠΕ 

- Σύνταξη κλαδικής 
μελέτης για τον τομέα 
διαχείρισης 
απορριμμάτων  

- Επικαιροποίηση 
έρευνας αγοράς για τον 
τομέα τεχνολογίας 

 

 

3.2 Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 

Πίνακας 22: Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων από την Ισπανία 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

1. Προϊόντα διατροφής (ιδίως 

αγροδιατροφικά/αγροβιομηχανία και 

τελευταία ορισμένοι τύποι κρέατος) και 

ποτά (ιδίως ζύθοι). 

Στον εν λόγω κλάδο επικεντρώνεται 

μεγάλος αριθμός των αιτημάτων 

Ελλήνων εξαγωγέων, παρατηρείται 

ικανοποιητικός βαθμός 

τυποποίησης των ελληνικών 

προϊόντων και παραγωγικών 

μονάδων που θα μπορούσαν να 

προσελκύσουν Ισπανούς επενδυτές  

ενώ μεγάλες ισπανικές ζυθοποιίες 

εκδηλώνουν ενδιαφέρον για 

απόκτηση μικρών αξιόλογων 

μονάδων παραγωγής μπύρας στην 

Ελλάδα (η εν λόγω τάση είχε 

καταγραφεί προ πανδημίας και 

τηρείται στάση αναμονής έως την 

ομαλοποίηση των συνθηκών με την 

επιστροφή στην κανονικότητα). 

2. Τεχνολογία τηλεπικοινωνιών και 

πληροφορικής (εξαγωγές, υπηρεσίες, 

προσέλκυση επενδύσεων).  

Η σημαντική ενεργοποίηση του 

τομέα της τεχνολογίας επικοινωνιών 

και πληροφορικής στην Ισπανία, σε 

συνδυασμό με τον καλό βαθμό 

ευκολίας καταρχήν εισόδου σε αυτόν 

και σταθερής ελληνικής παρουσίας 

στις εδώ διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, 

δημιουργεί ευκαιρίες για 

εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις 
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του κλάδου καθώς και για 

εκατέρωθεν επενδύσεις. 

 3. Μεταποίηση (μόδα, κόσμημα, δομικά 

υλικά, φαρμακευτικά προϊόντα, 

καλλυντικά) 

Οι ελληνικές επιχειρήσεις 

πραγματοποιούν ικανοποιητικές 

εξαγωγές, συμμετέχουν στις εδώ 

κλαδικές εκθέσεις και ορισμένες 

διαθέτουν 

παραγωγική/εμπορική/επενδυτική 

δραστηριότητα στην Ισπανία. 

4. Υπηρεσίες (τομείς κατασκευών, 

ενέργειας και τουρισμού, μεταφορών 

τόσο εναέριων όσο και θαλάσσιων) 

Kαταγράφεται σημαντικό ενδιαφέρον 

για επενδύσεις από ισπανική πλευρά 

στον ενεργειακό τομέα, ιδίως στις 

ΑΠΕ, στον 

τουριστικό/αγροτουριστικό και 

ξενοδοχειακό τομέα καθώς και από 

κοινού ανάληψη συνεργασιών σε 

προγράμματα διδυμοποίησης και 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας λ.χ. σε 

θεματικές μορφές τουρισμού, όπως 

αγρο/οινο τουρισμό. 

5. Εφοδιαστική αλυσίδα Καθώς η Ισπανία διαθέτει συνεχώς 

αυξανόμενες εξαγωγικές ροές, η 

χώρα μας, η οποία, τα τελευταία 

χρόνια, έχει αναπτύξει ικανοποιητικά 

τις υποδομές της στον εν λόγω 

τομέα, μπορεί να προσφέρει 

αποθηκευτικούς χώρους και 

υπηρεσίες διανομής σε σειρά χωρών 

που διακινούν τα προϊόντά τους στην 

ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων 

και την Ανατολική Ευρώπη. 

 

Από τις έρευνες αγοράς που έχει διεξάγει το Γραφείο μας στον τομέα του τουρισμού 

στην Ισπανία προκύπτει το σταθερό ενδιαφέρον της ισπανικής πλευράς να επενδύσει 

στον τουρισμό παγκοσμίως, όπου υπάρχουν επωφελείς συνθήκες. Μεταξύ των 

χωρών που προσφέρονται για επενδύσεις βρίσκεται και η Ελλάδα καθώς οι ευκαιρίες 

στο κλάδο πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια, και, ιδίως, όσον αφορά τις ξενοδοχειακές 

υποδομές, μεταφορές και κατασκευές, για τις οποίες η ισπανική πλευρά δείχνει 

σημαντικό ενδιαφέρον (το οποίο εξάλλου είχε αποτυπωθεί και σε σχετική στοχευμένη 

παρουσίαση του κλάδου σε θεματικό πρωινό που διοργάνωσε το Γραφείο μας το 2018 

σε συνεργασία με το εδώ Ισπανοελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο: “Eλλάδα: 
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Προοπτικές Επενδύσεων σε Real Estate και Υποδομές του Τομέα του Τουρισμού”, με 

ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου 

Τουρισμού της Ελλάδος, κ. Γ. Τζιάλλα). Είχε προηγηθεί η παρουσίαση του 

προγράμματος για τη γραμμή 4 του αθηναϊκού μετρό στον ισπανικό κατασκευαστικό 

τομέα. Ακόμη, η Ελλάδα και η Ισπανία έχουν συνεργασθεί επιτυχώς κατά καιρούς σε 

προγράμματα διδυμοποίησης (twinning projects) στον τουρισμό σε τρίτες χώρες, ενώ 

πολύτιμη θεωρείται και η συνεργασία υπό μορφή ανταλλαγής τεχνογνωσίας (know-

how). 

Ακόμη, δεδομένου του ενδιαφέροντος που επιδεικνύουν σημαντικές ισπανικές 

εταιρίες, μέσω γραφείων νομικών συμβούλων που τις εκπροσωπούν, προκειμένου να 

εντοπίσουν ανάλογα ελληνικά γραφεία, που θα μπορούσαν να τις ενημερώσουν για τα 

ισχύοντα στη χώρα μας και, ενδεχομένως, να συνεργαστούν κατά την εγκατάσταση 

των συγκεκριμένων επενδύσεων στην Ελλάδα, θεωρούμε σκόπιμη τη συνεργασία των 

αρμόδιων ελληνικών αρχών και φορέων που μπορούν να παρέχουν ακριβή 

πληροφόρηση για τη νομοθεσία που τυγχάνει εφαρμογής σε κάθε περίπτωση, την 

παροχή της γενικής εικόνας του επενδυτικού τοπίου στη χώρα μας και τέλος την 

παροχή αρωγής για τη διευθέτηση συναντήσεων με συγκεκριμένους δημόσιους 

φορείς, σε περιπτώσεις που, -όπως συνέβη δύο φορές το 2018 και μία το 2020-, η 

ισπανική πλευρά είναι διατεθειμένη να ταξιδέψει στην Ελλάδα για τη διερεύνηση του 

οικονομικού κλίματος στη χώρα μας. Ακόμη, είναι σημαντικό να υπάρχει 

παρακολούθηση των υφιστάμενων ισπανικών επενδυτικών εταιριών και της 

δραστηριότητάς τους στην Ελλάδα, ώστε να ενθαρρύνονται επανεπενδύσεις. Ακίνητα, 

εφοδιαστική αλυσίδα, κατασκευές, ενέργεια, όπου επίσης έχουν πραγματοποιηθεί 

επενδύσεις στην Ελλάδα (έχει αναρτηθεί έρευνα αγοράς του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

με σχετική πληροφόρηση για τον κλάδο των ΑΠΕ στην Ισπανία, το 2020, στη 

διαδικτυακή πύλη Αgora), ενεργειακός, (αγρο) τουριστικός και χρηματοπιστωτικός 

τομέας βρίσκονται στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος από πλευράς 

Ισπανίας για τη χώρα μας. 

Αν και η Ισπανία αντιμετώπισε στο παρελθόν πρόβλημα γενικευμένης μείωσης της 

κατανάλωσης, αυτό έχει αλλάξει, λόγω της σημαντικής καλυτέρευσης όλων των 

δεικτών της ισπανικής οικονομίας και της ανόδου του βιοτικού επιπέδου των Ισπανών. 

Η χώρα μας μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτό το γεγονός για την άνοδο των εξαγωγών 

της εδώ εν γένει. Ακρογωνιαίος λίθος για την είσοδο στην ισπανική αγορά και συνεπώς 

την αύξηση των εξαγωγών μας στη φιλοξενούσα χώρα, αποτελεί η συμμετοχή στις 

διεθνείς. κλαδικές εκθέσεις, είτε σε επίπεδο ατομικής επιχείρησης είτε μέσω επίσημης 

συμμετοχής της χώρας μας στις κυριότερες διεθνείς εκθέσεις που διοργανώνονται 

στην Ισπανία, με έμφαση σε τομείς τουρισμού, τεχνολογίας, τροφίμων, κατασκευών, 

ενέργειας, μόδας, κοσμήματος. Eίναι σαφές ότι η πανδημία του κορωνοϊού είχε πολύ 

σημαντικές συνέπειες στην οικονομία της Ισπανίας, όπως αναλύεται και στο πρώτο 

κεφάλαιο της παρούσας έκθεσης, ωστόσο οι ευκαιρίες δεν παύουν να υφίστανται και 

αναμένεται να ανακάμψουν, όσο καλυτερεύει η επιδημιολογική εικόνα, προχωρά ο 

εμβολιασμός των πολιτών και επανέρχεται η κανονικότητα. 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Avda. Dr. Arce 24-28002, Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 
 38 

 
 
 

3.3 Προτάσεις δράσεων ενίσχυσης εξωστρέφειας 
 
1.1 Δράσεις για Επενδύσεις και Επιχειρηματική Συνεργασία (υπό τις νέες συνθήκες 

και/ή περιορισμούς που έχει επιβάλλει η πανδημία του κορωνοϊού) 

→ Διοργάνωση στοχευμένων εκδηλώσεων για τους Έλληνες εκθέτες στις κλαδικές 
εκθέσεις με ενδεχόμενη συμμετοχή ξένων αγοραστών 

→ Διοργάνωση επιχειρηματικών παρουσιάσεων ελληνικών εταιριών που εγκαθίστανται 
στην Ισπανία 

→ Διοργάνωση στοχευμένων γευσιγνωσιών και, ενδεχομένως, οινογνωσιών σε 
συνεργασία με εδώ εισαγωγείς (ελληνικών) τροφίμων –ποτών 

→ Συμμετοχή Γραφείου ΟΕΥ σε εκδηλώσεις της Πρεσβείας με εν δυνάμει εμπορικό 
χαρακτήρα (λχ προώθηση ελληνικού βιβλίου στην Ισπανία) 

→ Παρακολούθηση επιχειρηματικών συνεδρίων, ετήσιων εκδηλώσεων, σεμιναρίων και 
ημερίδων εδώ κλαδικών και θεσμικών φορέων και επιμελητηρίων, καθώς και των 
υπηρεσιών της Ε.Ε. που αφορούν, ιδίως, ενέργεια, μεταφορές/υποδομές, τουρισμό, 
οικονομική συνεργασία με χώρες της Λατινικής Αμερικής, BREXIT, θέματα ΚΑΠ, 
ανταγωνισμό τρίτων χωρών κ.ο.κ.ε. 

→ Επαφές – επισκέψεις στις Ισπανικές Περιφέρειες και στην Ανδόρα σε συνεργασία με 
την Πρεσβεία.  

→ Διοργάνωση ειδικής δράσης εξωστρέφειας, «Επενδυτικό Σαλόνι Εξωστρέφειας», σε 
συνεργασία με το ΕG SA στην Αθήνα, με συμμετοχή των Ισπανικών εταιριών που 
αποτελούν υφιστάμενους ή δυνητικούς επενδυτές στη χώρα μας. 
 

→ Οργάνωση ειδικής δράσης για περί τους πενήντα στοχευμένους καλεσμένους, με 
στόχο τη συνέχιση της επιχειρηματικής δικτύωσης στον νευραλγικό τομέα της 
τεχνολογίας. 

 
1.2 Δράσεις για Επιχειρηματικές Αποστολές 

 

→ Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης είναι έτοιμο να υποστηρίξει κλαδικούς φορείς της χώρας 
μας που ενδιαφέρονται για πραγματοποίηση επιχειρηματικής αποστολής ελληνικών 
εταιριών και τους το επισημαίνει σε μόνιμη βάση.   

→ Από κοινού με την Πρεσβεία, γίνονται σε μόνιμη βάση ενέργειες υποβοήθησης 
ισπανικών εταιριών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον πραγματοποίησης επένδυσης 
στην Ελλάδα.  

→ Πρόταση προγραμματισμού επίσημης επίσκεψης, ενδεχομένως με επιχειρηματική 
αποστολή και ταυτόχρονη διοργάνωση φόρουμ με επικεφαλής κ.κ. ΥΦΥΠΕΞ και 
ΓΓΔΟΣ και Εξωστρέφειας. 

→ Παρακολούθηση και υποστήριξη, ενδεχόμενης επιχειρηματικής αποστολής του 
Enterprise Greece στην Ισπανία και / ή συνδιοργάνωση στοχευμένης εκδήλωσης σε 
συνεργασία με το Ε.G., για την προσέλκυση επενδύσεων από την Ισπανία στην 
Ελλάδα. Θα αποτελέσει το τρίτο επενδυτικό σεμινάριο στη Μαδρίτη, εφόσον 
πραγματωθεί, του Γραφείου μας σε συνεργασία με το ΕG. S.A. 

 
1.3 Λοιπές δράσεις για την Προώθηση Εξαγωγών  
 

1.3.1 Το Γραφείο ΟΕΥ θα συμμετέχει/παρακολουθήσει/υποστηρίξει συστηματικά τις 
ακόλουθες κλαδικές διεθνείς εκθέσεις που διεξάγονται στην Ισπανία (υπό την αίρεση της 
πανδημίας): 
 

→ FITUR, Διεθνής έκθεση τουρισμού 19-23.05.2021, Μαδρίτη (έλευση ελληνικής 
αντιπροσωπείας-Υπουργείο Τουρισμού). 
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→ GENERA, Διεθνής έκθεση ενέργειας & περιβάλλοντος, 16-18.11.2021, Μαδρίτη. 

→ BISUTEX - MADRIJOYA- INTERGIFT, Διεθνείς εκθέσεις κοσμημάτων, 
ψευδοκοσμημάτων, αξεσουάρ, ασημικών, ωρολογίων και δώρων. 15.04-15.05.2021, 
Mαδρίτη, με συμμετοχή περί των δεκαπέντε ελληνικών εταιριών κατά μέσο όρο μέχρι 
στιγμής σε κάθε διοργάνωση και Σεπτέμβριο 2021.  

→ MOMAD, Διεθνής έκθεση μόδας/ένδυσης, 15.04-15.05.2021, Μαδρίτη, με συμμετοχή 
περί των δέκα ελληνικών εταιριών σε κάθε διοργάνωση και Σεπτέμβριο 2021. 

→ ΜΟΒILE WORLD CΟΝGRESS, Διεθνής Έκθεση υψηλής τεχνολογίας και 
επικοινωνιών (έμφαση σε κινητή τηλεφωνία), 28.06-1.07.2021, Βαρκελώνη, με εθνική 
συμμετοχή κάθε χρόνο (δύο εθνικά περίπτερα, έλευση επίσημης ελληνικής 
αντιπροσωπείας, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, 
Ε.G. S.A., ΣΕΚΕΕ, ΣΕΠΕ, ΕΕΚΤ, Corallia, ΓΓΕΤ). 

→ ΙΝFARMA, Διεθνής Έκθεση Φαρμάκων και Παραφαρμάκων, 15-17.06.2021, Μαδρίτη. 

→ SALON DE GOURMETS, Διεθνής έκθεση ποιοτικών τροφίμων και ποτών, 21-
24.06.2021, Μαδρίτη. 

→ ALIMENTARIA, Διεθνής Έκθεση Τροφίμων (διετής), 04-07.04.2022, Gran Via, 
Bαρκελώνη (ακύρωση για το 2021 λόγω Covid). 

→ FRUIT ATTRACTION, Διεθνής έκθεση φρούτων και λαχανικών, 5-7.10.2021, Μαδρίτη, 
με συμμετοχή περί των σαράντα μεμονωμένων ελληνικών εταιριών και εθνικό 
περίπτερο FRESΚON GREECE, πρωτοβουλία της HELEXPO. 

→ IoT, Internet of Things Solutions World Congress, Διεθνής Έκθεση υψηλής 
τεχνολογίας και επικοινωνιών (έμφαση σε Διαδίκτυο Πραγμάτων), 5-7.10.2021, 
Βαρκελώνη, με εθνική συμμετοχή κάθε χρόνο και αξιόλογη επιχειρηματική 
αντιπροσώπευση (Ε.G. S. A, ΗΕΤΙΑ κοκε). 
 

          Προωθητικές ενέργειες στον τομέα του τουρισμού 

 

→ Συστηματική συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, τον ΕΟΤ και τους κλαδικούς 
φορείς της χώρας μας, ιδίως στην έκθεση FITUR, η οποία πραγματοποιείται με 
επίσημη ελληνική συμμετοχή τον Ιανουάριο εκάστου έτους και για το 2021, λόγω 
πανδημίας, τον Μάιο, άνευ εθνικής συμμετοχής με περίπτερο ΕΟΤ. 

→ Συστηματική ενημέρωση του Υπουργείου μας και των ανωτέρω φορέων και κρατικών 
υπηρεσιών για όλες τις εξελίξεις στον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία, η οποία 
κατέχει ηγετική θέση στον χώρο παγκοσμίως. 

→ Εκπόνηση κλαδικών μελετών για τον τομέα του τουρισμού και υπο-τομέων του σε 
ετήσια βάση. 

→ Διοργάνωση θεματικής εκδήλωσης γαστρονομίας, με ενδεχόμενη συμμετοχή της 
Ακαδημίας Γαστρονομίας Μαδρίτης και του Ισπανοελληνικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, με 20-30 στοχευμένους καλεσμένους, στο πλαίσιο της FITUR, 
(ενδεχομένως πλέον για το 2022).  
 
 

1.4.2 To Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης θα πραγματοποιήσει τις ακόλουθες μελέτες και 
ενημερώσεις: 

 

→ Ετήσια έκθεση για την οικονομία της Ισπανίας και τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές 
σχέσεις  

→ Μηνιαίο ενημερωτικό δελτίο οικονομικών και εμπορικών εξελίξεων για την Ισπανία  

→ Καθημερινή επισκόπηση και συνεχή ενημέρωση ΚΥ και κλαδικών/θεσμικών φορέων 
για το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον της Ισπανίας 

→ Επικαιροποίηση οδηγού επιχειρείν  

→ Τακτική ενημέρωση περιεχομένου διαδικτυακής πύλης Agora 

→ Ενημέρωση βάσεων επιχειρηματικών δεδομένων Γραφείου ΟΕΥ 

→ Κλαδική μελέτη για το ακτινίδιο στην Ισπανία 

→ Έρευνα αγοράς για το φρούτα και τα λαχανικά στην Ισπανία 
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→ Έρευνα αγοράς για τον κλάδο της μόδας στην Ισπανία 

→ Έρευνα αγοράς για τον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων στην Ισπανία 

→ Έρευνα αγοράς για τον τομέα του τουρισμού στην Ισπανία  

→ Μελέτη για τον τομέα των ΑΠΕ στην Ισπανία 

→ Μελέτη για τον τομέα τεχνολογίας στην Ισπανία. 
 

 
1.4.3 Το Γραφείο ΟΕΥ θα πραγματοποιεί τακτικά τα ακόλουθα: 
 

→ Ενημερωτικές συναντήσεις αντιπροσωπειών κρατών-μελών της Ε.Ε., σχετικά με 
συμβούλια Eurogroup, Ecofin – Αgrifish. 

→ Παρακολούθηση εργασιών και εκδηλώσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Ελαιολάδου 
και του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού. 

→ Τακτική επικοινωνία με το εδώ Ισπανο-ελληνικό Εμπορικό Επιμελητήριο, το Εμπορικό 
και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Μαδρίτης, τη Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών 
Οργανισμών CEOE και τον επιχειρηματικό φορέα δικτύωσης Madrid Europe Network. 

 

3.4 Προτάσεις ενίσχυσης διμερούς θεσμικού πλαισίου 

 

• Ανταλλαγή επισκέψεων πολιτικής ηγεσίας, κρατικών αξιωματούχων και 

άλλων επίσημων επισκέψεων εκατέρωθεν. 

• Ανταλλαγή επιχειρηματικών αποστολών εκατέρωθεν. 

• Αύξηση επισκέψεων σε διεθνείς εκθέσεις εκατέρωθεν (διαδικτυακά και με 

φυσική παρουσία). 

• Αύξηση συνεργασίας κλαδικών επιμελητηρίων. 

4 Παράρτημα 

4.1 Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία 

4.1.1. Βασικά Οικονομικά Μεγέθη  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν 

ΑΕΠ τρέχουσες τιμές (€ 

δισ.) 
1.046 1.029 1.023 1.058 1.085 1.118 1.166 1.208 1.245 1.121 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (€) 22.700 22.530 21.948 22.382 23.324 23.970 24.990 25.800 26.440 23.688 

 Απασχόληση, μισθοί, τιμές 

Ανεργία (%) 21,6 25,0 26,4 24,4 22,1 19,6 17,2 15,3 14,1 15,53 

Πληθωρισμός (ετήσιος 

μ.ο.) 
3,1 2,4 1,5 -0,2 -0,6 -0,2 2,0 1,7 0,7 -0,3 

 Συνολική ζήτηση-προσφορά (ετήσια μεταβολή %) 

Ιδιωτική κατανάλωση -2,7 -3,5 -3,1 1,6 3,0 2,9 2,5 1,8 0,9 -12,1 

Δημόσια κατανάλωση -0,3 -4,7 -2,1 -0,3 2,0 1,0 1,9 2,6 2,3 3,8 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
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ΑΕΠ -1,0 -2,9 -1,7 1,4 3,2 3,2 3,1 2,5 2 -11 

Εξαγωγές 7,6 3,1 5,2 2,5 4,3 1,7 5,0 2,2 1,8 -9,9 

Εισαγωγές -0,9 -5,0 -1,3 5,7 3,7 -0,4 4,7 3,6 1 -14,7 

 Εξωτερικό εμπόριο 

Εξαγωγές (€ δισ.) 214,5 222,6 234,2 240,5 249,8 256,3 276,1 285,0 290,0 261,1 

Εισαγωγές (€ δισ.) 260,8 253,4 250,2 265,5 274,7 273,7 302,4 318,8 322,0 274,6 

Εμπορικό ισοζύγιο (€ 

δισ.) 
-46,3 -30,8 -16,0 -24,9 -24,9 -17,3 -26,3 -33,8 -31,97 -13,42 

Εμπορικό έλλειμμα (% 

ΑΕΠ) 
4,3 2,9 1,6 2,3 2,3 1,5 2,2 2,8 2,5 1,19 

 Χρηματιστήριο 

Δείκτης IBEX35 (τέλος 

έτους) 
8.566 8.280 9.825 10.350 9.567 9.419 10.043 8.539 

9.549,

2 

8.073,

7 

 Δημόσιο χρέος-έλλειμμα 

Δημόσιο χρέος (€ δισ.) 743,5 890,9 966,2 
1.041,

6 

1.073,

9 

1.107,

2 

1.144,

2 

1.173,

9 

1.188,

8 

1.345,

5 

Έλλειμμα (% ΑΕΠ) -8,9 -10,6 -6,6 -5,7 -5,1 -4,5 -3,1 -2,7 -2,7% -10,97 

Χρέος (% ΑΕΠ) 69,5 85,7 95,5 100,4 99,3 99,0 98,1 97,2 95,8 120 

 

4.2 Χρήσιμες διευθύνσεις 

 

1. Ελληνικές Αρχές 

 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΜΑΔΡΙΤΗ 

Τηλ.:+34 915644653, Φαξ: +34 915644668                 gremb.mad@mfa.gr  

Avenida Doctor Arce, 24, Madrid, 28002                                                                                                                                                  

 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων                     

Τηλ.:+34 915644592, Φαξ:+34 915645932                 ecocom-madrid@mfa.gr  

Avenida Doctor Arce, 24, Madrid, 28002   

 

Προξενικό Γραφείο                                                                                

Τηλ.: +34 915644653 Φαξ: +34 915641601                  grcon.mad@mfa.gr 

Avenida Doctor Arce, 24, Madrid, 28002  

  

Γραφείο Δημόσιας Διπλωματίας 

Τηλ.: +34 91 564 58 19 Φαξ: +34 915645819      pdo.mad@mfa.gr  

Avenida Doctor Arce, 24, Madrid, 28002    

 

Γραφείο Ακολούθου Άμυνας 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
mailto:gremb.mad@mfa.gr
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
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Τηλ./Φαξ: +34 915621656         def.attache@embagrec.org 

Avenida Doctor Arce, 24, Madrid, 28002   

  

Τμήμα Εκπαίδευσης και Πολιτισμού 

Τηλ.: +34 915644653 Φαξ: +34 915644668       gremb.mad@mfa.gr 

 

Ελληνική Κοινότητα Καταλονίας 

Carrer de València, 558, 08026 Barcelona 

Tηλ.: +34 93 454 90 21 / +34 649 472 452 

comgriegabcn@gmail.com 

comgregacat.net/gr/ 

 

Ελληνική Κοινότητα Μαδρίτης 

Τηλ.: +34 913 594 258 / +34 913 454 085 

Ελληνική Κοινότητα Βαλένθιας  

Calle 106 NΊ 22, La Canyada, 46182 Paterna, Valencia 

Τηλ.: +34 607 466 605  Φαξ: +34 963 522 760 

cohelcv@hotmail.com 

www.cohelcv.es.tl/  

 

Ένωση Ελλήνων Κατοίκων Ισπανίας 

Calle Solano, 38, 28223, Pozuelo, Madrid 

Τηλ.: +34 609 784 452 / +34 91 548 48 89 

Ένωση Ισπανο-Ελληνικού Πολιτισμού 

Takuhí Ispirián, Seseña, 9, 4º E. 28024 Madrid 

Τηλ.: +34 915 184 601 / +34 917 923 197 

asociacionhispanohelenica@gmail.com 

www.hispanohelenica.org/  

 

Ελληνο – Αραγονέζικος Πολιτιστικός Σύλλογος «Πανσέληνος» 

Vía Ramón Pignatelli, 5 – 2ºA, 50007 Zaragoza 

Τηλ.: +34 629 722 726, +30 6986 920 952 

infopanselinos@gmail.com 

sites.google.com/site/asociacionpanselinos/home 

 

Κοινωνική και Πολιτισμική Ελληνική Ένωση «Περίπλο» 

Calle Sancho de Azpeitia, 2, 2º C, 48014 Bilbao, Vizcaya 

Τηλ.: +34 663 684 013 / +34 661 448 391 

info@asociacionperiplo.es 

asociacionperiplo.es/                            

 

2. Ισπανικές Αρχές – Υπουργεία -  Κρατικοί Φορείς 

 

MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN 

Paseo de la Infanta Isabel, 1, 28014 Madrid 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
mailto:def.attache@embagrec.org
mailto:gremb.mad@mfa.gr
mailto:comgriegabcn@gmail.com
http://comgregacat.net/gr/
mailto:cohelcv@hotmail.com
http://www.cohelcv.es.tl/
mailto:asociacionhispanohelenica@gmail.com
http://www.hispanohelenica.org/
mailto:infopanselinos@gmail.com
https://sites.google.com/site/asociacionpanselinos/home
mailto:info@asociacionperiplo.es
http://asociacionperiplo.es/
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Tel.: +34 91 347 5368 / +34 91 347 5724 

informac@mapama.es  

www.mapa.gob.es/es/ 

 

MINISTERIO DE ASUNTOS ECONÓMICOS Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid 

Tel.: +34 91 258 28 52 

www.mineco.gob.es/ 

 

• DIRECCIÓN GENERAL DEL TESORO 
Paseo del Prado, 4, 28014 Madrid 

Tel.: +34 917 697 231 (Sólo para Inversores de Deuda Pública) 

www.tesoro.es/  

• INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL 
Paseo del Prado, 4, 28014 Madrid 

Tel.: +34 91 592 16 00 

www.ico.es/  

 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y DE COOPERACIÓN  

Sede Palacio de Santa Cruz, Plaza de la Provincia, 1, 28071 Madrid 

Tel.: +34 913 799 700 

www.exteriores.gob.es/   

 

MINISTERIO DE CIENCIA E INNOVACIÓN  

Paseo de la Castellana, 162, 28046 Madrid 

Tel.: +34 912 582 852 

www.ciencia.gob.es/ 

 

MINISTERIO DE CONSUMO 

Paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid 

Tel.: +34 901 400 100 / +34 91 596 10 89 / +34 91 596 10 90 

www.mscbs.gob.es/  

 

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTE 

Plaza Del Rey, 1, 28004 Madrid 

Tel.: +34 917 017 000 

www.culturaydeporte.gob.es/  

 

MINISTERIO DE DEFENSA 

Paseo De la Castellana, 109, 28071 Madrid 

Tel.: + 34 913 955 000 

www.defensa.gob.es/  

 

MINISTERIO DE DERECHOS SOCIALES Y AGENDA 2030 

Paseo del Prado, 18-20, 28014 Madrid 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
mailto:informac@mapama.es
https://www.mapa.gob.es/es/
http://www.mineco.gob.es/
http://www.tesoro.es/
http://www.ico.es/
http://www.exteriores.gob.es/
http://www.ciencia.gob.es/
http://www.mscbs.gob.es/
http://www.culturaydeporte.gob.es/
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Tel.: +34 901 400 100 / +34 91 596 10 89 / +34 91 596 10 90 

www.mscbs.gob.es/  

 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

Calle de Los Madrazo, 15, 28014 Madrid 

Tel.: +34 910 837 937 

www.educacionyfp.gob.es/  

 

MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA 

Paseo De la Castellana, 67, 28071 Madrid 

Tel.: +34 915 977 000 

www.mitma.gob.es/  

 

MINISTERIO DE HACIENDA 

Calle Alcalá, 9 - Planta Baja, 28071 Madrid 

Tel.: +34 900 567 765 /+34 915 958 000 

www.hacienda.gob.es/  

 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO 

Paseo de la Castellana, 160, 28046 Madrid 

Tel.: +34 913 494 000 / +34 913 494 640 

www.mincotur.gob.es/  

• ICEX España Exportación e Inversiones 

Paseo de la Castellana, 278, 28046 Madrid 

Tel.: +34 900 349 000 

www.icex.es/ 

 

• CERSA 

Calle de Orense, 58, 28020 Madrid 

Tel.: +34 91 571 84 88 

www.cersa-sme.es/ 

 

• TURESPAÑA 

Calle Poeta Joan Maragall,41, 28020 Madrid 

www.tourspain.es/  

 

MINISTERIO DE JUSTICIA 

Calle San Bernardo, 45, 28071 Madrid 

Tel.: +34 902 007 214 / +34 918 372 295 

www.mjusticia.gob.es/ 

 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA 

DEMOCRATICA 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
http://www.mscbs.gob.es/
http://www.educacionyfp.gob.es/portada.html
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http://www.hacienda.gob.es/
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http://www.tourspain.es/
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Avenida Puerta de Hierro, 28071 Madrid 

www.mpr.gob.es/ 

 

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA 

Paseo de Castellana, 3, 28046 Madrid 

Tel.: +34 91 2739000 

www.mptfp.gob.es/  

 

MINISTERIO DE SANIDAD 

Paseo Del Prado, 18-20, 28071 Madrid 

Tel.: +34 91 596 10 00 / +34 91 596 10 89 / +34 91 596 10 90 

www.mscbs.gob.es/ 

 

MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL 

Paseo de la Castellana, 63, 28071 Madrid 

Tel.: +34 913 630 000 

www.mitramiss.gob.es/ 

 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Calle Amador de los Ríos, 7, 28071 Madrid 

Tel.: +34 915 37 15 68 

www.interior.gob.es/ 

 

MINISTERIO PARA LA TRANSICION ECOLOGICA Y EL RETO DEMOGRAFICO 

Plaza San Juan de la Cruz, 28071 Madrid 

Tel.: +34 915 976 577-78/ +34 915 976 000 

www.miteco.gob.es/  

 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

 

CAMARA DE COMERCIO HISPANO-GRIEGA                                   

Calle Santa Cruz de Marcenado, 31, 1ª planta, 28015 Madrid                                                 

Tel.: +34 911 412 639 

E-mail: info@camarahispanogriega.com 

www.camarahispanogriega.com  

 

HELLENIC-SPANISH CHAMBER OF COMMERCE  

Πούλιου 8, Αμπελόκηποι, 11523 Αθήνα 

Τηλ.: +30 210 680 1074                           

E-mail: info@hellenicspanishchamber.gr 

www.hellenicspanishchamber.gr  

 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE MADRID 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
http://www.mpr.gob.es/
http://www.mptfp.gob.es/portal/index.html
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mailto:info@camarahispanogriega.com
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Plaza de la Independencia, 1, 28001 Madrid 

Tel.: +34 915 383 500 

Email : camara@camaramadrid.es 

www.camaramadrid.es  

 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA Y NAVEGACION DE BARCELONA 

Avinguda Diagonal, 452, 08006 Barcelona 

Tel.: +34 902 448 448, Fax: +34934169301 

Email: nvalencia@cambrabcn.org / xbalsells@cambrabcn.org  

www.cambrabcn.org   

 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO DE BILBAO 

Calle Alda. Recalde, 50, 48008 Bilbao 

Tel.: +34 944 706 500, Fax: +34944436171 

Email: atencionalcliente@camarabilbao.com  

www.camarabilbao.com  

 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA, SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE 

SEVILLA 

Plaza de la Contratación, 8, 41004 Sevilla 

Tel.: +34 955 110 898, +34 955 110 922 (internacional), +34 955 110 907 

www.camaradesevilla.com  

 

 

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA Y NAVEGACION DE MALAGA 

Cortina del Muelle, 23, 29015 Málaga 

Tel.: +34 952 211 673 

www.camaramalaga.com  

 

CEOE: CONFEDERACIÓN ESPAÑA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES 

Calle de Diego de León, 50, 28006 Madrid 

Tel: +34 915 663 400  

E-mail: ceoe@ceoe.es 

www.ceoe.es  

 

4. Τράπεζες 

 

BANCO DE ESPAÑA (OFICINAS CENTRALES) 

Calle de Alcalá, 48, 28014 Madrid 

Tel.: +34 913 385 000, Fax:+34 913 385 487 

E-mail: infoweb@bde.es 

www.bde.es   

 

INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) 

Paseo del Prado, 4, 28014 Madrid 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
mailto:camara@camaramadrid.es
http://www.camaramadrid.es/
mailto:nvalencia@cambrabcn.org
mailto:xbalsells@cambrabcn.org
http://www.cambrabcn.org/
mailto:atencionalcliente@camarabilbao.com
http://www.camarabilbao.com/
http://www.camaradesevilla.com/
tel:+34
http://www.camaramalaga.com/
http://www.ceoe.es/
mailto:infoweb@bde.es
http://www.bde.es/
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Tel.:+34 915 921 600, Fax:+34 915 921 700 

E-mail: ico@ico.es  

www.ico.es  

 

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE BANCA 

Paseo de la Castellana, 259-D, 28046 Madrid 

Tel.:+34 917 891 311 

E-mail: aeb@aebanca.es  

www.aebanca.es  

 

5. Διοργανωτές Εκθέσεων 

 

IFEMA  

Feria de Madrid, Avda. del Partenón, 5, 28042 Madrid 

Τel.:+34 902 221 515 / +34 917 223 000 

E-mail: lineaifema@ifema.es  

www.ifema.es   

 

FIRA BARCELONA 

Fira de Barcelona, Av. Reina Mª Cristina, 08004 Barcelona  

Τel.:+34 902 233 200  

E-mail: infofira@firabarcelona.com  

www.firabcn.es  

6. Ξενοδοχεία (ενδεικτικά) 

 

AC HOTEL RECOLETOS 

Calle Recoletos, 18, 28001 Madrid 

Tel.: +34 914 361 382 

E-mail: acrecoletos@ac-hotels.com 

www.hotelacrecoletos.com  

 

7 ISLAS HOTEL 

Calle Valverde, 14, 28004 Madrid 

Tel.:+34 915 234 688 

E-mail: reservas@7islashotel.com  

www.7islashotel.com  

 

ONE SHOT RECOLETOS 04 

Calle Salustiano Olózaga, 4, 28001 Madrid 

Tel.: +34 911 820 070 

E-mail: recoletos04@oneshothotels.com 

www.hoteloneshotrecoletos04.com 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr
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APARTAMENTOS BLUME 

Calle de la Cruz, 35, 28013 Madrid 

Tel.:+34 914 352 533 

E-mail: info@apartamentosblume.com 

www.apartamentosblume.com  

 

HOTEL EUROSTARS MADRID TOWER 

Paseo de la Castellana, 259 B, 28046 Madrid 

Tel.: +34 913 342 700 (κ. Νίκος Κανελλόπουλος +34616419473) 

E-mail: reservations@eurostarsmadridtower.com 

www.eurostarsmadridtower.com 

 

NH MADRID PASEO DE LA HABANA 

Paseo de la Habana, 73, 28036 Madrid 

Tel.: +34 914 430 720 / +34 913 984 639 (reservations) 

E-mail: nhhabana@nh-hotels.com 

www.nh-hoteles.es  

 

INTERCONTINENTAL Hotels & Resorts MADRID 

Paseo De La Castellana, 49, 28046 Madrid 

Tel: +34 917 007 300 / +34 902 875 730 

www.intercontinental.com  

 

HOTEL NH COLLECTION MADRID EUROBUILDING 

Calle de Padre Damián, 23, 28036 Madrid 

Tel: +34 916 008 162 / +34 913 984 438 

E-mail: nhcollectioneurobuilding@nh-hotels.com 

www.nh-hoteles.es 

 

7. Διπλωματικές Αποστολές 

 

REPRESENTACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA EN ESPAÑA 

Paseo de la Castellana, 46, 28046 Madrid 

Tel: +34 914 238 000 

E-mail: comm-rep-es-docu@ec.europa.eu 

www.ec.europa.eu  

 

8. Χρηματιστήρια και Εθνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

 

COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES (CNMV) 

Calle Edison, 4, 28006 Madrid 

Tel.: +34 915 851 500, +34 902 149 300, Fax: +34913193373, +34933047310 

www.cnmv.es   

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
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BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES (BME) 

Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid 

Tel.: +34 917 095 000 / +34 915 891 306 

E-mail: info@grupobme.es 

http://www.bolsasymercados.es 

 

BOLSA DE MADRID  

Plaza de la Lealtad 1, 28014 Madrid 

Tel.: +34 917 095 000 

E-mail: infobolsamadrid@grupobme.es 

www.bolsamadrid.es  

 

BOLSA DE BARCELONA 

Paseo de Grácia, 19, 08007 Barcelona 

Tel.: +34 934 013 555, Fax:+34934013650 

E-mail: informacion@borsabcn.es 

www.borsabcn.es   

 

BOLSA DE BILBAO 

Calle Jose Mª Olabarri 1, 48001 Bilbao 

Tel.:+34 944  034400, Fax:+34944034430 

E-mail: aherrera@grupobme.es    

www.bolsabilbao.es   

BOLSA DE VALENCIA 

Calle Libreros, 2-4, 46002 Valencia 

Tel.: + 34 963 870 158, +34 963 870 101, Fax: +34963870133 / 60 

www.bolsavalencia.es  

 

9. Επιχειρηματικοί Φορείς 

 

CONSEJO SUPERIOR DE CÁMARAS DE COMERCIO INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN 

DE ESPAÑA (CSC) 

Calle Ribera del Loira 12, 28042 Madrid 

Tel.: +34 915 906 900 

E-mail: csc@cscamaras.es 

www.cscamaras.es/  

 

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 

(CEPYME) 

Calle Diego de León, 50, 28006 Madrid 

Tel.: +34 914 116 161 

E-mail: contacto@cepyme.eu 

www.cepyme.es   
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AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACION INTERNACIONAL (AECI) 

Avda. Reyes Católicos, 4, 28040 Madrid 

Tel.: +34 915 838 100 

E-mail: centro.informacion@aecid.es 

www.aecid.es   

 

INSTITUTO DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA DE CUENTAS 

Calle Huertas, 26, 28014 Madrid 

Tel.: +34 913 895 600 

www.icac.meh.es   

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CONTABILIDAD Y ADMINISTRACIÓN DE 

EMPRESAS 

Calle Rafael Bergamin, 16 B, 28043 Madrid 

Tel.: +34915473756, +34915474465, Fax.: +34915413484 

E-mail: info@aeca.es  

www.aeca.es  

 

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DE CONSULTORÍA  

Calle Monte Esquinza, 34 - 2º B, 28010 Madrid 

Tel.:+34 913 080 161, Fax:+34913913593 

E-mail: aec@aecconsultoras.com  

www.aecconsultoras.com 

 

10.  Διεθνείς Οργανισμοί 

 

INTERNATIONAL OLIVE OIL COUNCIL 

Principe de Vergara, 154, 28002 Madrid 

Tel.: +34 915 903 638, Fax: +34915631263 

Ε-mail: iooc@internationaloliveoil.org 

www.internationaloliveoil.org   

 

WORLD TOURISM ORGANIZATION 

Calle Poeta Joan Maragall, 42, 28020 Madrid 

Tel.: +34 915 678 100 

Ε-mail: info@unwto.org  

www.unwto.org  

 

11.  Διαδικτυακός Οικονομικός Τύπος 

 

CINCO DIAS: www.cincodias.com  

EL ECONOMISTA: www.eleconomista.es   

EXPANSION: www.expansion.com  
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