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       Μαδρίτη, 25 Μαΐου 2020 

   

 

Ενημερωτικό πρωινό με τον Πρόεδρο της Ένωσης Κατασκευαστικών και Εργολαβικών 

Επιχειρήσεων (SEOPAN), κ. Julián Nuñez, Nueva Economía Fórum, 25.05.2020 

Πραγματοποιήθηκε αυθημερόν, διαδικτυακό ενημερωτικό πρωινό, το οποίο διοργανώθηκε από 

τον ιδιωτικό οργανισμό – δεξαμενή σκέψης Nueva Economía Fórum, με ομιλητή τον Πρόεδρο της 

Ένωσης Κατασκευαστικών και Εργολαβικών Επιχειρήσεων (SEOPAN), κ. Julián Nuñez. 

Σημειώνεται, ότι ο κ. Nuñez είναι και Αντιπρόεδρος της Ισπανικής Συνομοσπονδίας 

Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE). Συντονιστής ήταν ο Πρόεδρος του Nueva Economía 

Fórum, κ. José Luis Rodríguez.  

Αρχικά, ο κ. Nuñez, έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα του ιδιωτικού τομέα για την οικονομική 

ευημερία και ανάπτυξη. Εξαιτίας των επιπτώσεων της οικονομίας ο τομέας πλήττεται σημαντικά 

με αποτέλεσμα το κράτος να πρέπει να προσφέρει ανάλογες βοήθειες τόσο για την εξασφάλιση 

της λειτουργίας των επιχειρήσεων αλλά ακόμα περισσότερο για την καταπολέμηση της επιδημίας 

και τη δημόσια υγεία. Τόνισε ότι οι εργαζόμενοι στην Ισπανία αντιστοιχούν στο 41% του 

πληθυσμού καθώς φθάνουν τα 19 εκατομμύρια, από τους οποίους τα 3 εκατομμύρια αποτελούν 

δημοσίους υπαλλήλους. Επομένως, τα υπόλοιπα 16 εκ. απασχολούμενων είναι αυτά που 

στηρίζουν την οικονομία, πληρώνοντας με τους φόρους τους τα κρατικά έξοδα, όπως συντάξεις, 

μισθούς δημοσίων υπαλλήλων, κοκε. Για τον λόγο αυτό, επισήμανε την ανάγκη επιστροφής στην 

ανάπτυξη και ανέφερε ότι μία μεγάλη μαζική απόλυση εργαζομένων θα έχει καταστροφικές 

συνέπειες σε όλο το φάσμα της κοινωνίας και της οικονομίας.  

Αναφορικά με το μέλλον του τομέα, ο Πρόεδρος της SEOPAN, σημείωσε ότι ήδη ο 

κατασκευαστικός κλάδος έχει περάσει μία βαθιά ύφεση το 2008, στη συνέχεια της οποίας είχε 

αρχίσει να αναπτύσσεται εκ νέου, όχι όμως σημαντικά. Είναι γνωστό στις εταιρίες ότι το 2020 θα 

είναι μία δύσκολη χρονιά για τον κλάδο, ο οποίος θα συμπαρασύρει και την εθνική οικονομία, 

καθώς αποτελεί τον δεύτερο σημαντικότερο τομέα αυτής, με τη συμβολή του στο ΑΕΠ να 

ξεπερνά το 10%. Προς το παρόν, προκειμένου να επιτευχθεί πιθανή συνέχεια της ανάπτυξης, 

είναι αναγκαίο, κατ’ αρχήν, να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πανδημία καθώς και να τονωθεί η 

ιδιωτική επένδυση. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν είναι αναγκαίο να αλλάξουν δραματικά τα σχέδια 

και τα πλάνα των κατασκευαστικών, καθώς παρουσιάζονται ευκαιρίες κατά την τρέχουσα κρίση. 

Πλέον, ο κλάδος προσανατολίζεται στην παροχή των υπηρεσιών του στον υγειονομικό τομέα, 

ενώ η σπουδαιότητα άλλων προτεραιοτήτων, όπως οι υποδομές για την πράσινη ανάπτυξη 

καθώς και οι δημόσιες μεταφορές, δεν θα αλλάξουν αφού αποτελούν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

της κοινωνικής αλλά και της οικονομικής ευημερίας. Μάλιστα για την ανάπτυξη των εν λόγω έργων 

είναι απαραίτητη η συνεισφορά και η σύμπραξη του ιδιωτικού με τον δημόσιο τομέα.  
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Επιπλέον συζητήθηκε και η μεγάλη μείωση της κίνησης στους αυτοκινητόδρομους στην Ισπανία, 

η οποία μειώθηκε κατά περίπου 75% από την κήρυξη της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, οι 

επιπτώσεις, ωστόσο, δεν είναι ακόμη γνωστές στις εταιρίες. Παράλληλα, τα νεότερα για το σχέδιο 

Madrid Nuevo Norte, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ανάπλασης αστικής περιοχής στην 

Ευρώπη και αναμένεται να εγκριθεί στις 29 Μαΐου, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Σύμφωνα με 

δηλώσεις του Προέδρου της SEOPAN, το σχέδιο αυτό, το οποίο συζητείται πολλά χρόνια, θα 

αναπλάσει την περιοχή και θα βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών όλης της πόλης, ενώ 

θα συνδράμει και στην οικονομική ανάπτυξη αυτής.  

Κατόπιν ερώτησης του κ. Rodriguez, σχετικά με πιθανές συγχωνεύσεις μεταξύ των ισπανικών 

εταιριών, ο κ. Nuñez εκτίμησε ότι δεν θα υπάρξουν συγχωνεύσεις. Υπογράμμισε ότι οι ισπανικές 

κατασκευαστικές παράγουν το 10% του παγκοσμίου συνόλου του κλάδου, όμως έχουν δεχτεί 

ισχυρή πίεση εξαιτίας της κρίσης τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα για παροχή έργων σε άλλα 

κράτη, οι ισπανικές κατασκευαστικές έχουν αξιοσημείωτο μερίδιο στη Βόρεια Αμερική αλλά λ.χ. 

στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Ρωσίας είναι δύσκολη η πρόσβαση. Συγκεκριμένα, εξήγησε 

ότι οι επενδύσεις σε άλλα κράτη είναι μία χρονοβόρα διαδικασία με αυξημένο κόστος για τις 

επιχειρήσεις, επομένως η αγορά της Ρωσίας ενδέχεται να μην είναι συμφέρουσα.  

Τέλος, συζήτηση έγινε και για τα αναμενόμενα έργα υποδομών στην Ισπανία, τα οποία σύμφωνα 

με τον κ. Nuñez δεν πρέπει να σταματήσουν, ενώ δεδομένης της έλλειψης χρημάτων είναι 

απαραίτητη η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα. Ιδιαίτερο βάρος έχουν οι υδραυλικές υποδομές που 

αποτελούν προτεραιότητα και οφείλουν να συμβαδίζουν με την σχετική οδηγία της Ε.Ε..  
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