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                                                 Μαδρίτη, 22.11.2018  

 

Απονομή ετήσιων βραβείων επιχειρηματικότητας ισπανικής έκδοσης 

elEconomista.es, υπό την προεδρία της Iσπανίδας Υπουργού Oικονομίας και 

Επιχειρήσεων, κας Νadia Calviño. Mαδρίτη, 21.11.2018 

 

Σε ειδικό χώρο εκδηλώσεων του πολιτιστικού χώρου Caixa Forum της ισπανικής τράπεζας 

Caixa Bank σε κεντρικό σημείο της Μαδρίτης στις 22.11.2018, πραγματοποιήθηκε η εν θέματι 

τελετή απονομής βραβείων, την οποία παρακολούθησε το Γραφείο μας.  

 

Αναμφισβήτητη πρωταγωνίστρια της ειδικής αυτής ετήσιας εκδήλωσης, στην οποία 

συμμετέχουν παραδοσιακά σημαντικοί εκπρόσωποι της πολιτικής σκηνής καθώς και της 

οικονομικής και επιχειρηματικής ζωής του τόπου, υπήρξε, πέραν των βραβευθεισών 

ισπανικών εταιρειών και ιδρυμάτων, η Iσπανίδα Υπουργός Oικονομίας και 

Επιχειρηματικότητας, κα Νadia Calviño, η οποία προήδρευσε της τελετής και έδωσε, με 

συγκεκριμένο τρόπο και σταθερό ύφος, το στίγμα της οικονομικής πολιτικής που θα 

ακολουθήσει η ισπανική κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον, ως ακολούθως: 

 

 Tόνισε με κάθε τρόπο την ανάγκη για δημοσιονομική πειθαρχία, ιδίως, αναφορικά με 

τους προϋπολογισμούς της κεντρικής κυβέρνησης και των αυτονομιών. 

Επιπροσθέτως, αρνήθηκε ότι η εκτελεστική εξουσία προέβη σε πολύ αισιόδοξες 

προβλέψεις εσόδων στο σχέδιο προϋπολογισμού που υποβλήθηκε στις Βρυξέλλες. 

Θεωρεί ότι η Ισπανία πρέπει να είναι πιο φιλόδοξη σχετικά με τη διαρθρωτική 

προσαρμογή καθώς δεν μπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά στην καλή πρόοδο της 

οικονομίας, όπως έχει κάνει μέχρι στιγμής.  

 Δεδομένων των δυσκολιών της εκτελεστικής εξουσίας να λάβει υποστήριξη για την 

έγκριση των προϋπολογισμών για το επόμενο έτος, η υπουργός προειδοποίησε ότι η 

επέκταση τους δεν είναι επιθυμητή, καθώς θα αυξήσει το δημόσιο έλλειμμα για το 

επόμενο έτος. 

 Επέμεινε ότι η μείωση του δημόσιου χρέους θα συνεχίσει να αποτελεί βασικό στόχο 

της τωρινής κυβέρνησης, με μεσοπρόθεσμο στόχο την οικονομική σταθερότητα της 

χώρας. 

 Έκανε αναφορές στη σημασία της «κοινωνικής βιωσιμότητας» της Ισπανίας, η οποία 

μπορεί να επιτευχθεί λ.χ. μέσω της καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας (η Ισπανία 

κατέχει την τρίτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών κ-μ στο συγκεκριμένο σημείο, ως εκ 

τούτου έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το ζήτημα) και της γεφύρωσης του χάσματος 

των δύο φύλων. Θεωρεί ότι η αειφόρος ανάπτυξη μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από 

την κοινωνική βιωσιμότητα και τη λήψη/εφαρμογή μέτρων επίτευξης των ανωτέρω 

στόχων. 
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 Επιβεβαίωσε ότι η οικονομία θα αυξηθεί κατά 2,6% φέτος και κατά 2,3% το 2019 και 

απέκλεισε το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να αναθεωρήσει τις μακροοικονομικές 

προβλέψεις της, καθώς υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μείωση των 

αριθμών αυτών.  

 Τέλος, αναφέρθηκε στις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ισπανία σήμερα: α. το 

δημογραφικό πρόβλημα, β. τις ραγδαίες αλλαγές στον τομέα της τεχνολογίας, ιδίως 

λόγω της ψηφιοποίησης, στις οποίες οφείλει να προσαρμόζεται η χώρα ανάλογα και 

γ. το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής και των σοβαρών περιβαλλοντικών 

προβλημάτων. Θεωρεί ότι οι τρόποι αντιμετώπισης των ανωτέρω αποτελούν 

μονόδρομο: καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, ισότητα των δύο φύλων και προσφορά 

ευκαιριών σε λιγότερες ευνοημένες κοινωνικές ομάδες μπορούν να συμβάλλουν σε 

μία εύρωστη οικονομία, όπως η ισπανική. 

 

Τα βραβεία που δόθηκαν, σε επτά διαφορετικές κατηγορίες, ήταν τα ακόλουθα: 

 

 Βραβείο εταιρείας που ανέπτυξε με βέλτιστο τρόπο την εταιρική της κοινωνική ευθύνη: 

Μercadona (αλυσίδα τροφίμων) 

 Βραβείο καλύτερης πρωτοβουλίας στον χώρο της εκπαίδευσης και κατάρτισης: το 

αρχαιότερο και, εκ των σημαντικότερων της χώρας, Πανεπιστήμιο της Σαλαμάνκα 

 Βραβείο ψηφιακής καινοτομίας: εταιρεία ΟΕSÍA 

 Bραβείο διεθνοποίησης: CELLNEX, με έμφαση σε υποδομές επικοινωνίας 

 Βραβείο καλύτερης επιχειρηματικής λειτουργίας: ΑΜΑDEUS, η δεύτερη μεγαλύτερη 

επιχείρηση παγκοσμίως στην τεχνολογία για τον τουρισμό 

 Βραβείο προσωπικότητας που ξεχώρισε το 2018 στο οικονομικό ισπανικό 

περιβάλλον: ο πρόεδρος του βιομηχανικού ομίλου ΑLIBERICO, κ. Clemente 

González Soler, ο οποίος αφιέρωσε το βραβείο στο ανθρώπινο δυναμικό που, μέσα 

σε είκοσι χρόνια, κατέστησε τον όμιλο τον κορυφαίο ισπανικό στο χώρο του 

αλουμινίου. 

 Ειδικό Bραβείο συνδρομής στην ισότητα (θεσπίστηκε φέτος για πρώτη φορά): Mutua 

Madrileña. O όμιλος Mutua Madrileña είναι μια ομάδα ισπανικών εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται σε ασφάλειες, διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και ακίνητη 

περιουσία. 

 

Eν κατακλείδι, σχεδόν μηδενός εξαιρουμένου, όλοι οι ομιλητές και εκπρόσωποι των 

ιδρυμάτων και εταιρειών που παρέλαβαν τα βραβεία, έκαναν κοινή μνεία στη σημασία δύο 

κυρίως καθοριστικών παραγόντων για την επιτυχία των οργανισμών τους μακροπρόθεσμα: 

α) της τεχνολογίας και β) του ανθρώπινου δυναμικού τους, με έμφαση στο γυναικείο 

πληθυσμό που απασχολούν. 


