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Πραγματοποίηση ενημερωτικού πρωινού στην έδρα της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στη Μαδρίτη, 21.03.2018. Παρουσίαση ελληνικής εταιρείας
Coco-mat
Στις 21 Μαρτίου τ.έ. πραγματοποιήθηκε στοχευμένη διοργάνωση τρίωρης διάρκειας σε
μορφή ενημερωτικού πρωινού, το οποίο συνηθίζεται ιδιαίτερα εδώ, για τη Μαδρίτη και
τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η πρωτεύουσα της χώρας, ως τόπος έλξης ξένων
επενδύσεων και προσέλκυσης ταλέντων, με ειδική αναφορά στο Γραφείο Yποστήριξης
Ξένων Επενδυτών του Δήμου της Μαδρίτης.
Η διοργάνωση αποτέλεσε πρωτοβουλία της Ένωσης Ευρωπαϊκών Διμερών Εμπορικών
Επιμελητηρίων Ισπανίας σε συνεργασία με ειδικές υπηρεσίες τoυ Δήμου Μαδρίτης για
την προώθηση της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της τεχνολογίας, το Δίκτυο
Μαδρίτης, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων (Madrid Network - Enterprise
Europe Network, EEN) και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εδώ.
Ομιλητές ήταν αρμόδιοι εκπρόσωποι όλων των συνδιοργανωτών.
Από την ενδιαφέρουσα ενημέρωση, την οποία παρακολούθησαν 150 εκπρόσωποι
ξένων διπλωματικών αρχών, κυβερνητικοί αξιωματούχοι, μέλη των επιμελητηρίων και
διευθυντικά στελέχη ξένων εταιρειών με παρουσία στη Μαδρίτη, συγκρατήθηκαν τα εξής:
- η σημασία ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (επιχείρησηςδημόσιας διοίκησης) για την επίτευξη υψηλών στόχων, μοντέλο το οποίο φέρεται να
χρησιμοποιεί πρωτοποριακά από το 2007 ο Δήμος της Μαδρίτης
- η συγκέντρωση του υψηλότερου ποσοστού προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων
της τάξεως του 61,1% ή 240 εκατ. ευρώ, στην αυτόνομη κοινότητα της Μαδρίτης σε
σχέση με τις υπόλοιπες αυτονομίες της χώρας για το 2017 (αναφέρθηκε ότι η Καταλονία
έχασε -39,8% την ίδια χρονιά)
- οι κυριότεροι επενδυτικοί κλάδοι αφορούσαν την ακίνητη περιουσία και τις
κτηματαγορές, την μεταποιητική βιομηχανία και τις κατασκευές
- οι δέκα πρώτες επενδυτικές χώρες στη Μαδρίτη για τη δεκαετία 2008-2017 είναι οι
ακόλουθες: H.B., Γαλλία, Γερμανία, Λουξεμβούργο, ΗΠΑ, Ολλανδία, Η.Α.Ε., Ελβετία,
Μεξικό και Κίνα
- τονίστηκε το εξαιρετικό επιχειρηματικό κλίμα που επικρατεί στην πρωτεύουσα της
Ισπανίας, κυρίως, λόγω των καλών συνθηκών διαβίωσης και της ασφάλειας, των
απλούστερων διοικητικών διαδικασιών, της ψηφιοποίησης και των υπηρεσιών υψηλής
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τεχνολογίας που διαθέτει, της χαμηλότερης φορολογίας σε σχέση με τις υπόλοιπες
αυτονομίες στην Ισπανία, της πρόσβασης στις αγορές της Λατινικής Αμερικής και της
διαφάνειας
- επισημάνθηκε ότι το γραφείο υποστήριξης ξένων επενδυτών φροντίζει για τις
πραγματικές ανάγκες των ξένων επιχειρήσεων που έρχονται εδώ (παρέχει άμεση
επικοινωνία και βοήθεια για θέματα νομικής και δικαστικής φύσεως, θέματα
εγκαθίδρυσης – ενοικίασης/αγοράς χώρων, συμβουλευτική σε διαπραγματεύσεις,
διοργάνωση συνεδρίων, στατιστική ενημέρωση, υπηρεσίες Softlanding, ειδική
καθοδήγηση ΜμΕ, προγράμματα επιβράβευσης επενδυτών, κ.ά).
- ειδικότερα ο κλάδος των νεοφυών επιχειρήσεων απολαμβάνει ιδιαίτερης προσοχής στο
Γραφείο Υποστήριξης Ξένων Επενδυτών
- το Δίκτυο Μαδρίτης, ιδιωτικού χαρακτήρα, παρουσίασε τις δυνατότητές του, οι οποίες
επικεντρώνονται στη στήριξη των επιχειρήσεων μέσω καινοτόμων μεθόδων,
προσφέροντας λύσεις χρηματοδότησης και τεχνολογικής υποστήριξης, πρόσβαση σε
νέες αγορές, βιομηχανικές πλατφόρμες και τεχνολογικά πάρκα, επιχειρηματική
δικτύωση, αξιολόγηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων κ.ά.
Η διοργάνωση έκλεισε με σύντομη παρουσίαση τριών επιτυχημένων παραδειγμάτων
ξένων εταιρειών, με έδρα στη Μαδρίτη, μεταξύ των οποίων και της γνωστής ελληνικής
εταιρείας στρωμάτων και ειδών επίπλωσης σπιτιού από φυσικά υλικά, Cocomat. Ο
Ισπανός γενικός διευθυντής της εταιρείας αναφέρθηκε στην ιστορία της εταιρείας στην
Ελλάδα, στην πρώτη επιτυχημένη προσπάθειά της εκτός των ελληνικών συνόρων στην
Ισπανία (από το 2012 έχει προχωρήσει σε franchise και σε άλλες ισπανικές πόλεις ενώ
πλέον έχει παρουσία σε 20 χώρες), η οποία επετεύχθη τότε, ομολογουμένως, χωρίς
ιδιαίτερη τοπική βοήθεια από τις εδώ αρχές.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη
Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr

