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AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ  

με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

Διάσκεψη Χρηματοπιστωτικών και Επενδυτικών Θεμάτων: Spain Investors Day, 

Μαδρίτη, 12-13 Ιανουαρίου 2022 

 

Πραγματοποιήθηκε, στη Μαδρίτη, η δωδέκατη εν θέματι Διάσκεψη, Spain Investors Day (SID) 

από 12 έως 13.01.2022. Αποτελεί τη μοναδική και σημαντικότερη ετήσια συνάντηση του 

χρηματοπιστωτικού και επενδυτικού τομέα στην Ισπανία, ενώ σε αυτήν παρευρίσκονται, μεταξύ 

άλλων, οι σημαντικότεροι εγχώριοι επιχειρηματίες και επενδυτές, προκειμένου να ενημερωθούν 

ενδελεχώς για το επενδυτικό κλίμα που επικρατεί στην Ισπανία, τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται, την πορεία των επενδύσεων και των εισηγημένων εταιριών καθώς και για τις 

προκλήσεις των επόμενων χρόνων, με ιδιαίτερη έμφαση στο 2022. Πέραν της φυσικής 

παρουσίας στο πολυτελές ξενοδοχείο Mandarín Oriental Ritz, στην πρωτεύουσα της χώρας, η 

διάσκεψη μεταδόθηκε ζωντανά και στο διαδίκτυο, προκειμένου όλοι, διεθνώς, να έχουν 

πρόσβαση σε αυτήν.  

Σημειώνεται ότι, η Ισπανία δεν έχει ακυρώσει τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις και εκθέσεις, 

παρά την αύξηση των κρουσμάτων στη χώρα, όπως και παγκοσμίως, της μετάλλαξης του 

κορωνοϊού Όμικρον. Αντίθετα, συνεχίζει τη διοργάνωση αυτών με φυσική παρουσία, με τις 

περισσότερες, όπως και το Spain Investors Day, να έχουν υβριδική μορφή. Κατά τη διάρκεια του 

διημέρου αυτού, παρευρέθηκαν σημαντικά στελέχη εισηγημένων εταιριών στο ισπανικό 

χρηματιστήριο, καθώς και ο Πρωθυπουργός κ. Πέδρο Σάντσεθ, τέσσερις Υπουργοί της 

Κυβέρνησης και άλλοι ισχυροί θεσμικοί παράγοντες, όπως ο Πρόεδρος της Τράπεζας της 

Ισπανίας. Πέραν των ομιλιών προς όλο το κοινό, κατά τη διάσκεψη πραγματοποιούνται και 

ομιλίες των εταιριών προς συγκεκριμένους επενδυτές καθώς και εταιρικές ιδιωτικές συναντήσεις. 

Στη δωδέκατη έκδοση της διάσκεψης συμμετείχαν περί τις 44 εισηγημένες εταιρίες από όλους 

τους κύριους τομείς της ισπανικής οικονομίας, ενώ οι επενδυτές υπολογίζονται ότι ξεπέρασαν 

τους 240 και, ιδίως, από χώρες που επενδύουν στην Ισπανία, όπως οι Η.Π.Α. 

Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε τη Διάσκεψη σε διαδικτυακό περιβάλλον και 

φροντίζει, στο μέτρο του δυνατού, να καταγράφει και να καλλιεργεί επικοινωνία με τις επενδυτικές 

εταιρίες, που μετέχουν στην εν λόγω ετήσια συνάντηση. Δεδομένης της αλλαγής σελίδας που 

επιθυμεί να παρουσιάσει η Ισπανία για την οικονομία της, τονίζοντας ότι η ύφεση της πανδημίας 

έχει τελειώσει και πλέον η χώρα βρίσκεται σε σταθερή και ταχεία οικονομική ανάπτυξη, οι ομιλίες 

επικεντρώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στα κεφάλαια της Ε.Ε. προς την Ισπανία. Αποτελούν 

τον κύριο τροχό ανάπτυξης της οικονομίας και, με τη σωστή διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, 

τα κράτη μπορούν να βγουν από την ύφεση, που προήλθε το 2020, με πιο εκσυγχρονισμένες 

και ανεπτυγμένες οικονομίες. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κ. Πέδρο Σάντσεθ, ξεκαθάρισε ότι η 
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Ισπανία θα αξιοποιήσει εμπράκτως όλα τα κεφάλαια της Ε.Ε., ακόμη και αυτά που δίνονται με 

τη μορφή δανείου, τα οποία φθάνουν τα 70 δις ευρώ και, σύμφωνα με τον ίδιο, θα τα αιτηθούν 

πριν από τον Ιούνιο του 2023. Τόνισε ότι, κατά το 2021, το 45,5% των κεφαλαίων για το 2021, 

περί τα 11 δις ευρώ, έχει ήδη υλοποιηθεί, ενώ κατά το τρέχον έτος, θα πραγματοποιηθούν 

περισσότερες από 150 ανακοινώσεις προγραμμάτων για την αξιοποίηση 17 δις ευρώ.  

Επιπλέον, βάση δόθηκε και στη νέα εργατική μεταρρύθμιση, η οποία αναμένεται να ψηφιστεί 

από το Κοινοβούλιο στις αρχές Φεβρουαρίου. Δεδομένων των αλλαγών που έχουν συντελεστεί, 

η Κυβέρνηση θέλησε να ξεκαθαρίσει ότι οι εν λόγω μεταβολές δεν πλήττουν τις επιχειρήσεις, 

αλλά αντίθετα προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια και σταθερότητα τόσο στους εργαζομένους 

όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις. Η κα. Cecilia Boned της PNB Paribas, τράπεζας που 

συνδιοργάνωσε το Spain Investors Day, έχει εκφράσει την ίδια εκτίμηση, θεωρώντας ότι τους 

επενδυτές δεν τους τρομάζει η νέα εργατική μεταρρύθμιση, αφού παρατηρούν το μακροχρόνιο 

πλαίσιο των αλλαγών και προοπτικών κάθε χώρας. Επιπροσθέτως, η δεύτερη Αντιπρόεδρος 

της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης, κα. Νάδια 

Καλβίνιο, υπογράμμισε τη σημαντική εργασία που πραγματοποιήθηκε μεταξύ της Κυβέρνησης, 

των εργατικών σωματείων και των επιχειρηματικών συνομοσπονδιών για τον σχεδιασμό της 

εργατικής μεταρρύθμισης, η οποία μειώνει την περιοδικότητα της εργασίας, πρόβλημα, το οποίο 

έπρεπε να αντιμετωπιστεί για τη βελτίωση της ισπανικής οικονομίας και ανταγωνιστικότητας, 

όπως εξάλλου επισήμαινε, επί σειρά ετών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Τη δεύτερη ημέρα της διάσκεψης, η τέταρτη Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός 

Οικολογικής Μετάβασης και Δημογραφικού Zητήματος, κα. Τερέσα Τιβέρα,  αποσαφήνισε προς 

τους επενδυτές, ότι δεν αναμένεται καμία κρατικοποίηση εταιριών ενέργειας ούτε δημιουργία 

νέας κρατικής εταιρίας ενέργειας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, προκειμένου να κερδίσει την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι αλλαγές που γίνονται είναι πάντοτε στο πλαίσιο των οδηγιών 

της Ε.Ε. και δεν θα υπάρξουν εκπλήξεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι η οικονομική πολιτική της 

Κυβέρνησης επικεντρώνεται στη ψηφιακή και τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου να 

εκσυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις και η οικονομία.   

Πέραν των ανωτέρω Κυβερνητικών παραγόντων, ξεχώρισε και η ομιλία του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ισπανίας, κ. Ερνάντεθ ντε Κος, που επικεντρώθηκε στην αναπτυξιακή πορεία της 

χώρας. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Κεντρική Τράπεζα θα αναθεωρήσει προς τα άνω τις 

εκτιμήσεις της για την ανάπτυξη της οικονομίας για το 2022, καθώς και την εκτίμηση της 

ανάπτυξης του ΑΕΠ το προηγούμενο έτος. Αιτία αποτελεί η δημοσιοποίηση των νέων 

βελτιωμένων στοιχείων του ΑΕΠ από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής. Οι διεθνείς οργανισμοί 

κάνουν λόγο για ανάπτυξη μεγαλύτερη του 5% κατά το 2022, την τρίτη μεγαλύτερη στην Ε.Ε. 

Αναφορικά με το εν λόγω ζήτημα, σε ερώτηση που τέθηκε στην κα. Καλβίνιο για τις 

υπερεκτιμήσεις της Κυβέρνησης για ανάπτυξη 7% το 2021, η ίδια απάντησε ότι οι προβλέψεις 

ανάπτυξης είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και δύσκολες και εξαρτώνται από ένα σύνολο παραγόντων 

και συμπεριφορών που δεν μπορούν πάντα να προβλεφθούν, όπως η μετάλλαξη Όμικρον και η 

αναστάτωση που έχει επέλθει εξαιτίας της.  
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Τέλος, ο κ. Ροδρίγο Μπουεναβεντούρα, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Αγορών Αξιών 

(CNMV), στην ομιλία του αναφέρθηκε στην έκτακτη πολιτική, που εφαρμόστηκε κατά τη διάρκεια 

της πανδημίας, για απαγόρευση εξαγοράς μεριδίου, μεγαλύτερου του 10%, στρατηγικών 

εταιριών της Ισπανίας από ξένους επενδυτές. Όπως δήλωσε, η εν λόγω πολιτική θα πρέπει να 

είναι προσωρινή και να μην παραταθεί για μεγάλο διάστημα, καθώς το άνοιγμα σε διεθνείς 

επενδυτές είναι καθοριστικό για την αύξηση της επενδυτικής εμπιστοσύνης, με τον κανονισμό να 

πρέπει να υιοθετεί διεθνή πρότυπα και ανάγκες.  

Συμπερασματικά, η Διάσκεψη Χρηματοπιστωτικών και Επενδυτικών Θεμάτων, Spain Investors 

Day, είναι η σημαντικότερη για την Ισπανία, προκειμένου η Κυβέρνηση, οργανισμοί και εταιρίες 

να παρουσιάσουν τις απόψεις τους, τις βλέψεις τους και την πραγματικότητα του ισπανικού 

επενδυτικού τοπίου για την προσέλκυση όσο το δυνατόν μεγαλύτερων κεφαλαίων από το 

εξωτερικό. Εξάλλου, οι επενδύσεις είναι και από τους σημαντικότερους τροχούς της οικονομίας, 

καθώς, δίχως την επενδυτική εμπιστοσύνη, δεν μπορεί να επέλθει η αναγκαία ανάπτυξη και, 

ιδίως, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, που αποτελεί θεμελιώδη πρόκληση η ταχεία ανάκαμψη 

από την ύφεση της πανδημίας.  
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