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Μαδρίτη, 6 Μαΐου 2021 

 

Ενημερωτικό πρωινό με τη Γενική Γραμματέα Εμπορίου και Πρόεδρο ICEX,  

κα. Σιάνα Μέντεθ Μπέρλοτο, Nueva Economía Forum, 06.05.2021  

 

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, ενημερωτικό πρωινό με κύρια ομιλήτρια τη Γενική Γραμματέα 

Εμπορίου και Πρόεδρο του ισπανικού κρατικού Οργανισμού Προσέλκυσης Επενδύσεων και 

Προώθησης Εξαγωγών Icex, κα. Σιάνα Μέντεθ Μπέρτολο, το οποίο διοργάνωσε ο ιδιωτικός 

οργανισμός – δεξαμενή σκέψης και προώθησης διαλόγου, Nueva Economía Forum. Ακόμη, 

συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εμπορίου Ισπανίας, κ. Χοσέ Λουίς Μπονέτ καθώς 

και ο Πρόεδρος της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE), κ. 

Αντόνιο Γκαραμέντι Λεκάνδα. Συντονιστής ήταν ο Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής του Nueva 

Economía Forum, κ. Χοσέ Λουίς Ροντρίγκεθ. 

Η ημερίδα επικεντρώθηκε στις προοπτικές των ισπανικών εξαγωγών, τις ευκαιρίες και τις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ισπανικές επιχειρήσεις και, ιδιαίτερα, οι μικρομεσαίες, εντός 

της εποχής της πανδημίας και με το πέρας αυτής, καθώς και σε γενικότερες συμφωνίες και 

προοπτικές διμερούς εμπορίου με άλλα κράτη. Συγκεκριμένα, τα σημαντικότερα σημεία, στα 

οποία αναφέρθηκε η κα. Μέντεθ, ήταν τα εξής: 

• Η ισπανική οικονομία αναμένεται να σημειώσει υψηλή ανάπτυξη, της τάξεως του 6,5%, 

το τρέχον έτος, στην οποία θα συμβάλλει η εξαγωγική δραστηριότητα.  

• Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η οικονομία της χώρας δέχεται υψηλή πίεση, εντούτοις, 

οι ισπανικές εξαγωγές, εξαιρουμένης της περιόδου Μαρτίου – Απριλίου 2020, δεν έχασαν 

τη δυναμικότητά τους, ενώ αντίθετα πολλές επιχειρήσεις συνειδητοποίησαν τη σημασία 

της εξαγωγικής δραστηριότητας. Υπάρχει μεγάλο περιθώριο βελτίωσης όσον αφορά την 

εφαρμογή τεχνολογίας και βιώσιμων πρακτικών στις εξαγωγές προϊόντων.  

• Δεδομένων των συνθηκών και της υψηλής οικονομικής ανάπτυξης για το τ.έ., οι εξαγωγές 

μπορούν να αυξηθούν με υψηλή ταχύτητα. 

• Τα κονδύλια που θα λάβει η Ισπανία, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος Next 

Generation EU, αποτελούν εξαιρετική ευκαιρία για τη χώρα και την ανάπτυξή της. Μεταξύ 

άλλων, θα δοθούν χρηματοδοτήσεις για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ισπανικών 

επιχειρήσεων, την ψηφιοποίησή τους και την ανάπτυξη της βιωσιμότητας, με σκοπό να 

αυξηθεί η παραγωγικότητα και η διεθνής ανταγωνιστικότητα. 

• Σε συνεργασία με τα εμπορικά επιμελητήρια, θα δοθεί έμφαση σε δύο πυλώνες για την 

ανάπτυξη των ΜμΕ: 

o Τη συνεχή εκπαίδευση των εργαζομένων προκειμένου να έχουν τις απαραίτητες 

ψηφιακές γνώσεις και πληροφόρηση για τις τάσεις που κυριαρχούν παγκοσμίως. 

o Την ενίσχυση των θερμοκοιτίδων και οικοσυστημάτων ΜμΕ για την προώθηση 

της ψηφιοποίησης και της εξαγωγικής δραστηριότητας.  
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• Το Κράτος θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις να αυξηθούν οι εξαγωγές προκειμένου να 

επιτευχθούν οι δύο σημαντικότεροι στόχοι, που έχουν τεθεί για την ενίσχυση της 

παρουσίας ισπανικών προϊόντων και υπηρεσιών στην αλλοδαπή: 

o Αύξηση της παρουσίας σε χώρες, στις οποίες δεν υπάρχει ισχυρή παρουσία. 

o Καθιέρωση της ισπανικής επωνυμίας και ποιότητας ως μίας από τις κορυφαίες 

παγκοσμίως. 

• Σε απάντηση σχετικής ερώτησης, σημειώθηκε ότι η εγκατάσταση διοδίων στους 

αυτοκινητοδρόμους της χώρας βοηθά στην απαραίτητη κερδοφορία για τη σωστή 

συντήρηση και συνεχή βελτίωση των αυτοκινητοδρόμων, οι οποίοι αποτελούν τις οδούς 

μεταφοράς προϊόντων.  

• Οι οικολογικές αλλαγές, που προωθούνται και εφαρμόζονται από το Κράτος, δεν 

επηρεάζουν αρνητικά την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αλλά αντίθετα 

συμβάλλουν στην εξέλιξη αυτών και την ταχεία προσαρμογή τους στη μη ανατρέψιμη και 

αναγκαία μεταβολή του μοντέλου λειτουργίας τους. Επιπλέον, οι συγκεκριμένες αλλαγές 

προσφέρουν πολλές ευκαιρίες στις ισπανικές επιχειρήσεις. 

• Αναφορά έγινε και στις προσπάθειες του Κράτους, μέσω της κρατικής εταιρίας 

ταχυδρομείων Correos, να βελτιώσει σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητα της 

«παράδοσης τελευταίου χιλιομέτρου» (last mile logistics), θεμελιώδης για τη γρήγορη και 

αποτελεσματική λειτουργία του ηλεκτρονικού εμπορίου.  

Σχετικά με τις διμερείς εμπορικές σχέσεις: 

• Η Ισπανία είναι ο σημαντικότερος εταίρος των χωρών της Λατινικής Αμερικής, ορισμένες 

εκ των οποίων έχουν πληγεί σημαντικά από την πανδημία. Οι οικονομικές εξελίξεις 

επηρεάζουν τις ισπανικές εξαγωγές και για το λόγο αυτό, η Ισπανία έχει δεσμευτεί να 

βοηθήσει την ήπειρο να ορθοποδήσει. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δωρεάς 

εμβολίων προς χώρες της Λατ. Αμερικής για την αντιμετώπιση της πανδημίας στην 

περιοχή. Παρά τις δυσκολίες, η ισπανική παρουσία θα συνεχίσει να έχει ηγετικό ρόλο. 

• Μάλιστα, η Ισπανία τάσσεται υπέρ της ταχείας εφαρμογής της συμφωνίας της ζώνης 

ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Ε.Ε. και MEROSUR, η οποία θα δώσει τεράστιες ευκαιρίες 

στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και, ιδίως, τις ισπανικές για περαιτέρω παρουσία στις 

συγκεκριμένες αγορές. Χώρες, όπως η Βραζιλία χαρακτηρίζονται από πολλά 

προστατευτικά μέτρα και η κατάργηση αυτών θα σημάνει το άνοιγμα μεγάλης αγοράς 

στην οποία ισπανικά προϊόντα, όπως του κλάδου της αυτοκινητοβιομηχανίας, μπορούν 

να κυριαρχήσουν.  

• Η έξοδος του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε αποτέλεσε αρνητικό και ανησυχητικό γεγονός 

για τις ισπανικές εξαγωγικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, η συμφωνία που επιτεύχθηκε 

αποτέλεσε θετικό γεγονός, ενώ η κα. Μέντεθ δήλωσε αισιόδοξη για την περαιτέρω 

βελτίωση των εμπορικών σχέσεων. Ιδιαίτερα αισιόδοξος εμφανίστηκε και ο κ. Μπονέτ, ο 

οποίος δήλωσε ότι, δεδομένων των σημαντικών συμφερόντων ευρωπαϊκών και 
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βρετανικών επιχειρήσεων για το μεταξύ τους εμπόριο, οι πολιτικές των κρατών είναι 

αδύνατον να μην εναρμονιστούν τελικά στα εν λόγω συμφέροντα.  

• Οι εξαγωγές στη Βόρεια Αμερική επηρεάζονται από την κατάσταση της οικονομίας των 

χωρών και την επιστροφή της εσωτερικής ζήτησης. Όταν η ζήτηση αυτή επανέλθει σε 

φυσιολογικά επίπεδα, οι ισπανικές εξαγωγές θα ανακάμψουν εκ νέου προς τη 

συγκεκριμένη ήπειρο.  

• Η συμφωνία της Ε.Ε. με την Κίνα, που υπογράφηκε το προηγούμενο έτος, δίνει τη 

δυνατότητα στην αύξηση της παρουσίας ευρωπαϊκών επενδύσεων στην κινεζική αγορά, 

η οποία ωφελεί τόσο τις ευρωπαϊκές χώρες όσο και την Κίνα. Παράλληλα, διασφαλίζεται 

η βελτίωση εργατικών δικαιωμάτων και οικολογικών μορφών παραγωγής από την 

τελευταία. 

• Αναφορικά με τη συμφωνία που προετοιμάζεται για τις αγορές της Ν. Ζηλανδίας και της 

Αυστραλίας, σημειώθηκε ότι οι ισπανικές εξαγωγές αποτελούν μικρό ποσοστό επί του 

συνόλου στις συγκεκριμένες αγορές. Ωστόσο, ιδιαίτερα κερδοφόρα θα είναι σχέδια για 

τις υπηρεσίες και τις επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν παραχωρήσεις έργων και, ιδίως, 

κατασκευής και διαχείρισης αυτοκινητοδρόμων κοκε. Πάντως, το κείμενο της συμφωνίας 

βρίσκεται σε αρχικό στάδιο και δεν αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα. 

Τέλος, η Ισπανίδα Γενική Γραμματέας Εμπορίου δήλωσε ιδιαίτερα αισιόδοξη για το μέλλον των 

ισπανικών επιχειρήσεων, καθώς όλες οι ενδείξεις είναι υπέρ της αύξησης των εξαγωγικών τους 

δυνατοτήτων.  
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