
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

                                                                                                                  Μαδρίτη,1.03.2019 

                                                                                                                  

 

Ενημερωτικό Πρωινό με τον Πρόεδρο της Ισπανικής Ομοσπονδίας Επιχειρηματικών 

Οργανισμών κ. Antonio Garamendi Lecanda (Μαδρίτη, 27.02.2019) 

Στις 27 Φεβρουαρίου 2019 πραγματοποιήθηκε το ενημερωτικό πρωινό σε κεντρικό ξενοδοχείο 

της Μαδρίτης με προσκεκλημένους, μεταξύ άλλων, σημαντικά στελέχη επιχειρήσεων. Η 

παρουσίαση έγινε από τον κ. Pablo Isla, Πρόεδρο του Ομίλου Inditex, ο οποίος και έδωσε τη 

σειρά του στον ομιλητή της εκδήλωσης, κ. Antonio Garamendi Lecanda, Πρόεδρο της 

Ισπανικής Ομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE). 

Ο τελευταίος έκανε αναφορά στη σπουδαιότητα όλων των επιχειρήσεων στην Ισπανία, από 

τη πιο μικρή έως και τις μεγαλύτερες. Τόνισε ότι αποτελούν κύριο μοχλό της οικονομίας ενώ 

σημείωσε και τη σπουδαιότητά τους και στην κοινωνία. Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι οι 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ιδιαίτερης οικονομικής σημασίας για την Ισπανία, κάτι που 

πολλές φορές τείνουμε να ξεχνάμε και, αντιθέτως, επικεντρωνόμαστε κυρίως στις μεγάλες 

επιχειρήσεις. 

Παράλληλα, ανέφερε ότι σπουδαίο ρόλο διαδραματίζουν και οι πολιτικές της κάθε χώρας, οι 

οποίες θα πρέπει να σχεδιάζονται σύμφωνα με το εθνικό συμφέρον. Σημαντικό ρόλο όμως 

πρέπει να διαδραματίζει και ο σεβασμός στους θεσμούς και τη δημοκρατία της χώρας, ενώ 

έκανε αναφορά στο πολιτικό πρόβλημα της Καταλονίας, υπογραμμίζοντας τη σπουδαιότητα 

της ενοποιημένης Ισπανίας και της συνταγματικής μοναρχίας. Επιπροσθέτως, έκανε επίκληση 

στη σημασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο ότι η Ισπανία οφείλει να είναι μέρος αυτής, κάτι 

που τον οδήγησε να κάνει αναφορά στην ενδεχόμενη έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το εν λόγω θέμα εξέφρασε τις ανησυχίες του για την ισπανική 

οικονομία, η οποία δεν θα μείνει ανεπηρέαστη αλλά παρόλα αυτά επηρεάζεται λιγότερο από 

ότι άλλες οικονομίες. 

Εκτός από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ο κ. Garamendi Lecanda επισήμανε και 

τον εμπορικό πόλεμο μεταξύ των Η.Π.Α και της Κίνας ο οποίος επηρεάζει την παγκόσμια 

οικονομία, ενώ αποτελεί κίνδυνο για την Ισπανία το γεγονός ότι η Γερμανία πλήττεται αρκετά 

από τον εν λόγω εμπορικό πόλεμο. Για το λόγο αυτό, η χώρα προσπαθεί να εξαπλωθεί σε 

άλλους προορισμούς και για το λόγο αυτό, γίνονται συναντήσεις με πολλούς αρχηγούς 

διαφορετικών χωρών, όπως είναι της Κίνας πριν από κάποιους μήνες, της Κούβας κοκε. 

Κλείνοντας, μίλησε για την τεχνολογία και τις καινοτομίες, τις οποίες θεωρεί εξαιρετικά 

σημαντικές για την οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Οι δυνατότητες που δίδονται στην 

κοινωνία μέσω της τεχνολογίας είναι πάρα πολλές και πρέπει να τις αξιοποιούμε όσον το 

δυνατόν αποτελεσματικότερα. Παράλληλα, οι καινοτομίες αποτελούν το μέλλον και πρέπει να 

δώσουμε βάση σε αυτές. 

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις συντάξεις, θέμα του οποίου η επίλυση 

απασχολεί αρκετά την Ισπανία, είπε ότι προς το παρόν η χώρα δεν φαίνεται να έχει πρόβλημα, 

όμως είναι γνωστό και βέβαιο ότι εάν δεν υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα στο μέλλον, η χώρα 

θα βρεθεί αντιμέτωπη με ένα τεράστιο πρόβλημα. Η λύση του προβλήματος αυτού δεν αφορά 

μόνο την πολιτική ηγεσία, αλλά και ολόκληρη την κοινωνία. 
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