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Ημερίδα για την παρουσίαση του Οδηγού Επιχειρείν για την Ισπανία 2019 και των 

αποτελεσμάτων του Βαρόμετρου του επιχειρηματικού κλίματος στην Ισπανία 2019, 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, 27.11.2019 

 

Στις 27 Νοεμβρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε ημερίδα, την οποία παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ 

Μαδρίτης, με αντικείμενο την παρουσίαση του Οδηγού Επιχειρείν για την Ισπανία 2019 και των 

αποτελεσμάτων του Βαρόμετρου του επιχειρηματικού κλίματος στην Ισπανία για το έτος 2019, 

στο ισπανικό Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού. Την στοχευμένη εκδήλωση 

άνοιξε η Γενική Γραμματέας Εμπορίου, κα Xiana Méndez και στην παρουσίαση συμμετείχαν, η 

διευθύντρια του Invest in Spain - ICEX, κα María Jesús Fernández, η κα Beatriz Blasco Marzal, 

πρόεδρος της Ένωσης Πολυεθνικών με ισπανικό σήμα, η κα María Coello de Portugal, 

αναπληρώτρια διευθύντρια του τμήματος διοίκησης επιχειρήσεων του εδώ γνωστού 

πανεπιστημίου IESE Business School στη Μαδρίτη, η κα María Luisa Blázquez, συνεργάτης του 

Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας του IESE, o κ. Vicente Bootello από το τμήμα της 

φορολογικής υπηρεσίας της νομικής εταιρίας Garrigues και συντονιστής του Οδηγού Επιχειρείν 

και ο κ. Bernardo Pérez Navas, συνεργάτης του Τμήματος Εργασίας της εταιρίας Garrigues. 

Η έρευνα για το Βαρόμετρο εκπονήθηκε με τη συνεργασία του Invest in Spain – ICEX (αρμόδιος 

κρατικός ισπανικός οργανισμός για την ανάπτυξη των εξαγωγών και την προσέλκυση 

επενδύσεων – ομόλογος του Enterprise Greece S.A.), της Ένωσης Πολυεθνικών με ισπανικό 

σήμα και του Διεθνούς Κέντρου Ανταγωνιστικότητας του IESE, ενώ ο Οδηγός Επιχειρείν σε 

συνεργασία των Invest in Spain – ICEX και Garrigues. Η Γενική Γραμματέας Εμπορίου τόνισε, 

κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, την ισορροπημένη ανάπτυξη της Ισπανίας, χωρίς τη δημιουργία 

ελλειμμάτων τρεχουσών συναλλαγών και πληθωριστικών εντάσεων, η οποία αντιμετωπίζει τις 

τρέχουσες οικονομικές προκλήσεις, μεταξύ άλλων οδών, ανοίγοντας την οικονομία της στο 

εξωτερικό και εξάγοντας περισσότερα και σε μεγαλύτερο αριθμό αγορών, γεγονός που αποτελεί 

πρωτεύοντα στόχο της Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και 

Τουρισμού. Σύμφωνα, επίσης, με στοιχεία του ιδίου Υπουργείου, κατά το έτος 2018, οι άμεσες 

ξένες επενδύσεις στην Ισπανία αυξήθηκαν κατά 37%, φθάνοντας συνολικά τα 55 δις ευρώ, το 

μεγαλύτερο ποσό που έχει σημειωθεί για τη χώρα, ενώ σύμφωνα με την UNCTAD, η Ισπανία 

ήταν ο 8ος μεγαλύτερος αποδέκτης ξένων επενδύσεων παγκοσμίως για το 2018. 

Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι παρουσίασαν εν συντομία κάποια στοιχεία του Οδηγού Επιχειρείν 

για το 2019, ο οποίος δημοσιεύεται στην ισπανική και αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα 

του Invest in Spain και συνοψίζει τις κύριες πτυχές που επηρεάζουν τις επενδύσεις στην 

Ισπανία σε 458 σελίδες. Απευθύνεται στους οιονεί επενδυτές που έρχονται για πρώτη φορά σε 

επαφή με το ισπανικό επιχειρηματικό περιβάλλον ή που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους 

παράγοντες σχετικά με την ίδρυση εταιρίας στην Ισπανία, με επίκεντρο θέματα, όπως η 

φορολογία, η εργασιακή νομοθεσία και η βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία. 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr


  

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

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

Ακολούθησε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας του Βαρόμετρου για το 2019, 

τα οποία εξάχθηκαν, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσαν 580 ξένες εταιρίες. Αρχικά, οι τομείς 

που έλαβαν την καλύτερη αξιολόγηση από τους επενδυτές, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, 

ήταν εκείνοι που σχετίζονται με τις υποδομές, το μέγεθος της αγοράς, την ποιότητα ζωής και το 

ανθρώπινο κεφάλαιο. Συγκεκριμένα, οι ξένοι επενδυτές εκτιμούν την ποιότητα των αερολιμένων, 

των αυτοκινητόδρομων, των υποδομών και των υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας, όπως επίσης και το  

ειδικευμένο εργατικό δυναμικό και την ασφάλεια, τον ελεύθερο χρόνο και τον πολιτισμό. 

Αντίθετα, μεταξύ των λιγότερο αξιόλογων πτυχών, είναι οι τομείς της χρηματοδότησης, της 

φορολογίας και του κόστους. Ειδικότερα, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αποτελεί κύρια 

αδυναμία, μαζί με άλλα κόστη ενέργειας, σε συνδυασμό με τη διαθεσιμότητα δημόσιων 

επιδοτήσεων, τα τέλη κοινωνικής ασφάλισης, τη γραφειοκρατία και την αποτελεσματικότητα της 

δικαιοσύνης. 

Οι τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες ανισορροπίες μεταξύ της αποτίμησής τους και της 

σημασίας που αυτοί έχουν για τους ξένους επενδυτές είναι η αγοράς εργασίας και οι δαπάνες, 

ακολουθούμενοι από το κανονιστικό περιβάλλον. Οι τομείς της ποιότητας ζωής και των 

υποδομών αποκτούν βαθμολογία ίση ή παρόμοια με τη σημασία, ικανοποιώντας γενικά τις 

προσδοκίες των επενδυτών. Επιπλέον, οι τομείς που παρουσιάζουν μεγαλύτερη διαφορά μεταξύ 

της σημασίας και της αποτίμησης που έδωσαν οι επενδυτές, είναι και αυτοί στους οποίους δίνεται 

η προτεραιότητα δράσης. Πέντε από αυτούς που προκύπτουν το 2019 είναι οι ίδιοι με τα δύο 

τελευταία έτη: γλωσσική επάρκεια, κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, γραφειοκρατική επιβάρυνση, 

αποδοχή ευθυνών και στόχων και άλλες δαπάνες ενέργειας.  

Ακόμη, συγκριτικά με το 2018, υπάρχουν ελάχιστες διακυμάνσεις στην αξιολόγηση στο σύνολο 

των τομέων που εξετάστηκαν. Αναλυτικά, υπάρχουν μικρές βελτιώσεις στους τομείς της 

χρηματοδότησης, της καινοτομίας και της ποιότητας ζωής, ενώ οι υπόλοιποι τομείς παραμένουν 

σταθεροί, με εξαίρεση την αγορά εργασίας, η οποία παρουσιάζει μείωση, κυρίως λόγω της 

έλλειψης ευελιξίας στο ωράριο εργασίας. Οι επενδυτικές προοπτικές για την Ισπανία για το 2019 

από τις ξένες εταιρίες είναι θετικές, αν και λίγο χαμηλότερες από το 2018. Έτσι, το 91% των 

επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα σχεδιάζουν να αυξήσουν ή να διατηρήσουν τις 

επενδύσεις τους στην Ισπανία το 2019, σε σύγκριση με το 93% του 2018. Ομοίως, οι προοπτικές 

απασχόλησης είναι επίσης θετικές, καθώς το ποσοστό των εταιριών που σχεδιάζουν να αυξήσουν 

ή να διατηρήσουν το εργατικό τους δυναμικό στην Ισπανία βρίσκεται στο 90% το 2019, από το 

88% το 2018. 

Τέλος, αναφορά έγινε στην ύπαρξη ή μη σημαντικών διαφορών στις απαντήσεις των επενδυτών 

ανάλογα με τη χώρα προέλευσής τους. Σε γενικές γραμμές, οι απαντήσεις είναι παρόμοιες 

ανεξάρτητα από την προέλευση της εταιρίας, ενώ οι χώρες που εκπροσωπούνται περισσότερο 

στην έρευνα είναι η Γερμανία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιταλία, ακολουθούμενες από 

τις Μπενελούξ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις σκανδιναβικές χώρες και την Ελβετία. 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  
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