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       Μαδρίτη, 19 Μαΐου 2020 

 

Ενημερωτικό πρωινό με τον Πρόεδρο της Ισπανικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών 

Οργανισμών (CEOE), κ. Antonio Garamendi, El Economista, 19.05.2020 

 

Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακό ενημερωτικό πρωινό, το οποίο διοργάνωσε το El Economista, 

ένα από τα σημαντικότερα κλαδικά έντυπα του οικονομικού τύπου της Ισπανίας. Προσκεκλημένος 

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

Antonio Garamendi, ενώ η παρουσίαση έγινε από τον Διευθυντή του El Economista, κ. Amador 

G. Ayora.  

Υπενθυμίζεται ότι η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE) αποτελεί 

τον σπουδαιότερο θεσμικό ισπανικό οργανισμό (ομόλογο του ελληνικού ΣΕΒ), που φέρει υπό την 

ομπρέλα του όλες τις κλαδικές ενώσεις της χώρας. 

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην επικαιρότητα και τις προκλήσεις που δημιουργεί η πανδημία 

στην οικονομία και ιδιαίτερα στις ισπανικές επιχειρήσεις.  

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές ότι στον αγροτικό τομέα της Ισπανίας υπάρχει «σκλαβιά», 

ο κ. Garamendi σχολίασε ότι οι δηλώσεις αυτές είναι παράλογες και εριστικές καθώς 

προσβάλλουν το σύνολο της χώρας αλλά και την σκληρή πραγματικότητα της σκλαβιάς. Στην 

Ισπανία, το Σύνταγμα και οι νόμοι προστατεύουν όλους τους εργαζομένους ενώ αυτοί τηρούνται 

ευλαβικά.  

Αναφορικά με τις σχέσεις του με την παρούσα Κυβέρνηση, σημείωσε ότι η CEOE οφείλει να 

συνεργάζεται με κάθε Κυβέρνηση της χώρας, έχοντας ως σημαντικότερο όπλο το συνεχή διάλογο. 

Παραδέχτηκε ότι με τον δεύτερο Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, κ. Pablo Iglesias, οι απόψεις τους 

αποκλίνουν πλήρως, παρόλα αυτά δεν σταματούν να βρίσκονται σε επικοινωνία και να 

προσπαθούν ως προς την εξεύρεση κοινών λύσεων. Σε ερώτηση του κ. Ayora σχετικά με τη 

φωτογραφία που τραβήχτηκε στη Moncloa μαζί με τα μέλη της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος της 

CEOE δήλωσε ξαφνιασμένος με την αντίδραση των ΜΜΕ και του κόσμου, καθώς ο ρόλος της 

Συνομοσπονδίας είναι να συζητά με την Κυβέρνηση και να βρίσκει λύσεις στα προβλήματα των 

επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα δήλωσε ότι η Κυβέρνηση είναι όπως η οικογένεια, «δεν την διαλέγεις 

αλλά οφείλεις να συμβαδίσεις με αυτήν».  
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Το μεγαλύτερο μέρος της συζήτησης επικεντρώθηκε στην προσωρινή παύση εργασίας (ERTE) 

που έχει εφαρμοστεί ως μέτρο για τη βοήθεια της ρευστότητας εκάστης επιχείρησης και την 

αποφυγή απώλειας πολλών θέσεων εργασίας. Όπως υπογράμμισε ο κ. Garamendi, το 

συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να συνεχιστεί και μετά τον Ιούνιο για τους περισσότερους τομείς της 

ισπανικής οικονομίας, καθώς οι επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να απασχολήσουν ένα μεγάλο 

μέρος του εργατικού τους δυναμικού κατά το καλοκαίρι. Αναφορικά με τις τελευταίες ειδήσεις ότι 

πολλοί εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει το μισθό του ERTE, είπε ότι αρχικά το πρόβλημα φαίνεται 

να ήταν η προσωρινή κατάρρευση του συστήματος, το οποίο, όμως, έχει επανέλθει, ενώ οι 

επιχειρήσεις, έως και σήμερα, δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα ρευστότητας. Παρόλα αυτά, 

δεδομένου ότι τα έσοδά τους είναι μειωμένα και θα συνεχίσουν να είναι μειωμένα για ορισμένο 

χρονικό διάστημα, κρίνεται απαραίτητη η μείωση του κόστους κάθε επιχείρησης και για αυτόν τον 

λόγο, το ERTE είναι απολύτως αναγκαίο, ιδιαίτερα για τις μικρότερες επιχειρήσεις, όπως 

εστιατόρια κοκε.  

Ακόμη, έγιναν αναφορές για το πακέτο οικονομικής βοήθειας της Κυβέρνησης, προσφέροντας 

εγγυήσεις για την καταβολή δανείων. Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευθέντα στοιχεία, ελλοχεύει 

ο κίνδυνος το συνολικό ποσό των δανείων να μη φθάσει τα 200 δις ευρώ που είναι αναγκαία 

σύμφωνα με τη CEOE. Παρόλα αυτά, μεγάλη επίδραση θα έχουν τα δάνεια που θα λάβουν οι 

μεγάλες εταιρίες, επομένως είναι νωρίς για να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις.  

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η CEOE λαμβάνει τις αποφάσεις της με βάση τις 

ανάγκες των επιχειρήσεων, ενώ εξετάζει και αντιπροσωπεύει κάθε τομέα διαφορετικά και όχι ανά 

Κοινότητα και περιοχή. Επιπροσθέτως, έκανε λόγο για τη σπουδαιότητα της ισπανικής 

βιομηχανίας, η οποία στηρίζει ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ της χώρας καθώς και τη σημαντικότητα 

της σταθερότητας και εμπιστοσύνης, στοιχεία που επηρεάζουν τη συνολική οικονομία της χώρας 

μέσω των αγορών, οι οποίες, με τη σειρά τους, επηρεάζουν την πιστοληπτική ικανότητα του 

κράτους. Τέλος, υπογράμμισε ότι οι ισπανικές επιχειρήσεις είναι περισσότερο προστατευμένες 

έναντι μίας πιθανής μελλοντικής κρίσης σε σύγκριση με την περίοδο του 2008.  
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