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AΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΣ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑΣ
με συμμετοχή του Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης
Διάσκεψη Χρηματοπιστωτικών και Επενδυτικών Θεμάτων: Spain Investors Day,
Μαδρίτη, 13-14 Ιανουαρίου 2021
Πραγματοποιήθηκε, στη Μαδρίτη, η ενδέκατη εν θέματι Διάσκεψη, Spain Investor Day. Αποτελεί
τη σημαντικότερη ετήσια συνάντηση του χρηματοπιστωτικού και επενδυτικού τομέα στην
Ισπανία, ενώ σε αυτήν παρευρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι σημαντικότεροι επιχειρηματίες και
επενδυτές της χώρας. Κατά τη διάρκεια του διημέρου, διοργανώνονται ομιλίες, παρουσιάσεις και
συζητήσεις αναφορικά με τις επενδύσεις, τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται
στην Ισπανία ενώ εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για τον τομέα των επενδύσεων και τις
εταιρίες του κλάδου στην Ισπανία..

Η ενδέκατη έκδοση του Spain Investors Day πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη τόσο με φυσική
παρουσία όσο και διαδικτυακά. Σε αυτήν συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, περισσότεροι από 200
επενδυτές παγκοσμίως, 46 εισηγημένες ισπανικές εταιρίες καθώς και πέντε Υπουργοί της
Κεντρικής Κυβέρνησης της χώρας. Με τις συμμετοχές των ανωτέρω εταιριών,
αντιπροσωπεύθηκαν όλοι οι σημαντικοί τομείς της ισπανικής οικονομίας.
Το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης παρακολούθησε τις εργασίες της Διάσκεψης σε διαδικτυακό
περιβάλλον. Στα συμπεράσματα ξεχώρισαν οι τοποθετήσεις της κα. Νάδια Καλβίνιο, τρίτης
Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης
της Ισπανίας, η οποία τόνισε ότι ο χρηματοπιστωτικός τομέας, έπειτα από χρόνια αλλαγών και
ενισχύσεων, δεν αποτελεί πρόβλημα αλλά είναι μέρος της λύσης για τις συνέπειες της πανδημίας
στην οικονομία. Επιπλέον, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση της Ισπανίας δεν λαμβάνει τις αποφάσεις
για τη συγχώνευση των τραπεζών αλλά τάσσεται υπέρ της ενίσχυσης αυτών προκειμένου να
είναι ανταγωνιστικές ενώ παράλληλα εξασφαλίζουν την βιωσιμότητά τους, καθώς παρά τα θετικά
αποτελέσματα που παρατηρούνται στον τομέα, οι αβεβαιότητες συνεχίζουν να είναι μεγάλες.
Επιπροσθέτως, η ίδια είναι αισιόδοξη για την πορεία της ισπανικής οικονομίας για το 2021, αφού
η Κυβέρνηση θεωρεί ότι η ανάπτυξη θα φθάσει το 9%, σε αντίθεση με προβλέψεις άλλων
οργανισμών, όπως της οικονομικής δεξαμενής σκέψης Funcas που προβλέπει ανάπτυξη της
τάξεως του 6,7%. Η κα. Καλβίνιο υποστήριξε ότι η ανάπτυξη μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη
καθώς στις προβλέψεις αυτές δεν είχαν ληφθεί υπόψιν η προοπτική να έχουν εμβολιαστεί αρκετά
άτομα έως το τέλος του έτους, προκειμένου να πλησιάζει η ανοσία της αγέλης, η συμφωνία
μεταξύ της Ε.Ε. και του Ην. Βασιλείου που λήφθηκε το Δεκέμβριο, η εκλογή του Τζο Μπάιντεν
στις Η.Π.Α. και οι θετικές επιδράσεις των πολιτικών αναστολής συμβάσεων εργασίας (ERTE) και
των κρατικών εγγυήσεων για την καταβολή δανείων στις επιχειρήσεις.
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Ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ήταν και τα συμπεράσματα από την παρουσίαση του Διοικητή της
Τράπεζας της Ισπανίας, κ. Πάμπλο Ερνάντεθ δε Κος, ο οποίος υποστήριξε ότι οι κίνδυνοι για τις
ισπανικές τράπεζες είναι προ των πυλών. Αιτία αυτού είναι οι επιπτώσεις της πανδημίας στις
επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τα οποία θα δουν το εισόδημά τους να μειώνεται, κάτι το οποίο
μπορεί να θέσει σε κίνδυνο αποπληρωμές χρεών. Για το λόγο αυτό, οι ισπανικές τράπεζες έχουν
ενισχυθεί τα τελευταία έτη με την εποπτεία των τραπεζών υπό της Τράπεζας της Ισπανίας, την
οποία ο κ. Κος ζήτησε να διατηρήσει για την περίοδο της κρίσης της πανδημίας. Για τον ίδιο, η
ψηφιακή και οικολογική μετάβαση είναι αναγκαία για την ανταγωνιστικότητα των τραπεζών,
ωστόσο, η εν λόγω μετάβαση μπορεί να κρύβει κινδύνους. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες θα είναι
πιο εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις και θα εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τρίτες
εταιρίες ως προς την παροχή αντίστοιχων τεχνικών υπηρεσιών.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η αναφορά του νέου Προέδρου της Εθνικής Επιτροπής των Αγορών
Αξιών (CNMV), κ. Ροδρίγο Μπουεναβεντούρα ότι, εντός των επόμενων μηνών, αναμένεται να
υπάρξει μία μαζική είσοδος εταιριών στο χρηματιστήριο. Μέσω της ομιλίας του, ζήτησε τα
επενδυτικά κεφάλαια να αποτελέσουν οδηγούς για τους μικρότερους επενδυτές ενώ αιτήθηκε τη
μείωση της φορολογίας προκειμένου να τονωθούν οι επενδύσεις.
Εν κατακλείδι, η στοχευμένη επενδυτική εκδήλωση, Spain Investors Day, αποτελεί μία από
σημαντικότερες χρηματοοικονομικές και επενδυτικές ετήσιες συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα
στην Ισπανία. Σε αυτήν, πέραν των ομιλιών που πραγματοποιούνται και από τις οποίες γίνονται
ανακοινώσεις που αφορούν το μέλλον του οικονομικού περιβάλλοντος της χώρας, δίνεται η
δυνατότητα στους επενδυτές να έρθουν σε επαφή τόσο με εταιρίες όσο και με άλλους επενδυτές.
Με αυτόν τον τρόπο ενισχύονται οι επενδύσεις, συμπαρασύροντας την ανάπτυξη των
επιχειρήσεων και, κατά συνέπεια, της ισπανικής οικονομίας γενικότερα.
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