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Οικονομικό Φόρουμ  

Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, διεθνοποίηση και διεθνής ανταγωνιστικότητα,  

Παλάτι Σαντόνια, Μαδρίτη, 26.11.2019 

 

Το οικονομικό φόρουμ με θέμα «Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης, Διεθνοποίηση και Διεθνής 

Ανταγωνιστικότητα» πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 στο Παλάτι Σαντόνια στη 

Μαδρίτη, σε συνδιοργάνωση του Επίσημου Επιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Υπηρεσιών της Μαδρίτης, του Επιμελητηρίου Ισπανίας και τη Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων 

Μαδρίτης.  

Το φόρουμ εγκαινίασαν ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Υπηρεσιών 

Μαδρίτης κ. Ángel Asensio Laguna, ο Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Ισπανίας κ. Adolfo 

Díaz-Ambrona, o πρόεδρος της Συνομοσπονδίας Επιχειρήσεων Μαδρίτης κ. Miguel Garrido de 

la Cierva και ο Αντιπρόεδρος Οικονομίας, Εργασίας και Ανταγωνιστικότητας της Κοινότητας της 

Μαδρίτης κ. Isaac Martín Barbero. Με αφορμή την επικείμενη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών 

για την Κλιματική Αλλαγή που θα πραγματοποιηθεί στην ισπανική πρωτεύουσα από 2 έως 13 

Δεκεμβρίου 2019, αναφέρθηκαν στην εφαρμογή των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης από τις 

μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ορισμένα μέτρα της ισπανικής κυβέρνησης προς την 

κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και έδωσαν έμφαση στις ευκαιρίες που προσφέρονται στις 

ισπανικές επιχειρήσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, την ενσωμάτωση της 

βιωσιμότητας στο επιχειρηματικό τους μοντέλο και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την 

υπευθυνότητα στην παραγωγή και κατανάλωση. 

Στη συνέχεια, σε μορφή στρογγυλής τραπέζης, εκπρόσωποι, εκ των ισχυρότερων ισπανικών 

εταιριών από διάφορους κλάδους, παρουσίασαν τους στόχους αειφόρου ανάπτυξης που 

εφαρμόζουν στην επιχειρηματική δραστηριότητά τους και συζήτησαν για τα καίρια ζητήματα της 

σχέσης βιωσιμότητας και αποδοτικότητας. Συγκεκριμένα, ομιλητές ήταν ο κ. Bernardo Cruza, 

διευθυντής του τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του ομίλου El Córte Inglés, ο κ. José María 

Bolufer, επικεφαλής της βιώσιμης καινοτομίας της εταιρίας τηλεπικοινωνιών Telefónica, η κα 

Mónixa Oviedo Céspedes, υπεύθυνη διαχείρισης βιωσιμότητας της ενεργειακής Iberdrola, η κα 

Cristina Moral Zarrabeitia, επικεφαλής του τομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της πολυεθνικής 

εταιρίας υποδομών-κατασκευών Ferrovial, o κ. Oscar Hernández, διευθυντής θεσμικών σχέσεων 

της βιομηχανίας γαλακτοκομικών προϊόντων Calidad Pascual και ο κ. Fernando Riaño, 

διευθυντής θεσμικών σχέσεων του επιχειρηματικού ομίλου Ilunion. Στις εισηγήσεις τους, τόνισαν 

ότι πλέον η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων είναι στενά συνυφασμένη με τη βιωσιμότητα, 

το συνδυασμό, εν ολίγοις, του κοινωνικού, οικονομικού και περιβαλλοντικού τομέα. 

Επίσης, έμφαση δόθηκε στην ανταγωνιστικότητα που αποκτούν οι επιχειρήσεις όταν 

ενσωματώνουν πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και στη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως 

αποτελεσματικός μοχλός πίεσης στην κυβέρνηση για την υιοθέτηση περισσότερο βιώσιμων 

μέτρων, ενώ ιδιαίτερος είναι και ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα και της καινοτομίας που προσφέρει 
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στον κλάδο των επιχειρήσεων και της κοινωνίας. Επιπλέον, στην ερώτηση για τους δεκαεπτά 

στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του ΟΗΕ που αποτελούν προτεραιότητα για την εκάστοτε εταιρία 

και εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό, ο εκπρόσωπος του El Córte Inglés, δεδομένου και του ότι ο 

εν λόγω όμιλος αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο υποστηρικτή των μικρών επιχειρήσεων στην 

Ισπανία, απάντησε ότι ο 12ος στόχος για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή είναι ζωτικής 

σημασίας για μία εταιρία διανομής, όπως και ο 8ος για την αξιοπρεπή εργασία και την οικονομική 

ανάπτυξη,. Ακόμη, ο εκπρόσωπος της Telefónica δήλωσε τη σημασία που δίνει η εταιρία στο 

στόχο 7 για την ενέργεια, ενώ η εκπρόσωπος της Iberdrola υπογράμμισε ότι ο 17ος για τη 

συνεργασία είναι ο πιο δύσκολος και συνάμα ο πιο απαραίτητος, γι’ αυτό και η εταιρία έχει 

δραστηριοποιηθεί στη σύναψη συνεργασιών και στρατηγικών σχεδίων και στη διοργάνωση 

σεμιναρίων για την ενημέρωση και την εξωστρέφεια προς άλλες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, η 

εκπρόσωπος της Ferrovial έδωσε βάση στους στόχους 6 για το καθαρό νερό, 9 για τη βιομηχανία 

και τις υποδομές και 11 για τις βιώσιμες πόλεις, ο εκπρόσωπος της Ilunion στον 5ο για την ισότητα 

των φύλων, αναφέροντας ότι στόχο αποτελεί η συμπερίληψη όλων στις θέσεις εργασίας και στον 

11ο για τις βιώσιμες πόλεις, δίνοντας έμφαση στην κυκλική οικονομία και τέλος, ο εκπρόσωπος 

της Calidad Pascual έκλεισε μιλώντας για τα μέτρα της εταιρίας στο πλαίσιο των στόχων 12 για 

τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή, 13 για την κλιματική αλλαγή και 3 για την καλή υγεία και 

ευημερία. 

Τέλος, όλοι οι ομιλητές συμφώνησαν για τη μεγάλη ευθύνη που έχουν έναντι των σύγχρονων 

ενημερωμένων καταναλωτών ως προς την εξασφάλιση της βιωσιμότητας σε όλα τα στάδια 

παραγωγής και διανομής των προϊόντων και των υπηρεσιών, για την αδήριτη ανάγκη παροχής 

των απαραίτητων πληροφοριών στο καταναλωτικό κοινό και την υποχρέωση αρωγής των 

μικρότερων επιχειρήσεων με σκοπό την κατεύθυνση, και των τελευταίων, προς βιωσιμότερους 

τρόπους παραγωγής. 
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