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Οι προτάσεις του Circulo de Empresarios για την ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας
Το ισπανικό κέντρο οικονομικής σκέψης και προώθησης της ελεύθερης αγοράς Círculo de
Empresarios, παρουσίασε στις 2 Ιουλίου την έρευνα «Αλλαγή του ισπανικού παραγωγικού
μοντέλου» (Tranformación del modelo productivo español), μέσω του οποίου εκφράζει τις
προτάσεις του για την οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας, υπό τις νέες συνθήκες που έχουν
διαμορφωθεί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού που έπληξε βαριά τη χώρα. Η έρευνα έγινε
σε συνεργασία με την συμβουλευτική εταιρία Boston Consulting Group και βασίζεται σε 14 κύρια
σημεία τα οποία, σύμφωνα με το Circulo de Empresarios, θα πρέπει να αποτελέσουν
προτεραιότητες για την Κυβέρνηση και τις επιχειρήσεις, με το κυριότερο όλων να θεωρείται η
ανάπτυξη της τεχνολογίας και η ενίσχυση της ψηφιοποίησης και της καινοτομίας.
Συγκεκριμένα, αναγκαίος για την έξοδο της εθνικής οικονομίας από την κρίση του κορωνοϊού
θεωρείται ο σχεδιασμός της οικονομίας που να επιφέρει σταθερότητα, ανταγωνιστικότητα και
βιωσιμότητα. Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Círculo de Empresarios, κ. John de Zulueta, η
Ισπανία μπορεί να μετατρέψει την πανδημία σε ευκαιρία, αρκεί να πραγματοποιηθούν οι
απαραίτητες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να εκσυγχρονιστεί η οικονομία στο
σύνολό της και να ενισχυθεί έναντι επικείμενων κρίσεων. Σύμφωνα με την έρευνα, η αύξηση της
φορολογίας θα έχει αρνητικά αποτελέσματα ενώ η αύξηση του χρέους οφείλει να συμβαδίζει με
δημόσιες επενδύσεις και όχι κάλυψη τρεχουσών εξόδων. Σημειώνεται ότι ο Πρωθυπουργός της
χώρας, κ. Πέδρο Σάντσεθ έχει δηλώσει ότι οι φόροι θα αυξηθούν, τόσο στον φόρο εισοδήματος,
όσο και στον φόρο των εταιριών και της κληρονομιάς, ενώ θα επιβληθούν και επιπλέον, όπως
λ.χ. φόρος χρήσης πλαστικού κοκε, εξαιτίας της ανάγκης κάλυψης των έκτακτων αυξήσεων σε
έλλειμμα και δημόσιο χρέος. Τονίζεται βέβαια ότι η εν λόγω αύξηση δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Boston Consulting Group για την Ισπανία και την Πορτογαλία, κ.
Rafael Rilo, δήλωσε ότι η τεχνολογία παίζει πρωταρχικό ρόλο για την ανταγωνιστικότητα και την
παραγωγικότητα των επιχειρήσεων, παρόλα αυτά, στην Ισπανία οι επενδύσεις σε Έρευνα και
Ανάπτυξη είναι χαμηλές. Παράλληλα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να στραφούν στην
ανάπτυξη της εφαρμοσμένης τους τεχνολογίας, καθώς στην Ισπανία μόλις το 18% αυτών είναι
έτοιμες για την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου, το 16% έχει πρόσβαση σε υπολογιστικό νέφος
ενώ μόλις μία στις δέκα έχει πρόσβαση σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.
Η υλοποίηση των ανωτέρω μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του δημόσιου και του
ιδιωτικού τομέα, μέσω μίας νέας ανεξάρτητης Aρχής και επιπλέον μέσω της ενίσχυσης της
χρηματοδότησης ΜμΕ που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα κεφάλαια για την τεχνολογική τους
ανάπτυξη. Παράλληλα, η υιοθέτηση ενός θεσμικού πλαισίου με το οποίο θα ενθαρρύνεται η
επιχειρηματικότητα, όπως η αλλαγή του Νόμου Δεύτερης Ευκαιρίας (Ley de Segunda
Oportunidad), που αποτελεί το Νόμο διαγραφής χρεών, η αναθεώρηση των οικονομικών
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υποχρεώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών και την φορολογική ελάφρυνση των
επιχειρήσεων που επενδύουν στην καινοτομία.
Όσον αφορά τον σημαντικότερο τομέα της ισπανικής οικονομίας, τον τουρισμό, το κέντρο
σκέψης διατυπώνει την άποψη της μείωσης των φόρων σε αεροδρόμια και λιμάνια, προκειμένου
να πραγματοποιηθούν περισσότερες πτήσεις από το εξωτερικό. Τέλος, η χώρα θα πρέπει να
ενισχύσει τη διαφημιστική της εκστρατεία, προκειμένου να πείσει τους πολίτες άλλων χωρών ότι
η Ισπανία αποτελεί ιδανικό προορισμό για την τηλεργασία, σε ένα συνδυασμό διακοπών και
συνέχισης εργασίας από απόσταση.
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