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Ενημερωτικό πρωινό για τα ευρωπαϊκά κεφάλαια ανάπτυξης,  

Ένωση Διμερών Εμπορικών Επιμελητηρίων στην Ισπανία, 16.06.2021, Διαδικτυακά  

Πραγματοποιήθηκε, αυθημερόν, ενημερωτικό πρωινό για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών 

κεφαλαίων ανάπτυξης στα κ-μ της Ε.Ε., με έμφαση για τα κεφάλαια που θα λάβει η Ισπανία. Την 

ημερίδα διοργάνωσε η Ένωση Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στην Ισπανία. Ο Διευθύνων 

Σύμβουλος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιταλίας στην Ισπανία, που έχει την Προεδρία των 

Ευρωπαϊκών Επιμελητηρίων στην Ισπανία για το 2021, κ. Giovanni Aricó απηύθυνε τον 

χαιρετισμό και αποχαιρετισμό του πρωινού. Συντονιστής ήταν ο κ. Rubén Esteller, 

Υποδιευθυντής του ισπανικού οικονομικού εντύπου El Economista. Κύριοι ομιλητές ήταν η κα. 

María Ángeles Benítez Salas, Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αντιπροσωπείας στην Ισπανία και 

ο κ. José Alberto González-Ruiz, Γενικός Γραμματέας της Ισπανικής Συνομοσπονδίας 

Επιχειρηματικών Ενώσεων (CEOE). Τελευταίος ομιλητής θα ήταν ο κ. Raúl Blanco, Γενικός 

Γραμματέας Βιομηχανίας και ΜμΕ του Υπουργείου Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της 

Ισπανίας, ωστόσο, εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων, δεν κατέστη δυνατή η παρουσία του.  

Τα σημαντικότερα σημεία του πρωινού ήταν:  

• Το ισπανικό Σχέδιο Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας στάλθηκε στις 30 

Απριλίου τ.έ. και πλέον βρίσκεται στη φάση αξιολόγησής του από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή.  

• Αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο θα επιτρέψει στη χώρα να αντλήσει περί 

τα 72 δις ευρώ έως το 2023.  

• Οι τέσσερεις κύριοι πυλώνες του Σχεδίου είναι:  

1. Η οικολογική μετάβαση 

2. Η ψηφιοποίηση 

3. Η ισότητα των δύο φύλων  

4. Η Κοινωνική και γεωγραφική συνοχή. 

• Το σύνολο των επιχειρήσεων, χαρακτηρίζει την τρέχουσα κατάσταση από έντονη 

αβεβαιότητα ενώ οι επιχειρηματίες βρίσκονται σε στάση αναμονής για τη χάραξη των 

στρατηγικών τους.  

• Όλοι οι τομείς της οικονομίας ευελπιστούν στη ταχεία επιστροφή στην κανονικότητα και 

ιδιαίτερα οι τομείς του τουρισμού, των μεταφορών, της εστίασης και του λιανικού 

εμπορίου. Ο ταχύς εμβολιασμός του πληθυσμού της υφηλίου είναι αναγκαίος για την 

γρήγορη επιστροφή στα επίπεδα προ-πανδημίας.  

• Στα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί έως και σήμερα στη χώρα, η Αναστολή Σύμβασης 

Εργασίας (ERTE) είναι και το μέτρο που έχει δώσει ανάσα στις επιχειρήσεις και τους 

εργαζομένους και έχει αποτρέψει μαζικές απολύσεις.  

• Σημαντικό είναι το γεγονός ότι το ήμισυ των κεφαλαίων που θα λάβει η χώρα, θα δοθεί 
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στις Αυτόνομες Κοινότητες, προκειμένου αυτές με τη σειρά τους να το διαμοιράσουν 

στους απαραίτητους τομείς και επιχειρήσεις. 

 

Προκειμένου να αξιοποιηθούν με τον βέλτιστο τρόπο τα κεφάλαια που θα λάβει η Ισπανία είναι 

αναγκαίο:  

• Να υπάρξει ξεκάθαρο πλαίσιο και στρατηγική αυτών, προκειμένου οι επιχειρήσεις να 

γνωρίζουν ακριβώς τους στόχους που θα θέσουν καθώς και τη χρονική διάρκεια αυτών.  

• Η συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα είναι θεμελιώδης, αφού 

αποτελεί το μοναδικό τρόπο αξιοποίησης των κεφαλαίων. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις 

οφείλουν να γνωρίζουν με σαφήνεια όλες τις απαραίτητες πληροφορίες όπως το ποσό 

που επιτρέπεται να λάβουν, τους τομείς στους οποίους πρέπει να το επενδύσουν, τις 

αναθέσεις έργων από το δημόσιο κοκε.   

• Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αποτελούν την πλειοψηφία των ισπανικών επιχειρήσεων 

και της παραγωγής της χώρας. Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο, οι πολιτικές που θα 

εφαρμοστούν να μπορούν να τις προστατέψουν και κυρίως να ενισχύσουν την 

ανταγωνιστικότητά τους.  

• Η διανομή των κεφαλαίων θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο, ώστε οι μεγάλες εταιρίες 

της χώρας να μη χάσουν τη διεθνή τους αξιοπιστία και ανταγωνιστικότητα και, 

παράλληλα, να μην αυξηθεί η ανισότητα με τις ΜμΕ.  

• Δεδομένων των ανωτέρω, η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Ενώσεων 

(CEOE) έχει δημιουργήσει ένα νέο τμήμα, το οποίο προσφέρει αναγκαίες πληροφορίες 

και στοχευμένες συμβουλές στις ΜμΕ, για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 
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