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Η δημιουργία του καινοτόμου σχεδίου «sandbox»  στην Ισπανία 
 

Στην Ισπανία σήμερα, λειτουργούν περίπου 400 εταιρίες χρηματοοικονομικών υπηρεσιών 

τεχνολογίας, οι λεγόμενες fintech, ενώ σύμφωνα με τη διαδικτυακή πύλη Rrhhdigital.com, οι εν 

λόγω εταιρίες απασχολούν περισσότερους από 7.500 εργαζόμενους, σημειώνοντας αύξηση των 

εργαζομένων κατά 50% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παρόλα αυτά, οι επενδύσεις σε 

αυτόν τον τομέα της τεχνολογίας παραμένουν χαμηλές. Το 2019, πραγματοποιήθηκε μία 

επένδυση 250 εκ. ευρώ, η οποία αντιπροσωπεύει το 3% του συνολικού ποσού που 

συγκεντρώθηκε στον κλάδο της τεχνολογίας στην Ευρώπη, το οποίο ανήλθε σε 8 δις ευρώ, 

σύμφωνα με έκθεση της πλατφόρμας υπηρεσιών, Finnovating. 

Ωστόσο, η δημιουργία του ισπανικού sandbox, το οποίο αποτελεί έναν ελεγχόμενο χώρο που 

διευκολύνει τις εταιρίες fintech και insurtech να αναπτύξουν τα σχέδια τεχνολογικής καινοτομίας 

τους με ειδική επίβλεψη, αναμένεται να αποτελέσει μεγάλη ώθηση για τις εταιρίες fintech, 

σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ισπανικής Ένωσης Fintech και Insurtech (AEFI).Ταυτόχρονα το 

εν λόγω sandbox προβλέπεται να βοηθήσει, τόσο στην ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, 

όσο και στη μελέτη των πιο καινοτόμων έργων των μεγάλων εταιριών. 

Ο ίδιος θεωρεί ότι η Ισπανία πρέπει να εκμεταλλευθεί την εν λόγω ευκαιρία διότι είναι ελάχιστες 

οι χώρες στην Ευρώπη που έχουν αναπτύξει κάτι ανάλογο για τις εταιρίες fintech. Μάλιστα η 

δημιουργία του λεγόμενου sandbox εκτιμάται ότι θα προσελκύσει επενδύσεις 1 δις ευρώ εντός 

διετίας και ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 5.000 σταθερές θέσεις εργασίας στην Ισπανία, 

οι οποίες είναι πολύ σημαντικές λόγω της κρίσης και των συνεπακόλουθων οικονομικών 

επιπτώσεων του κορονοϊού. 

Η δημιουργία του ισπανικού sandbox, η οποία εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 18 

Σεπτεμβρίου τ.έ., θα αποτελέσει διεθνή πόλο έλξης και μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα. Ωστόσο, 

αναμένεται η έγκρισή του και από την Γερουσία και η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως, ώστε το σχέδιο να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2021. 

Επιπλέον, θεωρείται ότι μετά τα εγκαίνια του sandbox στην Ισπανία, ένα μεγάλο ποσοστό των 

ενδιαφερόμενων που αυτή τη στιγμή στρέφονται προς το Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία έχει 

συγκεντρώσει τον μεγαλύτερο αριθμό επενδύσεων για τις εταιρίες fintech, θα στραφεί προς την 

Ισπανία, δεδομένης και της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Μέχρι στιγμής, περίπου 50 επιχειρηματικά σχέδια έχουν δείξει ενδιαφέρον για συμμετοχή στο 

ισπανικό sandbox. Το 70% μεταξύ αυτών είναι ισπανικά, ενώ το υπόλοιπο 30% είναι ευρωπαϊκά.  
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