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  Μαδρίτη, 3 Μαρτίου 2023 
   

ΘΕΜΑ: Κινητοποίηση κονδυλίων από το Σχέδιο Ανάκαμψης για την ανταγωνιστικότητα του 

επιχειρηματικού τομέα  

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ισπανικής Κυβέρνησης της 27.3.2023, την περίοδο 2021-2022 το Υπουργείο 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κινητοποίησε συνολικά κονδύλια 258 εκατ. ευρώ για την τόνωση της 

εμπορικής δραστηριότητας, εκ των οποίων κονδύλια ύψους 208 εκατ. ευρώ διατέθηκαν προκειμένου να 

χρηματοδοτήσουν 227 projects για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στον εμπορικό / επιχειρηματικό τομέα 

και συγκεκριμένα για στήριξη επενδυτικών projects βιώσιμης επιχειρηματικότητας, επιχειρηματικότητας σε 

αγροτικές περιοχές και τουριστικής επιχειρηματικότητας. Επιπλέον, κονδύλια ύψους 50 εκατ. ευρώ διατέθηκαν 

για το λεγόμενο «Τεχνολογικό Ταμείο», το οποίο στηρίζει την ψηφιακή μετάβαση και τη βιωσιμότητα των μικρών 

επιχειρήσεων. Συνολικά προβλέπεται να διατεθούν 415 εκατ. ευρώ εντός της τριετίας 2021-2023 για την στήριξη 

του εμπορικού / επιχειρηματικού τομέα. 

 

Στο πλαίσιο σχετικής κυβερνητικής τομεακής διάσκεψης για το εσωτερικό εμπόριο, η Ισπανίδα Υπουργός 

Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού κα Maroto τόνισε τα θετικά αποτελέσματα που επέφερε το εν λόγω 

εγχείρημα υπογραμμίζοντας, παράλληλα, τον υψηλό βαθμό απορρόφησης των επιχορηγήσεων που 

περιλήφθηκαν στο Σχέδιο Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. με σκοπό την προώθηση 

της οικονομικής ανάκαμψης μετά την πανδημία. Επιπλέον, παρουσίασε ποσοτικά στοιχεία που μαρτυρούν την 

αύξηση της απασχόλησης σε μικρές επιχειρηματικές οντότητες, την ανάκαμψη του λιανεμπορίου από την 

πανδημία και την αύξηση του επιπέδου εμπιστοσύνης των καταναλωτών. Αναφορικά με το «Τεχνολογικό 

Ταμείο», η κα Maroto δήλωσε ότι το διαχειρίζονται οι Αυτόνομες Κοινότητες, το δε ύψος των κεφαλαίων του έχει  

φθάσει τα 100 εκατ. ευρώ και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

 

Σε σχέση με το 2023, η Υπουργός υπογράμμισε τη σημασία επενδυτικών σχεδίων που αφορούν τη χρήση 

τεχνολογικών μέσων για τον εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης και βάσισε την προβλεπόμενη 

στήριξη σε τρία επίπεδα: το πρώτο αφορά την αύξηση της στήριξης στις αγροτικές περιοχές με κονδύλια ύψους 

22 εκατ. ευρώ, το δεύτερο τη διατήρηση της γραμμής στήριξης για τις βιώσιμες αγορές ύψους 60 εκατ. ευρώ, το 

δε τρίτο την ανάπτυξη του τουρισμού παρέχοντας χρηματοδοτική στήριξη ύψους 26 εκατ. ευρώ. 

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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