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Το πρόγραμμα ‘Ισπανία 2050’ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
 

Το Εθνικό Γραφείο Προοπτικών και Στρατηγικής της Ισπανίας, σε συνεργασία με εκατό 

ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, εκπόνησαν την ανάλυση του ισπανικού παραγωγικού ιστού, 

στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου Προγράμματος ‘Ισπανία 2050’. Η ανάλυση επισημαίνει ότι 

πολλά από τα διαρθρωτικά προβλήματα της Ισπανίας, όπως η χαμηλή παραγωγικότητα, η 

ευπάθεια του κλάδου της απασχόλησης, οι περιορισμένες επενδύσεις στην καινοτομία και η 

μειωμένη τεχνολογική ανάπτυξη των επιχειρήσεων, οφείλονται στην υψηλή εξάρτηση της 

εργασιακής απασχόλησης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, η ισπανική 

Κυβέρνηση φιλοδοξεί ότι, εντός των τριών επόμενων δεκαετιών, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα 

πάψουν να είναι η κινητήρια δύναμη της απασχόλησης και ότι, μέσω του οικονομικού 

μετασχηματισμού, θα δοθεί μεγαλύτερο βάρος στις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις.  

Η Έκθεση με τίτλο ‘ Βάσεις και προτάσεις για μία μακροπρόθεσμη στρατηγική’ επισημαίνει ότι η 

Ισπανία εξακολουθεί να είναι μία χώρα που εξαρτάται από τις μικρότερου μεγέθους επιχειρήσεις, 

καθώς σύμφωνα με τα δοθέντα στοιχεία, επί του παρόντος, το 45% των θέσεων εργασίας 

εξαρτάται από τις μικρές εταιρίες, σε αντίθεση με το 35%, κατά Μ.Ο., των οκτώ χωρών με τις 

καλύτερες οικονομικές επιδόσεις στην Ε.Ε. (Φινλανδία, Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, 

Γαλλία, Δανία και Σουηδία). Οι μεσαίες επιχειρήσεις, δηλαδή όσες απασχολούν από 20 έως 249 

εργαζομένους, δημιουργούν το 24% των θέσεων εργασίας στην Ισπανία, ενώ στις χώρες της 

Ε.Ε., κατά Μ.Ο., δημιουργούν το 29% επί του συνόλου. 

Η Έκθεση προειδοποιεί ότι το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων αποτελεί τροχοπέδη για τη 

διεθνή επέκταση των επιχειρήσεων, την απόκτηση νέων γνώσεων, την πρόοδο της 

παραγωγικότητας και την ανάπτυξη νέων ιδεών και προϊόντων. Επίσης, μόλις το 5% των μικρών 

επιχειρήσεων πωλούν τα προϊόντα τους στο εξωτερικό, σε σύγκριση με το 62% των μεγάλων. 

Συνεπώς, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, στον οποίο οι μικρές επιχειρήσεις αδυνατούν να 

αποκτήσουν πρόσβαση στις χρηματοδοτήσεις, οι δυνατότητες τους περιορίζονται και, ως εκ 

τούτου, «εμποδίζουν την Ισπανία να αποκομίσει σταθερά κέρδη και συμβάλουν στην αύξηση της 

ευπάθειάς της στον ξένο ανταγωνισμό».  

Στόχος του οικονομικού μετασχηματισμού είναι να δοθεί περισσότερη βαρύτητα στις μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες είναι πιο ακέραιες απέναντι στις περιόδους οικονομικής 

συρρίκνωσης. Τα μέτρα που προτείνει η Κυβέρνηση, θα αποτελέσουν αντικείμενο 

διαπραγμάτευσης με τους εργοδότες, τα συνδικάτα και τις διοικήσεις. Στοχεύουν στη μείωση του 

ποσοστού της εργασιακής απασχόλησης από τις μικρές επιχειρήσεις από το τρέχον 49% στο 

25%, έως το 2050, αύξηση του αντίστοιχου ποσοστού για τις μεσαίες από το 23% στο 30% και 

για τις μεγάλες από 31% στο 35%. Η Ισπανία, πάντως, θα διαθέσει μέρος των κονδυλίων του 
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Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης στην αύξηση του μεγέθους των ισπανικών εταιριών και την 

ενίσχυση της κατάρτισης των εργαζομένων. 
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