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Η συμμετοχή της Ισπανίας στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Νταβός
Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ για το 2020 διεξήχθη από τις 21 έως και τις 24 Ιανουαρίου στο
Νταβός της Ελβετίας, με τη συμμετοχή ηγετών κρατών, μεγάλων επιχειρήσεων και οικονομικών
παραγόντων. Μεταξύ αυτών, παρευρέθηκε ο Ισπανός Πρωθυπουργός, κ. Πέδρο Σάντσεθ, με δύο
από τους/τις τέσσερις Αντιπροέδρους της νέας ισπανικής κυβέρνησης, την κα. Νάδια Καλβίνιο,
αντιπρόεδρο για τις Οικονομικές Υποθέσεις και την Τεχνολογική Μετάβαση και την κα. Τερέσα
Ριμπέρα Ροντρίγκεθ, αρμόδια για την Οικολογική Μετάβαση και τη Δημογραφική Πρόκληση.
Στις ομιλίες του, αναφέρθηκε στο στόχο της νέας Κυβέρνησης να μειώσει τα επίπεδα του
δημοσιονομικού ελλείμματος και του δημόσιου χρέους και να προωθήσει τη φορολογική
δικαιοσύνη και την ανακατανομή του πλούτου. Επιπλέον, εστίασε στο νέο προοδευτικό
κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο, μεταξύ άλλων, αποσκοπεί στην πλήρη ψηφιοποίηση της
οικονομίας και στην οικολογική μετάβαση.
Ο Πρωθυπουργός είχε, επίσης, διμερείς συναντήσεις με εκπροσώπους επιχειρήσεων –
κολοσσών, όπως τους κ.κ. Tim Cook της Apple και Matt Brittin της Google, οι οποίοι εξέφρασαν
την επιθυμία τους για συνεργασία με την ισπανική Κυβέρνηση για την προώθηση της ψηφιακής
εκπαίδευσης στο εργατικό δυναμικό των εταιριών και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων μικρού και
μεσαίου βεληνεκούς. Σύμφωνα, με την Υπουργό Οικονομικών κα. Νάδια Καλβίνιο, η Ισπανία δεν
θα παραιτηθεί από την επιβολή του λεγόμενου «φόρου της Google» (φόρου επί συγκεκριμένων
κατηγοριών μεγάλων εταιριών – παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών), αν και θα περιμένει καταρχήν
τις τελικές αποφάσεις του ΟΟΣΑ για το ζήτημα.
Παράλληλα, συνομίλησε με επενδυτικές τράπεζες και ταμεία, τα οποία έκαναν λόγο για την
«ηρεμία» που επικρατεί σε συνέχεια του σχηματισμού κυβέρνησης. Ακόμη, μεγάλες
αυτοκινητοβιομηχανίες που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία, δήλωσαν στον κ. Σάντσεθ, τη
δέσμευσή τους στην περαιτέρω ανάπτυξη των έργων και των επενδύσεών τους στη χώρα.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Ισπανός Πρωθυπουργός εστίασε στη μετάδοση ενός κλίματος εμπιστοσύνης
και αισιόδοξου οράματος στους επενδυτές για τη χώρα, ενώ κατευθύνεται σταθερά στον στόχο
της οικονομικής εξισορρόπησης και της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Σε κάθε περίπτωση,
σημειώνεται ότι λίγες ημέρες πριν, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε τη μείωση του
ρυθμού ανάπτυξης της Ισπανίας κατά δύο δέκατα, φθάνοντας στο 1,6%.
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