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Ο θέσεις της Τράπεζας της Ισπανίας σχετικά με τη διαχείριση των ευρωπαϊκών 

κονδυλίων 

 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας, οι δημόσιες επενδύσεις, που 

πραγματοποιούν τα κράτη, συνήθως ωφελούν την οικονομία, προάγοντας και το κομμάτι των 

ιδιωτικών επενδύσεων, σημειώνοντας, μάλιστα, ότι ακόμη και μία αύξηση κατά 1% των 

δημοσίων επενδύσεων, οδηγεί βραχυπρόθεσμα σε αντίστοιχη άνοδο των ιδιωτικών.  

Δεδομένου ότι η Ισπανία θα απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των ευρωπαϊκών κονδυλίων, 

που αφορούν το σχέδιο ανάκαμψης και συγκεκριμένα θα δεχθεί 70 δις ευρώ σε επιχορηγήσεις 

και αντίστοιχο ποσό υπό την μορφή δανείων, κρίνεται απαραίτητη η ορθή αξιοποίηση αυτών των 

πόρων, ως προς τη μέγιστη διάχυση των ωφελειών στην οικονομία της χώρας. Από το σύνολο 

των ευρωπαϊκών κονδυλίων, η Τράπεζα της Ισπανίας επισημαίνει ότι το 80% θα κατευθυνθεί σε 

επενδύσεις δημοσίου χαρακτήρα. Συνεπώς, απαιτείται κατάλληλη στρατηγική και επαρκής 

σχεδιασμός, που θα συμβαδίζουν με τους στόχους του δομικού μετασχηματισμού της ισπανικής 

οικονομίας, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, δίνοντας ώθηση στις ιδιωτικές επενδύσεις. 

Ωστόσο, αυτή τη στιγμή η διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων δέχεται κριτικές από 

οργανισμούς, όπως η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης της χώρας (Airef), που 

υποστηρίζουν ότι υπάρχουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των στόχων και έλλειψη επίσημης 

πληροφόρησης.  

Σύμφωνα με υψηλόβαθμα στελέχη της Τράπεζας, μεταξύ των δημόσιων επενδύσεων, που 

ενισχύουν την παραγωγικότητα του ιδιωτικού τομέα, περιλαμβάνεται η δημιουργία ισχυρών 

υποδομών, η βελτίωση των επικοινωνιών και η επένδυση σε άυλα αγαθά, τα οποία 

συμβάλλουν στην προώθηση δαπανών του ιδιωτικού τομέα σε έρευνα και ανάπτυξη. Συνεπώς, 

προτείνεται να δοθεί έμφαση σε τέτοιου είδους δημόσιες επενδύσεις.  

Από την κρίση του 2008, αληθεύει ότι η επίδραση των δημόσιων επενδύσεων στο ΑΕΠ, έχει 

μειωθεί σημαντικά, τόσο στην Ισπανία, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αν και η τάση αυτή 

έχει αρχίσει να εξασθενεί, λόγω των αυξημένων κρατικών δαπανών, που πραγματοποιούνται 

συνεχώς ως απάντηση στην υγειονομική κρίση.  

Τέλος, αναφορικά με τις ευεργετικές επιδράσεις των ιδιωτικών επενδύσεων, αξιοσημείωτο είναι 

το γεγονός ότι πριν καν δοθούν τα κονδύλια, η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών 

Οργανισμών (CEOE), είχε εκτιμήσει ότι οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να τετραπλασιάσουν κάθε 

δημόσιο ευρώ, που λαμβάνεται από το κοινό ταμείο.   
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