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Ημερίδα «Καστίλλη Λα-Μάντσα, Bιομηχανικό Επίκεντρο της Νέας Οικονομίας»
Club Financiero Génova, Μαδρίτη, 19/02/2020
Το πρωινό της Τετάρτης 19 Φεβρουαρίου τ.έ., πραγματοποιήθηκε ημερίδα σχετικά με τις
βιομηχανικές δυνατότητες της Αυτόνομης Κοινότητας της Καστίλλης Λα-Μάντσα, στο πλαίσιο
της «νέας» οικονομίας. Τη διοργάνωση ανέλαβαν το Ινστιτούτο για την Εξωτερική Προώθηση
της Καστίλλης Λα-Μάντσα και η Ένωση Ισπανικών Πολυεθνικών Εταιριών στην έδρα του Club
Financiero Génova, χρηματοοικονομικής λέσχης στη Μαδρίτη.
Tην στοχευμένη εκδήλωση άνοιξε ο κ. Luís Noé, Διευθυντής του Ινστιτούτου για την Εξωτερική
Προώθηση της Καστίλλης Λα-Μάντσα, αναφερόμενος στις δυνατότητες της περιοχής και των
εταιριών της στους τομείς της διεθνοποίησης, της καινοτομίας, της ψηφιοποίησης και της
οικονομίας, γεγονός που απαιτεί τη συνδρομή των θεσμικών φορέων για την ενδυνάμωση της
προσέλκυσης των ξένων επενδύσεων. Ακόμη, οι εισηγήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης
συντονίστηκαν από τον δημοσιογράφο κ. Eduardo Castillo.
Στη συνέχεια, τον λόγο έλαβε η κα. Maria Jesús Fernández, Εκτελεστική Διευθύντρια του ICEX
– Invest in Spain, ομόλογου οργανισμού του EG SA, η οποία παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία
για την παρούσα κατάσταση των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Ισπανία. Αρχικά, αναφέρθηκε
στην αυξανόμενη ανταγωνιστικότητα και δυναμικότητα της περιοχής, καθώς και στη σημαντική
παραγωγικότητα του τομέα της βιομηχανίας και των τροφίμων, οι οποίοι αποτελούν πηγή
προσέλκυσης διεθνών επενδύσεων. Ακόμη, οι άμεσες ξένες επενδύσεις ακολουθούν ανοδική
τάση τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία, με ρεκόρ το 2018 ΑΞΕ αξίας 55 δις ευρώ, ενώ η Ισπανία
αποτελεί τον τρίτο αποδέκτη των προγραμμάτων Greenfield παγκοσμίως, μετά τις ΗΠΑ και το
Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, σύμφωνα με τα στοιχεία του Βαρόμετρου για το 2019, που
συμπληρώθηκε με τη συμμετοχή στην έρευνα 580 επιχειρήσεων, οι διεθνείς επενδυτές
αξιολογούν τους τομείς των υποδομών, του μεγέθους της αγοράς, του ανθρωπίνου κεφαλαίου
και της ποιότητας ζωής, ως τους θετικότερους στην Ισπανία, χαρακτηριστικά που διαθέτει σε
μεγάλο βαθμό η Καστίλλη Λα-Μάντσα, ενώ οι περισσότερο ανεπτυγμένοι κλάδοι εκεί είναι,
μεταξύ άλλων, οι υποδομές και η εφοδιαστική αλυσίδα.
Ακολούθησε η εισήγηση της κας Patricia Franco, Συμβούλου Οικονομίας, Επιχειρήσεων και
Απασχόλησης της Αυτόνομης Κοινότητας της Καστίλλης Λα-Μάντσα. Έκανε λόγο για τις
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η ηγεσία της Κοινότητας, με σκοπό να αναβαθμιστεί η περιοχή
ως το επίκεντρο της βιομηχανίας της Ισπανίας και να εδραιώσει την ασφάλεια και τη σταθερότητα
για τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα, αναφορά έγινε στους στρατηγικούς τομείς της Κοινότητας. Ο
πρώτος είναι ο τομέας της αεροναυπηγικής, ο οποίος έχει τη μεγαλύτερη ανάπτυξη, ενώ το 10%
της συνολικής παραγωγής άνθρακα σε παγκόσμιο επίπεδο προέρχεται από την Καστίλλη ΛαΜάντσα. Ο κλάδος της εφοδιαστικής αλυσίδας παρουσιάζει, επίσης, μεγάλη παραγωγικότητα,
δεδομένου του ότι η περιοχή συνιστά την τέταρτη σε σειρά κοινότητα για την αποθηκευτική της
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δυνατότητα και διαθέτει 2 μεγάλα κέντρα διαχείρισης, αποθήκευσης και εφοδιασμού. Ακόμη,
αρκετά ανεπτυγμένος είναι και ο τομέας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς το 73% της
συνολικής ενέργειας που παράγεται, προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ ταυτόχρονα
σχεδιάζονται στρατηγικές ενδυνάμωσης του κλάδου. Τέλος, η Καστίλλη Λα-Μάντσα διαθέτει
εξελιγμένες δυνατότητες στο επίπεδο των νέων τεχνολογιών, το οποίο αυξάνεται συνεχώς λόγω,
μεταξύ άλλων, των δύο μεγάλων πανεπιστημίων που βρίσκονται εκεί.
Η τρίτη ομιλία πραγματοποιήθηκε από τον κ. Francisco Javier Rosell, Γενικό Διευθυντή Εταιριών,
ο οποίος παρουσίασε συνοπτικά το νέο στρατηγικό σχέδιο για την επιχειρηματική υποστήριξη
για τα έτη 2020-2023 της Καστίλλης Λα-Μάντσα. Για τις σχεδιαζόμενες κατευθύνσεις του εν λόγω
σχεδίου θα διατεθούν 282 εκ. ευρώ, η επίτευξη του αριθμού των 25.000 εταιριών και ατόμων
ωφελούμενων και η δημιουργία και διατήρηση συνολικά 47.500 θέσεων εργασίας. Το
προηγούμενο σχέδιο για τα έτη 2016-2019 κατάφερε να ωφελήσει 21.766 άτομα και επιχειρήσεις
και να πετύχει 44.000 θέσεις εργασίας, ενώ το χρηματικό ποσό που διατέθηκε, έφθασε τα 260
εκ. ευρώ. Μερικοί από τους άξονες που σκοπεύει να καλύψει το σχέδιο είναι οι εξής: η
υποστήριξη της επιχειρηματικής ενοποίησης, η αύξηση των κεφαλαίων για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας, η υποστήριξη της ηλεκτρικής κατανάλωσης, της
αποδοτικότητας της ενέργειας και της βιώσιμης κινητικότητας, η καθιέρωση οργάνων
χρηματοδότησης στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, η επένδυση για τη βελτίωση των
προϊόντων και των υπηρεσιών και η δημιουργία συνεργειών μεταξύ τεχνολογικών αναγκών και
δυνατοτήτων.
Τέλος, έγινε συζήτηση για τις δυνατότητες και τις στρατηγικές της κυκλικής οικονομίας της
περιοχής μεταξύ εκπροσώπων των εταιριών Life for Tyres, Envirobat, Leroy Merlin και Repetco
Innovation, οι οποίοι μοιράστηκαν μερικές από τις πρακτικές που εξασκούν στην Καστίλλη ΛαΜάντσα.
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