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Ο τομέας της βιομηχανίας ανάμεσα στις προτεραιότητες της νέας κυβέρνησης 

της Ισπανίας 

 

Η περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανίας είναι μία από τις προτεραιότητες της νέας 

κυβέρνησης της Ισπανίας. Η νέα Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, κα 

Μαρία Ρέγιες Μαρότο, τη Δευτέρα 25 Ιουνίου 2018, κατά τη διάρκεια της γενικής 

συνέλευσης των μετόχων της PYMAR, της εταιρείας που εκπροσωπεί τα ιδιωτικά 

ναυπηγεία, τόνισε ότι η κυβέρνηση έχει θέσει ως στόχο την ανάπτυξη του κλάδου και την 

αύξησή του ως προς το ποσοστό του ΑΕΠ, ώστε να φτάσει το 20%. Αυτή τη στιγμή 

κυμαίνεται στο 16,4%.  

Μεταξύ άλλων, η κα Μαρότο υποστήριξε ότι η βιομηχανία αποτελεί θεμελιώδη τομέα της 

ισπανικής οικονομίας και για αυτόν το λόγο, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή 

από όση έχει δοθεί μέχρι σήμερα τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και για την υπεράσπιση 

του τομέα στην παγκόσμια αρένα. Αυτό αποτελεί και έναν από τους λόγους που στο 

σχηματισμό της νέας κυβέρνησης έγινε ανάκτηση του χαρτοφυλακίου της βιομηχανίας. 

Επίσης στις προθέσεις της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει σύντομα η διαδικασία για 

την χορήγηση εκκρεμούς ενίσχυσης που συσσωρεύτηκε τα τελευταία χρόνια λόγω της 

πολιτικής και κοινοβουλευτικής αβεβαιότητας και να παρασχεθεί ενίσχυση για επιδότηση 

επιτοκίου, ύψους 50 εκ. ευρώ.  

Ακόμη, η νέα υπουργός δεσμεύτηκε να προσφέρει την απαραίτητη βοήθεια για την 

ενίσχυση των σχεδίων I+D των ναυπηγείων, που φέτος ενδεχομένως να είναι 

τουλάχιστον 5 εκ. ευρώ και τη βελτίωση των διαδικασιών παραγωγής τους και, πιο 

συγκεκριμένα, για την κατασκευή καινοτόμων πλοίων. Η κα Μαρότο συνεχάρη την 

PYMAR για την επιτυχία των ιδιωτικών ναυπηγείων, στα οποία φέτος ο αριθμός των 

συμβάσεων αυξήθηκε κατά 80%. Η εξωτερική ζήτηση έφτασε το 85% των εσόδων του 

τομέα και γι αυτό η κα Almudena López del Pozo, διευθύνουσα σύμβουλος της 

εταιρείας, δήλωσε ότι αποτελούν διεθνές σημείο αναφοράς για την υψηλή τεχνολογία, 

την προσαρμοστικότητα και την υψηλή εξειδίκευση των ναυπηγείων τους.  

Τέλος, ο κ. Alvaro Platero Diaz, πρόεδρος της PYMAR, επισήμανε ότι ο κλάδος, παρά τα 

θετικά στοιχεία που υπάρχουν, αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, όπως ο αθέμιτος 

ανταγωνισμός από την Ασία και οι αναδυόμενες παγκόσμιες πολιτικές προστατευτισμού. 
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Ακόμη, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει τον δασμολογικό πόλεμο που ξεκίνησε 

από τον Donald Trump, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με τον 

υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτό το πλαίσιο, σε σχετική ερώτηση που δέχθηκε η κα Μαρότο για 

τον τρόπο που μπορεί να επηρεάσει η κρίση την ισπανική βιομηχανία, η απάντησή της 

ήταν ότι ακόμη δεν μπορεί να προσδιοριστεί η επίδραση που θα δεχτεί η ισπανική 

βιομηχανία και, προς το παρόν, μέσω των ενδείξεων που υπάρχουν, δεν μπορούν να 

γίνουν ξεκάθαρες προβλέψεις ως προς τις τελικές συνέπειες που μπορεί να υπάρξουν.  

 


