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Οι νέες δημόσιες συμβάσεις της Ισπανίας και τα θετικά τους αποτελέσματα 

στον επιχειρηματικό τομέα 

 

Λίγους μήνες μετά την κατάθεση του νέου νόμου για τις συμβάσεις του δημόσιου τομέα, 

υπάρχουν ήδη θετικά σχόλια για τα θετικά αποτελέσματα που αναμένεται να έχει στον 

ισπανικό επιχειρηματικό τομέα. Ο πρώην υπουργός Οικονομίας και Δημόσιας Διοίκησης, 

κ. Cristobal Montoro, κατά τη διάρκεια της θητείας του οποίου είχε γίνει η σχετική 

πρόταση, είχε δηλώσει ότι πρόκειται για ένα θετικό νόμο όσον αφορά τη διαφάνεια, τον 

έλεγχο και τις  ίσες ευκαιρίες στη χώρα, ενώ στους στόχους ήταν η εφαρμογή του σε 

όλους τους τομείς της δημόσιας διοίκησης.  

Ο νέος νόμος συνεπάγεται σημαντικές αλλαγές στις δημόσιες συμβάσεις, όπως η 

απλούστευση των διαδικασιών σύναψης τους, ο εξορθολογισμός των προσλήψεων και ο 

πραγματικός ανταγωνισμός μεταξύ των υποψηφίων. Ακόμη, οι συμβάσεις σε παρτίδες 

αποτελούν το γενικό κανόνα. Το νέο κανονιστικό πλαίσιο παρέχει τα απαραίτητα 

εργαλεία για ένα πιο διαφανές, στρατηγικό και ευφυές μοντέλο δημόσιων συμβάσεων. 

Μία από τις νέες σημαντικές διαδικασίες είναι η σύμπραξη για την καινοτομία και η 

θέσπιση μέτρων για την προώθηση σχεδίου Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας και 

της αειφόρου ανάπτυξης. 

Σε αυτό το πλαίσιο, σημαντικές είναι οι Καινοτόμες Δημόσιες Αγορές (CPI). Πρόκειται για 

μία διοικητική δράση για την προώθηση των δημόσιων συμβάσεων με τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, επιχειρηματίες και άλλες εταιρείες που αναλαμβάνουν κάποιου είδους 

τεχνολογική δέσμευση. Πρόκειται για σύμβαση που ο δημόσιος φορέας θέτει σε 

διαγωνισμό, προκειμένου να ικανοποιήσει μία ανάγκη που δεν καλύπτεται μέσω μίας 

καινοτόμου λύσης.  

Η στρατηγική χρήση των δημόσιων συμβάσεων για την προώθηση της καινοτομίας είναι 

μία νέα μορφή αγοράς από τις διοικήσεις. Αυτό που ίσχυε μέχρι στιγμής είναι η 

ενθάρρυνση της καινοτομίας μέσω της ζήτησης, δηλαδή οι εταιρείες παρουσίαζαν 

τεχνολογικές ή μη τεχνολογικές λύσεις σε δημόσιους αγοραστές, οι οποίες υλοποιούνταν 

με το χαμηλότερο κόστος. Οι Καινοτόμες Δημόσιες Αγορές (CPI) όμως θα μπορέσουν να 

βελτιώσουν τις υπάρχουσες ανάγκες και υπηρεσίες μέσω του σχεδίου Έρευνας, 

Ανάπτυξης και Καινοτομίας, καθώς και την προώθηση της επιχειρηματικής καινοτομίας 
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μέσω της ενεργούς ακρόασης και διαβούλευσης. Συνεπώς, οι  Καινοτόμες Δημόσιες 

Αγορές (CPI), αποτελούν μία σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία ποιοτικής και 

σταθερής απασχόλησης, κάτι που έχει ανάγκη  η χώρα.   

Ο τομέας της υγείας, της ενέργειας, του νερού και των τεχνολογιών των πληροφοριών, 

είναι μεταξύ αυτών που μπορούν να ευνοηθούν περισσότερο από τις Καινοτόμες 

Δημόσιες Αγορές (CPI). Επίσης, ανάμεσα στους στόχους που έχουν τεθεί είναι η 

προώθηση της καινοτομίας, ώστε να διαφοροποιηθεί η ισπανική οικονομία και να 

βασίζεται περισσότερο στη γνώση. Τέλος, ο αντίκτυπος που μπορεί να έχουν αυτές οι 

εξελίξεις στην τεχνολογική πρόοδο είναι πολύ μεγάλος, καθώς μπορούν να συμβάλλουν 

καθοριστικά στο θετικό μέλλον της οικονομίας.  

 


