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       Μαδρίτη, 19 Μαΐου 2020 

 

Τα πρώτα  στοιχεία του πακέτου οικονομικής βοήθειας της ισπανικής Κυβέρνησης 

 

Στις 17 Μαρτίου, μόλις τρεις μέρες μετά την ανακοίνωση ότι η Ισπανία εισέρχεται σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, η Κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε το μεγαλύτερο πακέτο βοήθειας από τη 

στιγμή της εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας. Στο σύνολό της, η βοήθεια έφθανε τα 150 με 200 δις 

ευρώ, από τα οποία τα 100 δις προέρχονταν από το κράτος ως άμεση βοήθεια αλλά το 

μεγαλύτερο μέρος αυτών δίνονταν σε μορφή εγγυήσεων, για την παροχή των υπόλοιπων 50 δις 

με 100 δις από τον ιδιωτικό τομέα.  

Ωστόσο, όπως φαίνεται, η συμβολή του ιδιωτικού τομέα μπορεί να φθάσει το 30% των κρατικών 

εγγυήσεων. Έως και σήμερα, το πρόγραμμα του Επίσημου Ινστιτούτου Πιστώσεων (ICO), έχει 

επιτρέψει να γίνουν 371.070 συναλλαγές, συνολικής αξίας 36,29 δις ευρώ, τα οποία έχουν 

αποφέρει συνολικά πιστώσεις 47,75 δις ευρώ. Σύμφωνα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι εκτιμήσεις 

αναφέρουν ότι εάν χρησιμοποιηθεί το 100% των υποσχόμενων εγγυήσεων, το σύνολο των 

πιστώσεων θα φθάσει τα 131,5 δις ευρώ, ποσό εμφανώς μικρότερο από τα 200 δις ευρώ που 

αρχικά υπολογιζόταν ότι είναι αναγκαία για το σύνολο των ισπανικών επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών Υποθέσεων και 

Ψηφιακής Μετάβασης, κα. Νάντια Καλβίνιο, προς το παρόν δεν υπάρχουν εκτιμήσεις, καθώς το 

τελικό ποσό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα ποσά που θα δανειστούν οι μεγάλες επιχειρήσεις, 

καθώς λαμβάνουν μεγαλύτερα δάνεια για κάθε ευρώ των εγγυήσεων. Αυτός είναι ο λόγος που 

για τις ΜμΕ και τους ελεύθερους επαγγελματίες οι εγγυήσεις αφορούν το 80% του συνόλου αλλά 

μόλις το 70% σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Συγκεκριμένα, το 98% των ήδη 

πραγματοποιθεισών συναλλαγών προέρχεται από τις ΜμΕ επιχειρήσεις και τους ελεύθερους 

επαγγελματίες.  

Το σχέδιο της Κυβέρνησης περιλαμβάνει τρία επίπεδα, 40 δις ευρώ αποκλειστικά σε ΜμΕ 

επιχειρήσεις και μεγάλες επιχειρήσεις με την κάθε κατηγορία να λαμβάνει το ήμισυ του ποσού και 

20 δις κατευθυνόμενα αποκλειστικά σε μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Από 

το υπόλοιπο ποσό που απομένει να διατεθεί, ένα ποσοστό θα συνεχίσει να δίνεται στις μικρές 

επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. 

Αναφορικά με τις ήδη δοθείσες εγγυήσεις, ο τομέας ψυχαγωγίας και πολιτισμού έχει λάβει το 

16,6% του συνόλου,  ακολουθούμενος από τον κατασκευαστικό τομέα με ποσοστό 11%, τις 

βιομηχανίες αγαθών με το 8%, τις πωλήσεις λιανικής με 7%, την αυτοκινητοβιομηχανία κατά 

6,2%, τη διανομή διατροφικών προϊόντων με 5,8% και τον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας με 

5,3%. Περίπου το ένα πέμπτο των επιχειρήσεων αφορά την Κοινότητα της Μαδρίτης, το 18,6% 

της Καταλονίας, το 11,6% της Ανδαλουσίας, ενώ η Κοινότητα της Βαλένθια και η Χώρα των 

Βάσκων έχουν λάβει το 10,7% και 6,7% αντίστοιχα. Η συμβολή των υπόλοιπων Κοινοτήτων είναι 

μικρή. 
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