
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

 Μαδρίτη, 30.03.2020 

 

Λήψη επιπρόσθετων μέτρων οικονομικής φύσεως από την Ισπανική κυβέρνηση: 

Πλήρης παύση λειτουργίας των μη αναγκαίων επιχειρήσεων. Aντιδράσεις. 

 

Η Ισπανία είναι πλέον η δεύτερη χώρα παγκοσμίως σε αριθμό νεκρών από τον κορωνοϊό Sars 

Covid-19, μετά την Ιταλία. Έως και σήμερα, τα κρούσματα ξεπερνoύν τα 85.195, ενώ οι νεκροί 

φθάνουν τους 7.340. Η Κοινότητα της Μαδρίτης πρωτοστατεί με 24.090 θύματα, ακολουθούμενη 

από την Καταλονία με 16.157 κρούσματα. Το μόνο θετικό στοιχείο είναι η ανάρρωση έως τώρα 

άνω των 16.780 νοσούντων. Τέλος, έχουν μολυνθεί 12.298 άτομα που ανήκουν στο υγειονομικό 

(ιατρικό-νοσηλευτικό) προσωπικό της χώρας. Στη χώρα έχει κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης έως, τουλάχιστον, τις 11 Απριλίου, στην οποία έχουν εφαρμοστεί διάφορα μέτρα για τον 

περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, με πρωταρχικό τον κατ’ οίκον περιορισμό.  

Αν και η ισπανική Κυβέρνηση είχε αποφασίσει εξαρχής το κλείσιμο των εστιατορίων, καφετεριών, 

εμπορικών καταστημάτων κοκε καθώς και των ξενοδοχείων, δεν είχε σταματήσει την πλήρη 

λειτουργία όλων των δραστηριοτήτων, πέραν των αναγκαίων, παρά την πίεση από ορισμένες 

Αυτόνομες Κοινότητες. Ωστόσο, το Σάββατο 28 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κ. 

Πέδρο Σάντσεθ, με διάγγελμά του ανακοίνωσε την Υπουργική Απόφαση, η οποία απαγορεύει την 

πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας των εργαζομένων που δεν απασχολούνται σε ουσιώδεις 

δραστηριότητες της οικονομίας. Η ισχύς του μέτρου είναι διάρκειας 11 ημερών, από τις 30 

Μαρτίου έως τις 9 Απριλίου. Σημειώνεται ότι η Υπουργική Απόφαση δημοσιεύθηκε στην 

Εφημερίδα της Κυβέρνησης (BOE), μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα στις 30 Μαρτίου. Δεδομένης 

όμως της αβεβαιότητας και της μικρής χρονικής διάρκειας προετοιμασίας των επιχειρήσεων που 

θα διέκοπταν τη λειτουργία τους, αποφασίστηκε η αναβολή της εφαρμογής του κατά μία ημέρα, 

προκειμένου να διευθετηθούν οι απαραίτητες ενέργειες. Επομένως, το μέτρο έχει ισχύ από την 

Τρίτη 31 Μαρτίου. Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται, δεν θα απολυθούν αλλά οφείλουν να 

αναπληρώσουν τις ώρες εργασίας τους με το πέρας της εφαρμογής της απόφασης.  

Τη λειτουργία τους συνεχίζουν το λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και προϊόντων πρώτης 

ανάγκης, τα φαρμακεία, τα ιατρεία και τα κτηνιατρεία, οι γιατροί,  το υγειονομικό προσωπικό, οι 

δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας, οι μεταφορείς επιβατών και εμπορευμάτων, η πυροσβεστική, 

τα πετροχημικά εργοστάσια, τα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής και  πυρηνικής ενέργειας, τα 

λιμάνια τα αεροδρόμια και τα τελωνεία, οι σιδηροδρομικές υπηρεσίες, τα οπτικά και ορθοπεδικά 

καταστήματα, τα καταστήματα υγιεινής, τα χαρτοπωλεία, τα πρατήρια καυσίμων, οι υπηρεσίες 

τεχνολογίας, τηλεπικοινωνιών και ταχυδρομείων, τα καταστήματα για κατοικίδια συντροφιάς, τα 

περίπτερα, τα σημεία πώλησης καπνού, το διαδικτυακό εμπόριο, τα καθαριστήρια και τα βαφεία. 

Συνεχίζουν και οι δραστηριότητες του πρωτογενή τομέα που είναι αναγκαίες, όπως γεωργία, 

αλιεία, παραγωγή τροφίμων, κατασκευή στολών εργασίας, φαρμακευτικών προϊόντων και 

διανομής όλων των βασικών αγαθών. Τέλος, δεν διακόπτεται η τηλεργασία στην περίπτωση που 

αυτό είναι εφικτό. 
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Με το μέτρο αυτό, η Κυβέρνηση κάνει ένα ακόμη βήμα για την αντιμετώπιση του ιού που έχει 

πλήξει τη χώρα σε μεγάλο βαθμό. Παρόλα αυτά, η πλήρης διακοπή λειτουργίας μεγάλου αριθμού 

επιχειρήσεων και βιομηχανιών, επιδεινώνει περαιτέρω την οικονομία της χώρας, η οποία χάνει 

συνεχώς μεγαλύτερο ποσοστό του ΑΕΠ της καθημερινά. Ο ΟΟΣΑ υπολόγιζε ότι, κατά τη διάρκεια 

της καραντίνας, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν το νέο μέτρο, η Ισπανία μείωνε κατά 30% την 

παραγωγή της, ενώ αντίστοιχα ινστιτούτα και οργανισμοί υπολόγιζαν μείωση μεταξύ 4% και 9% 

του ΑΕΠ της Ισπανίας. Οίκοθεν νοείται ότι η πτώση αυτή μπορεί να μετριαστεί με την εφαρμογή 

κατάλληλων οικονομικών μέτρων από την Κυβέρνηση, η οποία έχει ήδη ανακοινώσει βοήθεια 

συνολικής αξίας 200 δις ευρώ, με τη συμβολή του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.  

Η τρίτη Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακής 

Μετάβασης, κα. Νάντια Καλβίνιο, είχε αντιτεθεί στην πλήρη διακοπή της οικονομικής 

δραστηριότητας, εξαιτίας των ισχυρότατων αρνητικών επιπτώσεών της στην εθνική οικονομία. 

Για την ίδια, η διατήρηση μίας, έστω και μικρής, συνέχισης της παραγωγής αποτελούσε ουσιώδες 

στοιχείο για την ταχεία ανάπτυξη, αμέσως μετά τη μεγάλη μείωση που παρατηρείται κατά τη 

διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης. Στόχος της ήταν η γρήγορη ανάρρωση από την εν 

λόγω απότομη μείωση του ΑΕΠ, η καμπύλη του οποίου θα είχε τη μορφή V. Πλέον, είναι αβέβαιο 

πόσο ακριβώς θα πληγεί η οικονομία της χώρας, καθώς αυτό εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη 

συνολική διάρκεια της καραντίνας καθώς και άλλων μεταβλητών. Για ορισμένους αναλυτές, η 

δραστηριότητα μειώνεται στο 40% των δυνατοτήτων της. Επιπλέον, σημαντικές θα είναι οι 

αλυσιδωτές επιδράσεις για την ορθή λειτουργία των κλάδων που συνεχίζουν τις δραστηριότητές 

τους.  

Ενάντια στην απόφαση αυτή τάσσονται οι ομοσπονδίες επιχειρήσεων και άλλοι σημαντικοί 

κλαδικοί οργανισμοί. Η Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανισμών (CEOE) καθώς και η 

Ισπανική Συνομοσπονδία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (CEPYME) κατηγορούν την Κυβέρνηση 

ότι παγώνει ολοκληρωτικά την οικονομία, με πιο μακροχρόνιες διαστάσεις από αυτές που αρχικά 

υπολογίζονταν. Σύμφωνα με τους Οργανισμούς, το κόστος της απόφασης αυτής δεν είναι μόνο 

προσωρινά οικονομικό, αλλά και κοινωνικό, καθώς πολλές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να 

μειώσουν το εργατικό τους δυναμικό, δεδομένης της μειωμένης τους δραστηριότητας και της 

επιδείνωσης της οικονομίας. Στον αντίποδα, τα εργατικά σωματεία στήριξαν την συγκεκριμένη 

απόφαση, η οποία εξασφαλίζει την υγεία των εργαζομένων.  
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