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               Μαδρίτη, 25 Ιουλίου 2018 

                                                                                                        

 

H ισπανική οικονομία είναι η τρίτη πιο ωφελημένη από τις ευρωπαϊκές 

επενδύσεις 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, από τον Ιούλιο του 2015 το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη, 

ή αλλιώς το λεγόμενο σχέδιο Juncker, κινητοποίησε 335.000 εκ. ευρώ σε νέες επενδύσεις 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον αρχικό στόχο που είχε τεθεί. Η 

Ισπανία αποτελεί κ-μ που έχει συμβάλλει στη θετική εξέλιξη του σχεδίου, καθώς λαμβάνει 

από τα μεγαλύτερα μέρη χρηματοδότησης του σχεδίου. 

Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη ξεκίνησε το 2015, ως απάντηση στην οικονομική 

και χρηματοπιστωτική κρίση, προκειμένου να τονώσει την οικονομία και να καταπολεμήσει 

το χαμηλό επίπεδο επενδύσεων στην Ευρώπη. Πρόκειται για πρωτοβουλία μεγάλης 

πολιτικής σημασίας που στόχος της ήταν η κινητοποίηση 315.000 εκ. ευρώ σε επενδύσεις 

σε διάστημα τριών χρόνων. Το κλειδί για αυτή την πρωτοβουλία ήταν η καινοτόμα και 

αποτελεσματική χρήση των οικονομικών πόρων για την προσέλκυση ιδιωτικής 

χρηματοδότησης και την ενίσχυση των  επενδύσεων.  

Το σχέδιο έχει επιτύχει τους στόχους του, καθώς 900 επιχειρήσεις χρηματοδοτήθηκαν με 

το ποσό των 65.500 εκ. ευρώ που κινητοποιεί επενδύσεις για 335.000 εκ. ευρώ. Με τον 

τρόπο αυτό, οι επενδύσεις δεν υπερβαίνουν μόνο τον αρχικά προβλεπόμενο αριθμό, αλλά 

πλέον τα δύο τρίτα του συνόλου προέρχονται από ιδιωτικές πηγές.  

Ο αντίκτυπος του σχεδίου στην ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας ήταν πολύ 

σημαντικός.  Οι οικονομικές αναλύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ) και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εκτιμούν ότι οι δραστηριότητες του σχεδίου Juncker έχουν 

ήδη δημιουργήσει περισσότερες από 750.000 θέσεις εργασίας και έχουν αυξήσει το ΑΕΠ 

της ΕΕ κατά 0,6%.  

Αυτή τη στιγμή, τα αποτελέσματα για την Ισπανία δείχνουν ότι από το σχέδιο Juncker 

έχουν επωφεληθεί τόσο οι εταιρείες όσο και οι Ισπανοί πολίτες. Στο πλαίσιο αυτής της 

πρωτοβουλίας, η ΕΤΕ ενέκρινε συνολικό όγκο χρηματοδότησης άνω των 7.300 εκ. ευρώ, 

για 96 ισπανικές επιχειρήσεις, ως προς την κινητοποίηση 37.200 εκ. επενδύσεων. Επίσης, 

με αυτά τα κεφάλαια μπορούν να διασφαλιστούν οι πιστωτικές ροές ακόμη και στην 

περίπτωση επιχειρήσεων με υψηλότερο προφίλ κινδύνου.  
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Η μεγάλη επιτυχία του σχεδίου στην Ισπανία είναι αποτέλεσμα της υψηλής ποιότητας των 

επενδυτικών σχεδίων που παρουσίασαν οι ισπανικές εταιρείες στην αναζήτηση της 

ανάπτυξης, της διεθνοποίησης και της μεγαλύτερης καινοτομίας. Όπως όλες οι δράσεις 

που υποστηρίζονται από την ΕΤΕ, τα έργα που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο αυτού του 

σχεδίου, επιλέγονται προσεκτικά σύμφωνα με τις τεχνικές, οικονομικές, 

χρηματοοικονομικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές τους, χωρίς κατανομές ή 

ποσοστώσεις ανά περιφέρεια ή χώρα.  

Οι επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια του σχεδίου Juncker είχαν ως 

αποτέλεσμα και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της ευημερίας των πολιτών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, 30 εκ. Ευρωπαίοι πολίτες επωφελούνται από τις 

βελτιώσεις στις υποδομές υγείας και δημιουργήθηκαν ένα εκ. νέες κατοικίες κοινωνικού 

χαρακτήρα. Στην περίπτωση της Ισπανίας, έγινε δυνατή η  διερεύνηση νέων θεραπειών 

κατά του καρκίνου και της σχιζοφρένειας, την οικοδόμηση οικονομικά προσιτών κατοικιών, 

την ψηφιοποίηση των διαδικασιών παραγωγής, τη διατήρηση νέων αιολικών πάρκων και 

τη βελτίωση της ασφάλειας των αερολιμένων της.  

Το 2017, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να παρατείνουν το σχέδιο 

για δύο ακόμα χρόνια και να επεκτείνουν την παροχή χρηματοδότησης, ώστε να 

υποστηριχθούν επενδύσεις σε ευρωπαϊκούς τομείς, στους οποίους εξακολουθούν να 

υπάρχουν δυσχέρειες χρηματοδότησης. Ο στόχος πλέον είναι, έως το 2020, να 

κινητοποιηθούν επενδύσεις ύψους 500.000 εκ. ευρώ και, μέσω αυτών, να δημιουργηθούν 

1.4 εκ. θέσεις εργασίας και το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αυξηθεί κατά 1,3%.    

 


