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Κρατική βοήθεια στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας από την ισπανική 

κυβέρνηση 

 

H Ισπανίδα Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, κα. Reyes Maroto, ανακοίνωσε 

στις 22 Νοεμβρίου 2020 ότι η κυβέρνηση πρόκειται να κινητοποιήσει 10 δις ευρώ, με στόχο την 

ενεργοποίηση εκ νέου της ισπανικής αυτοκινητοβιομηχανίας, μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, 

μέγεθος που αντιπροσωπεύει το 14% από τα 72 δις ευρώ τα οποία θα λάβει συνολικά η Ισπανία, 

από το νέο μηχανισμό Next Generation της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης, κ. Πέδρο Σάντσεθ είχε ήδη παρουσιάσει τον Ιούνιο 2020, ένα 

σχέδιο για τη στήριξη της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία έχει πληγεί σημαντικά από το Covid-

19, ύψους 3,75 δις ευρώ, εκ των οποίων 1,535 δις θα κινητοποιηθούν κατά το τ.έ. και 2,215 δις 

ευρώ από το 2021. 

Σε σχετική συνέντευξη τύπου, η Ισπανίδα Υπουργός τόνισε ότι «προτεραιότητα της Κυβέρνησης 

είναι «η ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος βιώσιμης, έξυπνης, ασφαλούς και συνδεδεμένης 

κινητικότητας», προκειμένου να ενισχύσει τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας και να στηρίξει 

την απολιγνητοποίηση, καθώς και να ενισχύσει τη συνδεσιμότητα, την τεχνολογία 5G, την 

υποδομή φόρτισης και τα εναλλακτικά οχήματα. Ο στόχος των ανωτέρω είναι η επίτευξη 

οικονομικής και κοινωνικής ανάκαμψης τα επόμενα χρόνια. 

Μεταξύ των έργων που ξεχωρίζουν για την υποστήριξη του αυτοκινήτου με τα εν λόγω 

ευρωπαϊκά κεφάλαια, ξεχωρίζει το «Σχέδιο για βιώσιμη, ασφαλή και συνδεδεμένη κινητικότητα 

σε αστικά και μητροπολιτικά περιβάλλοντα», με προϋπολογισμό άνω των 6 δις ευρώ. Αυτό το 

σχέδιο περιλαμβάνει τη δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών, τη μαζική ανάπτυξη των 

υποδομών φόρτισης ως κλειδί για την προώθηση του ηλεκτρικού οχήματος, την ανάπτυξη νέων 

επιχειρηματικών μοντέλων και τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων πάρκων με καθαρά οχήματα. 

Ακόμη, για το ανανεώσιμο υδρογόνο, θα κινητοποιηθούν 1,5 δις ευρώ, ενώ ταυτόχρονα θα 

υπάρξει γραμμή υποστήριξης στρατηγικών έργων για τη βιομηχανική μετάβαση με περισσότερα 

από 1,2 δις ευρώ. Ένας από τους στόχους αυτού του μέτρου είναι η προώθηση του 

εκσυγχρονισμού του εθνικού οικοσυστήματος της αυτοκινητοβιομηχανίας, μέσω της 

ψηφιοποίησης, της προώθησης της συνδεσιμότητας, του 5G και της βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης στην αλυσίδα αξίας. 

Τέλος η Υπουργός δήλωσε ότι, παρόλο που λόγω της εφαρμογής του νέου πρωτοκόλλου 

εκπομπών WLTP, από την 1η Ιανουαρίου 2021, ένα μεγάλο μέρος των νέων αυτοκινήτων που 

τώρα απαλλάσσονται από τον φόρο της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας θα φορολογηθούν, η 
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κυβέρνηση έχει ήδη ξεκινήσει να αναλύει διαφορετικά σενάρια και μέτρα για την αντιμετώπιση 

του συγκεκριμένου ζητήματος. 

Από την πλευρά τους, οι εργοδότες του, σημαντικού για την ισπανική οικονομία, κλάδου της 

αυτοκινητοβιομηχανίας προτρέπουν την κυβέρνηση να καθορίσει ένα εποικοδομητικό, 

προληπτικό και συναινετικό μοντέλο, το οποίο θα δίνει προτεραιότητα στη διατήρηση της 

παραγωγής και της απασχόλησης. Υπό αυτήν την έννοια, ζητούν ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση 

της φορολογίας των αυτοκινήτων και την προσαρμογή του συντελεστή φόρου ταξινόμησης, ώστε 

η αυτοκινητοβιομηχανία να ξεπεράσει την κρίση του κορωνοϊού και την συνεπακόλουθη 

οικονομική κρίση. 
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