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Κίνδυνος ύφεσης για την ισπανική οικονομία εξαιτίας του κορονοϊού 

 

Το Σάββατο 16 Μαρτίου, ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ, σε συνέχεια 

πολύωρου Υπουργικού Συμβουλίου, κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, 

λαμβάνοντας δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορονοϊού Covid-19. 

Μεταξύ των μέτρων είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας, πέραν των απολύτως αναγκαίων για 

μετάβαση σε εργασία, φαρμακεία και σουπερμάρκετ ενώ έχουν κλείσει όλα τα εμπορικά κέντρα 

και εμπορικά καταστήματα, εκτός των απαραίτητων, όπως σουπερμάρκετ, φαρμακείων, 

καταστημάτων οπτικών και ορθοπεδικών, σημεία πώλησης καυσίμων, καταστήματα ειδών για 

κατοικίδια ζώα και περίπτερων. Ως αποτέλεσμα, η οικονομία της χώρας παύει να κινείται, το οποίο 

θα την επιβαρύνει σημαντικά τους επόμενους μήνες.  

Η οικονομία της Ισπανίας, αν και παρουσίαζε σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με την 

υπόλοιπη Ευρώπη, είχε ήδη ξεκινήσει να επιβραδύνεται. Για το τρέχον έτος, η Κυβέρνηση 

εκτιμούσε, πριν από ένα μήνα, ότι η ισπανική οικονομία θα αναπτυχθεί με ρυθμό 1,6%, ενώ το 

έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ υπολογιζόταν στο 1,8%. Δεδομένων των εξελίξεων τις τελευταίες 

ημέρες και της αβεβαιότητας της καταληκτικής ημερομηνίας της αντιμετώπισης του Covid-19, οι 

εν λόγω δείκτες αναμένονται να καταλήξουν ιδιαίτερα επιβραδυμένοι στο τέλος του έτους.   

Σημαντικοί κλάδοι της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, η εστίαση και η βιομηχανία, παραλύουν για 

τις επόμενες ημέρες. Επίσης, αθλητικές, πολιτισμικές και εμπορικές εκδηλώσεις ακυρώνονται ή 

αναβάλλονται συνεχώς, επιβαρύνοντας επιπλέον την άσχημη κατάσταση. Ως αποτέλεσμα, 

πολλές θέσεις εργασίας και κυρίως οι εποχικές, θα μείνουν ακάλυπτες ενώ η παραγωγή και η 

προσφορά υπηρεσιών θα μειωθούν δραματικά. Ενδεικτικά, στην πρωτεύουσα Μαδρίτη, η 

κατανάλωση ενέργειας μειώθηκε κατά 5%, ενώ στη Λα Ριόχα, περιοχή, η οποία επίσης 

αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα με τον ιό, η μείωση έφθασε το 12%.  

Επομένως, η χώρα αντιμετωπίζει μία άμεση ύφεση, καθώς, εντός ολίγων ημερών, σταμάτησε 

σχεδόν ολοκληρωτικά η οικονομία της. Η αναβίωσή της εξαρτάται, αποκλειστικά, από το πότε θα 

αντιμετωπιστεί ο ιός, καθώς η καλοκαιρινή περίοδος, η οποία είναι και η σημαντικότερη για τον 

τουριστικό τομέα, ακόμη δεν έχει χαθεί. Πέραν όμως της καλοκαιρινής περιόδου, απαραίτητη 

θεωρείται και η συμβολή του κράτους. Η Κυβέρνηση θα ανακοινώσει αύριο, 17 Μαρτίου, τα 

συγκεκριμένα οικονομικά μέτρα, τα οποία θα λάβει, προκειμένου να ενισχύσει τις πληγείσες 

επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Οίκοθεν νοείται, ότι το χρέος της Κυβέρνησης 

θα αυξηθεί και δεν θα φθάσει στα επιθυμητά επίπεδα που είχαν τεθεί στην αρχή του έτους.    
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