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Μαδρίτη, 18.03.2020 

 

Τα στοχευμένα μέτρα της ισπανικής Κυβέρνησης για τη στήριξη της οικονομίας 

της χώρας και των πληγεισών ομάδων από την κρίση του κορονοϊού 

 
 

Οι ισχυροί περιορισμοί που ελήφθησαν από την Κυβέρνηση της Ισπανίας από τη στιγμή της 

κήρυξης του κράτους σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, παγώνουν την εθνική οικονομία. Εξάλλου, 

πολλοί οικονομολόγοι έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους για το ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας 

για το τρέχον έτος, ο οποίος ενδέχεται να είναι αρνητικός. Δεδομένης της ανωτέρω κατάστασης, 

ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε στις 17 Μαρτίου, μέτρα στήριξης 

στην οικονομία, συνολικού ποσού 200 δις ευρώ, ήτοι του 20% του ΑΕΠ της. Αποτελεί τη 

μεγαλύτερη οικονομική βοήθεια στην ιστορία της σύγχρονης χώρας. 

Από αυτά, τα 117 δις ευρώ θα δοθούν αποκλειστικά από το κράτος για τη στήριξη της οικονομίας, 

των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών καθώς και των τραπεζών. Τα υπόλοιπα 

χρήματα, ο Ισπανός Π/Θ δήλωσε ότι θα δοθούν από τον ιδιωτικό τομέα, ως συνέπεια της 

χορήγησης των εγγυήσεων από το κράτος. Συγκεκριμένα, ένα μεγάλο ποσοστό της κρατικής 

βοήθειας θα δοθεί ως δημόσιες εγγυήσεις, προκειμένου οι τράπεζες να είναι σε θέση να 

χρηματοδοτήσουν την οικονομία με ένα ποσό μεταξύ των 50 και 100 δις ευρώ.  

Τα εν λόγω μέτρα είναι τα ακόλουθα: 

Βοήθεια στα ευάλωτα νοικοκυριά: 

• 600 εκ. ευρώ σε κοινωνικές υπηρεσίες, με έμφαση στους ηλικιωμένους και τα εξαρτώμενα 

από άλλους άτομα. Το ποσό αυτό θα διανεμηθεί μεταξύ των αυτόνομων κοινοτήτων. 

• Απαγορεύεται η διακοπή της διανομής ηλεκτρισμού, νερού και φυσικού αερίου, καθώς και 

της τηλεφωνίας και του διαδικτύου. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στη 

συγκεκριμένη κατηγορία υπάγονται τα νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα μικρότερο των 

11.280 ευρώ ετησίως καθώς και 15.040 ευρώ και 18.800 ευρώ, εάν το νοικοκυριό 

περιλαμβάνει ένα ή δύο ανήλικα μέλη αντίστοιχα. Επιπλέον, 3.760 ευρώ προστίθενται 

εφόσον εμπίπτουν ειδικοί λόγοι, λ.χ. μονογονεϊκή οικογένεια, θύματα τρομοκρατίας κοκε. 

• Αναβολή της αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων σε όσους το εισόδημα μειώθηκε 

σημαντικά ή έμειναν άνεργοι, εξαιτίας του ιού Covid-19. 

Βοήθεια σε επιχειρήσεις, εργαζομένους και ελεύθερους επαγγελματίες: 

• Στις επιχειρήσεις, δίνεται η δυνατότητα προσωρινής μείωσης του εργατικού τους 

δυναμικού για την περίοδο της κρίσης. Όλοι οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται από αυτήν, 

θα εγγραφούν στο ταμείο ανεργίας, λαμβάνοντας το αντίστοιχο επίδομα, ανεξαρτήτως εάν 

έχουν συμπληρώσει τις απαραίτητες ώρες εργασίας. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις δεν θα 

αναγκαστούν να καταβάλλουν την κοινωνική ασφάλεια, προκειμένου να αποφευχθεί η 

απόλυση των εργαζομένων. 
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• Δίνεται το δικαίωμα σε όλους τους εργαζομένους, να μειώσουν τις ώρες εργασίας τους 

(ακόμη και ολοκληρωτικά), προκειμένου να βοηθήσουν τους οικείους τους. Παράλληλα, οι 

επιχειρήσεις υποχρεούνται να εφαρμόσουν την τηλεργασία, στο βαθμό που αυτό είναι 

εφικτό. 

• Χαλαρώνει ο κανονισμός δαπανών των αυτόνομων κοινοτήτων, προκειμένου να είναι 

εφικτή η δαπάνη περισσότερων χρημάτων για τη στήριξη των πολιτών.  

• Δημιουργούνται δημόσιες εγγυήσεις, συνολικού ποσού 100 δις ευρώ, προκειμένου να 

συνεχιστεί η ρευστότητα των επιχειρήσεων. Αυτό βοηθά εξαιρετικά τις τράπεζες της 

Ισπανίας να συνεχίσουν να παρέχουν ρευστότητα. 

• Στις εξαγωγικές επιχειρήσεις, προβλέπονται βοήθειες, ύψους 2 δις ευρώ. 

• Δεδομένης της κατάρρευσης του χρηματιστηριακού δείκτη Ibex 35, απαγορεύεται η 

εξαγορά στρατηγικών επιχειρήσεων από χώρες εκτός της Ε.Ε.. 

• Εφαρμόζονται προγράμματα ψηφιακής ανάπτυξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 

καθώς και σχέδια Έρευνας και Ανάπτυξης για την ενίσχυση της τηλεργασίας. 

 

Παράλληλα, εφαρμόζονται μέτρα για την βοήθεια της έρευνας και ανάπτυξης του εμβολίου του 

ιού, μέσω χορηγίας 30 εκ. ευρώ στην Ανώτατη Επιτροπή Επιστημονικών Ερευνών (CSIC) και 

στο Ινστιτούτο Υγείας Carlos III, τα οποία υπάγονται στο Υπουργείο Επιστημών και Καινοτομίας. 

Τα εν λόγω μέτρα επικροτήθηκαν τόσο από την Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών 

Οργανισμών (CEOE) και την Ισπανική Συνομοσπονδία Οργανισμών Μικρομεσαίων 

Επιχειρήσεων (CEPYME) καθώς και από τα εργατικά σωματεία. Ο δείκτης Ibex 35 σημείωσε στις 

17 Μαρτίου αύξηση 6,4%, ως θετικό αποτέλεσμα των ανωτέρω μέτρων.  

Τέλος, σημειώνεται ότι οι κρατικοί Προϋπολογισμοί (los Presupuestos) του τρέχοντος έτους δεν 

έχουν ψηφιστεί ακόμη, δεδομένης και της πολιτικής αστάθειας των τελευταίων ετών. Συνεπώς, 

παρά την κρίση που μαστίζει τη χώρα, η Κυβέρνηση της Ισπανίας εργάζεται, προκειμένου να 

καταθέσει προσαρμοσμένους Προϋπολογισμούς, λαμβάνοντας υπόψιν, εκ παραλλήλου, τις 

επιπτώσεις του κορονοϊού Covid-19 στην εθνική οικονομία.   
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