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Η Ισπανία λαμβάνει 140 δις ευρώ από τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

Με την ολοκλήρωση τετραήμερων διαπραγματεύσεων, νωρίς το πρωί στις 21 Ιουλίου, οι ηγέτες 

των κ-μ της Ε.Ε. ήρθαν τελικά σε συμφωνία για το σχέδιο οικονομικής ενίσχυσης της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνολικά, οι 27 ηγέτες συμφώνησαν για έναν ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 

1,074 τρις ευρώ για την περίοδο 2021-2027 και ένα πακέτο βοήθειας 750 δις ευρώ, εκ των 

οποίων, τα 390 δις ευρώ θα δοθούν ως επιχορηγήσεις και τα υπόλοιπα 360 δις ευρώ με τη 

μορφή δανείων. Το ποσό που λαμβάνει κάθε κράτος εξαρτάται από παράγοντες, όπως ο βαθμός 

αρνητικής επίπτωσης της πανδημίας, το μέγεθος του πληθυσμού, το ΑΕΠ και το ποσοστό 

ανεργίας την περίοδο 2015-2019. 

Όπως έγινε γνωστό, οι μεγαλύτεροι αποδέκτες της εν λόγω βοήθειας είναι η Ιταλία και η Ισπανία, 

με την τελευταία να υπολογίζεται ότι λαμβάνει συνολικά 140 δις ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 

11% του ΑΕΠ της. Από το συγκεκριμένο ποσό, τα 72,7 δις ευρώ αφορούν άμεσες βοήθειες, ενώ 

το υπόλοιπο αποτελεί οικονομική βοήθεια με τη μορφή δανείων. Αναλυτικότερα, 59 δις ευρώ 

προέρχονται από το Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη, τα οποία αφορούν αποκλειστικά 

μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις στην ψηφιακή μετάβαση και την πράσινη ανάπτυξη. Από το 

πρόγραμμα REACT, συνολικού ποσού 47,5 δις ευρώ, η Ισπανία λέγεται ότι λαμβάνει 12,4 δις 

ευρώ, τα οποία δίνονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας. 

Οίκοθεν νοείται ότι η Ε.Ε. ζητάει συγκεκριμένες δράσεις από τα κ-μ, προκειμένου να υπάρξουν 

δομικές αλλαγές για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, της ψηφιοποίησης, της 

προστασίας του περιβάλλοντος και της ενίσχυσης του υγειονομικού συστήματος. Μεγάλο μέρος 

του τρόπου διαχείρισης της βοήθειας θα αντικατοπτριστεί στους Γενικούς Προϋπολογισμούς του 

Κράτους για το 2021, τους οποίους η ισπανική Κυβέρνηση έχει ξεκινήσει να συντάσσει. Σύμφωνα 

με την Υπουργό Οικονομικών και Κυβερνητική Εκπρόσωπο, κα. Μαρία Χεσούς Μοντέρο, η 

στρατηγική της Κυβέρνησης συμβαδίζει με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. για την ενίσχυση του 

υγειονομικού συστήματος, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ψηφιακή μετάβαση και την Έρευνα και 

Ανάπτυξη ενώ θα προσανατολίζεται και στη διατήρηση θέσεων εργασίας, στη διά βίου μάθηση 

του εργατικού δυναμικού καθώς και τη χορήγηση της απαραίτητης ρευστότητας στις ΜμΕ.  

Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό το πώς ακριβώς θα διανεμηθούν τα ποσά στους διάφορους τομείς 

της οικονομίας, όμως πολλοί Ισπανοί οικονομολόγοι επιμένουν στη στήριξη των πληγέντων 

τομέων, προκειμένου να μειωθεί η επίπτωση της αυξημένης ανεργίας. Με τη σειρά της, η μη-

κερδοσκοπική ένωση των 29 σημαντικότερων ισπανικών επιχειρήσεων τουρισμού, Exceltur, 

υποστηρίζει ότι το 25% των 140 δις ευρώ, το ήμισυ των οποίων αφορά απευθείας βοήθειες, 

πρέπει να δοθεί στον συγκεκριμένο τομέα, ενώ για σημαντικές βοήθειες πιέζουν και οι εταιρίες 

μεταφορών και, κυρίως, οι αεροπορικές. Όπως δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών Κινητικότητας 

και Αστικών Θεμάτων, κ. Χοσέ Λουίς Άμπαλος, οι βοήθειες μέσω του Επίσημου Ινστιτούτου 

Πιστώσεων (ICO) που έχουν δοθεί έως σήμερα στις αεροπορικές, δεν είναι αρκετές για να 

διασώσουν τον κλάδο και εξετάζονται επιπλέον μέτρα, όπως οι μειώσεις φόρων, η παράταση 
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των εργαζομένων που βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής διακοπής εργασίας (ERTE) έως και 

το Μάρτιο του 2021 κοκε.  

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ισπανού Πρωθυπουργού κ. Πέδρο Σάντσεθ, η συμφωνία αποτελεί 

ιστορικό γεγονός ενώ δίνεται η απαραίτητη βοήθεια για την εφαρμογή ενός αντίστοιχου σχεδίου 

Μάρσαλ, όπως εξάλλου ζητούσε και η Ισπανία, για την αντιμετώπιση των οικονομικών 

επιπτώσεων της πανδημίας. Όπως ανέφερε ο ίδιος, είναι κατά 95% ικανοποιημένος από τη 

συμφωνία που επιτεύχθηκε. Επιτυχής χαρακτηρίστηκε η συμφωνία και από τον Πρόεδρο της 

ισχυρής Ισπανικής Συνομοσπονδίας Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE), κ. Aντόνιο 

Γκαραμέντι, ενώ τα δύο σημαντικότερα εργατικά σωματεία της χώρας, UGT και CC OO ανέφεραν 

ότι η συμφωνία είναι ιδιαίτερα σημαντική, αν και καθυστέρησε, τονίζοντας, ωστόσο, ότι οι 

βοήθειες μπορεί να αποδειχθούν ελλιπείς.  
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