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Η Ισπανία ζητά ένα Ευρωπαϊκό Σχέδιο Μάρσαλ για την οικονομία της E.E. 

 

Σε ανακοίνωση της 23ης Μαρτίου, ο Iσπανός Πρωθυπουργός της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ, 

μετά την ολοκλήρωση και της τηλεδιάσκεψης που είχε με τους προέδρους των Αυτόνομων 

Κοινοτήτων την προηγούμενη ημέρα, κατέστησε σαφές ότι η αντιμετώπιση της πανδημίας του 

Covid-19, δεν είναι μόνο εθνική αλλά και ευρωπαϊκή υπόθεση, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται σε 

πόλεμο με τον κορωνοϊό, σύμφωνα με επανειλημμένες του δηλώσεις.  

Η Ισπανία, η οποία, μετά την Ιταλία, αποτελεί τη δεύτερη πιο πληγείσα χώρα της Ε.Ε., προσπαθεί 

να παρακινήσει την υπόλοιπη Ευρώπη να δράσει οργανωμένα και μαζικά, δίνοντας την αναγκαία 

ρευστότητα στα κ-μ. της. Δεδομένης της σφοδρότητας της πανδημίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η 

τελευταία βαραίνει το σύνολο των κρατών της. Για τον λόγο αυτό, ο Ισπανός Π/Θ ζήτησε την 

εκταμίευση του υψηλότερου δυνατόν ποσού στην ιστορία της Ένωσης, προκειμένου να υιοθετηθεί 

ένα νέο «σχέδιο ανασυγκρότησης Μάρσαλ», το οποίο θα απορροφήσει τις αρνητικές οικονομικές 

συνέπειες από το πάγωμα της οικονομίας.  

Πέραν αυτού, η ισπανική πλευρά, ζητά και τη δημιουργία ενός μηχανισμού αμοιβαιότητας για το 

χρέος, όπως τα ομόλογα του κορωνοϊού (coronabonds), ήτοι ευρωπαϊκά ομόλογα για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του Covid-19. Παράλληλα, αιτείται την χαλάρωση 

των στόχων για το έλλειμμα του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.  

Επιπροσθέτως, υπέβαλε αίτημα για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού ταμείου για την εξυπηρέτηση 

των ανέργων, το οποίο θα είναι συμπληρωματικό των εθνικών οργανισμών. Η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, όπως υποστήριξε ο Π/Θ, θα μπορούσε να παρέχει την απαραίτητη 

ρευστότητα, την οποία ζητά η Ισπανία. Σημείωσε ότι η Ισπανία έχει ήδη λάβει αναγκαία μέτρα για 

τη στήριξη της οικονομίας της, όμως, η  Ε.Ε. οφείλει να βοηθήσει, λόγω του χαρακτήρα και της 

φιλοσοφίας της. Μάλιστα, δήλωσε τη στήριξή του στην απόφαση της ΕΚΤ να διαθέσει 750 δις 

ευρώ του προγράμματος για την αγορά ομολόγων έως το τέλος του έτους. 

Τέλος, ο ίδιος αρνήθηκε να υποχρεώσει τη διακοπή της παραγωγής των μη αναγκαίων 

προϊόντων, όπως έχουν ζητήσει ορισμένοι πρόεδροι μεταξύ των Αυτόνομων Κοινοτήτων, 

δηλώνοντας ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι αρκετά για την αντιμετώπιση του ιού.  
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