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ΘΕΜΑ: Ο Ισπανός Πρωθυπουργός εξαίρει τις δυνατότητες της οικονομίας της χώρας μέσα 

στο περιβάλλον διεθνούς αβεβαιότητας  

 

Κλείνοντας στις 12/1 το 13ο Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ “Spain Investors Day”, ο Ισπανός 

Πρωθυπουργός κ Sánchez επισήμανε ότι η ισπανική οικονομία θα είναι μεταξύ εκείνων που θα 

ανταπεξέλθουν βέλτιστα στην τρέχουσα περίοδο παγκόσμιας αβεβαιότητας, σύμφωνα με εκτιμήσεις 

εθνικών και διεθνών Οργανισμών. Ο κ. Sánchez τόνισε τις «στιβαρές βάσεις» και τις «τεράστιες 

δυνατότητες» που έχουν εντοπίσει οι οργανισμοί στην ισπανική οικονομία, οι οποίες καθιστούν τη 

χώρα «ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για επιχειρηματική δραστηριότητα και επομένως για 

επενδύσεις». Ισπανός Πρωθυπουργός ανέδειξε τις επενδύσεις πολυεθνικών που ανακοινώθηκαν 

τους τελευταίους μήνες στην Ισπανία για παραγωγή ηλεκτρικών μπαταριών για οχημάτων βιώσιμης 

τεχνολογίας, παραγωγή πράσινου υδρογόνου, καθώς και εγκατάστασης κέντρων αποθήκευσης και 

επεξεργασίας δεδομένων. 

 

Υπογραμμίζοντας το «εξαιρετικό δυναμικό» της εθνικής οικονομίας, ο Ισπανός Πρωθυπουργός 

τόνισε τα ταχέως αυξανόμενα επίπεδα απασχόλησης σε σύγκριση με τις χώρες της ευρωζώνης, τον 

ταχύ ρυθμό εκσυγχρονισμού της χώρας, καθώς και το χαμηλότερο ποσοστό πληθωρισμού στην 

Ε.Ε. που κατέγραψε πολύ πρόσφατα η χώρα. Μεταξύ των δυνατών σημείων της ισπανικής 

οικονομίας, αναφέρθηκε στο υψηλό ποσοστό καταρτισμένων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 

επιστημόνων και μηχανικών, καθώς και τον υψηλό βαθμό ανάπτυξης του κλάδου των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας.  

Ισπανός Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στη στρατηγική αυτονομία, μαζί με τον κοινωνικό πυλώνα, τα 

οποία θα αποτελέσουν τους κεντρικούς άξονες της ισπανικής Προεδρίας της Ε.Ε. κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του τρέχοντος έτους, βεβαιώνοντας ωστόσο ότι η στρατηγική αυτονομία δεν πρόκειται να 

αποτελέσει ξανά δικαιολογία για υιοθέτηση προστατευτικών πολιτικών στην Ευρώπη. Κύριος 

Sánchez τόνισε ότι «πρέπει να επανεκβιομηχανίσουμε την Ευρώπη, η Ευρώπη πρέπει να διαθέτει 

παρουσία βιομηχανιών τσιπ, ημιαγωγών».  

Αναφερόμενος στη μεταρρυθμιστική ατζέντα της Κυβέρνησης, την έγκριση νέων μέτρων, την 

ικανοποιητική απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και την αυξανόμενη επιρροή της Ισπανίας στην 

Ευρώπη δήλωσε ότι «όλα αυτά τα επιτεύγματα οφείλονται σε έναν σαφή οδικό χάρτη, με καλά 

καθορισμένες προτεραιότητες και φιλόδοξο χρονοδιάγραμμα». Ισπανός Πρωθυπουργός 

αναφέρθηκε ασφαλώς στα διάφορα πακέτα μέτρων που έχει εγκρίνει η κυβέρνηση για την 

αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, 

έχοντας ήδη κινητοποιήσει κονδύλια 45 δισ. ευρώ. 
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Αναφερόμενος στα ευρωπαϊκά κονδύλια, κ. Sánchez επισήμανε ότι η Ισπανία επιδεικνύει  

υψηλότατο βαθμό συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ώστε να λαμβάνει εκταμιεύσεις αναπτυξιακών 

κονδυλίων από την Ευρ. Επιτροπή. Υπογράμμισε ότι η Ισπανία έχει ήδη λάβει περισσότερα από 31 

δισ. ευρώ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης, εξηγώντας ότι τα εν λόγω κονδύλια 

έχουν ήδη φτάσει σε περισσότερες από 100.000 επιχειρήσεις και σχεδόν 6.000 από τους 8.000 

δήμους της χώρας, ενώ έχουν ήδη προκηρυχθεί προσκλήσεις σε διαγωνισμούς για έργα με στόχο 

την απορρόφηση πρόσθετων κονδυλίων ύψους 43,06 δισ. ευρώ. Ισπανός Πρωθυπουργός δήλωσε 

ότι Κυβέρνηση προτίθεται να ζητήσει από την Ευρ. Επιτροπή πρόσθετα προβλεπόμενα κονδύλια 

μεταβιβάσεων και δανείων ύψους 94 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης, με σκοπό την 

υλοποίηση των στρατηγικών έργων για την οικονομική ανάκαμψη και τον μετασχηματισμό της 

οικονομίας (PERTE), καθώς και τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων.  

                                                                                                           

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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