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Η οικονομική πολιτική της Ισπανίας εμφανίζει τα πρώτα αρνητικά σημάδια 

Τα τελευταία στοιχεία για τον τομέα της απασχόλησης που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο 

Εργασίας, δείχνουν κάποια επιβράδυνση στην αγορά εργασίας. Τα στοιχεία της κοινωνικής 

ασφάλισης που καταχωρήθηκαν τον Αύγουστο είναι τα χειρότερα που σημειώθηκαν από το 

2008 και τα στοιχεία επιβεβαιώνουν την πρώτη πτώση που σημειώνεται από το 2015. Είναι ο 

δεύτερος μήνας στον οποίο παρατηρείται επιβράδυνση της δραστηριότητας στην αγορά, σε 

εποχικά διορθωμένους όρους. Τα δεδομένα είναι αρνητικά σε όλους τους τομείς εκτός από 

έναν και αυτός είναι ο δημόσιος τομέας. Η απασχόληση αναπτύσσεται τόσο στην κρατική 

διοίκηση, όσο και στις περιφερειακές και τοπικές διοικήσεις, αν και στις τελευταίες, σε 

σημαντικά χαμηλότερο ποσοστό. 

Αυτές οι πρώτες αρνητικές ενδείξεις στην αγορά εργασίας δεν είναι οι μόνες που 

προειδοποιούν για ενδεχόμενη επιβράδυνση της οικονομικής ανάκαμψης. Τα στοιχεία του 

Ιουλίου στον τομέα του τουρισμού δείχνουν την πιο σοβαρή πτώση για αυτό τον μήνα από το 

2009 και επιβεβαιώνουν τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις που υπήρχαν τα τελευταία 

χρόνια σχετικά με την εξάντληση των έκτακτων ετών ευημερίας που ακολούθησαν την έκρηξη 

της Αραβικής Άνοιξης το 2011. Αυτό συνδυάζεται με ορισμένους δείκτες που επίσης δεν 

καταγράφουν κάποια αύξηση, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με τις πωλήσεις των 

επιχειρήσεων.  

Αν και αυτές οι πρώτες ενδείξεις δεν πρέπει να ερμηνεύονται με ανησυχητικό τρόπο, ούτε 

είναι αρκετά ισχυρές ώστε να δείχνουν μια αλλαγή στην κύρια τάση, αναμένεται ότι θα 

ληφθούν υπόψη κατά τον σχεδιασμό της οικονομικής πολιτικής. Αυτό προϋποθέτει την 

ικανότητα της κυβέρνησης να ζυγίζει με αυστηρότητα και χωρίς εκλογικούς πειρασμούς τις 

αποφάσεις δημοσίων δαπανών, καθώς και τη διαχείριση των δεσμεύσεων δημοσιονομικής 

εξυγίανσης, βάσει κριτηρίων σύνεσης και ευθύνης. Η Ισπανία έδωσε ένα παράδειγμα σε 

ολόκληρη την Ευρώπη, αναφορικά με την ικανότητά της να ανακάμψει μετά από μία σοβαρή 

κρίση, όμως ίσως έφθασε η ώρα η χώρα να προετοιμαστεί ως παράδειγμα και σε θέματα 

πρόληψης.  

 


