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Μαδρίτη, 14.01.2020 

 

Η νέα Κυβέρνηση της Ισπανίας και η παρουσίαση των κυριότερων Υπουργείων 

παραγωγικών δραστηριοτήτων 

 

Η πρώτη Κυβέρνηση συνασπισμού στην ιστορία της δημοκρατικής Ισπανίας συστάθηκε, με τη 

συγκυβέρνηση των κομμάτων PSOE και Unidas Podemos και πρωθυπουργό τον κ. Πέδρο 

Σάντσεθ, ολοκληρώνοντας μία περίοδο οκτάμηνης υπηρεσιακής Κυβέρνησης. Ο αριθμός των 

υπουργείων αυξήθηκε από 17 στα 22, με σκοπό η νέα Κυβέρνηση να είναι πιο παραγωγική για 

την εξισορρόπηση της πολιτικής παράλυσης της προηγούμενης περιόδου, παρά τις 

αποκλίνουσες ιδεολογίες. Συνολικά, από τα 23 μέλη τα 11 επαναλαμβάνονται, ενώ εκ των 22 

υπουργείων, δεκαοκτώ Υπουργοί ανήκουν στο PSOE και οι υπόλοιποι τέσσερις στο Unidas 

Podemos.  

Συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν τέσσερις αντιπρόεδροι: η κα. Κάρμεν Κάλβο αποτελεί την πρώτη 

αντιπρόεδρο της Προεδρίας, ο δεύτερος αντιπρόεδρος για τα Κοινωνικά Δικαιώματα και την 

Ατζέντα 2030 για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης είναι ο Γενικός Γραμματέας του Unidas 

Podemos κ. Πάμπλο Ιγκλέσιας, η κα. Νάδια Καλβίνιο είναι η αντιπρόεδρος για τις Οικονομικές 

Υποθέσεις και την Τεχνολογική Μετάβαση και η κα. Τερέσα Ριμπέρα Ροντρίγκεθ για την 

Οικολογική Μετάβαση και τη Δημογραφική Πρόκληση.  

Έντονη τεχνική χροιά παρατηρείται στην επιλογή των υπουργών των παραγωγικών υπουργείων. 

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης (πρώην 

Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας), αναλαμβάνει η κα. Νάδια Καλβίνιο, η οποία είναι 

υπεύθυνη για τη χρηματοπιστωτική πολιτική και τη χρηματοδότηση του κράτους,  

εκπροσωπώντας τη χώρα σε σημαντικές συναντήσεις, όπως το Ecofin, Eurogroup κοκε. Η κα. 

Calviño υπήρξε Υπουργός Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας από τον Ιούνιο του 2018, 

καταφέρνοντας να κερδίσει την εκτίμηση της Ευρώπης και των αγορών, ακολουθώντας 

μετριοπαθείς οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές προσανατολισμένες στις πολιτικές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γεννημένη στη Λα Κορούνια της Γαλικίας, σπούδασε οικονομικά στο 

Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης και Νομική στο Εθνικό Πανεπιστήμιο Εκπαίδευσης εξ 

Αποστάσεως της Ισπανίας (UNED). Ξεκίνησε την καριέρα της στη δημόσια διοίκηση το 1994, ενώ 

από το 2006 εργαζόταν στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 2014 διορίστηκε Γενική 

Διευθύντρια Προϋπολογισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους τελευταίους μήνες μεταξύ 

των θεμάτων για τα οποία εργάστηκε, ήταν η προετοιμασία των προϋπολογισμών για το διάστημα 

2021-2027. Την περσυνή χρονιά προτάθηκε από την Ισπανία για τη θέση της Γενικής 

Διευθύντριας του ΔΝΤ. Η καλή της φήμη και οι επαφές της με τους άλλους Ευρωπαίους 

υπουργούς οικονομικών καθώς και την ηγεσία της ΕΚΤ αποτελούν σημαντικό εργαλείο για τη 

συνέχιση της καλής πορείας της ισπανικής οικονομίας. Μεταξύ των προκλήσεων που θα 

αντιμετωπίσει είναι η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας καθώς και 

το έλλειμμα και το δημόσιο χρέος της χώρας. 
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Στο υπουργείο Οικονομικών θα συνεχίσει να είναι Υπουργός η κα. Μαρία Χεσούς Μοντέρο, η 

οποία, κατέχει τη θέση αυτή από τον Ιούνιο του 2018. Προηγουμένως, ήταν Υπουργός 

Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης της Αυτόνομης Περιφέρειας της Ανδαλουσίας. Γεννήθηκε 

στη Σεβίλλη το 1966, είναι πτυχιούχος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης και υπήρξε 

Υπουργός Υγείας από το 2004 έως και το 2013, όταν έγινε επικεφαλής των Περιφερειακών 

Δημόσιων Δαπανών. Οι προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει είναι, αρχικά, η κατάρτιση των 

Προϋπολογισμών για το 2020, έργο διόλου εύκολο, δεδομένου ότι το προηγούμενο έτος, οι 

Προϋπολογισμοί είχαν καταψηφιστεί από τη Βουλή, αναγκάζοντας τον κ. Πέδρο Σάντσεθ να 

κηρύξει εθνικές εκλογές. Στόχος της ίδιας είναι οι Προϋπολογισμοί του τ.έ. να είναι σύγχρονοι, 

αναδιανεμητικοί και προσανατολισμένοι σε φορολογικές μεταρρυθμίσεις για την οικονομική 

σταθεροποίηση της Ισπανίας. Παράλληλα, η χώρα θα πρέπει να διαπραγματευτεί με την 

Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την αύξηση του ελλείμματός της στο 1,7% για το τ.έ., καθώς δεν 

μπορεί να πραγματοποιήσει το έλλειμα του 0,5%, το οποίο είχε συμφωνηθεί παλαιότερα.  

Τη θέση της διατηρεί και η κα. Ρέγιες Μαρότο, Υπουργός Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, 

το οποίο ανέλαβε τον Ιούνιο του 2018. Είναι γεννημένη στο Medina del Campo της Καστίλης Λεόν 

το 1973, έχει σπουδάσει Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Βαγιαδολίδ και έχει εργαστεί στο 

Ίδρυμα Ιδεών για την Πρόοδο (Fundación IDEAS) και στο Ίδρυμα για τις Εφαρμοσμένες 

Οικονομικές Μελέτες (Fedea). Κατά τη διάρκεια της θητείας της στο Υπουργείο έχει επαινεθεί από 

πολλούς για την υποστήριξη στη βιομηχανία της χώρας και ιδίως της αυτοκινητοβιομηχανίας, σε 

συνδυασμό με το φλέγον ζήτημα της οικολογικής μετάβασης που έχει εξαγγείλει η χώρα. Τη 

σημερινή εποχή όμως αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις καθώς, καλείται να αντιμετωπίσει τις 

επιπτώσεις της κατάρρευσης της Thomas Cook, το κλείσιμο εργοστασίων στη χώρα, τα 

δασμολογικά εμπόδια σε σημαντικά ισπανικά εξαγωγικά προϊόντα, όπως το ελαιόλαδο και το 

χοιρομέρι από τις Η.Π.Α. καθώς και την προσέλκυση τουριστών υψηλής εισοδηματικής στάθμης.  

Ακόμη, Υπουργός Γεωργίας, Αλιείας και Τροφίμων, συνεχίζει να είναι ο κ. Λουίς Πλάνας, ο 

οποίος κατέχει το αξίωμα από τον Ιούνιο του 2018. Έχει γεννηθεί στη Βαλένθια το 1952 και έχει 

σπουδάσει Νομική στο Πανεπιστήμιο της Βαλένθια. Έχει εργαστεί στην Επιθεώρηση Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ μεταξύ του 1986 και 1993 υπήρξε ευρωβουλευτής. Το 1993 έγινε 

Σύμβουλος Γεωργίας και Αλιείας  της Κοινότητας της Ανδαλουσίας, ενώ έχει διατελέσει και 

Πρέσβης της Ισπανίας στο Μαρόκο και στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 

πλειοψηφία των αγροτικών ενώσεων θεωρεί θετική τη συνέχεια του κ. Πλάνας στο Υπουργείο. Ο 

ίδιος, καλείται να διαπραγματευτεί για τη νέα Κοινή Γεωργική Πολιτική ενώ επίσης θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις των δασμών από τις Η.Π.Α. και την αποχώρηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου από την Ε.Ε..  

Τέλος, η κα. Arancha González Laya ανακηρύχθηκε Υπουργός Εξωτερικών Υποθέσεων, 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και Συνεργασίας. Αξιοσημείωτο είναι το οικονομικό και τεχνοκρατικό 

προφίλ της, καθώς συγκεντρώνει 20 χρόνια εμπειρίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου και στα Ηνωμένα Έθνη ενώ έχει υπηρετήσει ως μέλος της 

Γενικής Γραμματείας του ΟΗΕ και ως εκτελεστική διευθύντρια του Διεθνούς Εμπορικού Κέντρου. 

Συνεπώς, η γνώση των διεθνών διαπραγματεύσεων σε πολυμερείς οργανισμούς και η οικονομική 

κατεύθυνση που διαθέτει, θεωρείται σημαντικό προσόν για την ενασχόληση με τις εξωτερικές 

υποθέσεις της χώρας. 
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Επιπλέον, το Υπουργείο Περιφερειακής Πολιτικής και Δημόσιας Διοίκησης θα αναλάβει η κα. 

Carolina Diarias, η οποία έχει διαδραματίσει σπουδαίο ρόλο στην πολιτική σκηνή των Κανάριων 

Νήσων. Καλείται να αντιμετωπίσει τις κύριες εσωτερικές προκλήσεις που προκαλούν τα ζητήματα 

της Καταλονίας και της Χώρας των Βάσκων, αλλά και τη διαχείριση δημόσιας απασχόλησης. 

Εν κατακλείδι, αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχει απόλυτη ισορροπία μεταξύ των δύο φύλων στην 

ανάθεση των υπουργείων, ενώ παράλληλα για τα σημαντικά υπουργεία σχετικά με τους τομείς 

οικονομικών, άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, διορίστηκαν αποκλειστικά γυναίκες Υπουργοί. 
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