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   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
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Η προώθηση ενός νέου μοντέλου οικονομικής δραστηριότητας στην Ισπανία 

 

Η νέα κυβέρνηση που προέκυψε μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής κατά του 

κ. Μαριάνο Ραχόι, θα ξεκινήσει τη θητεία της εν μέσω χρηματοπιστωτικής αστάθειας που 

έχει προκληθεί από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ιταλία και το φόβο μιας ενδεχόμενης 

εξόδου της χώρας από την ευρωζώνη.   

Η ισπανική οικονομία, παρά τις δηλώσεις του απερχόμενου πρωθυπουργού ότι 

βρίσκεται σε πολύ καλά επίπεδα, εξακολουθεί να βρίσκεται σε κρίση, με το εξωτερικό 

χρέος να είναι στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2011 και το δημόσιο χρέος να φτάνει τα 

400.000 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 50% σε σχέση με έξι χρόνια πριν. Επίσης, το 

διαρθρωτικό δημόσιο έλλειμμα παραμένει κοντά στο 2,5% του ΑΕΠ, το ίδιο όπως και το 

2013. Η οικονομία της χώρας, επομένως, έχει σημαντικά προβλήματα, καθώς 

αντιμετωπίζει τη χειρότερη κρίση της εδώ και 80 χρόνια, ενώ το ζήτημα της 

υπερδιόγκωσης των τιμών των ακινήτων είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, το οποίο 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.  

Στον κατασκευαστικό τομέα, οι εργαζόμενοι αντιπροσωπεύουν το 6% του συνόλου των 

εργαζομένων, ωστόσο τον τελευταίο χρόνο, αυτός ο τομέας απασχολούσε το 16% όλων 

των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν. Η Τράπεζα της Ισπανίας προειδοποίησε 

στην ετήσια έκθεσή της ότι οι εταιρείες μπορεί να έχουν προσαρμόσει τους μισθούς 

τους, όχι όμως και τα οφέλη. Το 2017, οι μισθοί παρέμειναν στάσιμοι και έχαναν βάρος 

στην κατανομή του εισοδήματος. Αυτό εξηγεί το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, τα 

έσοδα των ταμείων κοινωνικών ασφαλίσεων έχουν αυξηθεί λιγότερο από ότι τα έξοδα, 

αντιμετωπίζοντας σήμερα έλλειμμα της τάξεως των 18.000 εκ. ευρώ.  

Ο προϋπολογισμός του 2018 προβλέπει τη χαμηλότερη επένδυση στο δημόσιο χρέος, 

ως ποσοστό του ΑΕΠ  από το 1980 και τη μικρότερη χρηματοδότηση στον τομέα της 

έρευνας, ανάπτυξης και τεχνολογίας (R+D+I) τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Μάλιστα, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι με ένα τέτοιο πρόγραμμα, δεν θα εκπληρωθεί 

ο στόχος για το έλλειμμα και ότι εντέλει το διαρθρωτικό έλλειμμα θα αυξηθεί. Επιπλέον, 

σύμφωνα με μερίδα εδώ οικονομικών αναλυτών, κατά τη διάρκεια της θητείας του 

απερχόμενου πρωθυπουργού δημιουργήθηκαν λιγότερες θέσεις εργασίας από το 1982, 
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ενώ η μεταρρύθμιση που προώθησε σχετικά με το εργατικό δυναμικό κατέστησε τους 

μισθούς πιο επισφαλείς, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τους νέους.  

Η νέα κυβέρνηση, αν και διαθέτει μόλις 84 βουλευτές και υπόκειται σε αρκετούς 

δημοσιονομικούς περιορισμούς, αναμένεται να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία να 

προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές, θέτοντας τα θεμέλια ενός διαφορετικού 

οικονομικού μοντέλου. Στους στόχους της κυβέρνησης Σάντσεθ, πάντως, 

περιλαμβάνεται, μέχρι στιγμής, η καλύτερη ανακατανομή της αύξησης του ΑΕΠ, η 

προώθηση των επενδύσεων στον τομέα της τεχνολογίας και της ενέργειας και η 

δημιουργία θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς μισθούς, ώστε να δοθούν κίνητρα στους 

νέους να παραμείνουν στη χώρα.  

 


