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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

Οι προκλήσεις στον τομέα της οικονομίας για την επικείμενη κυβέρνηση της Ισπανίας 

Η τέταρτη εκλογική αναμέτρηση σε διάστημα τεσσάρων ετών για την Ισπανία, έκλεισε με τη νίκη 

του Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE), που εξασφάλισε 120 έδρες αλλά όχι την 

αυτοδυναμία, ενώ ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός και αρχηγός των Σοσιαλιστών κ. Πέδρο 

Σάντσεθ κάλεσε όλα τα πολιτικά κόμματα, πλην του ακροδεξιού Vox, να καταβάλλουν 

προσπάθεια για να αρθεί το πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα και να σχηματισθεί σταθερή κυβέρνηση.  

Στο πλαίσιο της πολιτικής αβεβαιότητας, η Ισπανία βρίσκεται αντιμέτωπη με σειρά προκλήσεων 

στον οικονομικό τομέα, παρά τη σχετική ανάκαμψή της από την οικονομική κρίση των 

προηγούμενων ετών, τις οποίες η νέα κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει άμεσα. Σύμφωνα με 

ειδικούς οικονομικούς αναλυτές, οι κύριες προκλήσεις κινούνται γύρω από εννέα θεματικούς 

άξονες, οι οποίοι είναι οι εξής:  

✓ Επιβράδυνση: Η άνοδος του εμπορικού προστατευτισμού σε οικονομίες όπως οι ΗΠΑ, 

έχει ως αποτέλεσμα την επιβράδυνση της οικονομίας της ευρωζώνης, συμπληρωματικά 

με την κοινωνική αστάθεια στη Γαλλία και την αντίστοιχη πολιτική στην Ιταλία. Το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι η παγκόσμια οικονομία θα αυξηθεί φέτος κατά 3%, έξι 

δέκατα λιγότερο από ότι το 2018, με βραδύτερο ρυθμό από την παγκόσμια οικονομική 

κρίση.  

 
Εντός της Ε.Ε., η Ισπανία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται πάνω από το μέσο όρο, και η 

εθνική οικονομία θα μειώσει την αύξησή της στο 2,1%, σύμφωνα με την υπηρεσιακή 

κυβέρνηση. Στο θέμα των διαφόρων δεικτών, όπως ο βιομηχανικός δείκτης PMI 

(purchasing managing index) που βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2013, η 

επιβράδυνση στη δημιουργία θέσεων εργασίας και η αποδυνάμωση του τομέα των 

στεγαστικών δανείων εντείνουν τη γενικότερη επιβράδυνση της οικονομίας. Παράλληλα, 

τα χαμηλά επιτόκια επέτρεψαν σε χώρες και εταιρίες να αποκτήσουν φθηνή 

χρηματοδότηση στις αγορές και οι κεντρικές τράπεζες συνέβαλαν στην αύξηση της 

ρευστότητας. 

 

✓ Καταλονία: Δύο χρόνια μετά το δημοψήφισμα, η ένταση αναζωπυρώθηκε μετά την 

καταδικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου για τους κύριους αυτονομιστές ηγέτες 

και το ξέσπασμα των βίαιων εξεγέρσεων στην Καταλονία, γεγονός που δυσχεραίνει το 

διάλογο και την εξεύρεση λύσης. Ταυτόχρονα, το σοσιαλιστικό κόμμα PSOE έχει ενισχύσει 

τη θέση του κατά του παράνομου δημοψηφίσματος, ενώ το ERC, το κόμμα που 

συγκεντρώνει τις περισσότερες ψήφους στην Καταλονία, επιδιώκει να προωθήσει ένα 

νόμο περί αμνηστίας. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Pablo Casado του 
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Partido Popular, έχει προτείνει την εφαρμογή του νόμου για την εθνική ασφάλεια και την 

μεταρρύθμιση του ποινικού κώδικα για την συμπερίληψη του εγκλήματος της 

«ακατάλληλης εξέγερσης». 

 

✓ Συντάξεις: Η εξισορρόπηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης και η βιωσιμότητα του 

συστήματος είναι ίσως η μεγαλύτερη οικονομική πρόκληση της μελλοντικής κυβέρνησης, 

λόγω του μεγάλου αριθμού συνταξιούχων. Το ισπανικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης 

έχει έλλειμμα της τάξεως των 50 δις ευρώ και στα συνταξιοδοτικά ταμεία υπάρχουν 

διαθέσιμα λιγότερα από 3 δις. Αυτά τα αρνητικά μεγέθη, άνω των 18 δις ετησίως, 

χρηματοδοτούνται με δάνεια του δημοσίου. Αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα από εισφορές 

που καταβάλλονται από εταιρίες και εργαζόμενους, αν και αυξάνονται με ρυθμό περί του 

8%, δεν αρκούν για να πληρώσουν περισσότερες από 9 εκ. συντάξεις, το κόστος των 

οποίων αυξάνεται με ποσοστό 5% ετησίως και θα αυξηθεί περισσότερο τα επόμενα 

χρόνια. Το θέμα αυτό έχει ήδη παραλύσει τις διεργασίες για τη Συμφωνία του Τολέδο. 

 

✓ Απασχόληση: Ο ετήσιος ρυθμός δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μειώθηκε από 3% 

σε 2,3%, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του περασμένου Οκτωβρίου. Το ερώτημα για 

την επιβράδυνση στην αγορά εργασίας είναι αν πρόκειται για φυσιολογική επιβράδυνση 

της οικονομίας ή συμβαίνει λόγω της εξάντλησης της αγοράς. Οι μισθοί, ωστόσο, φαίνεται 

να έχουν ξεκινήσει ήδη, από τις αρχές του έτους, πορεία ανάκαμψης, με άνοδο άνω του 

2%, συνοδευμένη από την αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 22%. Τέλος, αναμένεται 

αντίδραση των εταιριών στις αποφάσεις σχετικά με την εργατική νομοθεσία που έλαβε η 

έως τώρα υπηρεσιακή κυβέρνηση. 

 

✓ Χρηματοδότηση των αυτόνομων κοινοτήτων: H διαδικασία ανανέωσης του συστήματος  

περιφερειακής χρηματοδότησης μαίνεται από το 2014, ενώ το εν λόγω θέμα αποτελεί ένα 

από τα κυριότερα για τη νέα νομοθετική περίοδο. Η ετήσια διανομή των 110 δις ευρώ 

μεταξύ των αυτόνομων κοινοτήτων αποτελεί περίπλοκη διαδικασία που λαμβάνει υπόψη 

παραμέτρους, όπως η παροχή επαρκών πόρων στις περιφέρειες, με δίκαιο τρόπο και 

διαφάνεια. Ταυτόχρονα, οι πλουσιότερες κοινότητες διαμαρτύρονται ότι συνεισφέρουν 

περισσότερο από ό,τι λαμβάνουν και οι υπόλοιπες ότι δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για 

την κάλυψη των δημοσίων εξόδων τους. 

 

✓ Δημόσιο χρέος: Παρά τη μείωσή του τα τελευταία πέντε χρόνια, αφού έφθασε τα επίπεδα 

του 100,4% του ΑΕΠ, το συνολικό δημόσιο χρέος παραμένει στο 97,38%. Το ποσό αυτό 

επικρίθηκε από την Ανεξάρτητη Αρχή Φορολογικής Ευθύνης (Airef), η οποία θεωρεί ότι 

έπρεπε να μειωθεί σε μεγαλύτερο βαθμό, βάσει της ανάπτυξης σε αυξητικά επίπεδα άνω 

του 3% της ισπανικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, σε περιβάλλον εξαιρετικά χαμηλών 

επιτοκίων. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2021, το χρέος θα βρίσκεται 

στο 96% του ΑΕΠ. 
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✓ Φορολογία: Η Ισπανία «έφυγε» από τον διορθωτικό μηχανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

στα τέλη του 2018 με έλλειμμα μικρότερο του 3%, αλλά οι Βρυξέλλες εξακολουθούν να 

παρακολουθούν στενά και στην τελευταία επιστολή προς την κυβέρνηση απαιτούν τη 

μείωση του διαρθρωτικού ελλείμματος σε 0,65%, συγκριτικά  με το 0,1% που προβλέπεται 

στο σχέδιο προϋπολογισμού για το 2020. Σύμφωνα με την υπηρεσιακή κυβέρνηση, η 

Ισπανία θα κλείσει το 2019 με ένα έλλειμμα περί των δύο μονάδων μεταξύ των δημόσιων 

εσόδων της (39,3% του ΑΕΠ) και των δαπανών της (41,3%), το οποίο ενδεχομένως θα 

αντιμετωπίσει με την αναθεώρηση της φορολογικής και επενδυτικής πολιτικής της. 

 

✓ Κατοικίες: Η έντονη αύξηση των τιμών τα τελευταία χρόνια, καθώς τα ενοίκια έχουν 

αυξηθεί κατά 50% την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας και η 

απουσία δυνατότητας διαμερισμάτων για ενοικίαση, και λόγω της ανάπτυξης των 

ηλεκτρονικών πλατφόρμων, όπως η ΑΙRBNB, είναι ένας από τους λόγους που η Ισπανία 

έχει μία από τις μεγαλύτερες ηλικίες «χειραφέτησης» ή αποχώρησης από την οικογενειακή 

εστία, σε όλη την Ευρώπη: 29,3 χρόνια, σύμφωνα με την Eurostat. Λόγω της αύξησης των 

εισοδημάτων στις κύριες πόλεις της χώρας, το σοσιαλιστικό κόμμα PSOE επιλέγει την 

εκχώρηση δημοσίων εκτάσεων σε ιδιωτικές οντότητες για να προωθήσει μία προσιτή 

ενοικίαση, το αριστερό κόμμα Unidas Podemos επιδιώκει να περιορίσει τις τιμές 

ενοικίασης ενώ το δεξιό PP και το κεντρώο κόμμα των Ciudadanos δεσμεύονται να 

παροτρύνουν φορολογικά τους αγοραστές και τους ιδιοκτήτες να εντάξουν περισσότερες 

κατοικίες στην αγορά ακινήτων. Ωστόσο, για να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στο μοντέλο 

της στέγασης, είναι απαραίτητη η συμφωνία μεταξύ των διαφόρων φορέων και κομμάτων, 

δεδομένου και του χρόνου που χρειάζεται η εφαρμογή παρόμοιας πολιτικής. 

 

✓ R&D: Παρά την ανάπτυξη των τελευταίων ετών, οι επενδύσεις στον τομέα έρευνας και 

ανάπτυξης στην Ισπανία παραμένουν πίσω από άλλες χώρες της Ευρώπης, ενώ 

σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του 2017 αντιπροσωπεύουν μόνο το 1,2% του ΑΕΠ. 

Αυτό σημαίνει ότι είναι αδύνατο, σύμφωνα με τους ειδικούς, να επιτευχθεί ο κοινοτικός 

στόχος του 2% το 2020. Ενώ οι Ευρωπαίοι εταίροι στοιχηματίζουν σε ένα παραγωγικό 

μοντέλο που βασίζεται στο R&D, η Ισπανία δαπανά ελάχιστα σε αυτόν τον τομέα και δεν 

προσαρμόζει πάντα τις επενδύσεις στις ανάγκες του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με την 

Airef 

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  
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