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Oι κύριοι στόχοι του κυβερνητικού συνασπισμού PSOE – Unidas Podemos για τον 

τομέα της οικονομίας στην Ισπανία 

 

Στις 12 Νοεμβρίου υπεγράφη το προσύμφωνο συνεργασίας από τον Ισπανό υπηρεσιακό 

πρωθυπουργό και ηγέτη του Σοσιαλιστικού Κόμματος PSOE, κ. Πέδρο Σάντσεθ και τον ηγέτη του 

αριστερού κόμματος Podemos, κ. Πάμπλο Ιγκλέσιας, χωρίς, ωστόσο, να έχει την οριστική 

επίλυση του προβλήματος σχηματισμού κυβέρνησης, καθώς οι έδρες των δύο κομμάτων 

φθάνουν αθροιστικά τις 155 σε σύνολο 350. Συνεπώς, δημιουργείται η ανάγκη υποστήριξης από 

άλλα μικρότερα κόμματα. Παράλληλα, συνετάχθη ένα έγγραφο που περιλαμβάνει τους άξονες 

προτεραιότητας, τους οποίους θα έχει η κυβέρνηση συνεργασίας, στο σενάριο εκπλήρωσης της 

απαιτούμενης κοινοβουλευτικής στήριξης. Στο εν λόγω κείμενο αναφέρονται τα μέτρα που 

άπτονται του οικονομικού τομέα, σε σύνολο δέκα σημείων, τα οποία συνιστούν τους κοινούς 

στόχους των δύο κομμάτων. 

Ένας από τους άξονες δράσης είναι η ενίσχυση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας, με παράλληλη διασφάλιση αξιοπρεπούς, σταθερής και ποιοτικής απασχόλησης και η 

αντιμετώπιση των κινδύνων στην αγορά εργασίας. Ακόμη, στόχο αποτελεί η βελτίωση του 

δημόσιου συνταξιοδοτικού συστήματος και η αναπροσαρμογή του σύμφωνα με το κόστος ζωής 

και τον παράγοντα βιωσιμότητας. Επίσης, σημαντικό μέτρο συνιστά η αύξηση των επενδύσεων 

στον επιστημονικό κλάδο για την επίτευξη περισσότερων οικονομικών οφελών και η αξιοποίηση 

του μεταναστευτικού πληθυσμού σε αυτή την κατεύθυνση.  

Επιπροσθέτως, τα κόμματα δεσμεύονται στην περαιτέρω ενίσχυση των μικρών, μεσαίων και 

αυτόνομων επιχειρήσεων, με στόχο την ενδυνάμωση της βιομηχανίας και του πρωτογενή τομέα, 

μέσω κινήτρων από την κυβέρνηση. Επιπλέον, ένας από τους κυριότερους στόχους είναι η 

σφυρηλάτηση της φορολογικής δικαιοσύνης και της ισορροπίας του προϋπολογισμού στο 

πλαίσιο της δημοσιονομικής πολιτικής, μέσω της αξιολόγησης και του ελέγχου των δημόσιων 

δαπανών για την υποστήριξη ενός σταθερού κράτους πρόνοιας. Με γνώμονα την 

πραγματοποίηση του εν λόγω μέτρου, η κυβέρνηση θα προωθήσει τις κοινωνικές πολιτικές στη 

βάση των συμφωνιών Ισπανίας – Ευρώπης και μίας προοδευτικής φορολογικής μεταρρύθμισης, 

στην οποία θα εξαλειφθούν τα φορολογικά προνόμια. 

Τέλος, από εδώ οικονομικούς αναλυτές σημειώνεται η ανησυχία για την επίτευξη ή μη, 

κυβέρνησης συνασπισμού PSOE – Unidas Podemos, την, προς το παρόν, πολιτική αστάθεια και 

την αβεβαιότητα που ενδέχεται να προκαλέσει στον τομέα της οικονομίας, όπως δείχνει και η 

πτώση του ισπανικού χρηματιστηρίου. Στο ίδιο κλίμα, ο επιχειρηματικός τομέας εξέφρασε τις 

πρώτες αρνητικές προβλέψεις του για το μέλλον των συντάξεων, τη δημοσιονομική ισορροπία 

και τον αρνητικό αντίκτυπο από αύξηση των φόρων ή τη δημιουργία νέων φόρων. 
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