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                                                                                            Μαδρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2019 

                                                                                AΠ Φ 3092   Α ΑΣ 867 

 

Προκήρυξη νέων εκλογών στην Ισπανία και οι επιπτώσεις στην οικονομία 

 

Η Ισπανία οδηγείται, για δεύτερη φορά τ.έ. και για τέταρτη τα τελευταία τέσσερα έτη, σε εθνικές 

εκλογές, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν στις 10 Νοεμβρίου. Ο υπηρεσιακός Πρωθυπουργός 

της χώρας, κ. Pedro Sanchez, σε συνέχεια του δεύτερου γύρου διαβουλεύσεων με τα κόμματα 

της αντιπολίτευσης, δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία στη Βουλή και πλέον 

αναμένεται, τη Δευτέρα 23 του μηνός, η προκήρυξη γενικών εκλογών. 

Μετά τις εθνικές εκλογές της 28ης Απριλίου, οι οποίες έγιναν με αφορμή την καταψήφιση των 

γενικών προϋπολογισμών του κράτους για το 2019, πρώτο σε ψήφους κόμμα αναδείχθηκε 

το PSOE, με τον αριθμό όμως των βουλευτών του να μην επαρκεί για την απαραίτητη 

πλειοψηφία. Κατά τη διάρκεια του 2018, ο κ. Pedro Sanchez κυβέρνησε με τη στήριξη του Unidas 

Podemos, οι οποίοι όμως αρνήθηκαν να συνεχίσουν να παρέχουν στήριξη χωρίς την συμμετοχή 

τους στην Κυβέρνηση. Κατόπιν σειράς διαβουλεύσεων μεταξύ των αρχηγών των δύο κομμάτων, 

η συμφωνία δεν κατέστη εφικτή, με αποτέλεσμα ο κ. Pedro Sanchez να μην καταφέρει να λάβει 

την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής.  

Στο δεύτερο γύρο διαβουλεύσεων, ο οποίος δόθηκε από τον Βασιλιά της Ισπανίας, οι αρχηγοί 

των PSOE και Podemos δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν, αν και το PSOE παρουσίασε στις 

αρχές του Σεπτεμβρίου ένα σχέδιο 370 συνολικά μέτρων, κυρίως οικονομικού 

περιεχομένου. Μεταξύ άλλων, περιλαμβανόταν η αύξηση του φόρου στις μεγάλες επιχειρήσεις, 

η καθιέρωση ενός ψηφιακού φόρου για τις μεγάλες εταιρίες του διαδικτύου και η καθιέρωση 

φόρου στις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές, η περαιτέρω αύξηση του κατώτατου μισθού έως 

του 60% του μέσου μισθού της Ισπανίας, η υιοθέτηση μέτρων για την παύση αύξησης των 

ενοικίων στις κατοικίες και η δημιουργία ενός μέτρου για χαμηλά ενοίκια σε ευπαθείς οικογένειες 

καθώς και μέτρα για την ενεργειακή μετάβαση της χώρας, την ισότητα των δύο φύλων κοκε.  

Τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου, ο αρχηγός των Ciudadanos, του κόμματος που ήρθε τρίτο στις 

τελευταίες εθνικές εκλογές, κ. Albert Rivera, έθεσε τρία κριτήρια τα οποία, εάν ο κ. Pedro 

Sanchez υιοθετούσε, οι βουλευτές του κόμματος θα δήλωναν απόντες στη νέα ψηφοφορία 

εμπιστοσύνης, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο το σχηματισμό Κυβέρνησης από το PSOE. Τα 

τρία κριτήρια ήταν η υπόσχεση να μην αυξηθούν οι φόροι, η εξέταση της εφαρμογής του άρθρου 

155 στην Καταλονία καθώς και η μη συνεργασία του PSOE με τοπικά κόμματα στην Κοινότητα 

της Ναβάρα, προκειμένου οι Ciudadanos να τη διοικήσουν σε συνεργασία με το PP. Ο κ. Pedro 

Sanchez όμως αρνήθηκε να παραδώσει τη διοίκηση της Ναβάρα καθώς και το σύνολο των 

προτάσεων. Από την πλευρά του, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κ. Pablo Casado, 

δήλωσε ότι η στήριξη της Κυβέρνησης του PSOE δεν είναι εφικτή καθώς δεν εμπιστεύεται το 

πρόγραμμα του κόμματος. 
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Υπενθυμίζεται ότι, από τις 28 Απριλίου, η Κυβέρνηση της Ισπανίας είναι υπηρεσιακή, το οποίο 

έχει δημιουργήσει κωλύματα στην οικονομία της χώρας που έχει αρχίσει να 

επιβραδύνεται λόγω της πολιτικής αβεβαιότητας, της αναβολής επενδυτικών σχεδίων 

εξαιτίας των ανωτέρω και τελευταία των αυξανόμενων τιμών του πετρελαίου. Τα εν λόγω 

στοιχεία επιδρούν επιβραδυντικά στη βιομηχανική παραγωγή, τις εξαγωγές και τον τουρισμό, 

λόγω της ασθενέστερης ευρωπαϊκής ζήτησης. Ακόμη, οι εταιρίες δείχνουν να προτιμούν τις 

προσλήψεις προσωπικού με προσωρινό χαρακτήρα, γεγονός το οποίο καταδεικνύει την στάση 

αναμονής και δυσπιστίας που τηρούν, ενόψει των μεταρρυθμίσεων και των μέτρων που 

αναμένεται να λάβει η νέα κυβέρνηση στον εργασιακό τομέα. Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με 

στοιχεία της εθνικής στατιστικής υπηρεσίας της χώρας, επιβεβαιώνεται ότι η επιβράδυνση 

ξεκίνησε νωρίτερα από τις αρχικές εκτιμήσεις των οικονομικών αναλυτών.  

Eπιπροσθέτως, παρουσιάζονται πλέον σημαντικά προβλήματα στη χρηματοδότηση των 

Αυτονόμων Κοινοτήτων της Ισπανίας, οι οποίες αναγκάστηκαν να μειώσουν τις δαπάνες τους, 

προκειμένου να ανταπεξέλθουν στην έλλειψη ρευστότητας και στην καθυστέρηση πληρωμών. 

Ακόμη, η έλλειψη γενικών κρατικών προϋπολογισμών για το τρέχον έτος, η διαδικασία ψήφισης 

και έγκρισης των οποίων θα καθυστερήσει περαιτέρω με την ολοκλήρωση των νέων εκλογών 

και ζητήματα φορολογικής προσαρμογής, περιπλέκουν τη δυνατότητα έγκρισης μέτρων και 

δαπανών κατά της οικονομικής επιβράδυνσης. Τέλος, όλοι οι εδώ επιχειρηματικοί οργανισμοί 

και σημαντικοί κλαδικοί φορείς και σύνδεσμοι έχουν εκφράσει την άποψη ότι είναι αναγκαίος ο 

άμεσος σχηματισμός Κυβέρνησης. 
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