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Η νέα κυβέρνηση της Ισπανίας. Το προφίλ των Υπουργών των παραγωγικών 

υπουργείων 

 

Η νέα κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία παρουσιάστηκε στις 5 Ιουνίου 2018, απαρτίζεται 

από 17 υπουργούς, ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας οι γυναίκες αποτελούν 

την πλειοψηφία του κυβερνητικού σχήματος. Στόχος της κυβέρνησης Σάντσεθ είναι ο 

εκσυγχρονισμός της οικονομίας μέσω της επιστήμης και της καταπολέμησης της 

ανισότητας. Αναλυτικότερα, επισημαίνονται τα ακόλουθα, σχετικά με κρίσιμα υπουργεία: 

Το υπουργείο Οικονομίας και Επιχειρήσεων ανέλαβε η κα Νάντια Καλβίνο (Nadia 

Calviño), η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη χρηματοπιστωτική πολιτική και τη 

χρηματοδότηση του κράτους, όπως επίσης και για τις  προσεχείς διαπραγματεύσεις για 

το μέλλον της ευρωζώνης σε μία δύσκολη στιγμή τόσο για τη χώρα, που βρίσκεται εν 

μέσω μίας σημαντικής οικονομικής κρίσης, όσο και για την Ευρώπη. Η επιλογή της είναι 

ένα σαφές μήνυμα της ευρωπαϊκής κατεύθυνσης της χώρας. Σημειώνεται ότι η κα 

Καλβίνο αναλαμβάνει μια καθαρά πολιτική θέση για πρώτη φορά. Γεννημένη στη Λα 

Κορούνια της Γαλικίας το 1968, σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Complutense 

της Μαδρίτης  και Nομική 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 ανάμεσα στα ζητήματα που την απασχολούσαν ήταν η προετοιμασία των 

προϋπολογισμών για το διάστημα 2021-2027. Έχει παρακολουθήσει επί μακρόν τις 

εργασίες του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών (Ecofin), στο 

οποίο  από τώρα και στο εξής θα είναι η εκπρόσωπος της ισπανικής κυβέρνησης. 

Σημαντικό, επίσης, είναι ότι έχει διασυνδέσεις τόσο με τους υπόλοιπους υπουργούς 

Οικονομικών της Ευρωζώνης όσο και με την ηγεσία της  Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας. Αυτές ο επαφές θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες όχι μόνο για την ίδια και 

το υπουργείο που έχει αναλάβει αλλά και γενικότερα για την κυβέρνηση Σάντσεθ.   

Το υπουργείο Οικονομικών ανέλαβε η κα Μαρία Χεσούς Μοντέρο (María Jesús 

Montero), η οποία, προηγουμένως, ήταν Υπουργός Οικονομικών και Δημόσιας 

Διοίκησης της Αυτόνομης Περιφέρειας της  Ανδαλουσίας. Η κα  Μοντέρο γεννήθηκε στη 
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Σεβίλλη το 1966, είναι πτυχιούχος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης και υπήρξε 

υπουργός Yγείας από το 2004 έως το 2013, όταν έγινε επικεφαλής των περιφερειακών 

δημόσιων δαπανών. Στα προσόντα της συγκαταλέγονται οι καλές διαπραγματευτικές της 

ικανότητες, όπως επίσης και οι καλές γνώσεις οικονομικής διαχείρισης που διαθέτει, 

χάρη στις οποίες  κατάφερε να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα της τοπικής 

κυβέρνησης της κα Susana Díaz. Εκείνη την περίοδο, κατάφερε η περιφέρεια της 

Ανδαλουσίας να  ρυθμίσει τις δαπάνες της και να αποφύγει τον αυστηρό έλεγχο από την 

κεντρική κυβέρνηση,  αφού πέτυχε τους στόχους σχετικά με το έλλειμμα, το χρέος και τις  

δαπάνες. Η κα  Montero, ως υπουργός Οικονομικών, ανάμεσα στις προκλήσεις που θα 

αντιμετωπίσει είναι η μεταρρύθμιση του περιφερειακού συστήματος χρηματοδότησης και 

ο προϋπολογισμός του 2019. Η μεταρρύθμιση του περιφερειακού συστήματος 

χρηματοδότησης εγκρίθηκε στη Διάσκεψη των Προέδρων που πραγματοποιήθηκε τον 

Ιανουάριο του 2017, με τις απουσίες των επικεφαλής της κυβέρνησης της Καταλονίας 

και της Χώρας των Βάσκων.  Στο ζήτημα του προϋπολογισμού του 2019, θα πρέπει 

άμεσα να ξεκινήσει την προετοιμασία των προϋπολογισμών,  καθώς πριν από το τέλος 

Ιουλίου τ.έ. θα πρέπει να εγκριθεί το ανώτατο όριο δαπανών του 2019.  

Το νεοσύστατο υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, το οποίο είναι αρμόδιο για την 

ανάπτυξη των κυβερνητικών πολιτικών στον τομέα του περιβάλλοντος, της ενέργειας, 

της βιώσιμης ανάπτυξης, της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της 

κατεύθυνσης προς ένα πιο οικολογικό και παραγωγικό κοινωνικό μοντέλο, έχει αναλάβει 

η  κα Τερέζα Ριβέρα (Teresa Ribera). Γεννημένη το 1969 στη Μαδρίτη, σπούδασε 

Νομική στο Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης καθώς και Συνταγματικό Δίκαιο 

και Πολιτική Επιστήμη στο Κέντρο Συνταγματικών Μελετών (CEPC). Ανήκει στο 

Ανώτερο Σώμα των Πολιτικών Διευθυντών του Κράτους (Cuerpo Superior de 

Administradores Civiles del Estado) και διετέλεσε αναπληρώτρια καθηγήτρια του 

Τμήματος Δημοσίου Δικαίου και Φιλοσοφίας του Δικαίου, στο Αυτόνομο Πανεπιστήμιο 

της Μαδρίτης. Από το 2004 έως το  2008, ήταν Γενική  Διευθύντρια του Γραφείου 

Κλιματικής Αλλαγής και από το 2008 έως το 2011 ήταν υπουργός Κλιματικής Αλλαγής. 

Έχοντας σταθερές θέσεις και μεγάλο διεθνές κύρος, πολλοί πιστεύουν ότι η κα Ribera 

θα μπορέσει να περάσει μέτρα που ανεπιτυχώς ζητούνταν να ληφθούν από την 

κυβέρνηση Ραχόι, όπως η εξάλειψη του λεγόμενου ηλιακού φόρου, το κλείσιμο 

εργοστασίων άνθρακα και πυρηνικής ενέργειας και η τροποποίηση του νομοθετικού 

πλαισίου στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Το υπουργείο Υγείας ανέλαβε η κα Κάρμεν Μοντόν (Carmen Montón). Γεννημένη στη 

Βαλένθια το 1976, πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στην Ιατρική του  

Πανεπιστημίου της Βαλένθια και τις μεταπτυχιακές της σπουδές σχετικά με τις 

διεπιστημονικές μελέτες για το φύλο, στο πανεπιστήμιο Rey Juan Carlos.  Από το 1999 

έως το 2004, υπήρξε σύμβουλος Πολιτισμού στο δημαρχείο της Burjassot της Βαλένθια 

και από το 2004 έως το 2015, βουλευτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Το 2015 ανέλαβε 
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τη θέση της συμβούλου για θέματα υγείας στην τοπική κυβέρνηση της Βαλένθια. Επίσης, 

ήταν εισηγήτρια στο συνέδριο για την ψήφιση του νόμου για τους ομοφυλοφιλικούς 

γάμους, ενώ υπήρξε εισηγήτρια και για το νόμο για τις αμβλώσεις. Η κα Μοντόν έχει 

δεσμευτεί να ανατρέψει τον περιορισμό της υγειονομικής περίθαλψης και της κάλυψης 

του κόστους των φαρμάκων.  Επίσης στη νέα της θέση,  θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη 

συζήτηση σχετικά με την βιωσιμότητα του συστήματος υγείας, το οποίο συνδέεται με τις 

εκκρεμείς διαπραγματεύσεις για την περιφερειακή χρηματοδότηση, τον τρόπο πληρωμής 

δαπανηρών καινοτόμων φαρμάκων και τον έλεγχο των τιμών των φαρμακευτικών 

προϊόντων.  Ακόμη, σημαντικό ζήτημα είναι η ψηφιοποίηση του συστήματος υγείας και  η 

περίθαλψη των ασθενών.  

Στο νεοσύστατο υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού ανέλαβε η κα Μαρία 

Ρέγιες Μαρότο (María Reyes Maroto). Γεννημένη στη Medina del Campo της Καστίλης 

Λεόν το 1973, η κα Μαρότο σπούδασε Οικονομικά στο Πανεπιστήμιο του Valladolid. 

Έχει εργαστεί στο ίδρυμα Ιδεών για την Πρόοδο (Fundación IDEAS), στο Ίδρυμα για τις 

Εφαρμοσμένες Οικονομικές Μελέτες (Fedea), ενώ είναι και καθηγήτρια στο τμήμα 

Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Carlos III της Μαδρίτης.  Μέχρι πρότινος, 

ήταν γραμματέας Βιώσιμης Ανάπτυξης του Σοσιαλιστικού Κόμματος Μαδρίτης και 

εκπρόσωπος Προϋπολογισμών, Οικονομίας, Απασχόλησης και Οικονομικών στην 

Περιφερειακή Συνέλευση της Μαδρίτης. Αν και δε διαθέτει, σε αντίθεση με άλλους 

υπουργούς, εργασιακή εμπειρία στους τομείς που απασχολούν το υπουργείο της, η κα 

Μαρότο, σύμφωνα με τους συνεργάτες της, είναι έτοιμη να ανταπεξέλθει στα νέα της 

καθήκοντα με τον καλύτερο τρόπο. Μεταξύ των στόχων που έχει θέσει είναι η διατήρηση 

αλλά ακόμη και η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των βιομηχανιών και,  ιδιαίτερα,  της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, καθώς στην Ισπανία κατασκευάζονται σήμερα 42 μοντέλα 

οχημάτων. Επίσης, θα κληθεί να αντιμετωπίσει θέματα, όπως η βελτίωση του 

εφοδιασμού, η απαιτούμενη εργασιακή ευελιξία  και η μείωση του ενεργειακού κόστους 

της βιομηχανίας.  Όσον αφορά τον τουρισμό, άλλον έναν τομέα των αρμοδιοτήτων της, 

θα πρέπει να αντιμετωπίσει ζητήματα που έχουν προκύψει, όπως αυτό των τουριστικών 

διαμερισμάτων για τα οποία, μεγάλες εταιρείες, ξενοδόχοι αλλά και τουριστικοί 

πράκτορες ζητούν να θεσπιστεί ένα σχετικό νομοθετικό πλαίσιο.  

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανέλαβε ο κος Χοσέ Λουίς Άμπαλος (José Luis Ábalos), 

ένα από τα πιο ισχυρά στελέχη του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κος Ábalos γεννήθηκε 

στη Βαλένθια το 1959 και εργάστηκε αρκετά χρόνια ως δάσκαλος. Διαθέτει μια μακρά 

πολιτική σταδιοδρομία καθώς κατείχε θέση ευθύνης στα χαρτοφυλάκια Εργασίας και 

Διεθνούς Συνεργασίας της τοπικής κυβέρνησης της Βαλένθιας μέχρι το 1992 και από το 

2003 έως το 2007, ήταν μέλος του περιφερειακού συμβουλίου της Βαλένθια. Το 2009 

εκλέχθηκε αναπληρωτής βουλευτής στο ισπανικό κοινοβούλιο ενώ από το 2012 έως το 

2017, ήταν Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος για την περιφέρεια της 

Βαλένθια. Επίσης, είναι μέλος της Ομοσπονδιακής Εκτελεστικής Επιτροπής του 
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Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο νέος υπουργός έχει να αντιμετωπίσει αρκετές προκλήσεις, 

όπως το μοντέλο χρηματοδότησης των υποδομών. Λ.χ. το κόστος για τα σχέδια 

επέκτασης του αεροδρομίου Barajas της Μαδρίτης και του αεροδρομίου της 

Βαρκελώνης έχουν συμπεριληφθεί στους προϋπολογισμούς της Aena, καθώς επίσης και  

άλλα αστικά σχέδια πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Πάντως, το Σοσιαλιστικό Κόμμα 

τάσσεται υπέρ της θέσπισης μίας εθνικής συμφωνίας  για τις υποδομές, με νέα μοντέλα 

για την ιεράρχηση των επενδύσεων.  

Το υπουργείο εργασίας έχει αναλάβει η κα Μαγδαλένα Βαλέριο (Magdalena Valerio). 

Γεννημένη στη Τorremocha του  Cáceres το 1959, η κα  Valerio είναι πτυχιούχος 

Νομικής του Πανεπιστημίου Complutense της Μαδρίτης. Εργαζόταν ως δημόσιος 

υπάλληλος στη θέση της περιφερειακής γραμματέως του Υπουργείου Ανάπτυξης της 

Γκουανταλαχάρα. Επίσης υπήρξε σύμβουλος του Δήμου της Γκουανταλαχάρα από το 

1999 έως το 2005 και από το 2011 έως το 2014, Υπουργός Εργασίας και Απασχόλησης, 

Τουρισμού, Πολιτισμού και Δικαιοσύνης και Δημόσιας Διοίκησης στην τοπική κυβέρνηση 

της Καστίλλης-Λα Μάντσα. Η ενασχόλησή της με το ζήτημα των συντάξεων και το 

σύμφωνο του Τολέδο ήταν ένας από τους λόγους που της ανετέθη από τον κ. Πέδρο 

Σάντσεθ το συγκεκριμένο υπουργείο. Αρχικά, κρίσιμη είναι η αντιμετώπιση του 

ζητήματος της κοινωνικής ασφάλισης, δεδομένου ότι τα σχετικά ταμεία παρουσιάζουν 

μεγάλο έλλειμμα. Επίσης, στις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η νέα υπουργός είναι η 

μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος του 2013 καθώς και η  μεταρρύθμιση για 

το εργατικό δυναμικό. Σχετικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, στόχος είναι η 

αναπροσαρμογή της αξίας των συντάξεων, ώστε να εξασφαλιστεί η αγοραστική τους 

δύναμη και ο επανασχεδιασμός του συντελεστή βιωσιμότητας, κάτι που ωστόσο τίθεται 

σε αναμονή μέχρι το 2023. Όσον αφορά τα  ζητήματα σχετικά με την εργασία, αν και δεν 

προβλέπεται κατάργηση της μεταρρύθμισης του 2012 για το εργατικό δυναμικό, στις 

προθέσεις της κα Βαλέριο είναι η  θέσπιση ενός ελάχιστου εισοδήματος για όσους 

αποδεικνύουν ότι δεν διαθέτουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.  

Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός του νεοσύστατου υπουργείου Ισότητας 

ορίστηκε η κα Κάρμεν Κάλβο (Carmen Calvo). Γεννημένη στην Cabra της Κόρδοβα, το 

1957, πραγματοποίησε τις προπτυχιακές της σπουδές στη Νομική Σχολή του 

Πανεπιστημίου της Σεβίλλης και έλαβε διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στο 

Συνταγματικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Κόρδοβα. Ανήκει στο διδακτικό 

προσωπικό του Πανεπιστημίου της Κόρδοβα, στο οποίο κατείχε για ένα διάστημα τη 

θέση της γενικής γραμματέως, ενώ υπήρξε και αναπληρώτρια Κοσμήτορας της Νομικής 

Σχολής του ίδιου πανεπιστημίου. Η πολιτική της καριέρα ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 

και η πρώτη θέση που ανέλαβε ήταν της συμβούλου του Οικονομικού και Κοινωνικού 

Συμβουλίου της Κόρδοβα. Το 2004, εκλέχθηκε βουλευτής με το Σοσιαλιστικό Κόμμα, 

από το 2004 έως το 2007 συμμετείχε στην κυβέρνηση του κ. Θαπατέρο ως Υπουργός 

Πολιτισμού, ενώ από το 2007 έως το 2008 ήταν Αντιπρόεδρος του Ισπανικού 
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Κοινοβουλίου. Η κα Κάλβο, η οποία δηλώνει πεπεισμένη φεμινίστρια, τίθεται επικεφαλής 

ενός από τα πιο σημαντικά χαρτοφυλάκια της κυβέρνησης Σάντσεθ. Λίγους μήνες μετά 

τη «γενική απεργία των φεμινιστριών», στις 8 Μαρτίου 2018, η νέα κυβέρνηση έχει θέσει 

μεταξύ των ζητημάτων άμεσης προτεραιότητας την ισότητα των δύο φύλων. Στις 

προθέσεις της νέας υπουργού είναι η ψήφιση νόμου για την ίση αμοιβή μεταξύ ανδρών 

και γυναικών αλλά και η εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, 

άλλωστε η κα Κάλβο έχει δηλώσει ότι επιθυμεί η νέα κυβέρνηση να ανταπεξέλθει στις 

προσδοκίες όλων εκείνων, που ιστορικά υφίστανται διακρίσεις στους διάφορους 

κοινωνικούς τομείς.  

 


