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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΜΕ ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  

(σύμφωνα με συνέντευξη του Π/Θ της χώρας στην εφημερίδα EL PAIS) 

 

 Αναφορικά με την Καταλονία, έχει ολοκληρωθεί η περίοδος, κατά την οποία η 

κυβέρνηση υποδαύλιζε τα δεδομένα προβλήματα που υπήρχαν μαζί της. Η 

ανοικοδόμηση της εμπιστοσύνης που κλονίστηκε βαθύτατα στο διάστημα της 

σύγκρουσης μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης της Καταλονίας θα 

πρέπει να προχωρήσει. Η καταλανική κρίση αποτελεί πολιτική κρίση με σοβαρότατες 

οικονομικές επιπτώσεις για την αυτόνομη κοινότητα της Καταλονίας και θα πρέπει να 

επιλυθεί με πολιτικά και όχι δικαστικά μέσα.  

 

 Η βασική πτυχή της μεταναστευτικής κρίσης, η οποία έχει ισχυρό οικονομικό και 

κοινωνικό αντίκτυπο, αφορά τα δημογραφικά προβλήματα που δημιουργεί. Από το 

2018 έως το 2050, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει περίπου 700 εκ. κατοίκους ενώ η 

Αφρική θα φτάσει τους 2.400 εκ. κατοίκους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βρει 

τρόπο για να ρυθμίσει τα μεταναστευτικά ρεύματα. Η μεταναστευτική πολιτική οφείλει 

να έχει μία κοινή και ευρωπαϊκή κατεύθυνση.  

 

 Ο καλύτερος τρόπος για την καταπολέμηση της ευρωπαϊκής φτώχειας είναι ο 

μεγαλύτερος βαθμός ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ισπανική κυβέρνηση, 

η οποία είναι βαθύτατα φιλοευρωπαϊκή, θα εργαστεί προς αυτή την κατεύθυνση.  

 

 Έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά τον προϋπολογισμό της Ευρωζώνης, 

όμως ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία θα ήταν η δημιουργία του φόρου επί των 

χρηματοπιστωτικών συναλλαγών και, κατ’ επέκταση, η ολοκλήρωση της Τραπεζικής 

Ένωσης. Η ύπαρξη ενός κοινού ταμείου εγγυήσεων και καταθέσεων θα αποτελούσε 

αποφασιστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.  Επισημαίνεται ότι το σημείο αυτό δεν 

διαφέρει καθόλου από τις θέσεις της προηγούμενης κυβέρνησης, όπως έχει 

καταγραφεί σε αρκετά έγγραφά μας. 

 

 Η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να εγκρίνει ένα γενικό σχέδιο για την καταπολέμηση της 

εργασιακής εκμετάλλευσης. Από τα στοιχεία που διαθέτει η επιθεώρηση εργασίας 

αποδεικνύεται ότι η εργασιακή εκμετάλλευση πλήττει πολλούς εργαζόμενους στην 

Ισπανία. 
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 Η κυβέρνηση ενθαρρύνει και υποστηρίζει το γεγονός ότι τα συνδικάτα και οι 

εργοδοτικές ενώσεις συμφωνούν στην αύξηση των μισθών. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι 

απαραίτητη η βελτίωση των εσόδων Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης, υπάρχει η 

ανάγκη δημιουργίας νέων φόρων, όπως ο φόρος για τις μεγάλες τεχνολογικές 

εταιρείες και για τον χρηματοπιστωτικό τομέα. 

 

 Είναι απαραίτητη η κατάργηση της μεταρρύθμισης για το εργατικό δυναμικό, αλλά δεν 

υπάρχει η απαραίτητη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για αυτό τον σκοπό. Όμως, 

υπάρχει η απαραίτητη πλειοψηφία για την αναθεώρηση του άρθρου 42.1 του 

Καταστατικού των Εργαζομένων για την προστασία των εργαζομένων των 

εργολαβικών εταιρειών. Ακόμη, μπορεί να ανοίξει η συζήτηση σχετικά με τις 

διαπραγματεύσεις των συλλογικών συμβάσεων, την ισότητα των εργαζομένων και την 

καταπολέμηση του μισθολογικού χάσματος. 

 

 Σημαντικότατο στόχο αποτελεί η έγκριση του προϋπολογισμού του 2019, στον οποίο 

θα ενσωματώνονται και τα κοινωνικά μέτρα που επιθυμεί να προωθήσει η κυβέρνηση. 

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ατζέντας στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο, θα δοθεί 

έγκριση ενός σχεδίου αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας, ενώ ιδρύθηκε ήδη η 

Ύπατη Αρμοστεία για την παιδική φτώχεια.  

 

 Επίσης, θα καταβληθεί προσπάθεια ανασυγκρότησης της δημόσιας υγείας, που έχει 

πληγεί σοβαρά τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση σκοπεύει να βελτιώσει τη 

χρηματοδότηση του τομέα. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις στους 

εξοπλισμούς που χρειάζεται η δημόσια υγεία.  

 

 Κύριος στόχος της κυβέρνησης είναι η από κοινού προσπάθεια και με άλλες πολιτικές 

δυνάμεις (Podemos) για να επιτευχθούν οι απαραίτητες αλλαγές στη χώρα.  
 

 

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Eπικεφσλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 

 


