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Ο αντίκτυπος στην οικονομία από τη συνεχιζόμενη αδυναμία της Ισπανίας
σχηματισμού κυβέρνησης
Πραγματοποιήθηκε στις 25 Ιουλίου, η δεύτερη ψηφοφορία εμπιστοσύνης στο πρόσωπο του κ.
Pedro Sanchez, ο οποίος καθίσταται ο πρώτος υποψήφιος Πρωθυπουργός στην ιστορία της
Ισπανίας που για δεύτερη φορά σε τρία χρόνια δεν καταφέρνει να κερδίσει την εμπιστοσύνη της
Βουλής. Συγκεκριμένα, τα Ναι ήταν 124, τα Όχι 155 και οι Αποχές 67, ενώ προκειμένου να
σχηματιστεί Κυβέρνηση ήταν αναγκαίο οι θετικές ψήφοι να υπερτερούν των αρνητικών.
Σύμφωνα με το Σύνταγμα της χώρας, ο βασιλιάς μπορεί να δώσει στους πολιτικούς αρχηγούς
παράταση, προκειμένου να επανεξετάσουν τη δημιουργία Κυβέρνησης και να επαναληφθεί η
ψηφοφορία εμπιστοσύνης. Στην συγκεκριμένη περίπτωση, στις 23 Σεπτεμβρίου θα μπορούσε
να διεξαχθεί η ψηφοφορία εμπιστοσύνης ενώ εάν και αυτή τη φορά δεν σχηματιστεί Κυβέρνηση,
θα κηρυχθούν εθνικές εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν την Κυριακή 10 Νοεμβρίου τ.έ..
Επισημαίνεται ότι η Ισπανία έχει υπηρεσιακή Κυβέρνηση από τις 28 Απριλίου τ.έ., οπότε και
διεξήχθησαν οι εθνικές εκλογές, αφού πρώτα η Κυβέρνηση είχε αποτύχει στην προσπάθεια
υπερψήφισης των κρατικών προϋπολογισμών που είχε καταθέσει. Επομένως, για το τ.έ. δεν
έχει ψηφισθεί προϋπολογισμός και το κράτος λειτουργεί με τον προϋπολογισμό του 2018, ο
οποίος, ωστόσο, λόγω των πολιτικών αναταραχών το 2017, είχε ψηφισθεί εντός του 2018.
Παρόλα αυτά, η εθνική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται ενώ τον τρέχων μήνα, τόσο η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επαναπροσδιόρισαν προς τα άνω
τις προβλέψεις τους για το ρυθμό ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας, στο 2,3%. Επιπλέον, η
ανεργία το μήνα Ιούνιο ήταν στο 14,02%, στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών, με το
σύνολο των Ισπανών εργαζομένων τον ίδιο μήνα να ανέρχεται 19,8 εκατομμύρια άτομα.
Παραμένει αβέβαιος ο ακριβής βαθμός, στον οποίο θα επηρεαστεί η εθνική οικονομία, καθώς σε
μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τη μελλοντική Κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, η αντιπρόεδρος
της υπηρεσιακής Κυβέρνησης κα. Carmen Calvo, δήλωσε σήμερα ότι το PSOE δεν πρόκειται να
συνεργαστεί με το Unidas Podemos. Συνεπώς, δεν θα αποκλειόταν το ενδεχόμενο ο κ. Sanchez
να παρουσιάσει, εν συνεχεία, νέα εκδοχή οικονομικού προγράμματος, λιγότερο δαπανηρού (οι
κρατικές δαπάνες του προϋπολογισμού που είχε κατατεθεί για το τ.έ. ήταν προσαυξημένες κατά
5%, δεδομένης και της στήριξης στην οποία στόχευε από πλευράς Unidas Podemos), γεγονός
για το οποίο, ούτως ή άλλως, είχαν εκφράσει δυσαρέσκεια ευρωπαϊκοί οργανισμοί.
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