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Εθνικές εκλογές στην Ισπανία. Ο αντίκτυπος στην οικονομία.
Την Κυριακή, 28 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν οι πρόωρες εθνικές εκλογές στην Ισπανία με
τη συμμετοχή αυξημένη κατά 6 περίπου ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τις εκλογές του
2016, πλησιάζοντας το 76%. Νικητής των εκλογών αναδείχτηκε το κεντροαριστερό κόμμα,
PSOE, το οποίο κέρδισε συνολικά 123 έδρες στη βουλή ενώ υπολείπονται 53 ακόμη έδρες
για την πλειοψηφία του ισπανικού Κοινοβουλίου. Μεγάλη πτώση παρατηρήθηκε στο κόμμα
της αντιπολίτευσης, PP, το οποίο κέρδισε συνολικά 66 έδρες ενώ το 2016 είχε επέλθει πρώτο
με 137 έδρες. Αντιθέτως, το κεντρώο κόμμα Ciudadanos κατάφερε να φτάσει ιστορικά υψηλά,
κερδίζοντας 57 έδρες στη Βουλή, ενώ για πρώτη φορά εισέρχεται στο Κοινοβούλιο, με 24
έδρες, το ακροδεξιό κόμμα Vox. Τα καταλανικά αποσχιστικά κόμματα ERC και JxCat θα
αντιπροσωπευθούν με 15 και 7 έδρες αντίστοιχα, ενώ οι Βάσκοι εθνικιστές, PNV, θα έχουν 6
έδρες. Το κόμμα Unidas Podemos έχασε μεγάλο ποσοστό οπαδών, έχοντας συνολικά 42
έδρες. Τέλος, 4 έδρες κέρδισε το eh Bildu, δύο τα Coalición Canaria και Navara Suma
αντίστοιχα ενώ από μία έδρα πήραν τα Compromis και PRC.
Προκειμένου να εξασφαλίσει την πλειοψηφία της Βουλής, ο αρχηγός του PSOE, κ. Pedro
Sanchez, θα πρέπει, όπως και είχε πράξει την περσινή χρονιά, να συνεργαστεί με άλλα
κόμματα. Ο ίδιος πάντως προς το παρόν δηλώνει ότι θα κυβερνήσει μόνος του, δίνοντας
υπουργικές θέσεις μόνο στο PSOE. Από την άλλη πλευρά, ο Γενικός Γραμματέας των Unidas
Podemos, Pablo Iglesias, ο οποίος είναι ίσως η μόνη διαφυγή του Pedro Sanchez, έχει
δηλώσει ότι θα ζητήσει συγκυβέρνηση και δεν θα παρέχει απλά ψήφους και πολιτική πίεση
ως προς ορισμένους νόμους, όπως έκανε το προηγούμενο έτος. Μία επιπλέον εναλλακτική
θα ήταν η συνεργασία του PSOE με τους Ciudadanos, ο αρχηγός των τελευταίων όμως έχει
αναφέρει κατηγορηματικά ότι δεν θα συνεργαστεί σε καμία περίπτωση αφού, δεδομένης της
επιτυχίας τους στις εκλογές, αναμένεται να παίξει το ρόλο της αντιπολίτευσης, κρατώντας
σκληρή στάση έναντι του PSOE.
Παρόλα αυτά, η Ισπανική Συνομοσπονδία Επιχειρηματικών Οργανώσεων (CEOE) ανέφερε
ότι θα βοηθούσε την οικονομία της Ισπανίας μία συνεργασία μεταξύ των κεντρώων δυνάμεων,
δηλαδή του PSOE και των Ciudadanos. Ο πρόεδρος της συνομοσπονδίας, κ. Antonio
Garamendi, δήλωσε ότι οι ψηφοφόροι επέλεξαν κυρίως τις κεντρώες δυνάμεις έναντι των πιο
ακραίων, ενώ η συνομοσπονδία είναι πάντοτε υπέρ μίας κεντροδεξιάς ή κεντροαριστερής
κυβέρνησης. Παρόμοια άποψη έχουν, σύμφωνα με τον οικονομικό τύπο, και άλλοι αναλυτές
οι οποίοι θεωρούν τη συνεργασία των δύο αυτών κομμάτων ευπορότερη για την οικονομία.
Αντιθέτως, τα συνδικάτα προτιμάνε τη συνεργασία του PSOE με το Unidas Podemos και τα
υπόλοιπα αριστερά κόμματα.
Υπενθυμίζεται ότι οι εκλογές έγιναν λόγω της καταψήφισης του προϋπολογισμού που
κατατέθηκε στη Βουλή στις 13 Φεβρουαρίου τ.έ.. Σημαντική εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι ο
κ. Sanchez δεν αναμένεται να θέσει προς ψήφιση κάποιον προϋπολογισμό για το
τρέχον έτος, αφήνοντας την οικονομία της χώρας να λειτουργήσει σύμφωνα με τον
προϋπολογισμό του 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι δομές της χώρας καθώς και το
γραφειοκρατικό της σύστημα είναι τόσο ορθά διαμορφωμένες, ώστε η έλλειψη
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ψήφισης προϋπολογισμού δεν επιβαρύνει τη λειτουργία του κράτους σε μεγάλο
βαθμό. Επίσης, επιθυμεί να μειώσει τις κρατικές δαπάνες, καθώς στοχεύει να ελαττώσει το
έλλειμμα στο 2% του ΑΕΠ τ.έ. και 0% αυτού μέχρι το 2022, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με
το πρόγραμμα των Unidas Podemos. Οι προβλέψεις, ωστόσο, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
σύμφωνα με τις εαρινές εκτιμήσεις για την Ισπανία, θεωρώντας ότι η κατάσταση της χώρας
δεν θα αλλάξει, υπολογίζουν ότι το έλλειμμα θα είναι στο 2% το 2020. Παράλληλα, τα έσοδα
από φορολογία αναμένεται να αυξηθούν και, συγκεκριμένα, κατά 5% από τον ΦΠΑ και κατά
3,9% στο φόρο εισοδήματος. Τα συνολικά έσοδα μέσω φορολογίας θα φθάσουν τα 218,25
δις ευρώ, 4,6% περισσότερα από το 2018.
Στον αντίποδα, θα παρουσιαστεί αύξηση στις δαπάνες του κράτους και, συγκεκριμένα, οι
συντάξεις θα κοστίσουν περί τα 3,83 δις ευρώ τ.έ. ενώ, παράλληλα, επιπλέον κοινωνικά μέτρα,
όπως η πατρική άδεια και οι επιδοτήσεις ανέργων άνω των 50 ετών θα στοιχίσουν 252 και
349 εκ. ευρώ αντίστοιχα. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δαπάνες του κράτους, σύμφωνα με τα
ανωτέρω δεδομένα, αναμένεται ότι θα μειωθούν στο 41,1% για το 2019 και στο 40,7% στο
τέλος του 2022.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το PSOE και οι Unidas Podemos, σε περίπτωση που συνεργαστούν,
αναμένεται να εφαρμόσουν κατά τη θητεία τους ορισμένες από τις πολιτικές, τις οποίες
καταψήφισε η Βουλή στις 13 Φεβρουαρίου τ.έ.. Μία από αυτές είναι ο φόρος ψηφιακών
υπηρεσιών (γνωστός και ως φόρος Google), σύμφωνα με τον οποίο θα φορολογηθούν
μεγάλες εταιρείες υπηρεσιών στο διαδίκτυο, όπως λ.χ. η Google. Επιπλέον, είναι πιθανόν να
αυξηθεί ο φόρος φυσικών προσώπων, των οποίων το εισόδημα ξεπερνάει τα 130.000 ευρώ
ενώ θα εφαρμοστεί φορολογία για την ενίσχυση του περιβάλλοντος. Παράλληλα, θεωρείται
πιθανό να ανέβει και ο φόρος κληρονομιάς για κληρονομιές μεγαλύτερες των 10 εκ. ευρώ.
Οι μεγαλύτερες προκλήσεις για την καινούργια κυβέρνηση αφορούν τα μακροοικονομικά
μεγέθη της ισπανικής οικονομίας. Αναλυτικότερα, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να βρει τρόπους
να μειώσει την αυξημένη ανεργία, η οποία, παρόλη τη συνεχόμενη μείωσή της τα τελευταία
χρόνια, βρίσκεται στο 14,7% ενώ το 2020 αναμένεται να μειωθεί στο 12,2% ποσοστό
μικρότερο μεν, αλλά ακόμη υψηλό. Επίσης, το 45% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι,
γεγονός που δυσχεραίνει το έργο της Κυβέρνησης. Επιπροσθέτως, το δημόσιο χρέος της
χώρας βρίσκεται στο 97% του ΑΕΠ και η Κυβέρνηση οφείλει να το μειώσει μέσα στα επόμενα
τέσσερα χρόνια. Επιπλέον, η Ισπανία έχει ελαττώσει τις επενδύσεις σε Έρευνα και Ανάπτυξη
και βρίσκεται κάτω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, συνεπώς η κυβέρνηση θα πρέπει να
επαναφέρει τις επενδύσεις σε επίπεδα προ κρίσεως της οικονομίας. Τέλος, το δυσκολότερο
ίσως πρόβλημα είναι αυτό των συντάξεων το οποίο, σε περίπτωση αδράνειας, αναμένεται να
υπάρξει βαθιά κρίση στον ασφαλιστικό τομέα.
Εν κατακλείδι, ο σχηματισμός κυβέρνησης προβλέπεται να γίνει μετά τις 26 Μαΐου, οπότε και
θα διεξαχθούν οι ευρωεκλογές καθώς και οι τοπικές Κοινοτικές εκλογές της Ισπανίας. Ενώσεις,
φορείς και ιδρύματα επιχειρήσεων, ωστόσο, ζητάνε το σχηματισμό κυβέρνησης το
γρηγορότερο, προκειμένου να αποφευχθεί η πολιτική αστάθεια που υπάρχει επί σειρά ετών
στην Ισπανία, η οποία δυσχεραίνει την περαιτέρω οικονομική της ανάπτυξη.
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