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Η έλλειψη εμπιστοσύνης των ειδικών για τις μεταρρυθμίσεις της ενδεχόμενης  

νέας ισπανικής κυβέρνησης 

 

 Η περίοδος αβεβαιότητας που επικρατεί μετά τις εκλογές της 10ης Νοεμβρίου, λόγω του μη 

σχηματισμού κυβέρνησης, έχει προκαλέσει πληθώρα αντιδράσεων από τον επιχειρηματικό 

κόσμο καθώς και για τη συνεργασία των κομμάτων PSOE και Unidas Podemos και τον επικείμενο 

οικονομικό αντίκτυπο στη χώρα. Ειδικότερα, οι τέσσερις ειδικοί του χώρου που συμμετείχαν στο 

Foro Futuro στις 14 Νοεμβρίου 2019, το οποίο είναι παρατηρητήριο των οικονομικών τάσεων και 

διοργανώνεται από την ισπανική τράπεζα Santander και την έγκυρη οικονομική εφημερίδα 

CincoDías της Εl País, τόνισαν διάφορα ζητήματα που άπτονται των εξελίξεων στην οικονομία 

και στον τομέα της εργασίας, ιδίως μετά την ανακοίνωση του συνασπισμού PSOE – Unidas 

Podemos. 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματά τους, η Ισπανία χρειάζεται σημαντικές βελτιώσεις σε νομοθετικό, 

εκπαιδευτικό και πολιτιστικό επίπεδο για να προσαρμοστεί στις αλλαγές στο εργασιακό 

περιβάλλον, για τις οποίες, ωστόσο, εκφράζονται μεγάλες αμφιβολίες σχετικά με το ερώτημα αν 

η μελλοντική κυβέρνηση μπορεί να αναλάβει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. O κ. Juan Francisco 

Jimeno, καθηγητής του MIT και ερευνητής της Τράπεζας της Ισπανίας, δήλωσε ότι δεν πιστεύει 

ότι η νέα κυβέρνηση θα υιοθετήσει τα απαιτούμενα μέτρα για τον τομέα της εργασίας και των 

συντάξεων. Παράλληλα, ο κ. Cunef Santiago Carbó, καθηγητής οικονομικών επιστημών, 

εξέφρασε την απαισιοδοξία του για την πορεία της νέας κυβέρνησης και τις λύσεις που θα 

προτείνει και υπογράμμισε την ανάγκη ανάπτυξης νέων σχεδίων, όπως η ενιαία σύμβαση ή το 

αυστριακό σύστημα συνταξιοδότησης.  

Στο ίδιο μήκος κλίματος, ο κ. Fernando Fernández, καθηγητής οικονομίας στο IE Buisness School 

και ο κ. Francisco Pérez, διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Οικονομικών Ερευνών της 

Βαλένθια, έκαναν λόγο για τη δυσκολία προσαρμογής του πολιτικού προγράμματος της νέας 

κυβέρνησης στις νέες ανάγκες του εργασιακού περιβάλλοντος. Ακόμη, σύμφωνα με πρόσφατα 

δημοσιεύματα, ένα από τα μέτρα των δύο κομμάτων είναι η αύξηση των κοινωνικών δαπανών 

κατά 23 δις ευρώ, ενώ το Podemos στοχεύει στην επιβολή έως και τριών διαφορετικών  φόρων 

στις τράπεζες, γεγονός που ανησυχεί ιδιαίτερα τους επενδυτές. 
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