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Μαδρίτη, 04.10.2018  

 

Η ισπανική οικονομία χρειάζεται περισσότερες μεταρρυθμίσεις για να 

συνεχίσει να αναπτύσσεται 

 

Η τελευταία έκθεση σχετικά με την ισπανική οικονομία που συνέταξε το Διεθνές Νομισματικό 

Ταμείο (ΔΝΤ), περιλαμβάνει επαίνους για την ανάκαμψη της δραστηριότητας της χώρας τα 

τελευταία χρόνια και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που την διευκόλυναν, ωστόσο και μία 

σαφή προειδοποίηση σχετικά με τους κινδύνους που πρόκειται να υπάρξουν καθώς και την 

ανάγκη να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στο παραγωγικό μοντέλο, προτού επέλθει 

επιβράδυνση της ανάπτυξης.  

 

Παρότι οι προβλέψεις του ΔΝΤ για την αύξηση του ΑΕΠ, σε σχέση με τις προβλέψεις της 

κυβέρνησης, μειώνονται κατά ένα δέκατο, γεγονός που εξηγείται κυρίως από την αύξηση των 

εξωτερικών κινδύνων και την αρχική εξασθένιση της εγχώριας ζήτησης, η τελευταία έκθεση 

υπογραμμίζει ότι η Ισπανία εξακολουθεί να αναπτύσσεται με ρυθμό μεγαλύτερο από το μέσο 

όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά προειδοποιεί επίσης ότι ήδη υπολείπεται 

από την κορυφή του κύκλου ανάπτυξής της και για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο να 

αναλάβει νέες πρωτοβουλίες. 

Οι αδυναμίες και τα θέματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, επισημάνθηκαν στην έκθεση. 

Μεταξύ αυτών βρίσκονται το ογκώδες εξωτερικό χρέος, τόσο το δημόσιο όσο και το ιδιωτικό, 

μία ολοκληρωμένη και βιώσιμη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος που δεν θα 

περιορίζεται σε διορθώσεις, η αποσταθεροποίηση του συστήματος με μεμονωμένα μέτρα, η 

αύξηση των οφελών στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, μία αποτελεσματική δημοσιονομική 

πολιτική που θα αυξάνει τα έσοδα και θα τη χρησιμοποιεί για να μειώσει το δημόσιο έλλειμμα, 

να εξομαλύνει τις ανισότητες και να δημιουργήσει φορολογική προστασία για το μέλλον και 

μία επιτυχημένη μεταρρύθμιση για την αγορά εργασίας. 

Από την έκθεση προκύπτουν ορισμένες προειδοποιήσεις για την Ισπανία καθώς υπάρχει η 

απώλεια έλξης του εξωτερικού τομέα, που τροφοδοτείται από τον εμπορικό προστατευτισμό 

και την αύξηση του πετρελαίου, την πτώση της τουριστικής ευημερίας από την ανάκτηση 

άλλων ανταγωνιστικών προορισμών και το αυξανόμενο βάρος της χρηματοδότησης των 

συνταξιοδοτικών δαπανών.  

Η ανάλυση της αγοράς εργασίας δεν είναι εφησυχαστική, όχι μόνο λόγω της επίμονης 

δυαδικότητας των συμβάσεων, αλλά λόγω του μη βιώσιμου ποσοστού ανεργίας των νέων 

που συνεχίζει να βρίσκεται στην κορυφή της Ευρώπης και θέτει υπό αμφισβήτηση το μέλλον 

μίας ολόκληρης γενιάς. Το μήνυμα του ΔΝΤ είναι σαφές, η Ισπανία πρέπει να αποδεχτεί ότι η 

χώρα εισέρχεται σε φάση μείωσης της ταχύτητας ανάπτυξής της και θα αρχίσει να 
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αντιμετωπίζει διάφορους κινδύνους. Για το λόγο αυτό, χρειάζεται διαρθρωτικές 

μεταρρυθμίσεις που θα καταστήσουν την απόδοσή της πιο ευέλικτη και θα της επιτρέψουν να 

είναι ανταγωνιστική. 

 


