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   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
                   Μαδρίτη, 5 Ιουνίου 2018 

                  

   

Οι προκλήσεις για τη νέα κυβέρνηση της Ισπανίας στον οικονομικό και 

κοινωνικό τομέα 

 

Μετά την υπερψήφιση της πρότασης μομφής κατά του πρώην πρωθυπουργού κ. 

Μαριάνο Ραχόι, νέος πρωθυπουργός της χώρας ορκίστηκε ο κ. Πέδρο Σάντσεθ, 

αρχηγός του Σοσιαλιστικού Κόμματος. Ο κ. Σάντσεθ δεσμεύτηκε να τηρήσει τον 

προϋπολογισμό του 2018, που ψηφίστηκε μόλις τον Μάιο τ.έ., ενώ επέμεινε στην 

πρόθεσή του να παρουσιάσει εγκαίρως τον προϋπολογισμό για το 2019. Επίσης, 

διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα εκπληρώσει το στόχο του δημοσίου ελλείμματος.  

Σε αυτό το πλαίσιο της δημοσιονομικής λιτότητας, δεν θα είναι εύκολο για τη νέα 

κυβέρνηση να πραγματοποιήσει ορισμένα κοινωνικά μέτρα που επιδιώκει, για τα οποία 

θα πρέπει να αυξήσει τις δημόσιες δαπάνες, χωρίς όμως να παραβιάσει τις δεσμεύσεις 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το Σοσιαλιστικό κόμμα διαθέτει μόνο 84 βουλευτές, 

οπότε χρειάζεται τη στήριξη και άλλων κομμάτων, ώστε να ψηφιστούν όσα μέτρα 

σκοπεύει να καταθέσει στο ισπανικό κοινοβούλιο.   

Αρχικά, όσον αφορά τον τομέα των συντάξεων, οι Σοσιαλιστές τα τελευταία χρόνια 

στρέφονταν κατά των πολιτικών λιτότητας της κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος και των 

μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό. Αν και το Λαϊκό Κόμμα και το Κόμμα των Βάσκων 

Εθνικιστών συμφώνησαν στην αναστολή της μεταρρύθμισης του 2013 και την αύξηση 

των συντάξεων κατά 1,6% το 2018 και το 2019, οι Σοσιαλιστές δεν φάνηκαν να είναι 

ευχαριστημένοι με αυτή την εξέλιξη και υποστηρίζουν ότι θα πραγματοποιηθεί νέα 

μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, σύμφωνα με τον προηγούμενο 

πληθωρισμό, για να διασφαλίσουν με αυτό τον τρόπο ότι δεν θα χάσουν ποτέ την 

αγοραστική τους δύναμη.  

Σχετικά με την αγορά εργασίας και, συγκεκριμένα, όσον αφορά τη μεταρρύθμιση για το 

εργατικό δυναμικό, όλα δείχνουν ότι η νέα κυβέρνηση δεν θα προχωρήσει στην πλήρη 

κατάργηση όσων εγκρίθηκαν το 2012, αν και τα συνδικάτα πρόκειται να ασκήσουν 

πιέσεις. Επιπλέον, η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πρόκληση της 

κάλυψης της ελάχιστης αύξησης των μισθών στα 850 ευρώ, σε δεκατέσσερις πληρωμές, 

που συμφωνήθηκε από την απερχόμενη κυβέρνηση με τους εργοδότες και τα συνδικάτα. 

Ακόμη, ίσως προσπαθήσει να μεσολαβήσει μεταξύ εργοδοτών και συνδικάτων, 
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προκειμένου να υπογραφεί μία συμφωνία που θα συνεπάγεται την αύξηση των μισθών 

για να διατηρηθεί η εγχώρια ζήτηση.  

Όσον αφορά τους φόρους, η νέα κυβέρνηση στράφηκε εναντίον των τελευταίων 

δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων της απερχόμενης κυβέρνησης. Ωστόσο, προκειμένου 

να αυξήσει τις κοινωνικές δαπάνες θα πρέπει να αυξήσει και τα δημόσια έσοδα. Για αυτό 

πιθανόν θα χρειαστεί η δημιουργία νέων φόρων που θα μπορούσαν να επιβληθούν στις 

τράπεζες και τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Αυτοί οι φόροι θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του ελλείμματος των 18.000 εκ. ευρώ που 

υφίστανται στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης.  

Τέλος  στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής, ο κ. Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι ένας από 

τους κυριότερους στόχους της νέας κυβέρνησης θα είναι η ψήφιση νόμου για ίσες 

αμοιβές ανδρών και γυναικών.  Επίσης, στην ατζέντα της νέα κυβέρνησης θα 

μπορούσαν να είναι οι  αυξήσεις των δαπανών για τη βελτίωση του επιδόματος των 

ανέργων, ιδιαίτερα των μεγαλύτερων ηλικιακά ενώ ήδη σχεδιάζει την επανασύσταση του 

Υπουργείου Ισότητας.  

 


