
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 
 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915645932, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr,  

 

 
 

           
   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
                   Μαδρίτη, 4 Ιουνίου 2018 

                  

   

Η οικονομική σταθερότητα και οι επιχειρήσεις αποτελούν καθοριστικούς 

παράγοντες για τη νέα κυβέρνηση της Ισπανίας 

 

Ο νέος πρωθυπουργός της Ισπανίας, κ. Πέδρο Σάντσεθ μετά την πρόσφατη 

υπερψήφιση της πρότασης μομφής κατά του τέως Π/Θ κ. Μαριάνο Ραχόι, στην πρόταση 

που κατέθεσε με τίτλο σταθερότητα, έθεσε τέσσερις βασικούς άξονες στο πρόγραμμα 

της νέας κυβέρνησης: την καταπολέμηση της διαφθοράς και την προώθηση της 

δημοκρατικής αναγέννησης, την έναρξη του διαλόγου με τη νέα κυβέρνηση της 

Καταλονίας για την επιδίωξη της θεσμικής ομαλότητας,  την ανάπτυξη της κοινωνικής 

ατζέντας και την πρόοδο στις περιβαλλοντικές πολιτικές. Επισημαίνεται ότι αυτοί οι 

άξονες θα υποστηριχθούν στον προϋπολογισμό που προετοίμασε και ψήφισε η 

απερχόμενη κυβέρνηση.   

Ωστόσο, σύμφωνα με έγκυρους εδώ οικονομικούς αναλυτές, για την εδραίωση της 

οικονομικής ανάπτυξης θα πρέπει όντως να υπάρξει αυτή η πολιτική, θεσμική, 

οικονομική, κοινωνική και νομοθετική σταθερότητα. Διαφορετικά θα διαταρασσόταν η 

ευαίσθητη, έτσι και αλλιώς, αξιοπιστία των επενδυτών και αυτό θα μπορούσε να έχει 

εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες.  Άλλωστε, ο επιχειρηματικός κόσμος ήδη προειδοποιεί 

ότι η ισπανική οικονομία, παρά τους καλούς ρυθμούς ανάπτυξης που παρουσιάζει και τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας, διατρέχει προφανείς κινδύνους, όπως το υψηλό χρέος. 

Αυτή η συνθήκη θα αναγκάσει τη νέα κυβέρνηση να διατηρήσει τους στόχους της 

δημοσιονομικής λιτότητας και τον περιορισμό των δαπανών.  

Επίσης, θα πρέπει να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να ενισχυθεί η 

ανάπτυξη. Ενδεχόμενες αλλαγές σε όσες ήδη πραγματοποιούνται σε κρίσιμους τομείς, 

όπως η εργασία, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Επιπλέον, η τήρηση των 

μεταρρυθμίσεων θα βοηθήσει στην αποφυγή κατάχρησης χρόνου ή αναστολής ήδη 

υπαρχουσών συμφωνιών.  

Τέλος, ο εκσυγχρονισμός της οικονομίας και η βελτίωση της παραγωγικότητας και της 

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αποτελεί σταθερά σημαντικό στόχο εδώ, ώστε η 

Ισπανία να μην χάσει τη θέση της ως μίας από τις μεγαλύτερες οικονομίες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης.   


