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Κύρια σημεία των οικονομικών προγραμμάτων των κομμάτων στην Ισπανία, 
στην τρέχουσα προεκλογική εκστρατεία 

 
Δέκα ημέρες πριν από τις εθνικές εκλογές της Ισπανίας, το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις 

δημοσκοπήσεις, είναι αμφίβολο, αφού μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού είναι αναποφάσιστο 

σχετικά με την επιλογή της ψήφου του στις 28 Απριλίου τ.έ. Τα πολιτικά κόμματα συνεχίζουν 

να παρουσιάζουν προγράμματα για την ανάπτυξη της χώρας ενώ ένα από τα κυριότερα 

σημεία της οικονομικής πολιτικής, στο οποίο φαίνεται να συγκλίνουν όλα, είναι η μείωση της 

αστικοποίησης και η ενίσχυση των κινήτρων για μετακόμιση στην ύπαιθρο. Αυτή είναι και η 

πρώτη φορά στα χρονικά που οι προεκλογικές εκστρατείες επικεντρώνονται στο συγκεκριμένο 

πρόβλημα, αφού πριν από μερικές εβδομάδες, στις 31 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στη 

Μαδρίτη μεγάλη διαμαρτυρία (80 περίπου οργανισμών) για την ερήμωση της ισπανικής 

υπαίθρου. 

 Όλα τα κόμματα προσανατολίζονται προς δύο κατευθύνσεις για την εξάλειψη του ανωτέρω 

προ-βλήματος, οι οποίες αφορούν φορολογικά κίνητρα καθώς και την ενίσχυση της 

ψηφιοποίησης και των υποδομών των αγροτικών περιοχών. Το κυβερνόν κόμμα PSOE έχει 

υποσχεθεί μείωση του φορολογικού και διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων, προκειμένου 

να προσελκύσει περισσότερες εταιρείες και να δημιουργήσει περισσότερες θέσεις εργασίας 

στην ύπαιθρο. Παρόμοια μέτρα έχει υποσχεθεί και η αντιπολίτευση, το κόμμα PP, η οποία έχει 

δεσμευτεί να μειώσει τους φόρους στην πώληση γης καθώς και στον πληθυσμό, ο οποίος 

διαμένει σε περιοχές με λίγους κατοίκους ή όπου ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί δραστικά. Το 

κόμμα Unidas Podemos έχει ανακοινώσει ότι θα μειώσει στο μισό το φόρο επί της ακίνητης 

περιουσίας ενώ το κόμμα Ciudadanos έχει υποσχεθεί ότι θα μειώσει κατά 60% τον 

εισοδηματικό φόρο στις εν λόγω περιοχές.  

Επιπλέον, τα κόμματα έχουν συμπεριλάβει και τη βελτίωση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, 

με την υπόσχεση οι περιοχές της υπαίθρου να έχουν πρόσβαση σε ταχύτητες έως και 

100Mbps καθώς και στη βελτίωση των ταχυτήτων στην κινητή τηλεφωνία. Όσον αφορά τις 

υποδομές, κύριο σημείο αποτελεί η περαιτέρω αναβάθμιση των μεταφορών. Συγκεκριμένα, 

τα κόμματα PP και Unidas Podemos επικεντρώνονται στη βελτίωση των σιδηρόδρομων αλλά 

και των αυτοκινητόδρομων, προκειμένου οι πολίτες να έχουν καλύτερη πρόσβαση στα αστικά 

κέντρα, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής. Για τους τελευταίους, τα συχνά δρομολόγια 

αποτελούν επίσης σπουδαίο παράγοντα αφού, μέσω αυτών, οι πολίτες της υπαίθρου 

μπορούν να έχουν πρόσβαση και στα κέντρα υγείας, τα σχολεία κοκε. Το PSOE 

συμπεριλαμβάνει στην προεκλογική του ατζέντα τη δημιουργία κέντρων υγείας και σχολείων 

σε χωριά. Τέλος, στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η μετατροπή των ταχυδρομείων (Correos) σε 

έναν οργανισμό που θα παρέχει γενικότερες υπηρεσίες, όπως τραπεζικές, κάτι το οποίο έχει 

ήδη ξεκινήσει να εφαρμόζει η Κυβέρνηση εν μέρει.  

Όσον αφορά το κρίσιμο σημείο του κατώτατου μισθού, τα κόμματα PSOE και Podemos, σε 

περίπτωση που εκλεγούν, θα αυξήσουν περαιτέρω τον κατώτατο μισθό από τα 900 ευρώ 

(μέτρο στην εφαρμογή του οποίου προχώρησαν ήδη από την 1.1.2019), στα 1.200 ευρώ 

μηνιαίως. 
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Σημειώνεται, ότι η οικονομία της Ισπανίας συνεχίζει να βελτιώνεται, ενώ τα τελευταία έτη έχει 

ρυθμούς ανάπτυξης μεγαλύτερους από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ανεργία συνεχίζει να 

μειώνεται, ωστόσο βρίσκεται στο 15,3%, ποσοστό που εξακολουθεί να είναι υψηλό, γεγονός 

που κάνει τους πολιτικούς αρχηγούς να αποφεύγουν την αναφορά σε αυτήν. Παράλληλα, οι 

οικονομικές αλλαγές πιθανόν δεν θα τροποποιηθούν δραματικά, ανεξαρτήτως της 

κυβερνήσεως ή του κυβερνητικού συνασπισμού που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές. 

Αντίθετα, τα κόμματα διαφοροποιούνται ως προς την κοινωνική τους πολιτική καθώς και 

σχετικά με το ζήτημα του δημοψηφίσματος της ανεξαρτητοποίησης της Καταλονίας.         
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