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Οι οικονομικές προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η Αυτόνομη Κοινότητα 

της Ανδαλουσίας 

 

Η νέα Κυβέρνηση της Ανδαλουσίας καλείται να αντιμετωπίσει δύσκολες οικονομικές προκλήσεις. 

Η συγκεκριμένη Αυτόνομη Κοινότητα σημειώνει ένα από τα χειρότερα στατιστικά σε ανεργία, 

φτώχια και ΑΕΠ, η λύση των οποίων απαιτεί χρόνο και ριζικές αλλαγές. Οι κυριότερες 

οικονομικές προκλήσεις για τη νέα τοπική Κυβέρνηση (σημαντική νίκη του Λαϊκού Κόμματος, 

PP/Partido Popular), που μόλις εξελέγη στις περιφερειακές εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν στις 

19.06.2022, σύμφωνα με οικονομικές αναλύσεις, που είδαν το φως της δημοσιότητας αμέσως 

μετά τις εκλογές, είναι οι ακόλουθες: 

Η οικονομική ανάπτυξη. Το 2020, η πανδημία μείωσε το ΑΕΠ της Κοινότητας κατά 10%, ενώ το 

2021 η ανάπτυξη υπήρξε μικρότερη του 5%. Με αυτόν τον ρυθμό, δεδομένου ότι οι προβλέψεις, 

για το τ.έ., αναφέρουν ανάπτυξη 4,4%, η επιστροφή στα επίπεδα, προ πανδημίας, αναμένεται 

το 2023, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τουρισμό. 

Πέραν του τουρισμού, σημαντική είναι η συμβολή του αγροτικού τομέα. Αυτοί οι δύο τομείς της 

οικονομίας, όμως, δημιουργούν σημαντικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας, καθώς, πέραν της 

μεγάλης ανεργίας, παρατηρούνται και πολύ υψηλά επίπεδα περιοδικότητας και συμβολαίων 

ορισμένου χρόνου. Η ανεργία φθάνει το 19,4% με δύο περιοχές, του Κάντιθ και της Μάλαγα, να 

σημειώνουν ποσοστά υψηλότερα του 20%.  

Η ανεργία και η ανισότητα δημιουργούν περαιτέρω προβλήματα, όπως τον υψηλό αριθμό 

ατόμων στο όριο της φτώχειας. Υπολογίζεται ότι, από το μέγεθος των 600.000 κατοίκων της 

Κοινότητας, που θεωρούνταν ότι ζούσαν σε «σοβαρό αποκλεισμό», το 2018, το 2021 έφθασαν 

του 1.100.000 πολίτες. Σημειώνεται ότι ο συνολικός πληθυσμός της Ανδαλουσίας 

ανέρχεται στα 8,4 εκατομμύρια. Μάλιστα, σε κατάσταση «μέτριου αποκλεισμού», εκτιμάται ότι 

συναντάται ένας στους τέσσερις πολίτες.   

Παράλληλα, δύσκολο θα είναι το έργο του σχεδιασμού των δαπανών του προϋπολογισμού της 

Κοινότητας, ο οποίος, για το 2022, φθάνει τα 2,26 δις ευρώ, όντας ο υψηλότερος μεταξύ των 

Αυτόνομων Κοινοτήτων. Ωστόσο, τα κεφάλαια, που λαμβάνει από τα ευρωπαϊκά κονδύλια Next 

Generation EU, εκτιμώνται ότι δεν κινούνται σε αντίστοιχα επίπεδα, αλλά βρίσκονται πολύ 

χαμηλά. 

Δεδομένων των ανωτέρω, είναι λογικό ότι ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων είναι 

χαμηλός. Επομένως, η οικονομική ανάπτυξη και η καινοτομία μεταμορφώνονται σε ακόμα πιο 

δύσκολες προκλήσεις. Αντίθετα, ωστόσο, παρατηρείται ότι υπάρχει μεγαλύτερο ποσοστό σε 

ελεύθερους επαγγελματίες. 
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Επίσης, πρόκληση αποτελεί η αυξημένη ανισότητα, που παρατηρείται σε ορισμένες περιοχές 

της Κοινότητας, οι οποίες μοιάζουν εγκαταλειμμένες από το κράτος και την Κοινότητα, γεγονός 

που δυσκολεύει περαιτέρω τις ίσες ευκαιρίες και την καταπολέμηση της φτώχειας.   

Τέλος, μπορεί το προηγούμενο έτος το ποσό, που προορίστηκε στην υγεία να έφθασε το 

ιστορικό υψηλό των 12,27 δις ευρώ, η Κοινότητα όμως απέχει πολύ από την ουσιώδη 

υγειονομική κάλυψη των 8,4 εκ. κατοίκων, αφού είναι η δεύτερη, από το τέλος Κοινότητα στην 

Ισπανία μεταξύ των 17 της χώρας, που επενδύει στην υγεία ανά κάτοικο. 
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