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Η πορεία των νέων δημοσιονομικών στόχων της ισπανικής κυβέρνησης 

 

Η άρνηση του Λαϊκού Κόμματος της Ισπανίας να υποστηρίξει τους νέους στόχους της 

ισπανικής κυβέρνησης για το δημόσιο έλλειμμα, ενδέχεται να επηρεάσει τον 

προϋπολογισμό του 2019. Η Ισπανίδα  υπουργός Οικονομικών, κα Μαρία Μοντέρο, 

σημείωσε ότι, εάν δεν υποστηριχθούν οι νέοι στόχοι για το δημόσιο έλλειμμα, ο 

προϋπολογισμός του 2019 θα πρέπει να περιλαμβάνει μικρή προσαρμογή των 

φορολογικών εσόδων.  

Η κα Μοντέρο στις δηλώσεις της ανέφερε ότι, προκειμένου η ανάκαμψη να ωφελήσει τις 

ισπανικές οικογένειες, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότεροι πόροι, κάτι που μπορεί να 

επιτευχθεί με τους νέους στόχους σχετικά με το έλλειμμα. Όμως, αν αυτοί οι νέοι στόχοι 

απορριφθούν, θα γίνει επαναφορά στους στόχους της προηγούμενης κυβέρνησης που 

ήταν πολύ πιο περιοριστικοί. Σημειώνεται ότι ο νέος στόχος για το δημόσιο έλλειμμα είναι 

για όλες τις διοικήσεις στο 1,8% του ΑΕΠ για το 2019, στο 1,1% για το 2020 και στο 0,4% 

για το 2021.  

Η μη επίτευξη έγκρισης των νέων στόχων και η ανάκτηση των στόχων της προηγούμενης 

κυβέρνησης θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην κεντρική διοίκηση του κράτους που θα 

ανέρχονταν στα περίπου 100 εκ. ευρώ.  Ωστόσο, μεγαλύτερες επιπτώσεις θα μπορούσαν 

να παρατηρηθούν στις Αυτόνομες Κοινότητες, στις οποίες η κυβέρνηση σκοπεύει να 

χορηγήσει για δαπάνες ποσό ύψους 2.500 εκ. ευρώ, το επόμενο έτος, έχοντας εξομαλύνει 

τις απαιτήσεις για το έλλειμμα.  

Από την κυβέρνηση εκτιμάται ότι από την αναμενόμενη αύξηση του ελλείμματος για το 

2019, από το 1,3% στο 1,8%, το 0,2% αναμένεται να απορροφηθεί από τις Αυτόνομες 

Κοινότητες.  Επίσης, 0,2% προορίζεται για το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο 

θα μπορούσε να λάβει 2.500 εκ. ευρώ για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανισορροπία 

που παρουσιάζουν οι συντάξεις.  

Η άρνηση του Λαϊκού Κόμματος για τη νέα πορεία του δημοσιονομικού ελλείμματος θα 

μπορούσε να οφείλεται στην αντίθεσή του με την αύξηση των φόρων που αναμένεται να 

απαιτηθεί με την χαλάρωση των απαιτήσεων σε σχέση με τους προηγούμενους στόχους. 

Ωστόσο, η ισπανική κυβέρνηση, ακόμη και με την υποστήριξη του Λαϊκού Κόμματος, δεν 

θα μπορούσε να τροποποιήσει τους στόχους για το έλλειμμα, τους οποίους έχει κάνει 

γνωστούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τη συνεργασία άλλων κομμάτων, καθώς 

διαθέτει μικρό αριθμό βουλευτών.  


