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                                                                                                          Μαδρίτη, 14 Οκτωβρίου 2019 

 

Η υπηρεσιακή Κυβέρνηση της Ισπανίας εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση 5,5 

δις ευρώ στις Αυτόνομες Κοινότητες και τους Δήμους της χώρας 

 

 

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η υπηρεσιακή Κυβέρνηση της Ισπανίας ενέκρινε, μέσω 

νομοθετικού διατάγματος, την πρόσθετη χρηματοδότηση 5,5 δις ευρώ στις Κοινότητες και τους 

Δήμους της Ισπανίας. Σημειώνεται ότι οι Κοινότητες και οι Δήμοι λαμβάνουν χρηματοδότηση από 

το Ισπανικό κράτος, όμως για το τρέχον έτος, εξαιτίας της έλλειψης Κυβερνήσεως και Κρατικών 

Προϋπολογισμών, η επιπλέον χρηματοδότηση που αντιστοιχούσε στο τ.έ., δεν ήταν εφικτό να 

εγκριθεί με αποτέλεσμα να καθυστερεί σημαντικά, δημιουργώντας προβλήματα στις λειτουργίες 

τους, καθώς οι χρηματοδοτήσεις αυτές καλύπτουν τις δαπάνες και τις πληρωμές των 

εργαζομένων. Οι Αυτόνομες Κοινότητες που εξαιρούνται από το σύστημα των πληρωμών είναι η 

Ναβάρα και η Χώρα των Βάσκων, καθώς οι τελευταίες έχουν δική τους φορολογική αρχή.  

Συγκεκριμένα, εξαιτίας της έλλειψης ψήφισης νέων Προϋπολογισμών για το 2019, οι ισχύοντες 

κρατικοί Προϋπολογισμοί είναι οι ψηφισμένοι για το 2018. Επομένως, η χρηματοδότηση των 

Κοινοτήτων ρυθμίστηκε σύμφωνα με αυτούς, με την προβλεπόμενη προσαύξηση του πληθυσμού, 

ήτοι 95,98 δις ευρώ προσαυξημένα κατά 2,13 δις ευρώ. Αν και το αρμόδιο Υπουργείο 

Οικονομικών στόχευε στην καταβολή της επιπλέον βοήθειας, η Γενική Εισαγγελία αποφάσισε, 

τον περασμένο Αύγουστο, ότι η υπηρεσιακή Κυβέρνηση δεν έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει 

πρόσθετη χρηματοδότηση, για να μην παρεμποδίσει αποφάσεις της προηγούμενης 

Κυβερνήσεως. 

Με την προκήρυξη όμως των εκλογών στις 10 Νοεμβρίου 2019, η έγκριση της χρηματοδότησης 

έγινε εφικτή ακόμη και από την υπηρεσιακή Κυβέρνηση. Όπως υποστηρίζει το Υπουργείο 

Οικονομικών, οι επικείμενες εκλογές απελευθερώνουν τη χρηματοδότηση, καθώς δεν θα υπάρξει 

νέα Ηγεσία, η οποία θα βλάπτει κάποια προηγούμενη έως και το τέλος του έτους. Η αντιπολίτευση, 

ωστόσο, συγκεκριμένα οι Κοινότητες που κυβερνώνται από την αξιωματική αντιπολίτευση του 

Partido Popular, αναφέρουν ότι η εν λόγω απελευθέρωση υποθάλπει εκλογικούς σκοπούς.   

Τελικά, η Κυβέρνηση ενέκρινε την Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, την χρηματοδότηση 4,68 δις ευρώ 

στις Κοινότητες και 821,87 εκ. ευρώ στους Δήμους της Ισπανίας. Η Καταλονία λαμβάνει τη 

μεγαλύτερη συνδρομή, συνολικού ποσού 875,33 εκ. ευρώ που ισοδυναμεί με το 18,7% του 

συνόλου, ακολουθούμενη από την Ανδαλουσία, η οποία δέχεται συνολικά 831,98 εκ. ευρώ. Στην 

Κοινότητα της Μαδρίτης αντιστοιχεί το 14,5% του συνόλου με 679,25 εκ. ευρώ, ενώ η Κοινότητα 

της Βαλένθια χρηματοδοτείται με 460,43 εκ. ευρώ. Συνολικά, με αυτήν την πρόσθετη 

χρηματοδότηση, οι Κοινότητες της Ισπανίας έλαβαν 102,8 δις ευρώ, 7,1% περισσότερο από το 

2018 ενώ επιπλέον, αποτελεί την υψηλότερη χρηματοδότηση των Κοινοτήτων στην ιστορία της 
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Ισπανίας. Αντίστοιχα, οι Περιφέρειες έλαβαν συνολικά 18,87 δις ευρώ, 4,6% περισσότερα από 

ότι το προηγούμενο έτος.  

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ισπανίας που η υπηρεσιακή Κυβέρνηση, δίχως νέο 

προϋπολογισμό, εγκρίνει πρόσθετη χρηματοδότηση, γεγονός το οποίο, όπως υποστηρίζει το 

Υπουργείο Οικονομικών, χρήζει περαιτέρω εξέτασης, προκειμένου να υπάρξουν αλλαγές στο 

υπάρχον σύστημα.   
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