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                                             Μαδρίτη, 04.02.2020  

                                           

Συνέντευξη της Ισπανίδας Αντιπροέδρου και Υπουργού Οικονομικών 

Υποθέσεων και Ψηφιακού Μετασχηματισμού Κας Νάντια Καλβίνιο, 2.02.2020. 

 

Η κα. Νάντια Καλβίνιο, τρίτη Αντιπρόεδρος και Υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων και 

Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ισπανίας, έδωσε συνέντευξη στην ευρείας κυκλοφορίας 

εφημερίδα «La Vanguardia», η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 Φεβρουαρίου τ.έ. και μίλησε για τα 

επίκαιρα ζητήματα της χώρας και τα σχεδιαζόμενα μέτρα της νέας Κυβέρνησης. 

Αρχικά, δήλωσε ότι προτεραιότητα αποτελεί η ολοκλήρωση και η έγκριση των κρατικών 

προϋπολογισμών το συντομότερο δυνατόν, καθώς η ισπανική Κυβέρνηση βρίσκεται στη 

διαδικασία προετοιμασίας του σχετικού νομοσχεδίου. Παράλληλα, η Κυβέρνηση εργάζεται  

εντατικά για τις διάφορες δημοσιονομικές πολιτικές, όπως η ολοκλήρωση των κανονιστικών 

σχεδίων για τους νέους φορολογικούς συντελεστές, ο ψηφιακός φόρος και ο φόρος για τις 

χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και ο διάλογος με τις Αυτόνομες Κοινότητες για τη 

συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης. Στόχο, επίσης, 

συνεχίζει να συνιστά η μείωση του δημοσίου ελλείμματος και του δημοσίου χρέους σε σύντομο 

χρονικό διάστημα, με παράλληλη προσήλωση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας. Στην ερώτηση για το αν το 2019 ήταν ένα «χαμένο» έτος για το 

έλλειμμα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, παραδέχτηκε ότι η πρόταση για τους 

προϋπολογισμούς του 2019 είχε έναν πιο φιλόδοξο στόχο μείωσης του ελλείμματος στο 2%, 

ωστόσο είναι σαφές ότι έγινε μία πολύ υπεύθυνη διαχείριση του προϋπολογισμού. 

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι φορολογικές υπηρεσίες έλαβαν 15.089 δις ευρώ το 2018 από την 

καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, ποσοστό μεγαλύτερο κατά 2% από το προηγούμενο έτος. 

Για το γεγονός ότι η αύξηση των συντάξεων και των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων έχει 

πρόσθετο κόστος 4,6 δις ευρώ, ενώ η αύξηση των φόρων, που δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, θα 

αυξήσει τα έσοδα κατά 5,7 δις ευρώ, δήλωσε ότι αυτά τα μέτρα είχαν ήδη ενταχθεί στο σχέδιο 

προϋπολογισμού που στάλθηκε στην Ε.Ε. και αποτελούν δέσμευση για την ανταπόκριση στους 

διεθνείς στόχους και στην αειφόρο ανάπτυξη.  

Επιπρόσθετα,  υποστήριξε ότι το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης  για το 

έλλειμμα και το δημόσιο χρέος δεν αντιστοιχεί στην οικονομική πραγματικότητα της Ισπανίας, 

αν και εξυπηρετεί και άλλες πιο σταθερές χώρες. Ακόμη, σχετικά με την Κυβέρνηση 

συνασπισμού που προέκυψε στην Ισπανία στις 7 Ιανουαρίου 2020, σχολίασε ότι είναι πρακτικά 

αδύνατο να υπάρχει πλήρη ομοιομορφία απόψεων, ωστόσο οι διεθνείς επενδυτές και οι θεσμοί 

αντιμετωπίζουν πολύ ευνοϊκά τη νέα Κυβέρνηση και εκτιμούν τη σταθερότητα της χώρας, ενώ 

άλλα κράτη έχουν πιο πολύπλοκους συνασπισμούς. 
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Σχετικά με την οικονομία και την απασχόληση, ανέφερε ότι η ισπανική οικονομία έχει ικανότητα 

αντίστασης και περισσότερο ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ τα  στοιχεία 

αντανακλούν ένα ρυθμό αύξησης της απασχόλησης κοντά στο 2%, ευθυγραμμιζόμενο με την 

αύξηση του ΑΕΠ. Επίσης, όχι μόνο έχουν δημιουργηθεί 970.000 θέσεις εργασίας μεταξύ 2018 

και 2019, αλλά και ο αριθμός των προσλήψεων αορίστου χρόνου έχει αυξηθεί με παράλληλη 

μείωση των προσωρινών συμβάσεων. Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές ανισορροπίες, καθώς 

το ποσοστό ανεργίας παραμένει πολύ υψηλό (14,1% σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της 

ισπανικής στατιστικής αρχής για το 2019) και οι εργαζόμενοι με προσωρινές συμβάσεις 

βρίσκονται σε αρνητική θέση. 

Ερωτώμενη για το αν θα πρέπει να εφαρμοστεί χαμηλότερος κατώτατος μισθός στους  

κάτοικους της Αυτόνομης Κοινότητας της Εστρεμαδούρα, λόγω των εκεί γεωγραφικών 

συνθηκών, απάντησε ότι στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης όλων των πολιτών 

και η εγγύηση των ίδιων δικαιωμάτων που διασφαλίζουν την εσωτερική αγορά. Επιπλέον, 

έκανε λόγο για την αποφασιστικότητα στην εκπλήρωση της βιωσιμότητας του συστήματος 

κοινωνικής ασφάλισης και της επανενεργοποίησης του Συμφώνου του Τολέδο για την 

εξασφάλιση των μεταρρυθμίσεων για τις συντάξεις. 

Ακόμη, στο ζήτημα του ψηφιακού μετασχηματισμού, τόνισε ότι η Ισπανία διαθέτει ένα σύνολο 

σημαντικών πόρων, όπως υποδομές, κορυφαίες εταιρίες και πολύ δυναμικές νέες επιχειρήσεις 

στη Βαρκελώνη και τη Μαδρίτη. Έκανε λόγο για την προώθηση πολύ μεγάλων ισπανικών 

ψηφιακών επιχειρηματικών προγραμμάτων, όπως το Digital Future Society, κλαδικών 

εκθέσεων, συνεδρίων και φόρουμ, όπως το Mobile World Congress, το οποίο ανέφερε ότι 

καθιστά τη Βαρκελώνη πρωτεύουσα των νέων τεχνολογιών.  

Τέλος, αξιοσημείωτη είναι και η πρόσφατη δήλωση της κας Kristalina Georgieva, Γενικής 

Διευθύντριας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για την ισπανική οικονομία. Συγκεκριμένα, 

σχολίασε θετικά την οικονομική πολιτική της νέας ισπανικής Κυβέρνησης και την αύξηση του 

κατώτατου μηνιαίου μισθού, ενώ προσοχή πρέπει να δοθεί στην άμβλυνση της ανισότητας και 

στη δίκαιη κατανομή των οφελών. Ταυτόχρονα, σημείωσε ότι η κα. Καλβίνιο φαίνεται 

αποφασισμένη να αναστρέψει την επιβράδυνση της ισπανικής οικονομίας. 
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