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   Μαδρίτη, 20 Απριλίου 2018 

                                                                                       ΑΠ Φ 3090/ ΑΣ 350  

 

Παρουσίαση βασικών στοιχείων ισπανικού κρατικού προϋπολογισμού 2018 

 

Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομικών, κ. Cristóbal Montoro παρουσίασε στις 3 Απριλίου 

τ.έ. στο ισπανικό κοινοβούλιο το σχέδιο του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού για το 

2018, το οποίο περιλαμβάνει κυρίως βελτιώσεις στις χαμηλότερες συντάξεις καθώς και 

στις συντάξεις χηρείας, μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για δραστηριότητες με πολιτιστικό 

περιεχόμενο από 21% έως 10% και έκπτωση της τάξεως του 0, 7% στους εταιρικούς 

φόρους για να δοθεί η δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης στον επιχειρησιακό τομέα. 

Αυτό είναι το βασικό περιεχόμενο του γενικού Προϋπολογισμού του κράτους για το 

2018, για τον οποίο, ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει ακόμη την απαιτούμενη υποστήριξη 

από το κοινοβούλιο.  

Συγκεκριμένα, το σχέδιο του προϋπολογισμού περιλαμβάνει αυξήσεις κατά 0,25 % με 

0,5% μόνο για τις χαμηλότερες συντάξεις με σταδιακή κλιμάκωση, ανάλογα με το ποσό 

της συνταξιοδότησης. Λ.χ. αν η σύνταξη είναι 700 ευρώ το μήνα ή λιγότερο, η αύξηση θα 

είναι 1,5% ενώ αν είναι μεταξύ 700 και 860 ευρώ, η αύξηση θα παραμείνει στο 1%.  

Επιπλέον, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα που επισημαίνεται στο σχέδιο είναι η αύξηση του 

μισθού των δημόσιων υπαλλήλων και των κυβερνητικών εκπροσώπων. Σύμφωνα με 

τους υπάρχουσες προβλέψεις, ένας από τους θεμελιώδεις στόχους του σχεδίου του 

προϋπολογισμού είναι να ανταμειφθούν οι δημόσιοι υπάλληλοι για τις προσπάθειες που 

καταβλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό θα πραγματωθεί με τη μορφή 

μισθολογικής αύξησης 1,75% για τους δημοσίους υπαλλήλους ενώ  οι βουλευτικός  

μισθός θα αυξηθεί κάπως λιγότερο, κατά 1,5%. 

Όσον αφορά το έλλειμμα που κλονίζει την κοινωνική ασφάλιση, το 2018 το χάσμα 

μεταξύ εσόδων και εξόδων θα συνεχίσει να είναι ογκώδες και  η κυβέρνηση, 

παραμένοντας σταθερή στην επιθυμία της να αφήσει το ταμείο αποταμιεύσεων με 

μηδενικά έσοδα, επιφυλάσσεται ότι θα καταφύγει σε δανεισμό, ώστε να μπορέσει να 

συμπληρώσει το έλλειμμα. Το δάνειο αυτή τη φορά θα είναι έτι υψηλότερο, σχεδόν 50% 

περισσότερο από το περσινό έτος.  

Από την άλλη πλευρά, το ισπανικό Σοσιαλιστικό Εργατικό κόμμα (PSOE) υποστηρίζει ότι 

η οικονομική κατάσταση στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, λόγω του ελλείμματος 

του ποσού των 15.500 εκ, δύναται να τακτοποιηθεί μέσω εισπρακτικών μέτρων. 

Υπολογίζουν ότι με τη δημιουργία απασχόλησης με υψηλότερους μισθούς από τους 

σημερινούς, θα είναι εφικτή σημαντική αύξηση της εισπράξεως των κοινωνικών 

εισφορών (περίπου 4.650 εκ. ευρώ), και ο αριθμός αυτός θα σήμαινε την επίλυση του 

30% αυτού του μέσου ελλείμματος.  
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Πέραν των ανωτέρω, η κυβέρνηση σκοπεύει να επενδύσει 8,487 εκ. ευρώ σε έργα 

υποδομής, 12% περισσότερο από ό, τι το προηγούμενο έτος. Το πρόγραμμα 

επενδύσεων σε έργα υποδομών περιλαμβάνει τόσο τις εργασίες των Υπουργείων όσο 

και των διαφόρων κρατικών οντοτήτων και επιχειρήσεων (Adif, Aena, Enaire, Puertos 

del Estado και Seittsa). Να σημειωθεί ότι η αυτόνομη κοινότητα της Ανδαλουσίας, της 

Μαδρίτης και της Καταλονίας κατείχαν τα περισσότερα επενδυτικά κέρδη στο χώρο των 

κατασκευαστικών έργων το προηγούμενο τετράμηνο. 

Αν και οι κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση είναι ελάχιστες καθώς αυτός ο τομέας  

εμπίπτει στις Αυτόνομες Κοινότητες, η κυβέρνηση αυξάνει τις δαπάνες υποτροφιών κατά 

50 εκ. ευρώ, λόγω της αύξησης της ζήτησης των υφιστάμενων υποτροφιών και της 

δημιουργίας επιχορηγήσεων για τους σπουδαστές με αριστεία. 

Σημειώνεται ότι ο πρόεδρος του σοσιαλιστικού κόμματος, κ. Pedro Sánchez συμφώνησε 

με την ιδιαίτερη νύξη που έκανε η κυβέρνηση σχετικά με την εκπαίδευση και τις 

επενδύσεις και  δήλωσε ότι στον προϋπολογισμό οι δυο σημαντικές οικονομικές 

πολιτικές πρέπει να αφορούν ακριβώς αυτούς τους δύο τομείς. Όσον αφορά την 

υλοποίησή τους, το PSOE στοχεύει στην αύξηση του προϋπολογισμού της εκπαίδευσης 

κατά 35% για την καλύτερη προετοιμασία των υποτροφιών. Με αυτό τον τρόπο, θα 

μπορούσε να παράσχει υποτροφίες σε περίπου 300.000 φοιτητές. Επίσης, δεσμεύεται 

να δημιουργήσει 106.000 νέες θέσεις για παιδιά ηλικίας από 0 έως 3 ετών σε κρατικούς 

παιδικούς σταθμούς. Όσον αφορά το επενδυτικό κομμάτι, οι σοσιαλιστές θεωρούν ότι 

πρέπει να συνεισφέρουν στις δαπάνες για την «Ένταση Δαπανών Έρευνας και 

Ανάπτυξης», ένα από τα μεγαλύτερα θύματα των περικοπών, μέχρι να φθάσει η Ισπανία 

το επίπεδο των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών. 

Σχετικά με τον ΦΠΑ στον κινηματογράφο, το σχέδιο προβλέπει μείωσή του από 21% σε 

10%. Μετά από τέσσερα χρόνια περικοπών και αυξήσεων του ΦΠΑ, ο τομέας γνώρισε 

άνοδο κατά 4,4% από 803 εκ. το 2017 σε 838 εκ. ευρώ το 2018. 

Ο προϋπολογισμός για την καταπολέμηση της μάστιγας της σεξιστικής βίας αυξάνεται 

έντονα σε ποσοστό 24% για να φτάσει τα 40 εκ. Ωστόσο, απέχει πολύ από τα 200 εκ. 

ευρώ που συμφωνήθηκαν από τα κόμματα για το πρώτο κύμα μέτρων για την εφαρμογή 

του κρατικού συμφώνου κατά του ρατσισμού λόγω φύλου.  

Στην άλλη πλευρά, το PSOE, όσον αφορά τα κοινωνικά ζητήματα, προτείνει ένα σχέδιο 

για την καταπολέμηση της φτώχειας, την ανάκτηση βοήθειας για ανέργους, ηλικίας άνω 

των 52 ετών, καθώς και τη διάθεση στην αγορά 52.000 κατοικιών προς ενοικίαση για 

νέους. 

Όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες το ποσό θα φτάσει στα  8.453 εκ. ευρώ, με  

ποσοστό 10,7% υψηλότερο από τον προϋπολογισμό του 2017.  
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Για δεύτερη συνεχή χρονιά, η "υποστήριξη" της βασιλικής οικογένειας αυξάνει ελαφρώς. 

Αυτό το έτος θα είναι 0,9%, έως 8 εκ. ευρώ. 

Τέλος, ο κ. Montoro έδωσε μεγάλη βαρύτητα στην ιδέα της μείωσης του ελλείμματος και 

του δημόσιου χρέους, εκμεταλλευόμενος την οικονομική ανάπτυξη που επικρατεί στην 

Ισπανία. Προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος θα είναι 97,6% του ΑΕΠ το 2018 και 95,4% 

του ΑΕΠ το 2019. 

 


