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Η νέα πρόταση της ισπανικής κυβέρνησης για τον τρέχοντα προϋπολογισμό
Παρουσιάστηκαν την Τρίτη, 27 Μαρτίου τ.έ., οι νέες ρυθμίσεις που αφορούν τον
ισπανικό προϋπολογισμό του 2018 από το Υπουργικό Συμβούλιο. Παρά το γεγονός ότι
το κείμενο δεν έχει ακόμα τη στήριξη του ισπανικού κοινοβουλίου, εντούτοις κέρδισε την
υποστήριξη του κόμματος των Ciudadanos. Το νέο πρόγραμμα του προϋπολογισμού
περιέχει μέτρα που θα αυξήσουν τις δημόσιες δαπάνες, όπως η αύξηση των κατώτατων
συντάξεων, η μισθολογική αύξηση των δημοσίων υπαλλήλων και οι φορολογικές
μειώσεις, μετά και την επιτυχία της κυβέρνησης να εκπληρώσει τους στόχους του
ελλείμματος για το 2017 που είχαν τεθεί από τις κοινοτικές αρχές.
Ειδικότερα, τα μέτρα που προτείνει η κεντρική κυβέρνηση αφορούν, πρώτον, την
αύξηση από 0,25% σε 2% των κατώτατων συντάξεων και των συντάξεων χηρείας. Με
αυτό το μέτρο, οι συντάξεις από 1.000 έως και 1.200 ευρώ μηνιαίως θα επωφεληθούν
από μείωση φόρου της τάξεως των 30 έως και 50 ευρώ, ενώ αντίστοιχα, οι συντάξεις
από 600 έως και 1.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα επιστροφής φόρου. Οι ενέργειες
αυτές θα ωφελήσουν έως και 7,2 εκ. συνταξιούχους. Επιπλέον, εξετάζεται η πληρωμή
του φόρου εισοδήματος στα εισοδήματα που δεν υπερβαίνουν τις 14.000 ευρώ σε
ετήσια βάση και τη μείωση φόρου της τάξεως των 300 ευρώ για όσους κερδίζουν
λιγότερα από 17.000 ευρώ ετησίως.
Άλλο μέτρο, στο οποίο συμφώνησαν η ισπανική κυβέρνηση και οι Ciudadanos, είναι η
διάθεση 500 εκ. ευρώ για τη μισθολογική εξισορρόπηση των αστυνομικών και των
μελών της αστικής φρουράς (guardia civil) της χώρας στο ύψος των μισθών των mossos
(το πολιτικό σώμα ασφαλείας της περιφέρειας της Καταλονίας), μέσο το οποίο μπορεί να
επιτευχθεί σε βάθος τριών μηνών. Η συμφωνία, παράλληλα, προτείνει την αύξηση από
τέσσερις σε πέντε μήνες της άδειας πατρότητας και την παροχή οικονομικής βοήθειας
της τάξεως των 1.000 ευρώ ετησίως για τους εργαζομένους με τέκνο έως και 3 ετών.
Τέλος, η συμφωνία προβλέπει την παροχή 430 ευρώ μηνιαίως στους νέους που
εργάζονται και σπουδάζουν ταυτόχρονα.
Βεβαίως, σημειώνεται ότι η συμφωνία με τους Ciudadanos, οι οποίοι αριθμούν 32
βουλευτές στο ισπανικό κοινοβούλιο, δεν είναι ικανοποιητική, προκειμένου να εγκριθεί ο
νέος προϋπολογισμός. Η κυβέρνηση του Συντηρητικού κόμματος επιθυμεί να κερδίσει
και τη στήριξη του εθνικιστικού κόμματος της Χώρας των Βάσκων PNV, κάτι το οποίο
φαντάζει, εντούτοις, δύσκολο, αν ληφθεί υπόψη η άρνησή τους για διαπραγμάτευση του
προϋπολογισμού, όσο είναι σε ισχύ το άρθρο 155 του Ισπανικού Συντάγματος για την
πρόθεση απόσχισης της Καταλονίας. Την Τρίτη, 3 Απριλίου, θα ξεκινήσει η
κοινοβουλευτική συνεδρίαση προκειμένου να συζητηθεί επίσημα η πρόταση της
κυβέρνησης για το σχεδιασμό του τρέχοντος προϋπολογισμού.
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