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       Μαδρίτη, 20 Ιανουαρίου 2020 

   

 

Τα προσεχή οικονομικά μέτρα της Κυβέρνησης της Ισπανίας 

 

 

Μετά την αύξηση των συντάξεων κατά 0,9%, η ισπανική Κυβέρνηση προχωρά στην υιοθέτηση 

περισσότερων μέτρων που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την οικονομία της χώρας. 

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης έχει ετοιμάσει την 

εφαρμογή Οδηγιών της Ε.Ε. και σειράς μέτρων στους τομείς της ασφάλισης, των 

συνταξιοδοτικών προγραμμάτων και των αγορών, τα οποία αναμένεται να ψηφισθούν την Τρίτη, 

21 Ιανουαρίου τ.ε. 

Μεταξύ αυτών, σημαντική είναι η ευρωπαϊκή Οδηγία για την ανακατανομή των ασφαλίσεων, η 

οποία θα έπρεπε να έχει ήδη ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία από τον Ιούλιο του 2018, 

λόγω όμως της κοινοβουλευτικής αστάθειας δεν κατέστη δυνατό, οπότε θα δοθεί προτεραιότητα 

στην ψήφισή της. Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε την Ισπανία, τον 

Μάρτιο του προηγούμενου έτους, ότι θα την παραπέμψει στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω της 

καθυστέρησης ενσωμάτωσης της Οδηγίας, ενώ είναι η μόνη χώρα που ακόμη δεν το έχει πράξει. 

Η Οδηγία αποσκοπεί στην ελάχιστη εναρμόνιση για τον συντονισμό των εθνικών διατάξεων των 

κ-μ της Ε.Ε.. Παράλληλα, στόχο αποτελεί η προστασία των καταναλωτών και η ίση μεταχείριση 

των ασφαλιστικών φορέων.  

Μία ακόμη Οδηγία που δεν έχει εφαρμοστεί, σχετίζεται με τις δραστηριότητες και την εποπτεία 

των εταιρικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων, η ενσωμάτωση της οποίας έχει επίσης υπερβεί 

την προθεσμία στις 13 Ιανουαρίου του 2019. Τέλος, η τρίτη Οδηγία που θα τεθεί υπό ψήφιση, 

αφορά την ενθάρρυνση της μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και καθορίζει 

προϋποθέσεις για την άσκηση ορισμένων δικαιωμάτων των μετόχων που κατέχουν δικαίωμα 

ψήφου σε γενικές συνελεύσεις εταιριών. 

Ταυτόχρονα, σε διαδικασία διαπραγμάτευσης βρίσκεται η αύξηση των μισθών των δημοσίων 

υπαλλήλων κατά 2% καθώς και ο καθορισμός του κατώτατου μισθού. Η εφαρμογή του πρώτου, 

αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων εβδομάδων, αλλά η αύξηση του κατώτατου 

μισθού θα αργήσει να εφαρμοστεί, δεδομένου ότι αρχικά η Κυβέρνηση θα διαβουλευτεί με τις 

ενώσεις εργαζομένων και επιχειρηματιών, καθώς το προηγούμενο έτος προέβη σε αύξηση του 

κατώτατου μισθού κατά 22%. Η ενδεχόμενη αύξηση φέτος αναμένεται μεταξύ 3% (927 ευρώ 

μηνιαίως) και 5,5% (950 ευρώ το μήνα).  
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Τέλος, το Υπουργείο Οικονομικών έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες σύνταξης των κρατικών 

Προϋπολογισμών τ.έ.. Η Υπουργός Οικονομικών, κα. María Jesús Montero, θα συγκαλέσει 

σύντομα το Συμβούλιο Δημοσιονομικής και Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, προκειμένου να 

παρουσιάσει τους νέους στόχους για το χρέος και τους Προϋπολογισμούς στις Κοινότητες. 

Σημειώνεται ότι στις 19 Ιανουαρίου, η ηγεσία στα υπουργεία οικονομικών των τοπικών 

κυβερνήσεων της Μαδρίτης, της Γαλικίας, της Ανδαλουσίας, της Μούρθια, της Καστίλλη-Λεόν 

και Θέουτα, συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα της χώρας, προκειμένου να αποφασίσουν για 

κοινή γραμμή εναντίωσης στους Προϋπολογισμούς που θα κατατεθούν.  

Τονίζεται βέβαια, ότι αρχικά, η Ισπανία θα πρέπει να λάβει την έγκριση από τις ευρωπαϊκές αρχές 

για τη δυνατότητα αύξησης του ποσοστού του ελλείμματος της χώρας, κάτι που σύμφωνα 

τουλάχιστον με την ισπανική Κυβέρνηση, αναμένεται να γίνει δεκτό, δεδομένου ότι το ισπανικό 

κράτος συνεχίζει να μειώνει το δημόσιο χρέος του.   
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