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Καταψήφιση των κρατικών προϋπολογισμών για το 2019 από το Ισπανικό
Κοινοβούλιο.
Σήμερα το μεσημέρι, το Κοινοβούλιο της Ισπανίας απέρριψε τους γενικούς προϋπολογισμούς
που κατέθεσε το κυβερνόν κόμμα PSOE για το 2019, ενώ αναμένεται ο Πρωθυπουργός της
χώρας, κ. Pedro Sánchez, να αναγγείλει άμεσα εθνικές εκλογές. Υπενθυμίζεται, ότι στην Ισπανία
ο προϋπολογισμός του 2018 είχε καθυστερήσει να κατατεθεί λόγω πολιτικών εξελίξεων, με
αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί η ψήφισή του από το Κογκρέσο στις 28 Ιουνίου του περασμένου
έτους.
Η απόρριψη αυτή ήταν αναμενόμενη, δεδομένου ότι τα δύο αποσχιστικά καταλανικά κόμματα
(ERC και PDeCAT), στων οποίων την υποστήριξη ήλπιζε η Κυβέρνηση, καταψήφισαν τελικά τον
προϋπολογισμό, αφού ο Πρωθυπουργός της χώρας αρνήθηκε να θέσει σε συζήτηση τυχόν
δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κοινότητα της
Καταλονίας θα δίδονταν 2,2 δις ευρώ, 900 εκ. περισσότερα από ότι το 2018. Εκτός από τα δύο
αυτά κόμματα, καταψήφισαν τον προϋπολογισμό και τα δύο κόμματα PP και Ciudadanos καθώς
και τα κόμματα Foro Asturias και Coalición Canaria, τα οποία θεωρούσαν ότι ο προτεινόμενος
προϋπολογισμός δεν χορηγούσε αρκετά κονδύλια στις Κοινότητες της Αστούριας και των
Καναρίων Νήσων αντίστοιχα. Υπέρ του προϋπολογισμού ψήφισαν το κυβερνόν κόμμα (PSOE),
τα κόμματα Podemos και το Compromís της Βαλένθια καθώς και το PNV (Partido Nacionalista
Vasco). Συνολικά, ο προϋπολογισμός απορρίφθηκε με 191 ψήφους να δίδονται υπέρ των
τροπολογιών, 156 κατά αυτών και μία αποχή.
Οι δαπάνες του κατατεθέντος προϋπολογισμού για το τ.έ. ήταν προσαυξημένες κατά 5%,
φθάνοντας ιστορικά υψηλά από το 2010. Συγκεκριμένα, θα έφταναν τα 472,66 δις ευρώ ενώ οι
μη χρηματοοικονομικές δαπάνες που αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δημόσιες επενδύσεις,
ανέρχονταν σε 345,35 δις ευρώ, ποσοστό που αντιπροσώπευε αύξηση 5,3% σε σχέση με το
2018. Η Κυβέρνηση υποστήριζε ότι, παρά την αύξηση των δαπανών, θα επιτύγχαναν το στόχο
του ελλείμματος, ο οποίος είχε τεθεί σε 1,8% καθώς και μείωση του δημόσιου χρέους στο 95,4%
του ΑΕΠ από 96,9% που ήταν το 2018.
Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Κυβέρνηση είχε αναγγείλει αύξηση του φορολογικού
συντελεστή αλλά σε συγκεκριμένες κατηγορίες, ώστε να διασφαλίζεται, όπως υποστήριζε, η
μεσαία τάξη, οι εργαζόμενοι, οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σύμφωνα
με δημόσιες δηλώσεις, το 99,6% των φορολογούμενων δεν θα επηρεάζονταν από αυτή την
αλλαγή, ενώ μόνο το 0,7% των επιχειρήσεων θα φορολογούνταν με συντελεστή 15%.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη
Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.
Ο κ. Pedro Sánchez αναμένεται να αναγγείλει την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου την ημερομηνία
των εκλογών, η οποία πιθανολογείται ως η 28η Απριλίου 2019.
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