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Ψήφιση πορτογαλικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2019.
Ο πορτογαλικός Προϋπολογισμός 2019 ψηφίστηκε στις 30 Νοεμβρίου τ.ε., μετά από
ένα μήνα κοινοβουλευτικών διαβουλεύσεων και 4 ημέρες ψηφοφοριών κατά άρθρο, χωρίς
να ματαβληθεί σημαντικά η ισορροπία μεταξύ εσόδων και εξόδων, που προέβλεπε το
Σχέδιο, που κατέθεσε η Κυβέρνηση.
Προβλέπεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2%, ελαφρώς μειωμένο από το 2,3% του
τρέχοντος έτους και κατά 0,1 μονάδα λιγότερο από την πρόβλεψη των Βρυξελών τον
περασμένο Απρίλιο. Όσον αφορά στο ύψος των δαπανών εμφανίζεται μειωμένο κατά 14%
σε σχέση με το 2018, που σημαίνει ότι, η Πορτογαλία προγραμματίζει να δανειστεί 14,6 δισ.
ευρώ, το επόμενο έτος.
Ειδικότερα ψηφίσθηκαν 8 μετρά, που δεν είχαν αρχικώς περιληφθεί στο Σχέδιο
Προϋπολογισμού :
-Συμπερίληψη νέου κλιμακίου φορολόγησης όσον αφορά στον φόρο Ακινήτων για
μεγάλες περιουσίες άνω των 2 εκ. ευρώ με την οποία τροποποιείται ο συντελεστής
φορολογίας από 1% σε 1,5%.
-Μείωση του ΦΠΑ για τα θεάματα από 13% σε 6% με τη συμπερίληψη στην μείωση
και των ταυρομαχιών. Το θέμα των ταυρομαχιών αποτέλεσε σημείο έντονης αντιπαράθεσης
επί αρκετές ημέρες μεταξύ Κυβέρνησης, που πρότεινε τη διατήρηση του ΦΠΑ στη
συγκεκριμένη περίπτωση και των λοιπών κομμάτων.
-Η εξάλειψη της ποινής για τη πρόωρη συνταξιοδότηση των εργαζομένων, που έχουν
συμπληρώσει 40 χρόνια προϋπηρεσίας και 60ό έτος ηλικίας επεκτείνεται και στους
υπαλλήλους του δημοσίου.
-Κατάργηση της ειδικής εισφοράς επιχειρήσεων και συμπερίληψη μέρους της σε
άλλους φόρους.
-Προώθηση της εκστρατείας ενημέρωσης για εμβολιασμούς.
-Μείωση του υποχρεωτικού αριθμού μαθητών ανά τάξη μέχρι και τη 1η Λυκείου από
το σχολικό έτος 2019/20 προκειμένου βελτιωθεί το διδακτικό έργο στη πρωτοβάθμια και
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
-Μείωση των διδάκτρων στα πανεπιστήμια, για τους σπουδαστές που δεν
λαμβάνουν υποτροφίες, ώστε να μην υπερβαίνουν τα 850 ευρώ / έτος.
-Κίνητρα για την αγορά ηλεκτρικών ποδηλάτων με επιχορήγηση του κράτους.
Στη τελική του ομιλία πριν τη ψηφοφορία ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι,
πρόκειται για ένα Προϋπολογισμό, που εγγυάται τη συνέχεια των πολιτικών, που είχαν
θετικά αποτελέσματα στην οικονομία, προβλέπει φορολογική ελάφρυνση το 2019, μειώνει
κατά 6% το τιμολόγιο του ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τη τιμή των εισητηρίων στις
δημόσιες συγκοινωνίες. Επίσης τόνισε ότι, ο Προϋπολογισμός ήταν το αποτέλεσμα μίας
κυβερνητικής λύσης, που δημιούργησε σταθερότητα, ανάπτυξη, απασχόληση και

μεγαλύτερη ισότητα διατηρώντας τη δημοσιονομική ισορροπία, το οποίο συνέβαλε στην
ανάκτηση της διεθνούς αξιοπιστίας της χώρας.
Από τη πλευρά της, σύσσωμη η Αντιπολίτευση κατηγόρησε τη Κυβέρνηση και τους
αριστερούς κοινοβουλευτικούς της εταίρους ότι, επιδίδονται σε μια παραπλανητική
παροχολογία ενόψει των εκλογών του ερχόμενου έτους. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος
του PSD σε ιδιαίτερα σκληρούς τόνους υπογράμμισε ότι, η Κυβέρνηση στηρίζεται σε μη
αληθή στοιχεία όταν προβλέπει έλλειμμα 0,1% ενώ η ΕΕ προβλέπει 0,5%, το οποίο θα
κοστίσει στη χώρα 590 εκ. Ευρώ. Σε ανάλογο τόνο η Αρχηγός του CDS κατηγόρησε τη
Κυβέρνηση ότι «υποκύπτει στην ενωμένη Αριστερά».
Υπενθυμίζεται ότι, στις 22.11 η Ε. Επιτροπή έκρινε ότι, ο πορτογαλικός
Προυπολογισμός 2019 ενέχει τον κίνδυνο μη συμμόρφωσης προς το Σύμφωνο
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και προειδοποίησε για το ενδεχόμενο να ζητηθεί η λήψη
κατάλληλων μέτρων για τη διόρθωση των προβλημάτων. Επίσης η Επιτροπή προέβλεψε
επιβράδυνση της ανάπτυξης της π/Οικονομίας σε μεγαλύτερο βαθμό επισημαίνοντας ότι, η
υψηλή αναλογία Δημοσίου Χρέους προς ΑΕΠ (126%) καθιστά την οικονομία ευάλωτη σε
οιαδήποτε εξωτερική αστάθεια. Προέτρεψε στην διατήρηση και εφαρμογή μια συνετούς
δημοσιονομικής πολιτικής και χωρίς μεγάλη αύξηση δαπανών προκειμένου να αντιμετωπίσει
τυχόν ανισορροπίες όπως περιγράφεται στην πρόσφατη Έκθεση Μεταπρογραμματικής
Πορείας της Πορτογαλικής Οικονομίας.
Με το Προϋπολογισμό του 2019 επιδιώκεται εξισορρόπηση ανάμεσα στις
διεκδικήσεις διάφορων κοινωνικών ομάδων- αυξήσεις και κοινωνικές παροχές - ενόψει και
των βουλευτικών εκλογών 2019, και στην τήρηση των δεσμεύσεων έναντι των ευρωπαίων
εταίρων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκούΨ 6μήνου αλλά και της μεταπρογραμματικής
παρακολούθησης της οικονομίας.
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