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Οι στόχοι της ισπανικής κυβέρνησης για το δημόσιο έλλειμμα της χώρας 

Η Ισπανίδα υπουργός Οικονομίας και Επιχειρήσεων, κα Nadia Calviño ανακοίνωσε ότι η 

κυβέρνηση σκοπεύει να αυξήσει τον στόχο του δημόσιου ελλείμματος στο 2,7% του ΑΕΠ 

για αυτό το έτος και στο 1,8% για το 2019. Οι στόχοι της προηγούμενης κυβέρνησης ήταν  

2,2% για το τρέχον έτος και 1,3% για το 2019. 

Η κα Calviño τόνισε ότι από τις αναλύσεις του νέου υπουργικού συμβουλίου προκύπτει ότι 

οι στόχοι της προηγούμενης κυβέρνησης, όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα, δεν ήταν 

ρεαλιστικοί. Επίσης, επεσήμανε ότι, προκειμένου η νέα κυβέρνηση να επιτύχει τους 

στόχους της προηγούμενης, θα έπρεπε να προβεί σε σημαντικές προσαρμογές, οι οποίες 

θα ήταν επιζήμιες για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Συγκεκριμένα, ο ρυθμός 

ανάπτυξης για το 2019 θα μπορούσε να υποχωρήσει μεταξύ τεσσάρων και πέντε 

δέκατων, κάτι που θα είχε άμεσο αντίκτυπο στον τομέα της απασχόλησης. Από την άλλη 

πλευρά, μέσω της αύξησης των στόχων για το δημόσιο έλλειμμα, θα μπορέσει να 

επιτευχθεί αύξηση των δαπανών, κατά περίπου 12.000 εκ. ευρώ, χωρίς η κυβέρνηση να 

αναγκαστεί να προσφύγει σε νέες πηγές εσόδων.  

Η Ισπανίδα υπουργός ανέφερε ότι είχε μία εξαιρετικά εποικοδομητική συνάντηση με τον 

αρμόδιο Επίτροπο Οικονομικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Pierre 

Moscovici, στην οποία τον ενημέρωσε για την αναπροσαρμογή των στόχων για το 

έλλειμμα, η οποία επιτρέπει τη διατήρηση των δεσμεύσεων για δημοσιονομική 

σταθερότητα και μπορεί να ανταποκριθεί στην ανάγκη δημιουργίας νέων θέσεων 

απασχόλησης στη χώρα.   

Η κυβέρνηση της Ισπανίας, η οποία έχει ως στόχο την παρουσίαση του προϋπολογισμού 

του 2019, το προσεχές φθινόπωρο, θα προχωρήσει στην προετοιμασία του ανώτατου 

ορίου δαπανών για το 2019 και έπειτα από διαβούλευση με το ισπανικό Συμβούλιο 

Δημοσιονομικής και Χρηματοοικονομικής Πολιτικής, θα προετοιμάσει τους 

προϋπολογισμούς για το επόμενο έτος.  

Τέλος, η κα Καλβίνο διαβεβαίωσε ότι η προσπάθεια για τη διαρθρωτική μείωση του 

δημοσιονομικού ελλείμματος θα τροποποιηθεί, από το 0,65% του ΑΕΠ που εκτιμάται στο 

πρόγραμμα σταθερότητας, στο 0,4% του ΑΕΠ, γεγονός που συνεπάγεται προσαρμογή 

4,470 εκ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι πριν την αλλαγή της ισπανικής κυβέρνησης, διεθνείς 

οργανισμοί, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), καθώς και η Τράπεζα της Ισπανίας και η Ανεξάρτητη Αρχή 

Φορολογικής Ευθύνης (AIReF), θεωρούσαν απίθανο να επιτύχει η Ισπανία τους στόχους 

για το δημόσιο έλλειμμα.  


