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   ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ                                               
  ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ 
                  Μαδρίτη, 2 Ιουλίου 2018 

                 

 

Η έγκριση του ανώτατου ορίου δαπανών ως βασικό σημείο για τον σχεδιασμό 

του κρατικού προϋπολογισμού της Ισπανίας για το επόμενο έτος 

 

Η νέα ισπανική κυβέρνηση του κ. Πέδρο Σάντσεθ μετά την ψήφιση του  

Προϋπολογισμού για το 2018 από το Κογκρέσο στις 28 Ιουνίου τ.έ., ξεκινά τον 

ουσιαστικό σχεδιασμό της οικονομικής της ατζέντας. Το πρώτο ζήτημα που θα πρέπει 

να διευθετηθεί είναι η έγκριση του ανώτατου ορίου δαπανών για το 2019, στο οποίο θα 

βασιστεί και η σχεδίαση του Προϋπολογισμού για το 2019. Συνήθως, αυτή η διαδικασία 

ολοκληρώνεται έως τις 30 Ιουνίου κάθε έτους, όμως αυτή τη χρονιά η πρόταση μομφής 

που κατατέθηκε στο Ισπανικό Κοινοβούλιο στα τέλη του προηγούμενου Μαΐου και η 

αλλαγή της κυβέρνησης, προκάλεσαν αυτή την καθυστέρηση.  

 

Οι επίσημες πηγές αναφέρουν ότι ο Ιούλιος θα αποτελέσει το βασικό μήνα για την 

ουσιαστική ανάληψη του οικονομικού ελέγχου της χώρας από τη νέα κυβέρνηση. Έως τα 

τέλη Ιουλίου 2018, αναμένεται να εγκριθεί το νέο ανώτατο όριο για τον Προϋπολογισμό 

του 2019, το οποίο οριοθετεί τα περιθώρια δράσης των προϋπολογισμών και 

περιλαμβάνει το όριο των δημόσιων δαπανών και επιτρέπει στις κρατικές διοικήσεις να 

διασφαλίζουν τη σταθερότητα των λογαριασμών της χώρας. Αυτό το όριο, το 2017 

αυξήθηκε κατά 1,3%, στα 119.834 εκ. ευρώ.  

Σε ένα πρώτο στάδιο, το ισπανικό Υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει το ανώτατο όριο 

δαπανών μαζί με τις Αυτόνομες Κοινότητες στο Συμβούλιο Οικονομικής και 

Δημοσιονομικής Πολιτικής. Θα ακολουθήσει η έγκρισή του από το Υπουργικό Συμβούλιο 

και η παρουσίασή του στο κοινοβούλιο, το οποίο αφού το επεξεργαστεί, θα το 

προωθήσει στη Γερουσία, στην οποία το αντιπολιτευτικό Λαϊκό Κόμμα διαθέτει την 

απόλυτη πλειοψηφία και ενδεχομένως θα μπορούσε να προκαλέσει προβλήματα στην 

τελική έγκρισή του. 

Ωστόσο, το Υπουργείο Οικονομικών θεωρεί ότι η Γερουσία μπορεί να επηρεάσει μόνο 

τους στόχους σχετικά με το δημοσιονομικό έλλειμμα και ο σχεδιασμός του ανώτατου 

ορίου δαπανών είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Αφού ολοκληρωθεί η 

διαδικασία και στη Γερουσία, ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Ένωση 
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και θα επαναληφθεί η συνεδρίαση στο Συμβούλιο Οικονομικής και  Δημοσιονομικής 

Πολιτικής, ώστε να συζητηθούν οι πιθανοί μεμονωμένοι στόχοι κάθε περιφέρειας.  

Η νέα κυβέρνηση υποστηρίζει ότι στόχος της είναι η παρουσίαση της πρότασής της για 

τους προϋπολογισμούς του 2019 τον επόμενο Σεπτέμβριο. Όμως, ο μικρός 

κοινοβουλευτικός  αριθμός που διαθέτει πιθανότατα θα οδηγήσει σε μία σειρά 

συζητήσεων και διαπραγματεύσεων με άλλα κόμματα, ώστε να μπορέσει να ψηφιστεί το 

νομοσχέδιο από το ισπανικό κοινοβούλιο. Αυτή η διαδικασία θα μπορούσε να επιφέρει 

κάποια καθυστέρηση στον αρχικό υπολογισμό της κυβέρνησης.   

 


