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Η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει εκτελέσει τις προβλεπόμενες επενδύσεις 

βάσει των Προϋπολογισμών 2018 στις Αυτόνομες Κοινότητες της χώρας 

 

Η ισπανική κυβέρνηση, βάσει των προϋπολογισμών για το 2018, είχε προγραμματίσει για το 

τρέχον έτος επενδύσεις, ύψους περί 15 δις ευρώ στις Αυτόνομες Κοινότητες της χώρας, είτε 

μέσω υπουργείων, είτε αυτόνομων φορέων, είτε φορέων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Η 

έκθεση του πρώτου εξαμήνου, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών της 

χώρας, δείχνει ότι το επίπεδο εκτέλεσης αυτών των επενδύσεων κατά την προαναφερθείσα 

περίοδο έχει καθυστερήσει. Συγκεκριμένα, έχουν εκταμιευθεί 3,516 δις ευρώ, 

αντιπροσωπεύοντας το 24,1% του συνόλου των επενδύσεων (14,57 δις ευρώ) για ολόκληρο 

το έτος.  

 

Αναφορικά με τις κοινότητες, τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι το επίπεδο εκτέλεσης στην 

Καταλονία είναι αργό, όπως τόνισε επανειλημμένα η καταλανική κυβέρνηση, για να 

δικαιολογήσει την ένταση που υπάρχει με την κεντρική διοίκηση, αν και υπάρχουν αυτονομίες 

που βρίσκονται σε χειρότερη κατάσταση. Στη συγκεκριμένη περίπτωση της Καταλονίας, οι 

επενδύσεις που πραγματοποίησε η Κεντρική Διοίκηση ανέρχονται σε 1,312 δις ευρώ, από τα 

οποία τα 186 αντιστοιχούν στα υπουργεία, δηλαδή 25,8 εκ. ευρώ, στις αυτόνομες υπηρεσίες, 

τα 2,1 εκ. ευρώ για τις οντότητες του δημόσιου διοικητικού τομέα και το υπόλοιπο για τις 

κρατικές επιχειρήσεις. 

Τα στατιστικά στοιχεία ακόμη δείχνουν ότι έως τις 30 Ιουνίου 2018, η Καταλονία έλαβε 319 εκ. 

ευρώ, δηλαδή το 24,3% του συνόλου. Από τα 1,312 δις που πρέπει να λάβει η συγκεκριμένη 

Αυτόνομη Κοινότητα, ένα μεγάλο μέρος αντιστοιχεί στο Υπουργείο Ανάπτυξης (175 εκ. 

ευρώ), εκ των οποίων μόνο 34,2 εκ. έχουν δοθεί και αντιπροσωπεύουν το 19,5% του 

συνόλου του παρεχόμενου ποσού. 

Σε πιο δύσκολη θέση από αυτή της Καταλονίας, βρίσκεται η Ανδαλουσία. Συγκεκριμένα, η 

Αυτόνομη Κοινότητα έχει αναθέσει επενδύσεις για ποσό μεγαλύτερο των 1,379 δις ευρώ και 

κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους είχε λάβει μόνο το 19% του συνολικού ποσού, που 

αντιστοιχεί σε 257 εκ. ευρώ. 

Σχεδόν το ήμισυ των κεφαλαίων που πρέπει να εισπράττονται από την κεντρική κυβέρνηση, 

αντιστοιχεί σε προϋπολογισμό 305 εκ. ευρώ από το Υπουργείο Άμυνας, από τα οποία μέχρι 

στιγμής έχουν δοθεί μόνο 1,1 εκ. που αντιστοιχεί στο 0,4% του συνόλου. Οι αυτονομίες με 

υψηλότερο ποσοστό δαπανών που πραγματοποιήθηκαν σε πραγματικές επενδύσεις είναι η 

Γαλικία (67%), η Μαδρίτη και η Καστίλλη και Λεόν (37% έκαστη). 


