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Ενημερωτικό σημείωμα για τους γενικούς προϋπολογισμούς της Ισπανίας για το 2022 

 
Το Βασίλειο της Ισπανίας έχει εισέρθει στην τελική ευθεία για την εφαρμογή των Γενικών 

Προϋπολογισμών του Κράτους για το οικονομικό έτος του 2022. Την Πέμπτη, 25 Νοεμβρίου, η 

Κάτω Βουλή ή το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων, υπερψήφισε τους εν λόγω Προϋπολογισμούς 

με 188 ψήφους υπέρ και 159 ψήφους κατά. Πέραν των δύο κυβερνητικών αριστερών κομμάτων 

PSOE και Unidas Podemos, τους Προϋπολογισμούς υπερψήφισαν τα κόμματα ERC, PNV, EH 

Bildu, PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Nueva Canarias, Teruel Existe και PRC, κατόπιν 

κύκλου συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Τα δεξιά κόμματα PP, Vox, Ciudadanos, Foro 

Asturias, Unión del Pueblo Navarro και Coalición Canaria μαζί με το JuntsxCAT καταψήφισαν, 

σχεδόν, στο σύνολό τους, τον προϋπολογισμό ενώ το κόμμα της Γαλικίας BNG ψήφισε παρόν 

σε όλα τα άρθρα. Πλέον, αναμένεται η ψήφισή τους από την Άνω Βουλή ή Γερουσία, την 22α 

Δεκεμβρίου ή την 30η Δεκεμβρίου και, επομένως, επίκειται να ισχύσουν από το νέο έτος. Πέραν 

της οικονομικής σημασίας, η μεγάλη πλειοψηφία 188 ψήφων και 11 κομμάτων έχει έντονη 

ιδιαιτερότητα, καθώς, όπως φαίνεται, η συγκεκριμένη Κυβέρνηση συνεχίζει να έχει την 

υποστήριξη των μικρότερων κομμάτων και, ενδεχομένως, να καταφέρει να συνεχίσει να κυβερνά 

έως και το 2024, έτος λήξης της θητείας της.  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει σε ανωτέρω σχετικό, οι συγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί προορίζουν 

τη μεγαλύτερη επένδυση σε κοινωνικά μέτρα, στην ιστορία της χώρας, ύψους 240,37 δις ευρώ 

ή το 55,7% του συνόλου των δαπανών για το επόμενο έτος. Ξεχωρίζουν τέσσερεις κύριοι στόχοι 

που αφορούν την οικονομική, την κοινωνική, την πράσινη και την ψηφιακή ανάπτυξη, η κάθε μία 

από τις οποίες αναμένεται να υλοποιηθεί με τα προγράμματα της Κυβέρνησης, ενώ μεταξύ τους 

αλληλοσυνδέονται. Ειδικότερα, όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, επικεντρώνεται στη 

μείωση του ελλείμματος και την αύξηση της παραγωγικότητας των ισπανικών επιχειρήσεων, 

ενώ, για την κοινωνική ανάπτυξη, προτεραιότητα θεωρείται η μείωση των ανισοτήτων, τόσο 

μεταξύ οικονομικών ομάδων όσο και μεταξύ των φύλων, καθώς και η μείωση της αστικοποίησης, 

ενθαρρύνοντας τη μετεγκατάσταση στην ύπαιθρο, κυρίως μέσω της ανάπτυξης της τεχνολογίας. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 2030 των Ηνωμένων Εθνών, έχοντας 

υπόψη τον αντίκτυπο αυτών, στους νέους, τους εφήβους, τις οικογένειες καθώς και τα φύλα.  

Οι οικονομικές προβλέψεις κάνουν λόγο για σωρευτική ανάπτυξη, της τάξεως του 13,5%, το 

2021 και 2022, υπολογίζοντας ανάπτυξη, ύψους 6,5% για το τ.έ. και προβλέποντας το ποσοστό 

αυτό στο 7% για το 2022. Ιδιαίτερα κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, ένα σύνολο αναλυτών 

έχει ασκήσει έντονη κριτική, θεωρώντας ότι οι προβλέψεις αυτές είναι εξαιρετικά αισιόδοξες και 

ότι, για το 2021, η ανάπτυξη δείχνει να είναι αρκετά μικρότερη από το 6,5%. Σύμφωνα με την 

Κυβέρνηση, κύριος άξονας της ανάπτυξης θα είναι η αύξηση της κατανάλωσης, στοιχείο που τα 

έως τώρα στοιχεία διαψεύδουν, δεδομένου ότι είναι μικρότερη του αναμενόμενου, με το μέλλον 
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να φαντάζει αμφίβολο, ιδιαίτερα εφόσον οι μεταλλάξεις του κορωνοϊού συνεχίζουν να 

δημιουργούν αβεβαιότητα στις αγορές. Τονίζουμε ότι το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων 

στη χώρα φθάνει το 80% του πληθυσμού, με εννέα στους δέκα ενήλικες να είναι πλήρως 

εμβολιασμένοι. Επισημαίνουμε ότι οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάνουν λόγο για 

ανάπτυξη 4,6% το τ.έ. και 5,5% το επόμενο, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας υπολογίζει 

τα ποσοστά αυτά σε 6,3% και 5,9% αντίστοιχα. Μεταξύ των δύο αυτών εκτιμήσεων, βρίσκονται 

και άλλες προβλέψεις ανεξάρτητων αρχών και ιδιωτικών τραπεζών.  

Όπως σε όλα τα κ-μ της Ε.Ε., έτσι και η Ισπανία κάνει χρήση των κεφαλαίων του Next Generation 

E.U., μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας, δαπανώντας περί 

τα 27,63 δις ευρώ από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, όντας η μεγαλύτερη επένδυση που έχει 

πραγματοποιηθεί στη χώρα.  

Έσοδα 

Τα έσοδα του κράτους υπολογίζονται να είναι μεγαλύτερα το 2022 από ό,τι το 2019. Τα έσοδα 

από μη χρηματοοικονομικές συναλλαγές βαίνουν αυξημένα κατά 10,8%, φθάνοντας τα 279,3 δις 

ευρώ, εξαιτίας της οικονομικής ανάπτυξης και των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αν δεν 

συνυπολογιστεί ο αντίκτυπος των τελευταίων, τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα αυξάνονταν κατά 

6,8%. Συγκεκριμένα, τη σημαντικότερη βαρύτητα στην εν λόγω αύξηση, θα έχουν τα φορολογικά 

έσοδα, εξαιτίας της αύξησης ορισμένων φορολογικών βάσεων, της μεγέθυνσης των 

χρηματοδοτήσεων μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας, καθώς 

και των μέτρων που εφαρμόστηκαν κατά τη διετία 2020-2021.  

Αξιοσημείωτη αλλαγή αποτελεί η φορολόγηση πολυεθνικών εταιρειών κατά 15%, όπως 

συμφωνήθηκε από τον ΟΟΣΑ, το οποίο, σύμφωνα με εκτιμήσεις, θα επηρεάσει το 1% των 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία, οι οποίες όμως είναι υπεύθυνες για ένα 

μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των φορολογικών εσόδων. Για τις νέες οντότητες, η φορολογία 

θεσπίζεται στο 10%.  

Όπως προαναφέρθηκε, μένει να φανεί κατά πόσον θα επιτύχει η οικονομία της Ισπανίας να 

συλλέξει τα ενδεχόμενα κέρδη, δεδομένου ότι η ανάπτυξη δεν αναμένεται να είναι η 

προβλεπόμενη από την Κυβέρνηση. Ακόμη, μεγάλο στοίχημα της ισπανικής Κυβέρνησης είναι 

η μείωση του ελλείμματος και του δημοσίου χρέους, με το τελευταίο να ξεπερνά το 122% του 

ΑΕΠ. Στους προϋπολογισμούς του 2022 γίνεται αναφορά ελλείμματος στο 5% του ΑΕΠ το εν 

λόγω έτος και μείωσής του στο 3,2% έως το 2024.  

Δαπάνες 

 Οι νέοι Προϋπολογισμοί παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη επένδυση στην ιστορία της Ισπανίας, 

εξαιτίας της εφαρμογής του Σχεδίου Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και Ανθεκτικότητας. Για το 

2022 υπολογίζεται ότι οι τρέχουσες δαπάνες θα είναι μειωμένες, σε σύγκριση με το 2021, 

αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο τις κεφαλαιακές δαπάνες.Δεδομένης της σημασίας που δίνεται 
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στη μείωση των ανισοτήτων και την κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, το 55,7% προορίζεται σε 

κοινωνικά προγράμματα, αυξημένο κατά 5,9%, εφόσον δεν υπολογιστούν οι δαπάνες 

επιδομάτων ανεργίας. Ορισμένες από τις πολιτικές που αυξάνουν τις δαπάνες είναι, μεταξύ 

άλλων, η αύξηση των συντάξεων, σύμφωνα με τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, ενώ για 

τους χαμηλοσυνταξιούχους και τις βοηθητικές συντάξεις, η αύξηση θα φθάσει το 3%. Επιπλέον, 

οι δημόσιοι υπάλληλοι αναμένεται να δουν αυξήσεις στο μισθό τους ύψους 2%. Για το 

μεταναστευτικό, οι δαπάνες αυξάνονται κατά 146 εκ. ευρώ ενώ για τη βοήθεια των γυναικών 

έναντι της βίας κατά αυτών, το ποσό αυξάνεται κατά 29 εκ. ευρώ. Περί τα 40 εκ. ευρώ θα δοθούν 

για την προστασία φτωχότερων οικογενειών και για την αντιμετώπιση της παιδική φτώχειας. Οι 

υποτροφίες για σπουδές, επίσης, αυξάνονται σε συνολικά 100 εκ. ευρώ. Στους νέους χαμηλού 

εισοδήματος δίνεται επίδομα ενοικίασης οικίας, με το σύνολο του προϋπολογισμού του να είναι 

200 εκ. ευρώ ενώ 210 εκ. ευρώ θα δοθούν σε νέους για πολιτιστικές δραστηριότητες.  

Ο τομέας της οδοντιατρικής παροχής υγείας ενισχύεται με 40 εκ. ευρώ, ενώ 30 εκ. ευρώ θα 

δοθούν στις Αυτόνομες Κοινότητες, μέσω του σχεδίου για τη δημόσια υγεία και την αντιμετώπιση 

της πανδημίας, ενώ λαμβάνουν και 70 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και 

εγκαταστάσεών υγείας τους. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας προορίζονται 176 εκ. ευρώ. 

Το κοινωνικό επίδομα θέρμανσης φθάνει τα 157 εκ. ευρώ, αυξημένο κατά 48 εκ. ευρώ ενώ 10 

εκ. ευρώ περισσότερα από το 2021 θα δοθούν για την κάλυψη ηλεκτρισμού ευπαθών 

νοικοκυριών και 100 εκ. ευρώ σε επιχειρήσεις που εξαιτίας της παραγωγής τους καταναλώνουν 

πολύ ενέργεια.  

Η βιομηχανία ενισχύεται με 5,47 δις ευρώ, μέσω του μηχανισμού της Ε.Ε. για το Πρόγραμμα 

Ώθησης Βιομηχανικής Ανταγωνιστικότητας, Βιωσιμότητας και Έρευνας και Ανάπτυξης. Υψηλή 

είναι και η αύξηση που παρατηρείται στον κλάδο εμπορίου και τουρισμού, που συνολικά 

λαμβάνει 2,32 δις ευρώ, 32,1% περισσότερα από ότι το 2021.  

Στο παράρτημα παρουσιάζονται αναλυτικότερα τα έσοδα και οι δαπάνες των Προϋπολογισμών.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου 
Σύμβουλος ΟΕΥ Α’ 
Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  
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Παράρτημα 

Παρατίθενται αναλυτικοί πίνακες των προϋπολογισμών της Ισπανίας.  

Προϋπολογισμός Εσόδων (σε εκ. ευρώ) 

Περιγραφή Προϋπολογισμός 
2021 

% στο 
σύνολο 

Προϋπολογισμός 
2022 

% στο 
σύνολο 

Ετήσια 
Μεταβολή (%) 

I Άμεσοι φόροι 221.946 68,5 244.043 64,7 10,0 

II Έμμεσοι φόροι 51.480 15,9 57.880 15,4 12,4 

III Τέλη και άλλα έσοδα 14.255 4,4 13.578 3,6 -4,7 

IV Τρέχουσες Μεταβιβάσεις 15.423 4,8 19.128 5,1 24,0 

V Έσοδα από πωλήσεις  8.402 2,6 6.629 1,8 -21,1 

VI Κέρδη από εκποίηση επενδύσεων 643 0,2 287 0,1 -55,3 

VII Μεταβίβαση κεφαλαίων 8.082 2,5 19.465 5,2 140,8 

ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 320.230 98,8 361.010 95,8 12,7 

VIII Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 3.767 1,2 15.987 4,2 324,4 

ΣΥΝΟΛΟ I εώς VIII 323.997   376.997   16,4 
 

Προϋπολογισμός Δαπανών (σε εκ. ευρώ) 

Περιγραφή Προϋπολογισμός 2021 Προϋπολογισμός 2022 
Ετήσια 

μεταβολή 
(%) 

I Παροχές σε εργαζομένους 25.016      25.859 3,4 
 Κρατικός Προϋπολογισμός                  25.012                    25.850 3,3 
 Σχέδιο Ανάκαμψης 4 10 119,4 

II Τρέχουσες δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών 9.918         10.948 10,4 
 Κρατικός Προϋπολογισμός                   8.639 9.896 14,6 
 Σχέδιο Ανάκαμψης                    1.279 1.051 -17,8 

III Χρηματοοικονομικές δαπάνες 31.740         30.271 -4,6 

IV Τρέχουσες μεταβιβάσεις 306.647          312.592 1,9 
 Κρατικός Προϋπολογισμός                 302.583                     309.739 2,4 
 Σχέδιο Ανάκαμψης 4064 2.854 -29,8 

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 373.321 379.671 1,7 

V Κεφάλαιο ανάγκης και απρόσμενων συμβάντων      3.889           3.923 0,9 

VI Αναγκαίες επενδύσεις      10.166         11.178 9,9 
 Κρατικός Προϋπολογισμός                      8.279                        9.542 15,3 
 Σχέδιο Ανάκαμψης                       1887                        1.635 -13,3 

VII Μεταβιβάσεις κεφαλαίου        29.119           32.241 10,7 
 Κρατικός Προϋπολογισμός 9.796 11.436 16,7 
 Σχέδιο Ανάκαμψης 19323 20.805 7,7 
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ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 39.285 43.419 10,5 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 416.496 427.012 2,5 
 Κρατικός Προϋπολογισμός 389.939 400.657 2,7 
 Σχέδιο Ανάκαμψης 26.557 26.355 -0,8 

VIII Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία            39.577           31.957 -19,3 
 Κρατικός Προϋπολογισμός 39.500 30.679 -22,3 
 Σχέδιο Ανάκαμψης 77 1.278 1560 

IX Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις           94.410          68.138 27,8 

ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 133.987 100.095 -25,3 

ΣΥΝΟΛΟ I έως IX 550.483 527.108 -4,2 

 Κρατικός Προϋπολογισμός 523.849 499.475 -4,7 

 Σχέδιο Ανάκαμψης 26.634 27.633 3,8 
 

Προϋπολογισμός Δαπανών ανά πολιτική (σε εκ. ευρώ) 

Περιγραφή 
Προϋπολογισμός 

2021 
% στο 

σύνολο 
Προϋπολογισμός 

2022 
% στο 

σύνολο 

Ετήσια 
Μεταβολή 

(%) 

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 22.697 5,0 24.477 5,3 7,8 

Δικαιοσύνη 2.048 0,4 2.284 0,5 11,5 

Άμυνα 9.072 2,0 9.791 2,1 7,9 

Πολιτική ασφάλεια και σωφρονιστικά ιδρύματα 9.694 2,1 10.149 2,2 4,7 

Εξωτερική πολιτική 1.882 0,4 2.254 0,5 19,8 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 239.765 52,6 248.391 54,1 3,6 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ  (πλην ανεργίας) 214.753 47,1 225.934 49,2 5,2 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 226.394 49,6 235.173 51,2 3,9 

Συντάξεις 163.297 35,8 171.165 37,3 4,8 

Άλλες οικονομικές βοήθειες 20.623 4,5 20.974 4,6 1,7 

Κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική ενίσχυση 5.201 1,1 6.154 1,3 18,3 

Εργασιακή ανάπτυξη 7.405 1,6 7.648 1,7 3,3 

Ανεργία 25.012 5,5 22.457 4,9 -10,2 

Πρόσβαση σε κατοικία 2.253 0,5 3.295 0,7 46,2 
Διαχείριση και διοίκηση εργασίας και κοινωνικής 

οικονομίας 
104 0,0 143 0,0 37,5 

Διαχείριση και διοίκηση ένταξης, κοινωνικής  
ασφάλειας και μετανάστευσης 

2.499 0,5 3.336 0,7 33,5 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟΥ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

13.371 2,9 13.218 2,9 -1,1 

Υγεία, χωρίς εμβόλια κατά του COVID-19 4.894 1,1 5.434 1,2 11,0 

Εμβόλια κατά του COVID-19 2.436 0,5 1.172 0,3 -51,9 

Εκπαίδευση 4.893 1,1 5.023 1,1 2,7 
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Πολιτισμός 1.148 0,3 1.589 0,3 38,4 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 49.346 10,8 52.345 11,4 6,1 

Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα 8.405 1,8 8.844 1,9 5,2 

Βιομηχανία και Ενέργεια 11.176 2,5 11.316 2,5 1,3 

Εμπόριο, Τουρισμός και Μικρομεσαίες επιχειρήσεις 2.220 0,5 2.932 0,6 32,1 

Επιχορηγήσεις για μετακινήσεις 2.618 0,6 2.721 0,6 3,9 

Υποδομές και οικοσυστήματα 11.473 2,5 11.841 2,6 3,2 

Έρευνα, Ανάπτυξη, Καινοτομία και Ψηφιοποίηση 11.484 2,5 12.360 2,7 7,6 

Στρατιωτική Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία 861 0,2 939 0,2 9,1 

Άλλες δράσεις οικονομικού χαρακτήρα 1.108 0,2 1.393 0,3 25,7 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 144.266 31,6 133.757 29,1 -7,3 

Συνταγματικά όργανα, Κυβέρνηση κ.α. 752 0,2 789 0,2 4,9 

Υπηρεσίες γενικού χαρακτήρα 39.705 8,7 30.453 6,6 -23,3 

Χρηματοοικονομική και φορολογική διαχείριση 1.564 0,3 1.611 0,4 3,0 

Μεταβιβάσεις σε άλλες Δημόσιες Αρχές 70.570 15,5 70.729 15,4 0,2 

Δημόσιο Χρέος 31.675 6,9 30.175 6,6 -4,7 

ΣΥΝΟΛΟ 456.073   458.970   0,6 
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