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        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                            

             ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ  

    Μαδρίτη, 31 Ιανουαρίου 2023 

 

ΘΕΜΑ.: Πτώση του ισπανικού δημοσίου ελλείμματος κατά 58,8% το 2022 (11μηνο) 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ισπανικού Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης στις 30/1, το συνολικό 

δημοσιονομικό έλλειμμα της Κεντρικής Διοίκησης, της Κοινωνικής Ασφάλισης και των Αυτόνομων Κοινοτήτων της 

Ισπανίας -εξαιρουμένης της οικονομικής βοήθειας- μειώθηκε κατά 58,8% κατά το διάστημα μεταξύ Ιανουαρίου και 

Νοεμβρίου 2022, σε 25,15 δισ. ευρώ, που ισοδυναμεί με 1,89% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ). Αν 

συνυπολογιστεί και το υπόλοιπο της βοήθειας προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ύψους 681 εκατ. ευρώ, το 

έλλειμμα ανέρχεται στο 1,94% του ΑΕΠ. 

Αναλύοντας τα στοιχεία ανά επί μέρους τομείς της διοίκησης, το έλλειμμα της ισπανικής Κεντρικής Διοίκησης 

διαμορφώθηκε σε 23,64 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2022 (εξαιρουμένης της οικονομικής βοήθειας), που αντιστοιχεί 

στο 1,78% του ΑΕΠ. Εάν συμπεριληφθεί η βοήθεια προς τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, το έλλειμμα της Κεντρικής 

Διοίκησης ανέρχεται στο 1,83% του ΑΕΠ. Όσον αφορά την Κεντρική Διοίκηση, ο στενός κρατικός τομέας έχει 

καταγράψει έλλειμμα της τάξεως του 2,01% του ΑΕΠ, έναντι 5,83% το Νοέμβριο του 2021. Το έλλειμμα του δημόσιου 

τομέα ανέρχεται σε 26,69 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύει μείωση 62,1% έναντι 70,39 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο 

του προηγούμενου έτους, η οποία μείωση αποδίδεται, από εδώ έγκυρες οικονομικές πηγές, στην αύξηση των μη 

χρηματικών εσόδων κατά 23,7% σε σύγκριση με τα έξοδα, τα οποία αυξάνονται με ρυθμό 0,7%. 

Από την πλευρά τους, οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης κατέγραψαν πλεόνασμα της τάξεως του 0,23% του ΑΕΠ, 

εξαιρουμένης της οικονομικής βοήθειας, έναντι ελλείμματος 0,01% του ΑΕΠ που σημειώθηκε το Νοέμβριο του 2021. 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση κατά 9,9% του εισοδήματος -κυρίως από εισπράξεις μεταβιβάσεων- και στη 

μείωση δαπανών κατά 5,2%. 

Η περιφερειακή διοίκηση καταγράφει έλλειμμα 7,30 δισ. ευρώ το Νοέμβριο του 2022, που ισοδυναμεί με 0,55% του 

ΑΕΠ, έναντι πλεονάσματος 0,68% που σημειώθηκε την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. Σύμφωνα με το 

Υπουργείο Οικονομικών, το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται σε αύξηση των δαπανών κατά 7,5%, ενώ τα έσοδα 

μειώθηκαν με ρυθμό 0,6%. Η διαφορά αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση των εσόδων ως αποτέλεσμα των 

χαμηλότερων μεταβιβάσεων που εισπράττονται από το κράτος για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Από πλευράς 

δαπανών, η αύξηση οφείλεται, μεταξύ άλλων, στις υψηλότερες μεταβιβαστικές πληρωμές, ύψους 8,45 δισ. ευρώ 

επιπλέον, έναντι του 2020 και του 2019. 

Τα έσοδα από φόρους αυξήθηκαν κατά 5,1% (αύξηση 3,41 δισ. ευρώ), με υψηλότερα εκείνα από φόρους στην 

παραγωγή και τις εισαγωγές που αυξήθηκαν κατά 18,9% φτάνοντας τα 17,47 δισ. ευρώ, με αύξηση των φόρων επί 

των μεταβιβάσεων κληρονομιών και συναφών πράξεων κατά 17,4%. Από την άλλη πλευρά, τα έσοδα από φόρους 

εισοδήματος και περιουσίας αυξήθηκαν κατά 1,3%, φτάνοντας συνολικά τα 49,43 δισ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους 

κεφαλαίου ανήλθαν σε 2,92 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν αύξηση 0,5% σε σχέση με το 2021.       

Τα Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης έως τον Νοέμβριο του 2022 καταγράφουν πλεόνασμα 5,79 δισ. ευρώ (0,44% του 

ΑΕΠ), έναντι πλεονάσματος 1,16 δισ. ευρώ (0,10% του ΑΕΠ) την ίδια περίοδο του 2021, το οποίο και αποτελεί 
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συνέπεια της αύξησης των εσόδων των Ταμείων κατά 2,2%, αναδεικνύοντας την καλή εξέλιξη των εισφορών που 

κατέγραψαν άνοδο 4,8%, έναντι ελαφράς μείωσης που σημειώθηκε στα έξοδα κατά 0,3%. 

Τέλος, το σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης κατέγραψε πλεόνασμα 40,7 δισ. ευρώ το Νοέμβριο 2022 (0,31% του 

ΑΕΠ), έναντι πλεονάσματος που είχε καταγραφεί τους πρώτους 11 μήνες του 2021, το οποίο είχε φθάσει στο 0,18% 

του ΑΕΠ. Τα έσοδα ανήλθαν σε 165,29 δισ. ευρώ, 5,8 δισ. ευρώ περισσότερα από το 2021, ενώ ξεχωρίζει η αύξηση 

των κοινωνικών εισφορών κατά 4,4%. Από την άλλη, οι δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης ανέρχονται σε 161,22 δισ. 

ευρώ, που αντιστοιχούν σε μεγάλο βαθμό στις δαπάνες για συντάξεις, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 6,7%. 

 

                                                                                                                    

                          Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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