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   Σχέδιο κρατικού προϋπολογισμού στην Ισπανία για το 2018 

 

Η κυβέρνηση υπέβαλε στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα το σχέδιο κρατικού 

προϋπολογισμού για το έτος 2018 που δημοσίευσε την 16η Οκτωβρίου και στο οποίο 

συμπεριέλαβε για πρώτη φορά στοιχεία σχετικά με τον οικονομικό αντίκτυπο της 

κατάστασης που επικρατεί στην Καταλονία. Σύμφωνα μάλιστα με τις δηλώσεις του 

Υπουργού Οικονομικών, η κυβέρνηση καθυστέρησε να υποβάλει το σχέδιο 

προϋπολογισμού (είχε συνταγματική υποχρέωση να το πράξει μέχρι την 1η Οκτωβρίου 

τ.έ.) λόγω αδυναμίας να συγκεντρώσει την απαραίτητη υποστήριξη στο ισπανικό 

κοινοβούλιο. Αυτό σε συνδυασμό με την κρίση στην Καταλονία, οδήγησε την Κυβέρνηση 

στην κάπως παράδοξη απόφαση να παρατείνει τον προϋπολογισμό του 2017, 

προκειμένου να καλύψει τις δημοσιονομικές ανάγκες των πρώτων μηνών του 2018. 

Παρόλα αυτά, το Υπουργείο παραμένει αισιόδοξο, προβλέποντας ότι θα είναι σε θέση να 

ψηφίσει τον προϋπολογισμό μέχρι τέλη Ιανουαρίου ή το αργότερο αρχές Φεβρουαρίου 

του επόμενου έτους.  

Οι εκτιμήσεις όσον αφορά στα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη, για το 2018, βάσει των 

οποίων καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισμού, είναι οι ακόλουθες: 

Για το 2018 η Κυβέρνηση προβλέπει ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ 2,3%, ποσοστό που 

υποδεικνύει μείωση  σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του 2,6% που είχε ανακοινωθεί 

τον περασμένο Μάιο. Αναλόγως μειώθηκε και η πρόβλεψη για το ονομαστικό ΑΕΠ (σε 

τρέχουσες τιμές), το οποίο αναμένεται να κινηθεί τώρα πια γύρω στο 4%, ενώ πριν από 

το καλοκαίρι είχε προβλεφθεί  αύξησή του με ρυθμό 4,3%. 

Παρά τα παραπάνω, η προβλεπόμενη για το 2018 οικονομική ανάπτυξη θα παραμείνει 

υψηλότερη από την αναμενόμενη για τη ζώνη του ευρώ, γεγονός που βασίζεται στην 

επέκταση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης, στη βελτίωση της εμπιστοσύνης και 

στους ευνοϊκούς όρους χρηματοδότησης.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομίας, το σχέδιο προϋπολογισμού προβλέπει  μικρό 

περιορισμό της εγχώριας ζήτησης, που οφείλεται μερικώς στις αρνητικές επιπτώσεις 

που συνδέονται με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση στην Καταλονία.  
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Στα τελευταία μακροοικονομικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα τον Ιούλιο τ.έ, η 

κεντρική Κυβέρνηση προέβλεπε αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 2,2% σε σύγκριση 

με το προηγούμενο έτος, πρόβλεψη που τώρα έχει μειωθεί στο 1,8%. Παρόλα αυτά η 

εγχώρια ζήτηση θα συνεχίσει να αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας, 

συνεισφέροντας 1,8% του ΑΕΠ, ενώ και η συμβολή των εξαγωγών θα παραμείνει 

υψηλή, σημειώνοντας 0,5% του ΑΕΠ (θετικό εμπορικό ισοζύγιο 0,5%). 

Ο ιδιωτικός τομέας έχει δημιουργήσει σημαντικές καθαρές αποταμιεύσεις, συμβάλλοντας 

άμεσα στην ενδυνάμωση της οικονομίας. Οι μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις έχουν 

αυξήσει τις ετήσιες αποταμιευτικές ροές από 8,6% του ΑΕΠ που ήταν το 2007 σε 

περίπου 17,4% του ΑΕΠ στο τέλος του 2016 (παρόμοια είναι τα ετήσια στοιχεία α’ 

εξαμήνου 2017). Από την άλλη πλευρά, ο ρυθμός στον τομέα των επενδύσεων έχει 

μειωθεί κατά περίπου δύο μονάδες, και από 17,3%  που ήταν το 2007 έπεσε στα τέλη 

του 2016 στο 14,9%. Για το πρώτο εξάμηνο του 2017, ωστόσο, υπολογίζεται ότι 

κινήθηκε γύρω στο 15,2%, γεγονός που υποδεικνύει μία ελαφρά αύξηση. 

Τα κέρδη από την ανταγωνιστικότητα και η ευνοϊκή εξέλιξη των εξαγωγικών τομέων της 

οικονομίας θα μεταφραστούν ως ισχυρό πλεονέκτημα των εξαγωγών, οι οποίες 

αναμένεται να καταγράψουν αύξηση 6,2% για το 2017 και 5,1% για το 2018. Στο μεταξύ, 

ακολουθώντας την τάση μείωσης της ζήτησης στην εγχώρια αγορά, οι εισαγωγές 

αγαθών και υπηρεσιών που υπολογίζεται ότι ανήλθαν στο 4,4% για το τρέχον έτος, θα 

μετριάσουν το ρυθμό αύξησής τους για το επόμενό έτος σε 4,1%. 

Η ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας αναμένεται να αντικατοπτριστεί και στη δημιουργία 

θέσεων εργασίας. Υπολογίζεται αύξηση της απασχόλησης κατά 2,9% για το 2017, 

ποσοστό που εμφανίζεται ελαφρώς μειωμένο για το 2018 (2,4%). Τα ποσοστά αυτά 

μεταφράζονται στη δημιουργία περισσότερων από 500.000 θέσεων εργασίας πλήρους 

απασχόλησης για το τρέχον έτος και περίπου 425.000 θέσεων για το επόμενο έτος.   
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