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Προβλέψεις για την πορεία του ελλείμματος της Ισπανίας 

 

Έπειτα από επτά συνεχόμενα έτη μείωσης του δημόσιου ελλείμματος της Ισπανίας -το 2012 

ανερχόταν σε 10,5% του ΑΕΠ ενώ στο τέλος του προηγούμενου έτους είχε μειωθεί σε 2,5%-, η 

Τράπεζα της Ισπανίας υπολογίζει στην παύση μείωσής του για το 2019. Επομένως, η υπηρεσιακή 

Κυβέρνηση δεν αναμένεται να επιτύχει τον στόχο της για μείωση του ελλείμματος στο 2% του 

ΑΕΠ έως τα τέλη του τρέχοντος έτους.  

Βασικές αιτίες αυτού του γεγονότος είναι οι αυξημένες δαπάνες του δημοσίου και η μείωση των 

εσόδων του έως και τον Σεπτέμβριο τ.έ., το οποίο έρχεται σε αντίθεση με τα αυξημένα έσοδα του 

2018. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας, εάν δεν ληφθούν μέτρα για τη συνέχιση της 

μείωσης του ελλείμματος, τα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων επτά ετών ενδέχεται να χαθούν 

ολοκληρωτικά, ιδιαίτερα, εφόσον η επόμενη Κυβέρνηση της Ισπανίας εφαρμόσει την πρόταση 

αύξησης των συντάξεων κατά 0,25% ετησίως, προκειμένου να εναρμονιστούν με τον 

πληθωρισμό.  

Τα αποτελέσματα θα καθοριστούν σε σημαντικό βαθμό από τους Γενικούς Προϋπολογισμούς 

που θα ψηφισθούν από τη νέα Κυβέρνηση. Δεδομένων των θετικών επιδόσεων της ισπανικής  

οικονομίας τα τελευταία έτη, σε συνδυασμό με τα χαμηλά επιτόκια, τα οποία επιτρέπουν 

φθηνότερο δανεισμό της χώρας, το 2022 το έλλειμμα θα μπορούσε να μειωθεί στο 1,4% του ΑΕΠ. 

Επομένως, η οικονομική πολιτική που εφαρμόστηκε εντός του 2019 θα μπορεί να μετριαστεί την 

περίοδο 2020-2022. Για την Τράπεζα της Ισπανίας, το έλλειμμα θα κλείσει τη χρονιά που έρχεται 

στο 2,1%, αυξημένο κατά τρία δέκατα σε σύγκριση με τις προηγούμενες προβλέψεις της.  

Επιπλέον, στη δημοσίευση των προβλέψεών της, η Τράπεζα αναφέρει τη συνέχιση της 

ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας, η οποία, ωστόσο, συνεχίζει να επιβραδύνεται. Για το 2019, 

η ανάπτυξη υπολογίζεται στο 2%, ενώ επιβραδύνεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα τρία έτη με 

1,7%, 1,6% και 1,5% αντίστοιχα. Αίτια της τάσης αυτής θεωρούνται η επιβράδυνση τόσο της 

εσωτερικής, όσο και της εξωτερικής ζήτησης των εθνικών προϊόντων και υπηρεσιών.  

Τέλος, η Τράπεζα της Ισπανίας εξέφρασε τις ανησυχίες της στην περίπτωση που ο κατώτερος 

μισθός της χώρας αυξηθεί στο 60% του μέσου μισθού, ξεπερνώντας τα 1.000 ευρώ μηνιαίως, 

όπως έχει υποσχεθεί η τωρινή υπηρεσιακή Κυβέρνηση. Αναφορικά με τη φετινή αύξηση του 

κατώτερου μισθού στα 900 ευρώ μηνιαίως, η Τράπεζα έχει αναφέρει ότι οι πρώτες εκτιμήσεις 

δείχνουν αρνητικά στοιχεία. 
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