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Δρομολόγηση σύνταξης κρατικών Προϋπολογισμών 2023 στην Ισπανία, με 

πρόβλεψη για νέο υψηλό όριο δαπανών 

 

Το Υπουργικό Συμβούλιο της χώρας στην συνεδρίασή του στις 26 Ιουλίου, αποφάσισε για το 

όριο των μη χρηματοπιστωτικών δαπανών του κράτους για το 2023, κάτι που προμηνύει την 

προετοιμασία της σύνθεσης των Προϋπολογισμών του Κράτους για το επόμενο έτος, οπότε θα 

πραγματοποιηθούν, επίσης, οι εθνικές εκλογές στην Ισπανία. Χαρακτηριστικό είναι ότι το όριο 

αυτό φθάνει ιστορικά υψηλά για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αφού ορίστηκε στα 198,22 δις ευρώ, 

αυξημένο κατά 1,1% ή 2,08 δις σε σύγκριση με το 2022. Τα 25,15 δις ευρώ αυτών θα 

προέρχονται από τα ευρωπαϊκά κεφάλαια, χωρίς τα οποία το καθαρό όριο των κρατικών 

δαπανών φθάνει τα 173,06 δις ευρώ. Επομένως οι νέοι Προϋπολογισμοί αναμένεται να έχουν 

αυξημένα έξοδα, ενώ χαρακτηριστικό θα αποτελέσει και η αύξηση των δαπανών για την εθνική 

άμυνα.  

 

Ακόμη, πριν από την πραγματοποίηση του Υπουργικού Συμβουλίου, η Αντιπρόεδρος της 

Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης, κα. Νάδια 

Καλβίνιο, ανακοίνωσε τις νέες εκτιμήσεις της Κυβέρνησης αναφορικά με την πορεία του 

δημόσιου χρέους και του ελλείμματος. Η Κυβέρνηση διατηρεί σταθερές τις εκτιμήσεις της για το 

δημόσιο έλλειμμα, όπως αναφέρονται στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2022-2025, που στάλθηκε 

στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι για το τρέχον έτος, το έλλειμμα αναμένεται να 

φθάσει το 5% του ΑΕΠ, βαίνοντας μειούμενο τα επόμενα έτη. Για το 2023 υπολογίζεται ότι θα 

είναι 3,9% ενώ για τα έτη 2024 και 2025 θα μειωθεί στο 3,3% και 2,9% αντίστοιχα. Πάντως, η 

Κυβέρνηση αύξησε το όριο του ελλείμματος για τις Αυτόνομες Κοινότητες στο 0,3% για το 2023 

από το ισχύον 0,1%, ενώ διατήρησε σταθερό το όριο για την κοινωνική ασφάλιση στο 0,5%.  

Το χρέος της Ισπανίας θα συνεχίσει να βρίσκεται σε επίπεδα υψηλότερα του 100% του ΑΕΠ της. 

Οι εκτιμήσεις της Κυβέρνησης παραμένουν σταθερές για το 2022, αναμένοντας το έτος να κλείσει 

με χρέος 115,2% ενώ, όπως και το έλλειμμα, θα μειώνεται σταδιακά κατά τα επόμενα έτη, 

φθάνοντας το 109,7% το 2025. Το 2023 υπολογίζεται να είναι 112,4% και το 2024 110,9%.  

Για ορισμένους οικονομικούς αναλυτές, έκπληξη και μικρή αναστάτωση προκάλεσε το γεγονός 

ότι η κα. Καλβίνιο διατήρησε σταθερές τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας 

για το τ.έ. στο 4,3%, αλλά αναθεώρησε πτωτικά τις εκτιμήσεις για το επόμενο. Όπως ανέφερε, η 

Κυβέρνηση εκτιμά ότι η ανάπτυξη το 2023 θα φθάσει το 2,7%, ποσοστό, που είναι μειωμένο 

κατά οκτώ δέκατα, σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις, που έκαναν λόγο για ανάπτυξη 

της τάξεως του 3,5%.  

 

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

