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Στοιχεία για το δημόσιο χρέος της Ισπανίας για τον Μάιο τρέχοντος έτους 

 

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ισπανίας, το δημόσιο χρέος, 

τον Μάιο, στην Ισπανία, έφτασε τα 1,456 τρις ευρώ, σημειώνοντας, με αυτό τον τρόπο, νέο 

ιστορικό υψηλό. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Απρίλιο, το δημόσιο χρέος ανήλθε στα 1,445 τρις 

ευρώ, ενώ τον Μάρτιο είχε καταγραφεί το προηγούμενο ιστορικό μέγιστο, το οποίο ήταν ίσο με 

1,453 τρις ευρώ. 

Η μηνιαία άνοδος του χρέους τον Μάιο, οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση του χρέους του Κράτους 

και, σε μικρότερο βαθμό, στο χρέος των αυτόνομων κοινοτήτων και των δημαρχείων. Ακόμη, το 

χρέος της Κοινωνικής Ασφάλισης παρέμεινε σταθερό, τον εν λόγω μήνα. 

Συγκεκριμένα, το χρέος του Κράτους ανήλθε στα 1,276 τρις ευρώ, ποσό, που υποδηλώνει 

αύξηση κατά 0,94% μηνιαίως, δηλαδή κατά 11,883 δις ευρώ μέσα σε μόλις ένα μήνα, ενώ, 

συνολικά, σε ετήσια βάση, αυξήθηκε κατά 5%. Στις αυτόνομες κοινότητες, το χρέος αυξήθηκε 

κατά 3,020 δις ευρώ, σε σχέση με τον Απρίλιο, φτάνοντας τα 313,675 δις ευρώ, σημειώνοντας 

ετήσια άνοδο, ύψους 1,2% (δεδομένου ότι τον Μάιο του 2021 ισούταν με 309,872 δις ευρώ). Στα 

δημαρχεία, το χρέος ανήλθε στα 22,971 δις ευρώ, ποσό που δείχνει ότι, μηνιαίως, αυξήθηκε, 

κατά 2,3% και, ετησίως, κατά 1,5%. 

Το χρέος της Κοινωνικής Ασφάλισης μειώθηκε, μόλις, κατά 2 εκατ. ευρώ, συγκριτικά με το 

αντίστοιχο του Απριλίου, φτάνοντας τα 99,183 δις ευρώ. Ωστόσο, σε ετήσια βάση, σημείωσε 

αύξηση, ύψους 16,2%. 

Συνολικά, τον τελευταίο χρόνο, το δημόσιο χρέος έχει αυξηθεί κατά 3,8%, καθώς έχουν 

προστεθεί επιπλέον 53,979 δις ευρώ, γεγονός, που αποδίδεται στα χαμηλότερα εισοδήματα και 

τις αυξημένες δαπάνες, που προκλήθηκαν από την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία. 

Τέλος, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της οικονομικής δεξαμενής σκέψης Funcas, το χρέος θα 

φτάσει το 113,9% του ΑΕΠ αυτή τη χρονιά, ενώ για το 2023 αναμένεται ότι θα είναι ίσο με 112,1% 

του ΑΕΠ. 
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