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ΘΕΜΑ: «Πράσινο φως» από την Ευρ. Επιτροπή σε σχέδιο ισπανικού προϋπολογισμού, σύσταση 
σχετικά με υψηλά επίπεδα δημοσιονομικού ελλείμματος και χρέους  
 
Η Ευρ. Επιτροπή παρουσίασε στις 22/11 τα συμπεράσματά της επί των σχεδίων κρατικού προϋπολογισμού 
που της παρουσίασαν τις τελευταίες εβδομάδες τα κράτη μέλη, προβαίνοντας ως συνήθως σε 
συγκεκριμένες συστάσεις προς εκάστη χώρα, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Όπως αναφέρουν 
εδώ πηγές, η Ισπανία έλαβε το «πράσινο φως» για το σχέδιο προϋπολογισμού της Κυβέρνησης για το 
επόμενο δημοσιονομικό έτος, ενώ ταυτόχρονα δέχθηκε την -«συνήθη» όπως χαρακτηρίζεται εδώ- σύσταση 
για τα υψηλά επίπεδα δημοσιονομικού ελλείμματος και δημοσίου χρέους της, συγκαταλεγόμενη μεταξύ 17 
κρατών μελών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, τις οποίες η Ευρ. Επιτροπή θα παρακολουθήσει «σε 
βάθος» τους επόμενους μήνες. 

Σημειώνεται ότι το σχέδιο του ισπανικού προϋπολογισμού που αναμένεται να εγκριθεί την τρέχουσα 
εβδομάδα στο Κογκρέσο των Αντιπροσώπων, συμμορφώνεται με την γενική σύσταση της Ευρ. Επιτροπής 
για περιορισμό των δημοσίων δαπανών και προσαρμόζεται στις ευρύτερες κοινοτικές κατευθυντήριες 
γραμμές. Ωστόσο, με στόχο την αποφυγή περαιτέρω επιδείνωσης των δημοσιονομικών μεγεθών της 
χώρας, η Ευρ. Επιτροπή ζήτησε από την Ισπανία οι πολιτικές της για την καταπολέμηση της ενεργειακής 
κρίσης να επικεντρωθούν στις περισσότερο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και στις πιο «εκτεθειμένες» στην 
κρίση εταιρείες, ενώ στη συνέχεια να αποσυρθούν μόλις μειωθεί η πληθωριστική πίεση. Υπενθυμίζεται ότι 
η Ισπανία έχει ενημερώσει την Ευρ. Επιτροπή ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα πολλά από τα μέτρα κατά 
της κρίσης να παραταθούν κατά τη διάρκεια του 2023. Μέχρι τώρα, σύμφωνα με τους υπολογισμούς των 
Βρυξελλών, το εκτιμώμενο κόστος των μέτρων κατά της κρίσης στην Ισπανία αγγίζει το 1,6% του ΑΕΠ, ενώ 
η μεγαλύτερη στόχευση των κυβερνητικών πολιτικών θα μείωνε την συνολική οικονομική επιβάρυνση σε 
0,5% του ΑΕΠ, κάτι που θα ήταν επιθυμητό στην κατεύθυνση της μείωσης του ελλείμματος. Στην ανάλυση 
του σχεδίου προϋπολογισμού, η Επιτροπή τόνισε επίσης ότι η Ισπανία σχεδιάζει να πραγματοποιήσει 
δημόσιες επενδύσεις στην ψηφιακή και οικολογική μετάβαση, καθώς και στην ενεργειακή ασφάλεια 
χρησιμοποιώντας ευρωπαϊκά κονδύλια, διατηρώντας παράλληλα τις επενδύσεις που χρηματοδοτούνται 
από τον εθνικό προϋπολογισμό.  

Σημειώνεται ότι η Ευρ. Επιτροπή, στο πλαίσιο των φθινοπωρινών της προβλέψεων που παρουσιάστηκαν 
πολύ πρόσφατα, εκτίμησε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ισπανίας θα κλείσει το 2022 στο 4,6% του 
ΑΕΠ για να μειωθεί σε 4,3% και 3,6% τα δύο επόμενα χρόνια, ενώ για το δημόσιο χρέος εκτίμησε ότι θα 
κινηθεί γύρω στο 114% του ΑΕΠ το 2022 (υπενθυμίζεται ότι αυτό βρίσκεται σήμερα στο 116% του ΑΕΠ) και 
στο 112% του ΑΕΠ το 2023 και το 2024, αντίστοιχα. Η Ευρ. Επιτροπή εκτιμά μεγέθυνση του ισπανικού ΑΕΠ 
κατά 4,5% φέτος, 1% και 2% το 2023 και το 2024, αντίστοιχα. 

Η Ευρ. Επιτροπή επισημαίνει ότι η ισπανική οικονομία συνέχισε να μεγεθύνεται το 2022 παρά τις 
αυξανόμενες αρνητικές επιδράσεις από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο αναμένεται ταχεία 
επιβράδυνση αυτής το 2023 εν μέσω υψηλών επιπέδων αβεβαιότητας διεθνώς. Παράλληλα, ο ισπανικός 
τραπεζικός τομέας παρέμεινε σχετικά ανθεκτικός, ωστόσο οι επιπτώσεις της συνέχισης της αυξητικής 
πορείας των τιμών της ενέργειας και του επιπέδου των επιτοκίων απαιτούν στενή παρακολούθηση. Η 
Επιτροπή προειδοποιεί επίσης ότι οι κίνδυνοι για τη δημοσιονομική βιωσιμότητα της Ισπανίας παραμένουν 
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μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, εν μέρει λόγω του κόστους της γήρανσης του πληθυσμού και παρά το 
γεγονός ότι τόσο το δημόσιο χρέος όσο και το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώνονται με αργό ρυθμό, πλην 
όμως σταθερά. Κατά την Ευρ. Επιτροπή, η αγορά εργασίας της Ισπανίας παραμένει σχετικά «αδύναμη» 
παρά τις αξιοσημείωτες βελτιώσεις, υπογραμμίζοντας ότι το ποσοστό ανεργίας έχει μειωθεί σημαντικά την 
τελευταία δεκαετία αλλά εξακολουθεί να είναι από τα υψηλότερα στην Ε.Ε. και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στην ύπαρξη νεανικής και μακροχρόνιας ανεργίας. Παράλληλα, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητα της 
ισπανικής οικονομίας, η έκθεση της Ευρ. Επιτροπής για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες υποδεικνύει ότι 
το κόστος εργασίας ανά μονάδα προϊόντος αυξήθηκε ελαφρώς το 2021, ενώ αναμένεται να αυξηθεί 
περαιτέρω με την αύξηση του πληθωρισμού.  

Παρεμπιπτόντως επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες μακροοικονομικές εκτιμήσεις του 
ΟΟΣΑ, το ισπανικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,7% το 2022, ενώ ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται 
να μειωθεί σε 1,3% το 2023 και να βελτιωθεί σε 1,7% το 2024. Παρά το γενικότερα «θολό» διεθνές 
οικονομικό τοπίο, ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι η Ισπανία θα επιτύχει καλύτερα μακροοικονομικά μεγέθη από 
εκείνα των άλλων μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών, θεωρώντας πιθανό ότι η Ισπανία θα επηρεαστεί 
λιγότερο από τις ελλείψεις τροφοδοσίας φυσικού αερίου από ό,τι άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς εξαρτάται 
συγκριτικά λιγότερο από ρωσικές εισαγωγές.  

         

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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