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Στοιχεία για το δημόσιο χρέος της Ισπανίας για το α΄ τρίμηνο τρέχοντος έτους 

 

Ένα από τα κυριότερα προβλήματα της ισπανικής οικονομίας, το δημόσιο χρέος, έχει φθάσει σε 

επίπεδα υψηλότερα από τα επιθυμητά και προβλεπόμενα από την Κυβέρνηση. Το πρώτο 

τρίμηνο του έτους έκλεισε με χρέος 117,7% του ΑΕΠ, ποσοστό μειωμένο μεν σε σύγκριση με το 

προηγούμενο τρίμηνο, ωστόσο το ποσό του χρέους έφθασε ιστορικά υψηλά: 1,45 τρις ευρώ.  

Το ποσοστό του δημόσιου χρέους ξεκίνησε να αυξάνεται το 2020, εξαιτίας των επιπτώσεων της 

πανδημίας, αφού από το 98% κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2019, είχε φθάσει έως και το 125,2% 

το πρώτο τρίμηνο του 2021. Έκτοτε, το ποσοστό επί του ΑΕΠ σημειώνει υποχώρηση, όμως ο 

ρυθμός πτώσης δεν είναι ο επιθυμητός. Ο πόλεμος της Ουκρανίας δυσχεραίνει περαιτέρω την 

οικονομική ανάπτυξη, καθιστώντας τη μείωση του χρέους ακόμη πιο δύσκολη. Οι τελευταίες 

εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ισπανίας αναφέρουν ότι το χρέος, επί του ΑΕΠ, θα κλείσει στο 

114,9% για το 2022, 113,2% το επόμενο και 112,5% το 2024. Τα ποσοστά αυτά είναι ιδιαίτερα 

υψηλά, καθώς όχι μόνο βρίσκονται πολύ μακριά από τον ευρωπαϊκό στόχο του 60% αλλά 

ξεπερνούν το ΑΕΠ της χώρας. Στόχος της Κυβέρνησης είναι το 2022 να κλείσει με ποσοστό που 

δεν θα ξεπερνά το 115,2%.  

Το κυριότερο μέρος του δημόσιου χρέους αφορά την Κεντρική Διοίκηση, καθώς φθάνει τα 1,31 

τρις ευρώ ή το 105,8% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξεως 4,7%. Το χρέος των 

Αυτόνομων Κοινοτήτων αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 0,7% και έφθασε τα 309,74 δις ευρώ ή 

το 25,1% του ΑΕΠ. Χαρακτηριστικό βέβαια είναι ότι τα δύο τρίτα αυτού συγκεντρώνονται από 

τέσσερις Αυτόνομες Κοινότητες: την Καταλονία, την Κοινότητα της Βαλένθια, την Ανδαλουσία 

και την Κοινότητα της Μαδρίτης. Αξιοσημείωτη, τέλος, είναι η αύξηση του χρέους της κοινωνικής 

ασφάλισης, αφού έφθασε ιστορικά υψηλά: 99,18 δις ευρώ ή το 16,2% του ΑΕΠ.  
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