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Μείωση του ελλείμματος και σταθεροποίηση ρυθμού αύξησης τιμών 

Το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ισπανίας μειώθηκε κατά 38% τον Νοέμβριο του 2021, 

σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020, στα 55,47 δις ευρώ ή στο 4,61% του ΑΕΠ. Η 

Κυβέρνηση είχε υπολογίσει ότι το έτος θα έκλεινε με έλλειμμα 8,4%, ενώ από την πορεία του 

τους έντεκα τελευταίους μήνες, το ποσοστό αυτό φαίνεται τελικά να είναι χαμηλότερο.  

Εξυπακούεται ότι η μείωση του ποσοστού αυτού οφείλεται σε δύο παράγοντες, που 

επηρεάστηκαν το 2020, από την ύφεση, εξαιτίας της πανδημίας. Αρχικά, παρατηρήθηκε η 

μειωμένη αύξηση των εξόδων του κράτους, κατά 9,6%, σε συνδυασμό με την περαιτέρω αύξηση 

των εσόδων, κατά 18,4%. Μεγάλη συμβολή στην αύξηση των εσόδων είχε η φορολόγηση στην 

παραγωγή και στις εισαγωγές, που αυξήθηκαν κατά 34,3%, φθάνοντας τα 14,69 δις ευρώ.  

Πέραν των νέων ποσοστών του ελλείμματος, ανακοινώθηκε ο πληθωρισμός για τον πρώτο μήνα 

του έτους, η αύξηση του οποίου επιβραδύνθηκε, για πρώτη φορά, μετά από έντεκα μήνες. Το 

ποσοστό αύξησης του γενικού επιπέδου τιμών μειώθηκε στο 6%, έναντι του 6,5% του 

προηγούμενου μήνα, ωστόσο αποτελεί την υψηλότερη τιμή, για τον μήνα Ιανουάριο, τα τελευταία 

41 χρόνια. Τα αίτια της αύξησης του επιπέδου τιμών είναι σαφή, καθώς μετά από την 

σταθεροποίηση των τιμών κατά το 2020, το 2021 ακολούθησε μία μεγαλύτερη, από την 

παραδοσιακή, αύξηση των τιμών. Επιπλέον, το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) δεν έχει 

μεταβάλλει, προς το παρόν, τη μεθοδολογία, αναφορικά με το επίπεδο τιμών της ενέργειας, κάτι 

που αναμένεται να πράξει, εντός των επόμενων μηνών, προκειμένου ο επίσημος δείκτης τιμών 

να είναι εναρμονισμένος με τις αυξήσεις της τιμής ενέργειας. Αποκλείοντας τον συγκεκριμένο 

παράγοντα, οι τιμές αυξήθηκαν, κατά 2,4%, σε ετήσια βάση.  

Εντούτοις, η ισπανική στατιστική αρχή τροποποίησε τη βαρύτητα των διαφόρων τιμών στο 

γενικό επίπεδο τιμών και, συγκεκριμένα, αύξησε την επίδραση της εστίασης, κατά 12%, των 

φαρμάκων, των μεταφορών και των ενοικίων (στα οποία συμπεριλαμβάνεται η τιμή του 

ηλεκτρισμού), ενώ μείωσε την επίδραση της διασκέδασης και των πολιτιστικών δρώμενων, των 

ενδυμάτων και υποδημάτων καθώς και των τηλεπικοινωνιών. Τέλος, αφαίρεσε ορισμένα 

προϊόντα από το καλάθι, όπως τα μέσα αναπαραγωγής DVD και CD, δεδομένου ότι πλέον δεν 

αγοράζονται από την πλειοψηφία των πολιτών.         
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