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Το δημόσιο χρέος στην Ισπανία αυξήθηκε κατά 6,1% το 2021 

Το δημόσιο χρέος της Ισπανίας συνεχίζει να αυξάνεται και να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα, 

γεγονός το οποίο οφείλεται, κατά κύριο λόγο, στις επιπτώσεις της πανδημίας στην εθνική 

οικονομία. Αν και οι Κυβερνήσεις των τελευταίων ετών είχαν επιτύχει την σταδιακή του μείωση 

με σταθερό ρυθμό, η πανδημία εκτόξευσε το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ, σε μέγεθος άνω 

του 100%.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ισπανίας, το συνολικό δημόσιο χρέος 

της Διοίκησης της Ισπανίας, τον τελευταίο μήνα του προηγούμενου έτους, έφθασε τα 1,43 τρις 

ευρώ, αυξημένο κατά 1,5 δις ευρώ, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο του ίδιου έτους και, κατά 81,98 

δις ευρώ, σε σύγκριση με το κλείσιμο του 2020, στοιχείο που μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση της 

τάξεως του 6,1%. Παρά το γεγονός ότι είναι η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση, που έχει σημειωθεί 

ποτέ κατά τον μήνα Δεκέμβριο, η Κυβέρνηση της Ισπανίας θεωρεί ότι η πορεία του χρέους 

κινείται σε καλύτερα επίπεδα, δεδομένου ότι το ποσοστό του χρέους επί του ΑΕΠ μειώθηκε στο 

118,7% από 120% το 2020. Μάλιστα, οι  εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έκαναν 

αναφορά σε ποσοστό 119,5%, επομένως παρά την αύξηση που σημειώθηκε σε απόλυτα 

νούμερα, η πορεία του χρέους ενδέχεται να είναι διαχειρίσιμη. Εξυπακούεται ότι η μείωση επί 

του ΑΕΠ της χώρας οφείλεται στην αύξηση αυτού κατά το 2021, σε σύγκριση με το 2020, εξαιτίας 

της επανεκκίνησης της οικονομίας.  

Αναφορικά με τις διαφορετικές κατηγορίες δημοσίου χρέους παρατηρήθηκαν τα εξής: το χρέος 

διαφόρων υπο-τομέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αυξήθηκε, σε ετήσια βάση, κατά 6,8%, 

στα 1,24 τρις ευρώ ενώ το χρέος της κεντρικής διοίκησης αυξήθηκε κατά 7,8%, φθάνοντας στα 

54,13 δις ευρώ. Το χρέος της κοινωνικής ασφάλισης ξεπέρασε τα 99,18 δις ευρώ, αυξανόμενο 

κατά 16,2% σε ετήσια βάση. Το χρέος των Αυτόνομων Κοινοτήτων πλησίασε τα 312,9 δις ευρώ, 

2,9% υψηλότερο από το 2020.  

Το υψηλό δημόσιο χρέος μαζί με το αυξημένο ποσοστό ανεργίας, αποτελεί ένα από τα αδύναμα 

σημεία της οικονομίας της Ισπανίας. Παρά το γεγονός ότι, προ πανδημίας, τα τελευταία έτη, η 

ισπανική οικονομία αναπτυσσόταν, συμπαρασύροντας τη μείωση του χρέους και της ανεργίας, 

οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας ανάγκασαν την Κυβέρνηση να αυξήσει εκ νέου το 

ποσοστό του χρέους, ενώ παρατηρείται στη χώρα η υψηλότερη ανεργία στην Ε.Ε. Μάλιστα, το 

Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε έκθεσή του, αναφέρει τη σπουδαιότητα της νέας εργασιακής 

μεταρρύθμισης της Ισπανίας, που ως κύριο στόχο έχει τη μείωση της περιοδικότητας της 

εργασίας, ωστόσο, ταυτόχρονα, προειδοποιεί για τις αρνητικές μακροχρόνιες συνέπειες που 

μπορεί να επιφέρει το υψηλό δημόσιο χρέος.  
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