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   Μαδρίτη, 19 Απριλίου 2018 

                                                                                       

 

Το δημόσιο χρέος στην Ισπανία και οι συνέπειές του στην στρατηγική οικονομική 

πολιτική της κυβέρνησης 

 

Το δημόσιο χρέος αυξήθηκε στην Ισπανία το 2017 κατά 37.078 εκ. ευρώ και έφθασε τα 

1.144.298 εκ., σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ισπανίας. 

Αντιπροσωπεύει το υψηλότερο ποσοστό σε ονομαστικούς όρους, αν και, ως ποσοστό 

του ΑΕΠ, υποχώρησε ελαφρά και βελτιώθηκε από 99% σε 98,3% του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος. Αυτό σημαίνει ότι το δημόσιο χρέος προχώρησε με βραδύτερο 

ρυθμό από το ονομαστικό ΑΕΠ. Είναι όμως θετικό το γεγονός ότι η Ισπανία μειώνει 

πολύ αργά το ογκώδες δημόσιο χρέος της. Εξάλλου, μπορεί το περασμένο έτος να 

απέτυχε να εκπληρώσει τον στόχο των Βρυξελλών για το δημόσιο χρέος, ωστόσο, 

πέτυχε τον στόχο του δημόσιου ελλείμματος. 

Ακόμη, το δημόσιο χρέος συνεχίζει να ανέρχεται στα ίδια επίπεδα με το 2014 και, 

σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, το 2018 θα κλείσει με ποσοστό της τάξεως του 97% 

του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 98,3% του ΑΕΠ το 2017. Η σταδιακή πτώση των επιτοκίων 

των νέων εκδόσεων που επικρατούσαν από το 2015 συνέβαλε στη μείωση των τόκων 

επί του χρέους.  

Εκτιμάται ότι το 2018 οι τόκοι θα ανέρχονται σε ποσό 31.547 εκ. ευρώ, 2% λιγότερο από 

τον προηγούμενο χρόνο.  

Το 2017, η επιβάρυνση των τόκων μειώθηκε κατά 8,8%, σύμφωνα με το περιεχόμενο 

του προϋπολογισμού. Η επανάληψη αυτού του αποτελέσματος για αυτό το έτος είναι 

περισσότερο περίπλοκη. Τους δύο πρώτους μήνες του 2018, το μέσο κόστος του 

δημοσίου χρέους έχει ήδη φτάσει στο 0,62% ενώ σημειώνεται ότι το 2017 ανήλθε 

συνολικά στο 1,15%. Η στρατηγική που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια το Υπουργείο 

Οικονομικών περιλαμβάνει ένα σχέδιο επιμήκυνσης της μέσης ζωής του χρέους, ώστε 

να επιταχυνθεί η βιωσιμότητά του και να μειωθεί ο κίνδυνος αύξησης των επιτοκίων. Η 

κυβέρνηση εκτιμά ότι η μέση ζωή του χρεωστικού χαρτοφυλακίου κυμαίνεται μεταξύ 7,4 

με 7,5 χρόνια στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2017 σε αντίθεση με το 7,13 που ήταν οι 

προβλέψεις στις αρχές του 2017. 

Αναμένεται ότι, κατά τη διάρκεια του έτους, η αύξηση των τόκων θα διατηρηθεί αλλά με 

χαμηλότερη αξία κυρίως προς το τέλος του έτους, εφόσον ασκηθεί κατάλληλη εξωτερική 

πολιτική στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αν και τους πρώτους μήνες του 2018,  η 

κερδοφορία του δεκαετούς ισπανικού χρέους ευνοήθηκε από τις βελτιώσεις των 

αξιολογήσεων των ινστιτούτων αξιολογήσεων Fitch και S&P, η κυβέρνηση ανακοίνωσε  
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αυστηρότερη νομισματική πολιτική και εκτιμά ότι οι αποδόσεις αυτής της πολιτικής θα 

έχουν ανοδική πορεία, με δέσμευση οικονομικής σταθερότητας προς το 2028.  

Ο Ισπανός Υπουργός Οικονομικών, κ. Cristóbal Montoro, παρατήρησε ότι οι διεθνείς 

επενδυτές εμπιστεύονται την ισπανική στρατηγική πολιτική που έχει τεθεί σε εφαρμογή, 

παρά το γεγονός ότι οι τόκοι του χρέους ενδέχεται να αυξηθούν. Επιπλέον, η Ισπανία 

είναι πολύ καλύτερα προετοιμασμένη από ό,τι ήταν το 2008 για να αντιμετωπίσει 

οποιαδήποτε κρίση στην αγορά και αυτό αναγνωρίζεται από τους επενδυτές, ακόμα και 

όταν το χρέος συνεχίζει να παραμένει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. 

 Δεδομένου ότι υπήρξε τάση για αύξηση του δημόσιου χρέους από τον Απρίλιο του 2015 

έως και σήμερα, το κράτος διατίθεται να χορηγήσει για την κοινωνική ασφάλιση, 

χαμηλότερα ποσά ύψους 15.164 εκ. ευρώ για το τρέχον έτος, ένα μέτρο που έχει ήδη 

ανακοινωθεί κατά την παρουσίαση της στρατηγικής πολιτικής του Υπουργείου 

Οικονομικών τον Ιανουάριο 2018. Συνολικά, το Δημόσιο αναμένει χρηματοοικονομικές 

δαπάνες ύψους 40 εκ. ευρώ, δηλαδή 11,1% λιγότερο από το προηγούμενο έτος. 

 

 

 


