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Eκπλήρωση των ισπανικών στόχων για το δημόσιο έλλειμμα 

 

Η Ισπανία εκπλήρωσε τον στόχο του δημοσίου ελλείμματος για το 2017, καθώς αυτό 

μειώθηκε στα 35.758 εκ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 3,1% του ΑΕΠ, όριο στο οποίο 

είχε δεσμευθεί η ισπανική κυβέρνηση με τις Βρυξέλλες. Ο Υπουργός Οικονομικών, κ. 

Cristóbal Montoro, σημείωσε ότι η Ισπανία μείωσε το δημόσιο έλλειμμά της κατά 12.254 

εκ. ευρώ κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στην αύξηση 

των φορολογικών εισπράξεων και στη ρύθμιση των δημοσίων δαπανών. Επισημαίνεται, 

ωστόσο, ότι τα κρατικά ταμεία εσόδων σημείωσαν απώλειες 7.000 εκ. ευρώ σε σχέση με 

την πρόβλεψη του προϋπολογισμού.  

Αν και η ισπανική διοίκηση στο σύνολό της εκπλήρωσε τον στόχο, στην πραγματικότητα 

η επίτευξή του οφείλεται στις καλές επιδόσεις των δημοτικών κέντρων και των 

διοικήσεων των δεκαεπτά αυτόνομων κοινοτήτων της χώρας. Οι τοπικές αρχές έκλεισαν 

το περασμένο έτος με πλεόνασμα 0,6%, το οποίο ήταν αρκετό για να εξασφαλίσουν την 

επιθυμητή ισορροπία με τις κρατικές αρχές. Από την άλλη, οι αυτονομίες κατέγραψαν 

πλεόνασμα της τάξεως του 0,3% του ΑΕΠ, το ήμισυ δηλαδή του στόχου σταθερότητας 

του 0,6%. Αντίθετα, η Κεντρική Διοίκηση έκλεισε με έλλειμμα 1,9% έναντι του στόχου του 

1,1%. Όσον αφορά τον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, η τελευταία τοποθετείται ένα 

δέκατο πάνω από τους στόχους, στο 1,5%. 

Εντούτοις, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η καλή επίδοση των δήμων και των αυτονομιών 

δεν μπορεί να ερμηνευθεί, χωρίς να ληφθεί υπόψη ο κυβερνητικός έλεγχος από την 

κεντρική διοίκηση μέσω της νομοθεσίας για τη σταθεροποίηση του προϋπολογισμού. Η 

Ισπανία σημείωσε, έτσι, εντυπωσιακή πρόοδο καθώς το 2016, το δημόσιο έλλειμμα 

βρισκόταν στο 4,5% και αύξησε μέσα σε ένα χρόνο τα έσοδα κατά 4,6%, μειώνοντας 

ταυτόχρονα τις δημόσιες δαπάνες κατά 1,1%.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι τέσσερις αυτονομίες που έκλεισαν τον 

περασμένο χρόνο με πλεόνασμα ήταν οι Βαλεαρίδες νήσοι, οι Κανάριοι νήσοι, η Ναβάρα 

και η Χώρα των Βάσκων, ενώ οι αυτονομίες που εκπλήρωσαν το όριο του 0,6% ήταν η 

Αραγονία, η Καστίλλη-Λα Μάντσα, η Καστίλλη και Λεόν, η Εστρεμαδούρα, η Μούρθια 

και η Βαλένσια. 

Στην περίπτωση του ΦΠΑ, οι εισπράξεις έφτασαν τα 67.797 εκ. ευρώ, τιμή που ξεπερνά 

τις προβλέψεις του προϋπολογισμού και αντιστοιχεί στο 5,8% του ΑΕΠ. Τα στοιχεία 

αυτά μεταφράζονται ως τα υψηλότερα καταγεγραμμένα κέρδη στην ιστορία του 

ισπανικού δημοσίου, αυξημένα κατά 1,3% σε σχέση με το 2016. 


