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Η εφαρμογή των νέων γενικών Προϋπολογισμών στην Ισπανία από 1.1.2022 

 

Το οικονομικό έτος του 2022 στην Ισπανία ξεκινά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με νέους 

Γενικούς Προϋπολογισμούς, οι οποίοι υπερψηφίστηκαν τόσο από την Κάτω Βουλή (Κογκρέσο 

των Αντιπροσώπων) όσο και από την Άνω Βουλή (Γερουσία). Δεδομένης της ενσωμάτωσης των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων από το πρόγραμμα Next Generation EU και λαμβάνοντας υπόψιν την 

πολιτική ατζέντα της Κυβέρνησης, οι Προϋπολογισμοί του 2022 περιλαμβάνουν τη μεγαλύτερη 

επένδυση σε κοινωνικά μέτρα. Το ποσό αυτών φθάνει τα 240,37 δις ευρώ και αποτελεί το 55,7% 

του συνόλου των δαπανών.  

Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κυβέρνησης και των υπόλοιπων πολιτικών 

κομμάτων, οι αρχικοί Προϋπολογισμοί μετασχηματίστηκαν για να συμπεριλάβουν όρους και 

πολιτικές των κομμάτων που τους υπερψήφισαν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η 

ενσωμάτωση της καταλανικής γλώσσας στο νόμο οπτικοακουστικών παραγωγών, ο οποίος 

προϋποθέτει ότι πολυεθνικές διαδικτυακές πλατφόρμες αναπαραγωγής ταινιών, όπως Netflix, 

HBO, Amazon Prime κοκε, καθώς και αντίστοιχες εθνικές, όπως Filmin, Movistar και άλλες, 

οφείλουν να ενσωματώνουν τουλάχιστον το 6% του καταλόγου τους στην καταλανική, που 

αφορά προϋπόθεση που έθεσε το καταλανικό κόμμα ERC για να υπερψηφίσει τους 

Προϋπολογισμούς. Τονίζεται ότι στην Ισπανία η πρακτική της μεταγλώττισης πραγματοποιείται 

σε όλες τις παραγωγές, τόσο σε παιδικές σειρές και ταινίες όσο και στις υπόλοιπες. Τελικά, οι 

γενικοί προϋπολογισμοί υπερψηφίστηκαν από 15 διαφορετικά πολιτικά κόμματα, ο μεγαλύτερος 

αριθμός στην ιστορία της χώρας.  

Όπως σε όλα τα κ-μ της Ε.Ε., και στην Ισπανία, το Σχέδιο Ανάκαμψης, Μετασχηματισμού και 

Ανθεκτικότητας κατέχει δεσπόζουσα θέση στις οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές για το 2022. 

Τα σημαντικότερα σημεία αυτού είναι η ανάπτυξη της χώρας, με ορόσημο τη βιωσιμότητα, τις 

τεχνολογικές αλλαγές και καινοτομίες, τη μείωση των ανισοτήτων και την ενίσχυση των νέων. 

Σημειώνεται ότι η Ισπανία έγινε η πρώτη χώρα, η οποία έλαβε την πρώτη χρηματοδότηση 10 δις 

ευρώ από την Ε.Ε., έχοντας εκπληρώσει 52 αναγκαίους στόχους που έχει θέσει η Επιτροπή. Για 

το τρέχον έτος, το σύνολο της χρηματοδότησης φθάνει τα 26,355 δις ευρώ.  

Μέσω των συγκεκριμένων Προϋπολογισμών, η Ισπανία ευελπιστεί να αναπτυχθεί τόσο 

κοινωνικά όσο και οικονομικά, με τις δύο συγκεκριμένες πτυχές να θεωρούνται 

αλληλοσυνδεόμενες. Τα κοινωνικά μέτρα αφορούν τη μείωση των ανισοτήτων μεταξύ γενεών 

και των δύο φύλων καθώς και τη μείωση της αστικοποίησης και ερήμωσης της υπαίθρου. Η 

οικονομική ανάπτυξη αναμένεται να προέλθει από ένα σύνολο παραγόντων, με την 

επανεκκίνηση της οικονομίας και την αύξηση της παραγωγικότητας, μέσω των οικονομικών 

βοηθειών και περαιτέρω πολιτικών.  
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Από πλευρά μας, τονίζεται ότι οι εκτιμήσεις της οικονομικής ανάπτυξης της Κυβέρνησης 

θεωρούνται ιδιαίτερα αισιόδοξες, ενώ έχοντας υπόψιν τη νέα τροπή της πανδημίας, δεν 

αποκλείεται το γεγονός η εθνική αλλά και η παγκόσμια οικονομία να επιβραδυνθούν, σε βαθμό 

που ακόμη δεν είναι γνωστό. Πάντως, η εκπλήρωση των στόχων της Ε.Ε. καθώς και η 

πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για ταχεία εφαρμογή τους, η συνεργασία με τα άλλα κόμματα 

καθώς και η ένταξη των ευρωπαϊκών στρατηγικών, επιδεικνύουν το στόχο της χώρας να έχουν 

μεγαλύτερη επιρροή στην Ευρώπη και ιδιαίτερα την Ε.Ε., στρατηγική, η οποία ενισχύθηκε από 

την αποχώρηση του Ην. Βασιλείου από την ευρωπαϊκή οικογένεια.  
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