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Η πορεία του ισπανικού δημόσιου χρέους 

Η ισπανική οικονομία, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία μετά 

την κρίση, αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα σχετικά με το δημόσιο χρέος και την 

ανεργία. Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα, το οποίο παρατηρήθηκε το καλοκαίρι του 

περασμένου έτους και το οποίο καλείται να διαχειριστεί τώρα ο νέος Υπουργός 

Οικονομίας, κ. Román Escolano.  

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μετά την αξιολόγηση που πραγματοποίησε στη χώρα 

τον Ιούλιο του 2017, επέστησε την προσοχή σε δύο καίρια ζητήματα: πρώτον, τη μείωση 

του δημοσίου χρέους και δεύτερον την επίσπευση της προσαρμογής του τραπεζικού 

κλάδου. Εντούτοις, αναγνώρισε την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας αλλά και τις 

θετικές επιδόσεις σε κατανάλωση, επενδύσεις και εξαγωγές.  

Από το 2007 και έπειτα, το ποσό του δημοσίου χρέους αυξανόταν με γρήγορους 

ρυθμούς για την ισπανική οικονομία, ενώ το 2014 ξεπέρασε το ένα δις και τον Μάιο του 

2016 άγγιξε το 100% του ΑΕΠ με 1,1 δις. Μάλιστα, σε  ποσοστό επί του ΑΕΠ, η 

μεγαλύτερη τιμή κατεγράφη τον Ιούνιο του 2016 στο 100,9% καθώς το ΑΕΠ ήταν 

χαμηλότερο και ο ρυθμός ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας ήταν εν γένει σε μικρότερα 

επίπεδα. Η υψηλότερη αύξηση του ποσοστού έχει καταγραφεί από τις αυτονομίες και τις 

κοινότητες της χώρας, ενώ τομείς όπως η κοινωνική ασφάλιση έχουν διατηρήσει 

σταθερές τις τιμές τους. 

Τον Ιούνιο του 2017, το δημόσιο χρέος σημείωσε νέο ρεκόρ φτάνοντας σε 1.139 δις. 

ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί στο 100,3% του ΑΕΠ της Ισπανίας. Το ποσοστό αυτό ήταν 

ιδιαίτερα ανησυχητικό για την ισπανική κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το στόχο του 

98,1% που είχε τεθεί για το κλείσιμο του έτους στις Βρυξέλλες.  

Στο τέλος του 2017 και στους πρώτους μήνες του 2018, το δημόσιο χρέος εξακολούθησε 

να ξεπερνά το 98% του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, στο κλείσιμο του έτους, το ποσό έφτασε τα 

1.142 δις, το οποίο είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί από την Κεντρική Τράπεζα 

της Ισπανίας. Σημειώνεται τέλος, ότι το ονομαστικό ΑΕΠ, το οποίο εμπεριέχει το 

αποτέλεσμα του πληθωρισμού, καταγράφει αύξηση της τάξεως του 4,2%. Αν η 

οικονομία μειώσει το ρυθμό ανάπτυξης σε βαθμό διαχειρίσιμο από τον κρατικό 

μηχανισμό, όπως αναμένουν εδώ οικονομικοί αναλυτές, η μείωση του χρέους θα είναι 

πιο εύκολη.  


