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Οι Γενικοί Προϋπολογισμοί του Κράτους της Ισπανίας για το 2021 

Στις 3 Δεκεμβρίου τ.έ., η Κυβέρνηση της Ισπανίας κατάφερε να υπερψηφίσει τους Γενικούς 

Προϋπολογισμούς για το 2021, λαμβάνοντας 189 θετικές ψήφους από έντεκα κόμματα, ενώ οι 

αρνητικοί ψήφοι από τα υπόλοιπα εννέα κόμματα του Κογκρέσου των Αντιπροσώπων ήταν 161. 

Οι εν λόγω Προϋπολογισμοί είναι οι πρώτοι που υπερψηφίζονται από το 2018, καθώς πολιτικές 

αναταράξεις δεν επέτρεπαν στις προηγούμενες Κυβερνήσεις να έχουν τη στήριξη της Βουλής 

για τους Προϋπολογισμούς που παρουσίαζαν. Ως αποτέλεσμα, το κράτος λειτουργεί έως και το 

τ.έ. με τους Προϋπολογισμούς του 2018, οι οποίοι, δεδομένων των πολιτικών συνθηκών στην 

Ισπανία εκείνη την περίοδο, είχαν ψηφιστεί κατά τη διάρκεια του 2018.  

Οι Προϋπολογισμοί αυτοί σχεδιάστηκαν με σκοπό την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας 

στη χώρα, αφού η ισπανική οικονομία έχει πληγεί περισσότερο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή 

οικονομία. Για το λόγο αυτό, είναι και οι πιο δαπανηροί, σε κοινωνικές πολιτικές, Προϋπολογισμοί 

στην ιστορία της χώρας, καθώς οι κρατικές δαπάνες αυξάνονται κατά 10% σε σύγκριση με τις 

δαπάνες για το 2020 και φθάνουν τα 239,765 δις ευρώ. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω 

Προϋπολογισμοί θα αποδεσμεύσουν και τα πρώτα 27 δις ευρώ της Ισπανίας από την ευρωπαϊκή 

οικονομική βοήθεια για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. 

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα της Ισπανίας έχει ασκήσει κριτική στους συγκεκριμένους 

Προϋπολογισμούς, καθώς θεωρεί ότι οι προβλέψεις της Κυβέρνησης είναι ιδιαίτερα αισιόδοξες 

και δεν συνάδουν με την πραγματικότητα και τους σοβαρούς κινδύνους στους οποίους εκτίθεται 

η ισπανική οικονομία. Συγκεκριμένα, η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι η μείωση του ΑΕΠ για 

το τ.έ. θα είναι 12,6% ενώ η ανεργία θα συνεχίσει σε επίπεδα άνω του 20% και το 2022. 

Προειδοποιεί επίσης για τις αυξημένες δαπάνες και τη σημαντική αύξηση του ελλείμματος και 

του χρέους της χώρας, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομία κυρίως σε 

μακροχρόνιο πλαίσιο. Εξάλλου, υπολογίζει ότι τα έσοδα του κράτους θα είναι μικρότερα από 

αυτά που προβλέπει η Κυβέρνηση. Πέραν αυτών, αρνητική είναι η στάση της Κεντρικής 

Τράπεζας για την αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και των συντάξεων κατά 0,9% 

καθώς δε συμβαδίζει με τον τρέχων πληθωρισμό, ούτε λαμβάνει υπόψιν την αύξηση της 

ανεργίας στον ιδιωτικό τομέα. Παράλληλα, σημειώνει ότι δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για να 

αυξηθούν οι φόροι φυσικών προσώπων ούτε για την εφαρμογή νέων, όπως ο φόρος επί των 

ψηφιακών υπηρεσιών, γνωστός και ως φόρος Google.  

Οι Γενικοί Προϋπολογισμοί του Κράτους για το 2021 θα είναι και αυτοί που έχουν εγκριθεί πιο 

γρήγορα ποτέ στη χώρα, δεδομένου ότι η Κυβέρνηση επιχειρεί να τους εγκρίνει πριν από την 

άφιξη του νέου έτους. Σε συνέχεια της υπερψήφισής τους στο Κογκρέσο στις 3 Δεκεμβρίου, μένει 

η ψήφισή τους και από την Άνω Βουλή, τη Γερουσία. Σε περίπτωση που κυλήσουν όλα όπως 

προβλέπει η Κυβέρνηση, οι Προϋπολογισμοί θα εγκριθούν έως τις 29 Δεκεμβρίου 2020, 
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συνεπώς μόλις δύο μήνες μετά την παρουσίασή τους στο Κοινοβούλιο στις 28 Οκτωβρίου, σε 

μία διαδικασία που συνήθως διαρκεί περί τις 80 ημέρες.  

Παρουσίαση των σημαντικότερων σημείων των Γενικών Προϋπολογισμών του 

Κράτους της Ισπανίας για το 2021 

Οι συγκεκριμένοι Προϋπολογισμοί συμπεριλαμβάνουν τις μεγαλύτερες κοινωνικές δαπάνες του 

κράτους στην ιστορία της χώρας, οι οποίες φθάνουν τα 239,765 δις ευρώ,10% περισσότερο από 

ότι το προηγούμενο έτος. Σημαντική είναι η συμβολή των ευρωπαϊκών κεφαλαίων, χωρίς την 

οποία η αύξηση θα έφθανε μόνο το 6%. Οι μη χρηματοοικονομικές δαπάνες φθάνουν τα 194,456 

δις ευρώ. Οι δαπάνες για αμοιβές προσωπικού αυξάνονται κατά 4,3%, εξαιτίας της αύξησης του 

μισθού των δημοσίων υπαλλήλων κατά 0,9%. 

Προϋπολογισμός Δαπανών 

Οι κοινωνικές δαπάνες φθάνουν ιστορικά υψηλά, ξεπερνώντας τα 239,76 δις ευρώ, εκ των 

οποίων περί τα 9 δις ευρώ προέρχονται από ευρωπαϊκά κονδύλια. Μεταξύ άλλων, αυξάνονται 

οι συντάξεις των εργαζομένων κατά 0,9% ενώ οι υπόλοιπες συντάξεις/επιδόματα κατά 1,8%. Οι 

δαπάνες για κοινωνικές υπηρεσίες και κοινωνική προστασία αυξάνονται κατά 70,3% ενώ τα 

χρήματα για τις πολιτικές για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας αυξάνονται κατά 59%.  

Για το Ελάχιστο Επίδομα Διαβίωσης, η Κυβέρνηση θα δαπανήσει 3 δις ευρώ, τα οποία θα 

δοθούν σε 850.000 νοικοκυριά που κερδίζουν λιγότερο από το απαραίτητα έσοδα για τη 

διαβίωσή τους. Επιπλέον, αυξάνεται κατά 5% ο Δημόσιος Δείκτης Εισοδημάτων Πολλαπλών 

Επιδράσεων (IPREM), ο οποίος χρησιμοποιείται ως δείκτης για τον υπολογισμό επιδομάτων και 

οικονομικών βοηθειών. Για τη μάχη ενάντια στην βία κατά των γυναικών δίνονται 180 εκ. ευρώ.  

Στη δημόσια εκπαίδευση προορίζονται κονδύλια αυξημένα κατά 70,2%, προκειμένου να 

ενισχυθεί η διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων τόσο σε μαθητές και φοιτητές όσο και σε 

εργαζομένους. Επίσης, το σύνολο των υποτροφιών για σπουδές αυξάνεται στα 2,09 δις ευρώ, 

514 εκ. περισσότερα από ότι σήμερα.  

Δεδομένης της κατάστασης της Ισπανίας και του πλήγματος που δέχτηκε από την πανδημία του 

Covid-19, οι δαπάνες στον τομέα της υγείας αυξάνονται κατά 75,3% και φθάνουν τα 7,33 δις 

ευρώ. 

Οι πολιτικές για την ανεργία λαμβάνουν 4,191 δις ευρώ, αυξημένα κατά 30%, ενώ για την αύξηση 

των πολιτικών διευκόλυνσης κατοικίας προορίζονται 25% περισσότερα κεφάλαια. Συνολικά θα 

δοθούν 2,25 δις ευρώ για την κατασκευή δημοσίων κατοικιών, τη στήριξη ενοίκων και την 

ανακαίνιση κτηρίων με καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα.  

Τέλος, για Έρευνα και Ανάπτυξη και την ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα 

θα δοθούν συνολικά 12,344 δις ευρώ. Στον τομέα της βιομηχανίας θα δοθούν 5,69 δις ευρώ για 

την αύξηση της παραγωγικότητας, την ψηφιοποίηση και τη μετάβαση προς μία πιο οικολογική 

βιομηχανία, ενώ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τον τουρισμό δίνονται 1,3 δις ευρώ. Για τις 

υποδομές δίνονται 11,527 δις ευρώ.  
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Προϋπολογισμός Εσόδων  

Η Κυβέρνηση έχει δηλώσει την πρόθεσή της να μεταβάλλει το φορολογικό σύστημα της Ισπανίας 

σε ένα σύστημα πιο δίκαιο και πιο εκσυγχρονισμένο με τις σημερινές απαιτήσεις και την ψηφιακή 

οικονομία. Δεδομένων των επιπτώσεων της πανδημίας, η εφαρμογή και ο σχεδιασμός ενός 

παρόμοιου φορολογικού συστήματος θα γίνει με τη λήξη της πανδημίας και την επιστροφή σε 

οικονομικά επίπεδα πριν από την κρίση. Ωστόσο, στους Προϋπολογισμούς αυτούς 

συμπεριλαμβάνονται τέσσερα νέα φορολογικά μέτρα, τα οποία δέχτηκαν στήριξη από την 

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης (Airef), το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή τον 

Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.  

Φόρος Φυσικών Προσώπων, Επιχειρήσεων και Κληρονομιάς 

Ο φόρος επί των εισοδημάτων αυξάνεται κατά δύο μονάδες για τα εισοδήματα από εργασία 

μεγαλύτερα των 300.000 ευρώ ετησίως, επηρεάζοντας μόλις το 0,7% των φορολογούμενων. 

Αναφορικά με τον φόρο επί του κεφαλαίου εφαρμόζεται μία αύξηση 3 ποσοστιαίων μονάδων για 

κεφάλαια μεγαλύτερα των 200.000 ευρώ, το οποίο επηρεάζει 17.000 φορολογούμενους από το 

σύνολο των 21 εκατομμυρίων.  

Σχετικά με το φόρο εταιριών, περιορίζεται στο 95%  από το 100% η απαλλαγή κερδών κεφαλαίου 

ή μερισμάτων των θυγατρικών, το οποίο θα επηρεάσει 1.739 επιχειρήσεις ήτοι το 0,12% του 

συνόλου. Οι επιχειρήσεις με κύκλο εργασιών μικρότερο των 40 εκ. ευρώ δεν θα επηρεαστούν, 

για τα επόμενα τρία χρόνια, από τη φορολογία αυτή.  

Ο φόρος επί της κληρονομιάς αυξάνεται κατά 1 ποσοστιαία μονάδα, στο 3,5% για κληρονομιές 

μεγαλύτερες των 10 εκ. ευρώ.  

Αύξηση ΦΠΑ στα ζαχαρώδη αναψυκτικά 

Ο ΦΠΑ των ζαχαρούχων ποτών αυξάνεται από 10% σε 21% προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

παιδική παχυσαρκία και άλλες ασθένειες, όπως ο διαβήτης. Ο ΦΠΑ θα συνεχίσει να είναι 10% 

στις πωλήσεις του τομέα της εστίασης, προκειμένου να μην πληγεί, δεδομένης της ήδη κρίσιμης 

κατάστασης του τομέα. 

Οικολογική Δημοσιονομική Πολιτική 

Αφορά την αύξηση του φόρου πετρελαίου, από τα 30,7 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο στα 34,5 λεπτά 

του ευρώ ανά λίτρο. Οι επιπτώσεις του αν λόγω μέτρου είναι μειωμένες καθώς υπολογίζεται ότι 

το επιπλέον κόστος ανά μήνα για ετήσιες διαδρομές 15.000 χλμ είναι 3,45 ευρώ. 

Φόρος εγγεγραμμένων μεικτών ασφάλιστρων 

Μετά από άνω των 20 ετών, μεταβάλλεται ο φόρος επί των εγγεγραμμένων μεικτών 

ασφάλιστρων από 6% σε 8%, ο οποίος συνεχίζει να παραμένει μικρότερος από τον ευρωπαϊκό 

μέσο όρο.  
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Νέοι Φόροι 

Στα έσοδα των Προϋπολογισμών συμπεριλαμβάνονται και έσοδα από νέους φόρους που ήδη 

έχουν εγκριθεί, όπως ο φόρος επί των ψηφιακών υπηρεσιών και ο φόρος των 

χρηματοοικονομικών συναλλαγών καθώς και φόροι που αναμένεται να εγκριθούν, όπως ο 

φόρος των μη επαναχρησιμοποιήσιμων πλαστικών συσκευασιών. Οι φόροι αυτοί αναμένεται να 

αυξήσουν τα δημόσια έσοδα κατά 4,223 δις ευρώ.  

Οι χρηματοδοτήσεις προς τις Αυτόνομες Κοινότητες 

Η συνολική χρηματοδότηση του ισπανικού κράτους στις αυτόνομες Κοινότητες μειώνεται το 2021 

σε σύγκριση με το τ.έ., καθώς εντός του 2020, έκτακτα, το κράτος της Ισπανίας διέθεσε μεγάλα 

ποσά για την καταπολέμηση της πανδημίας. Συγκεκριμένα, η συνολική χρηματοδότηση το 2021 

θα είναι 113,641 δις ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε πτώση 1,7% σε σύγκριση με το 2020. Ωστόσο, 

οι περισσότερες Κοινότητες επωφελούνται σε σύγκριση με τη χρηματοδότηση που έλαβαν το 

2018, δηλαδή στους τελευταίους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς. Σε όλες τις Κοινότητες της 

χώρας μειώνεται η χρηματοδότηση, με τη μεγαλύτερη μείωση να παρουσιάζεται στην Αραγονία 

(-2,9%), το Πριγκιπάτο των Αστούριας (-2,6%), Καστίλη και Λεόν (-2,4%) και Λα Ριόχα (-2,4%). 

Αντίθετα, η μικρότερη μείωση παρατηρείται στις Βαλεαρίδες Νήσους (-0,4%), την Κοινότητα της 

Μαδρίτης και τη Γαλικία (-0,9%). 

Τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση λαμβάνει η Καταλονία, με 21,38 δις ευρώ, ακολουθούμενη από 

την Ανδαλουσία που λαμβάνει 20,612 δις ευρώ και την Κοινότητα της Μαδρίτης που δέχεται 

15,965 δις ευρώ. Επιπλέον, η Κυβέρνηση θα διανείμει στις Κοινότητες 18,793 δις ευρώ από την 

ευρωπαϊκή βοήθεια για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.  

Όσον αφορά την κρατική επένδυση στις Κοινότητες, αυτή είναι αυξημένη κατά 30,2% σε 

σύγκριση με τους τρέχοντες προϋπολογισμούς  αφού θα επενδυθούν 19,5 δις ευρώ το 2021.  

Συγκεκριμένα, οι επενδύσεις κατανέμονται ως εξής: Καταλονία 2,199 δις ευρώ (+62,96%), 

Ανδαλουσία 2,146 δις ευρώ (+45,23%), Κοινότητα της Μαδρίτης 1,25 δις ευρώ (+0,24%), 

Κοινότητα της Βαλένθια 1,164 δις ευρώ (+57,24%), Καστίλη και Λεόν 847,43 εκ. ευρώ (-15,44%), 

Γαλικία 832,24 εκ. ευρώ (-11,16%), Μούρθια 625,55 εκ. ευρώ (+83,65%), Χώρα των Βάσκων 

512,46 εκ. ευρώ (+0,67%), Αραγονία 504,22 εκ. ευρώ (+23,86%), Καστίλη λα Μάντσα 426,59 

εκ. ευρώ (-27,62%), Εξτρεμαδούρα 415,12 εκ. ευρώ (+7,67%), Πριγκιπάτο των Αστούριας 378,9 

εκ. ευρώ (+32,74%), Κανάριες Νήσοι 361,67 εκ. ευρώ (+28,46), Καντάμβρια 233,08 εκ. ευρώ (-

14,34), Βαλεαρίδες Νήσοι 201,64 εκ. ευρώ (+17,46%), Ναβάρα 88,02 εκ. ευρώ (+55,95%), Λα 

Ριόχα 59,9 εκ. ευρώ (-5,22%) και, τέλος, οι αυτόνομες πόλεις Μελίγια 53,87 εκ. ευρώ (+42,24%) 

και Θέουτα 24,48 εκ. ευρώ (-9,9%). 
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