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        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                            

             ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                    

    Μαδρίτη, 31 Μαρτίου 2023 

   

ΘΕΜΑ.: Ανακοίνωση δημοσιονομικών στοιχείων Ισπανίας το 2022 

Η ισπανική Κυβέρνηση ανακοίνωσε στις 30/3 ότι τα φορολογικά έσοδα του Κράτους το οικονομικό έτος 

2022 ανήλθαν σε πλησίον των 255,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 14,4% έναντι του 2021 και φθάνοντας σε 

ιστορικά υψηλά επίπεδα. Σύμφωνα με σχετική δήλωση της Υπουργού Οικονομικών, κας Montero, τα εν 

λόγω έσοδα επέτρεψαν στην Ισπανία να σημειώσει πρόοδο στην πορεία μείωσης του δημοσιονομικού 

ελλείμματος του 2022, το οποίο έκλεισε στο 4,8% του ΑΕΠ, βελτιωμένο κατά δύο δέκατα της ποσοστιαίας 

μονάδας από ό,τι αρχικά ανέμενε η Κυβέρνηση στον Γενικό Προϋπολογισμό του Κράτους. «Αν και έχουμε 

γίνει περισσότερο ευέλικτοι όσον αφορά την αυστηρή εφαρμογή των δημοσιονομικών κανόνων εξαιτίας 

της κρίσης, η Κυβέρνηση δεν έχει αποκηρύξει τις βασικές αρχές της σταθερότητας και της δημοσιονομικής 

υπευθυνότητας», δήλωσε η Υπουργός, επικρίνοντας όσους ασκούν κριτική στην Κυβέρνηση ιδιαίτερα 

σχετικά με τον πληθωρισμό. Σύμφωνα με την κα Montero, «για τρίτη συνεχή χρονιά, η Ισπανία εκπληρώνει 

τον στόχο σταθερότητας για τον οποίο έχει δεσμευτεί στην Ευρώπη».  

Όπως εξήγησε η Ισπανίδα Υπουργός, το ξέσπασμα της πανδημίας οδήγησε σε μια πολιτική δημοσίων 

δαπανών που κλιμάκωσε το έλλειμμα στο 10,1% του ΑΕΠ το 2020 (σε σύγκριση με την πρόβλεψη 10,3%), 

ποσοστό που εξηγείται και από τη μείωση της είσπραξης λόγω περιορισμών στη δραστηριότητα. Το 2021, 

συνέχισε, το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε 6,76% του ΑΕΠ έναντι πρόβλεψης 8,4%, συνεπώς η Κυβέρνηση 

«δύο χρόνια μετά έχει καταφέρει να μειώσει το ποσοστό του ελλείμματος επί του ΑΕΠ στο μισό». Η κα 

Montero επισήμανε ότι ταυτόχρονα με τη μείωση του ελλείμματος ως ποσοστού του ΑΕΠ, η ισπανική 

Κυβέρνηση έχει αναπτύξει σειρά δημοσίων πολιτικών δισεκατομμυρίων ευρώ προκειμένου να στηρίξει και 

να ανακουφίσει τον πληθυσμό της χώρας στις πρόσφατες και τρέχουσες κρίσεις υγείας και τιμών. Όπως 

ανέφερε η Υπουργός Οικονομικών, η απότομη αύξηση των τιμών εξηγεί μόνο το ένα τρίτο της αύξησης 

των φορολογικών εισπράξεων, διευκρινίζοντας πως «ο πληθωρισμός επηρεάζει κυρίως την είσπραξη του 

ΦΠΑ, έχοντας περιορισμένες επιπτώσεις στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και στις εταιρείες, 

που είναι τα δύο στοιχεία που καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις». 

Τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων έκλεισαν το 2022 στα 109,485 δισ. ευρώ, 

αυξημένα κατά 15,8% σε ετήσια βάση, ενώ τα έσοδα της εταιρικής φορολογίας έφθασαν τα 32,176 δισ. 

ευρώ, αυξημένα κατά 20,8% σε ετήσια βάση. Τα έσοδα από τον φόρο προστιθέμενης αξίας ανήλθαν σε 

πλησίον των 82,5 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 14% έναντι του 2021, εξαιτίας αφ’ ενός της ανόδου του 

επιπέδου τιμών, αλλά και, αφ’ ετέρου, στην βελτίωση της κατανάλωσης. Βελτίωση κατά 2,5% κατέγραψαν 

και τα έσοδα από ειδικούς φόρους κατανάλωσης, που έφθασαν τα 20,2 δισ. Σύμφωνα με την κα Montero, 

συνολικά όλα τα μέτρα κατά της κρίσης που ενέκρινε η Κυβέρνηση και τέθηκαν σε ισχύ κατά το δεύτερο 

εξάμηνο του 2022 και στις αρχές του 2023 αντιπροσωπεύουν διάθεση κονδυλίων της τάξεως των 35 δισ. 

ευρώ -χωρίς να συνυπολογίζονται εγγυήσεις έναντι εταιρειών ύψους περίπου 10 δισ.- με κονδύλια 22,217 

δισ. ευρώ να έχουν διατεθεί το 2022. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, τα μέτρα 
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εισοδηματικής στήριξης του πληθυσμού περιλαμβάνουν φοροαπαλλαγές, καθώς και εκπτώσεις στον 

ενεργειακό ΦΠΑ, μέτρα άμεσης στήριξης στις ευάλωτες οικονομικά ομάδες, τόσο νοικοκυριά όσο και 

επιχειρήσεις (μέτρα όπως το μπόνους καυσίμων, η οικονομική βοήθεια στα νοικοκυριά), όπως και σε 

οικονομικούς κλάδους όπως οι μεταφορές και η αγροτική ανάπτυξη. Η Υπουργός κα Montero 

υπερασπίστηκε την εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων, «χωρίς τα οποία η μείωση του ελλείμματος θα 

ήταν μεγαλύτερη», όπως επισήμανε. Κατά την Υπουργό, «στόχος αυτών των πολιτικών είναι να μην 

υπάρξει πτώση εισοδήματος για τις μεσαίες τάξεις, οι οποίες είναι αυτές που συντηρούν την οικονομία σε 

όρους κατανάλωσης, ώστε να μην υπάρξει γενική εξαθλίωση όπως συνέβη στην προηγούμενη οικονομική 

κρίση».  

 

                                                                                                                   

                                   Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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