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Το φρένο στην κατανάλωση μετριάζει την ανάπτυξη της ισπανικής οικονομίας 

Η ισπανική οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με καλό ρυθμό, όχι όμως τόσο καλό όσο 

τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με το Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Ισπανίας (ΙΝΕ), κατά 

το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η ανάπτυξη της οικονομίας έφτασε στο 0,6%, ένα 

δέκατο λιγότερο από ό,τι στις αρχές του 2018. Η Τράπεζα της Ισπανίας δεν ανέμενε πολύ 

θετικά αποτελέσματα, βάσει σχετικών μελετών που είχαν διεξάγει, όμως το νούμερο αυτό 

ήταν χαμηλότερο από αυτό που περίμεναν και για την ακρίβεια, το χαμηλότερο που έχει 

σημειωθεί από το 2014. Η επιβράδυνση της ανάπτυξης οφείλεται στην απώλεια της 

δυναμικής κατανάλωσης των νοικοκυριών, η οποία επιβαρύνεται από τη διάβρωση των 

αποταμιεύσεών τους, τις αυξήσεις των τιμών και εξωτερικούς παράγοντες. 

Από την άνοιξη του 2015, η οικονομία της Ισπανίας αναπτυσσόταν με ρυθμούς που 

ξεπερνούσαν το 3% ετησίως, αυτό όμως δεν συνεχίστηκε και το τελευταίο τρίμηνο του 

2018, αφού η ανάπτυξη έφθασε μόλις το 2,7%.  

Η ανάπτυξη της τάξης του 0,6% σε τριμηνιαία ή του 2,7% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το 

Εθνικό Στατιστικό Ινστιτούτο της Ισπανίας, συμπεριλαμβάνει και θετικά αλλά και αρνητικά 

στοιχεία, εκ των οποίων το πρώτο είναι ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι 

αρκετά ανησυχητικά, καθώς είχε προβλεφθεί επιβράδυνση στον ρυθμό ανάπτυξης, όχι 

όμως τόσο μεγάλη. Σύμφωνα με εδώ οικονομικές αναλύσεις, έρευνα που 

δημοσιοποιήθηκε στα τέλη Ιουλίου σχετικά με την αγορά εργασίας του ενεργού 

πληθυσμού της χώρας, έδειξε πολύ καλά στοιχεία και ήταν αρκετά αισιόδοξη. Η απόκλιση 

λοιπόν που παρατηρείται τώρα, μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι η απασχόληση 

πραγματοποιείται σε μη παραγωγικούς τομείς.  

Ένα ακόμη ανησυχητικό στοιχείο βρίσκεται στη σύνθεση της ανάπτυξης. Ακόμη, η 

κατανομή της εγχώριας ζήτησης δείχνει μια αρνητικότερη ανάγνωση παρά την τελική 

θετική ισορροπία. Για αρχή, η κατανάλωση των νοικοκυριών υποχώρησε πέντε δέκατα σε 

ένα τρίμηνο και έφθασε το 0,2%. Από την άλλη, η μείωση της εξωτερικής ζήτησης 

επιβαρύνει την ισπανική οικονομία.  

Ήταν αναμενόμενο εδώ και καιρό ότι τα ισπανικά νοικοκυριά θα ξοδεύουν λιγότερο καθώς 

το τελευταίο τρίμηνο υπήρξε εξασθένηση της κατανάλωσης, ως συνέπεια της απώλειας 

αγοραστικής δύναμης που προέκυψε από την αύξηση του πληθωρισμού, όπως  

αναφέρεται στο τελευταίο τριμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο της Τράπεζας της Ισπανίας. Σε 
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κάθε περίπτωση, οι προβλέψεις αυτές δεν προέβλεπαν την μείωση της τάξης των πέντε 

δέκατων.  

Επιπλέον, η αύξηση των τιμών τους τελευταίους μήνες και η έλλειψη εξοικονόμησης των 

ισπανικών νοικοκυριών, έχει ήδη επιφέρει δυσκολίες στην κατανάλωση. Η συμπεριφορά 

των επιχειρηματικών επενδύσεων αντιστάθμισε σε ένα βαθμό την επιβράδυνση της 

κατανάλωσης. Ο προβληματισμός με αυτά τα στοιχεία είναι ότι η αγορά αγαθών, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού είναι μία από τις πιο ασταθείς και απρόβλεπτες συνιστώσες 

του ΑΕΠ, επομένως, το επόμενο τρίμηνο η συμβολή τους μπορεί να μειωθεί. 

 


