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Οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ισπανίας για την πορεία της εθνικής οικονομίας
δεδομένης της πανδημίας του κορωνοϊόύ
Η Τράπεζα της Ισπανίας δημοσίευσε, στις αρχές της εβδομάδας, τις προβλέψεις της για την
πορεία της ισπανικής οικονομίας. Η ανάλυσή της περιλαμβάνει δύο μεθοδολογίες και τρία
σενάρια. Αναφορικά με τις μεθοδολογίες, η μία βασίζεται στην εκτίμηση των απωλειών της
παραγωγής ανά κλάδο της οικονομίας και η άλλη βασίζεται στο τριμηνιαίο μοντέλο της Τράπεζας
της Ισπανίας (MTBE). Τα τρία σενάρια υπολογίζουν διαφορετική χρονική διάρκεια της καραντίνας
καθώς και διαφορετική χρονική διάρκεια της επιστροφής στην κανονικότητα. Σύμφωνα με την
Τράπεζα της Ισπανίας, το πρώτο τρίμηνο τ.έ. η οικονομία συρρικνώθηκε κατά 4,7% σε σύγκριση
με το πρώτο τρίμηνο του 2019, αποδεικνύοντας τη σημαντική αρνητική συνέπεια της κατάστασης
εκτάκτου ανάγκης, η οποία εφαρμόστηκε δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη του τριμήνου.
Οι προβλέψεις της Τράπεζας της Ισπανίας είναι ελαφρώς διαφορετικές από τις αντίστοιχες του
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που προέβλεπε πτώση του ΑΕΠ κατά 8% για το τρέχον έτος.
Στο πρώτο σενάριο, το οποίο βασίζεται στη ζήτηση, υπολογίζεται μία πτώση του ΑΕΠ κατά 6,6%
στην περίπτωση που ο κατ’ οίκον περιορισμός διαρκέσει συνολικά οκτώ εβδομάδες, ήτοι η λήξη
του λάβει χώρα στα μέσα Μαΐου και η οικονομική δραστηριότητα επιστρέψει άμεσα. Στη δεύτερη
περίπτωση, σύμφωνα με την οποία η διάρκεια της καραντίνας παραμένει η ίδια με το πρώτο
σενάριο, αλλά η επιστροφή στην οικονομική δραστηριότητα επανέρχεται το τελευταίο τρίμηνο του
έτους, η πτώση της οικονομίας υπολογίζεται στο 8,7%. Το πιο απαισιόδοξο σενάριο υπολογίζει
ότι ο εγκλεισμός θα διαρκέσει για 12 εβδομάδες, λήγοντας στα μέσα Ιουνίου. Σε αυτή την
περίπτωση, οι συνέπειες είναι ακόμη μεγαλύτερες και ιδιαίτερα για τον τουριστικό κλάδο, ενώ η
ισπανική οικονομία αναμένεται να παρουσιάσει ύφεση της τάξεως του 13,6%.
Σύμφωνα με τη δεύτερη μεθοδολογία, βασισμένη στις τριμηνιαίες εκτιμήσεις της Τράπεζας, τα
στοιχεία είναι εξίσου αποθαρρυντικά. Στην περίπτωση που η καραντίνα διαρκέσει οκτώ
εβδομάδες και τα μέτρα που ληφθούν από το κράτος επιδράσουν ευεργετικά στη λειτουργία των
επιχειρήσεων και αποφευχθούν μαζικές απολύσεις εργαζόμενων, η πτώση του ΑΕΠ θα είναι της
τάξεως του 6,8%. Εάν, για την ίδια χρονική διάρκεια της καραντίνας, τα μέτρα δεν αποδειχθούν
τόσο αποδοτικά για την παροχή της αναγκαίας ρευστότητας στην οικονομία, η πτώση μπορεί να
φθάσει το 9,5%, ενώ στην περίπτωση που ο κατ’ οίκον περιορισμός διαρκέσει έως και τον Ιούνιο
και τα μέτρα της Κυβέρνησης δεν σταθούν ικανά να καλύψουν τις μεγάλες απώλειες, το ΑΕΠ θα
μειωθεί κατά 12,4% σε σύγκριση με το 2019. Με την εν λόγω μεθοδολογία, η Τράπεζα της
Ισπανίας κάνει επιπλέον προβλέψεις για το 2021, τονίζοντας ότι όσο μεγαλύτερη είναι η πτώση
του ΑΕΠ το 2020, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανάκαμψη, σε σχετικές τιμές, το επόμενο έτος.
Συγκεκριμένα, στο πρώτο σενάριο, η ανάπτυξη θα φθάσει το 5,5%, στο δεύτερο το 6,1% ενώ στη
χειρότερη υποθετική περίπτωση, η ανάπτυξη θα φθάσει έως και το 12% το 2021.
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Παρά την ταχέα ανάπτυξη του επόμενου έτους, η Τράπεζα προειδοποιεί ότι οι επιπτώσεις της
πανδημίας στην εθνική οικονομία θα είναι ούτως ή άλλως μεγάλες, προκαλώντας ισχυρό πλήγμα
σε ορισμένους τομείς. Ιδιαίτερα αρνητική θα είναι η επίπτωση στα δημοσιονομικά του κράτους,
αφού το έλλειμμα μπορεί να φθάσει από 7% έως 11% του ΑΕΠ, ενώ το ήδη αυξημένο δημόσιο
χρέος της Ισπανίας θα ξεπεράσει το 110% του ΑΕΠ της, με πιθανότητα να φθάσει έως και το
122% αυτού. Η σημαντικότερη όμως επίπτωση θα είναι στην αγορά εργασίας, όπου και η Ισπανία
έχει, ιστορικά, τη δεύτερη υψηλότερη ανεργία στην Ε.Ε., μετά την Ελλάδα. Η ανεργία, δεδομένης
και της επίπτωσης στον τομέα του τουρισμού, μπορεί να σκαρφαλώσει στο 21,7% για το τ.έ., ενώ,
όπως είναι γνωστό, οι επιπτώσεις της είναι πιο μακροχρόνιες, με αποτέλεσμα το 2021 να φθάσει
μεταξύ του 17,5% και 19,9% του εργατικού δυναμικού. Τέλος, όσον αφορά το εξωτερικό εμπόριο
της χώρας, οι εισαγωγές θα μειωθούν μεταξύ 14,5% και 22,4% ενώ οι εξαγωγές μεταξύ του 13,2%
και του 19,0% για το τ.έ., ποσοστά τα οποία όμως θα καλυφθούν με αντίστοιχες αυξήσεις το 2021.
Αν και είναι ιδιαίτερα νωρίς για να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις για τη λήξη της κατάστασης εκτάκτου
ανάγκης, η οποία μέχρι στιγμής έχει υιοθετηθεί για το διάστημα έως και τις 10 Μαΐου, σημειώνεται
ότι από τις 26 Απριλίου οι ανήλικοι έως και 14 ετών θα μπορούν να κυκλοφορήσουν στους
δρόμους, έως και μία μέγιστη απόσταση από την οικία τους, υπό τη συνοδεία ενηλίκων και την
τήρηση αυστηρών κανόνων υγιεινής. Επιπλέον, η Κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι εξετάζει μέτρα
χαλάρωσης για τον υπόλοιπο πληθυσμό από τις 11 Μαΐου. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ότι θα
προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν το σταδιακό άνοιγμα των επιχειρήσεων, δίνοντας
προτεραιότητα στις παραγωγικές επιχειρήσεις το καλοκαίρι, ενώ για τον κλάδο εστίασης και τα
ξενοδοχεία, είναι πιθανό η επαναλειτουργία τους να αργήσει περαιτέρω και να πραγματοποιηθεί
το φθινόπωρο. Παρόλα αυτά, η Κυβέρνηση για οποιαδήποτε απόφαση συμβουλεύεται συνεχώς
το Υπουργείο Υγείας, προκειμένου να βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Ο Πρωθυπουργός της χώρας, κ. Πέδρο Σάντσεθ, έχει δηλώσει ότι θα ζητήσει από το Κοινοβούλιο,
την παράταση της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και πέραν της 10ης Μαΐου, καθώς οι συνθήκες
δεν έχουν ακόμη σταθεροποιηθεί. Παρά τις ανωτέρω μικρές χαλαρώσεις των μέτρων, τα οποία
έχουν ως στόχο την ψυχολογική ενδυνάμωση των πολιτών, δεδομένου ότι βρίσκονται σε απόλυτη
καραντίνα από τις 16 Μαρτίου, η Κυβέρνηση θα ενθαρρύνει περαιτέρω τη χρήση της τηλεργασίας
όταν αυτή καθίσταται δυνατή, για επιπλέον δύο μήνες μετά τη λήξη της κατάστασης εκτάκτου
ανάγκης. Πέραν αυτού εξετάζεται και η παράταση της εφαρμογής του μέτρου που δίνει τη
δυνατότητα στους εργαζομένους που πρέπει να φροντίσουν οικείους τους, να μειώσουν, έως και
100%, τις ώρες εργασίας τους.
Εν κατακλείδι, είναι φανερό ότι καθώς στην Ισπανία τα ποσοστά των κρουσμάτων και των
θυμάτων από τον Covid-19 εξακολουθούν να είναι ιδιαίτερα αυξημένα (έως και σήμερα, 208.389
επιβεβαιωμένα κρούσματα, 21.717 θύματα που κατέληξαν και 85.915 ιαθέντες), η περίοδος
επιστροφής στην κανονικότητα αναμένεται να πάρει χρόνο, ο οποίος, όμως, στοιχίζει ακριβά στην
οικονομία της χώρας. Για το λόγο αυτό, εξετάζονται προς το παρόν όλα τα σενάρια, προκειμένου
η επίπτωση της οικονομίας να είναι η μικρότερη δυνατή, σε συνδυασμό με την προστασία της
δημόσιας υγείας.
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