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Η Τράπεζα της Ισπανίας συμφωνεί με τις προβλέψεις της Κυβέρνησης για την
οικονομική ανάπτυξη της χώρας για το 2019
Η Τράπεζα της Ισπανίας δημοσίευσε τις μακροοικονομικές προβλέψεις για την ισπανική
οικονομία για την περίοδο 2019-2021. Σύμφωνα με αυτές, το ΑΕΠ της χώρας θα αυξηθεί το
2019 κατά 2,2% και κατά 1,9% το 2020, διατηρώντας τον καλό ρυθμό ανάπτυξης της
ισπανικής οικονομίας παρά το δυσμενές εξωτερικό περιβάλλον.
Η πρόβλεψη για το 2019 συμπίπτει με αυτήν της κυβέρνησης και είναι συμβατή με όσες
δημοσιεύθηκαν από όλους τους εθνικούς και διεθνείς φορείς, οι οποίες προβλέπουν ότι η
οικονομία της Ισπανίας θα συνεχίσει να αυξάνεται πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ και των
μεγάλων ευρωπαϊκών οικονομιών.
Ο αξιοσημείωτος δυναμισμός της ισπανικής οικονομίας που παρατηρείται από την Τράπεζα
της Ισπανίας έκλεισε το 2018 με αύξηση της τάξεως του 2,5% του ΑΕΠ. Ο ρυθμός αύξησης
που καταγράφηκε το τελευταίο τρίμηνο, της τάξεως του 0,7%, ήταν η μεγαλύτερη για το 2018.
Η έκθεση αναφέρει ότι μεσοπρόθεσμα αναμένεται επέκταση της τρέχουσας φάσης της
ισπανικής οικονομίας.
Η Υπουργός Οικονομίας και Επιχειρήσεων, κα Νάντια Καλβίνο, τόνισε ότι οι προβλέψεις αυτές
επιβεβαιώνουν τις ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες στην Ισπανία. Η θετική απόκλιση της χώρας
σε σχέση με τις μεγάλες οικονομίες της ζώνης του ευρώ διευρύνθηκε στα τέλη του 2018 και,
σύμφωνα με προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η διαφορά αυτή θα διευρυνθεί
περαιτέρω το 2019.
Όσον αφορά το δημόσιο έλλειμμα, η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει μείωση από 2,7% του
ΑΕΠ το 2018 σε 2,5% το 2019. Όπως ανέφερε η κυβέρνηση, τα έσοδα που περιλαμβάνονται
στο σχέδιο των γενικών κρατικών προϋπολογισμών για το 2019 θα επιτρέψουν μεγαλύτερη
μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Σε κάθε περίπτωση, η μείωση του
ελλείμματος που επιτεύχθηκε το 2018, θα επιτρέψει στην Ισπανία να αποχωρήσει τη φετινή
άνοιξη από το διορθωτικό σκέλος του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.
Οι μακροοικονομικές προβλέψεις της Τράπεζας της Ισπανίας προβλέπουν ότι το ποσοστό
ανεργίας θα ανέλθει στο 14,2% κατά μέσο όρο το 2019 και 13,2% το 2020. Και στις δύο
περιπτώσεις, η Τράπεζα της Ισπανίας προβλέπει βελτίωση κατά ένα δέκατο της πρόβλεψης
για τον περασμένο Δεκέμβριο. Επίσης, βελτιώνει την πρόβλεψη δημιουργίας θέσεων εργασίας
κατά ένα δέκατο.
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