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Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ισπανίας έναντι της Ε.Ε. κατά το 

πρώτο τρίμηνο του 2018 

 

Σύμφωνα με την έκθεση που εκπονεί κάθε τρίμηνο το Υπουργείο Οικονομικών της 

Ισπανίας, η ανταγωνιστικότητα της χώρας βελτιώθηκε κατά 0,3% έναντι των χωρών της 

ευρωζώνης, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση που είχε ήδη ξεκινήσει το τελευταίο 

τρίμηνο του 2017. Η βελτίωση αυτή ήταν αποτέλεσμα της μείωσης του σχετικού δείκτη 

τιμών καταναλωτή, ενώ και η συναλλαγματική ισοτιμία σημείωσε ελαφρά άνοδο, όπως 

αντικατοπτρίζεται στο Δείκτη Ανταγωνιστικότητας (ITC) που υπολογίζεται με βάση τον 

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (IPC).  

Επίσης, η Ισπανία βελτίωσε την ανταγωνιστικότητά της έναντι των χωρών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός ευρωζώνης. Ακόμη, σε σύγκριση με τα μέλη του ΟΟΣΑ, ο 

ισπανικός δείκτης ανταγωνιστικότητας αυξήθηκε κατά 4,3%, ενώ σε σχέση με τις χώρες 

του διεθνούς πολιτικού οργανισμού των κορυφαίων αναδυόμενων αγορών BRICS 

(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιο Αφρική), σημείωσε αύξηση κατά 6,8%.  

Την ίδια στιγμή που δημοσιεύθηκαν αυτά τα στοιχεία, η Παγκόσμια Κατάταξη 

Ανταγωνιστικότητας του Διεθνούς Ινστιτούτου για την ανάπτυξη του μάνατζμεντ (IMD), 

έδειξε ότι το τελευταίο έτος δεν ήταν θετικό για τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, καθώς 

σημείωσαν πτώση συγκριτικά με το προηγούμενο έτος. Πιο συγκεκριμένα, η Ιρλανδία 

βρίσκεται στη 12η θέση και το Λουξεμβούργο στην 11η, μένοντας εκτός της πρώτης 

δεκάδας, η  Γερμανία στην 15η θέση, η Φινλανδία στην 16η, το Ηνωμένο Βασίλειο στην 

20η, η Ισλανδία στην 24η, το Βέλγιο στην 26η, η Ισπανία στην 36η και η Κύπρος στην 41η. 

Η έκθεση ανέφερε επίσης ότι, εκτός από τις περιπτώσεις της Κύπρου και της Ισπανίας, 

όλες οι υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης έδειξαν σημάδια επιβράδυνσης σε 

ορισμένους μακροοικονομικούς δείκτες, όπως ο όγκος των εξαγωγών, οι διεθνείς 

επενδύσεις και η απασχόληση. Αντίθετα, η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Ιταλία βελτίωσαν 

τη θέση τους στην κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 28η, την 33η και την 42η θέση 

αντίστοιχα. Η άνοδος της Πορτογαλίας οφείλεται στην ανάπτυξη οικονομικών 

δραστηριοτήτων στη χώρα, που συνοδεύεται με τη θετική αλλαγή της αντιμετώπισης των 

θεσμών και της αποτελεσματικότητάς τους, καθώς και της μεγαλύτερης διαφάνειας της 

κυβέρνησης.  
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Όσον αφορά την πτώση κατά δύο θέσεις την ισπανικής οικονομίας στην παγκόσμια 

κατάταξη ανταγωνιστικότητας, η μελέτη προέβαλε ως εξήγηση το γεγονός ότι μειώθηκε η 

ανταγωνιστικότητα σε κάποιους βασικούς τομείς, όπως η νομοθεσία για τις επιχειρήσεις, 

η δημοσιονομική πολιτική, η λειτουργία της αγοράς εργασίας και το επίπεδο των 

επιστημονικών υποδομών. Αντίθετα, μεταξύ των πιο ελκυστικών πτυχών της χώρας για 

το 2017 ξεχώρισαν ο δυναμισμός της οικονομίας της, οι αξιόπιστες υποδομές 

μεταφορών και η κατάρτιση των εργαζομένων της. Τέλος, στις προκλήσεις που πρέπει 

να αντιμετωπίσει η ισπανική οικονομία συμπεριλαμβάνονται: η ενίσχυση της 

βιωσιμότητας του φορολογικού συστήματος, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, η 

μεταρρύθμιση των συντάξεων, η αποτελεσματικότερη δημόσια διοίκηση και η προώθηση 

της διεθνοποίησης των εταιρειών της.  

 


