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Η Τράπεζα της Ισπανίας επανεκτιμά προς τα κάτω την πορεία της εθνικής 

οικονομίας 

 

Η Τράπεζα της Ισπανίας δημοσίευσε, στις 8 Ιουνίου, αναθεωρημένες οικονομικές προβλέψεις 

για την πορεία της Ισπανικής οικονομίας, παρουσιάζοντας μεγαλύτερη ύφεση, συγκριτικά με τις 

προηγούμενες προβλέψεις.  

Στην έρευνα με τίτλο «Μακροοικονομικές Προβλέψεις», η Κεντρική Τράπεζα της χώρας, εξαιτίας 

της αβεβαιότητας της πορείας της πανδημίας αλλά και της καταναλωτικής συμπεριφοράς, 

εξετάζει τρία πιθανά σενάρια: το σενάριο της ταχείας ανάκαμψης, της περιοδικής ανάπτυξης και 

το σενάριο υψηλού κινδύνου. Το πρώτο, το οποίο αποτελεί και το πιο αισιόδοξο σενάριο, 

προβλέπει ότι το 2020 η οικονομία της χώρας θα συρρικνωθεί κατά 9%, παρουσιάζοντας 

ανάπτυξη 7,7% το 2021 και 2,4% το 2022. Στο δεύτερο σενάριο, η πτώση του ΑΕΠ για το τ.έ. 

προβλέπεται να φθάσει το 11,6% ενώ τις επόμενες δύο χρονιές η ανάπτυξη θα ανέλθει σε 9,1% 

και 2,1% αντίστοιχα. Στο χειρότερο σενάριο, η ύφεση ξεπερνά το 15% για το τ.έ., 

παρουσιάζοντας μετριασμένη αύξηση 6,9% για το 2021 και 4% για το 2022. Στα τρία ανωτέρω 

σενάρια, η  καταναλωτική μείωση συμβαδίζει με τη μείωση του ΑΕΠ, επανέρχεται όμως, σχεδόν 

ολοκληρωτικά, το επόμενο έτος.  

Σημαντικές, ωστόσο, είναι οι συνέπειες που θα έχει η πανδημία στην αγορά εργασίας. Η Ισπανία 

διαθέτει τη δεύτερη μεγαλύτερη ανεργία στην Ε.Ε., -μετά την Ελλάδα-, η οποία όμως τα τελευταία 

έτη είχε μειωθεί σημαντικά, φθάνοντας το 14,1% το 2019. Σε όλα τα σενάρια, το ποσοστό της 

ανεργίας αυξάνεται σε μεγάλο βαθμό, ενώ, όπως είναι γνωστό, το ποσοστό αυτό παραμένει 

υψηλό για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η αύξηση των θέσεων εργασίας κινείται με 

μικρότερους ρυθμούς από την οικονομική ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, στο πρώτο σενάριο, η 

ανεργία θα φθάσει το 18,1% το τ.έ., θα αυξηθεί κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες το 2021 ενώ το 

2022 θα μειωθεί στο 17,1%. Διαφορετική πορεία προβλέπεται για το δεύτερο σενάριο, κατά το 

οποίο η ανεργία θα αυξηθεί στο 19,6% το 2020 αλλά θα μειωθεί κατά 0,8%, φθάνοντας το 18,8% 

το 2021 και το 17,4% το 2022. Στην πιο απαισιόδοξη περίπτωση, η ανεργία θα παραμείνει σε 

υψηλότερο ρυθμό του 20% για την επόμενη τριετία και συγκεκριμένα στο 23,6%, το 24,7% και 

22,2% το 2020, 2021 και 2022 αντίστοιχα. 

Πέραν όμως της μείωσης της υψηλής ανεργίας, η Ισπανία είχε καταφέρει να μειώσει σε μεγάλο 

βαθμό το έλλειμμα και το χρέος της. Παρόλα αυτά, εξαιτίας των αυξημένων κρατικών εξόδων σε 

συνδυασμό με τα μειωμένα έσοδα, το έλλειμμα της χώρας αναμένεται να αυξηθεί μεταξύ του 

9,6% και 11,2% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος θα ξεπεράσει το 115% φθάνοντας έως και το 

120% του ΑΕΠ.  
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