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Νέες οικονομικές προβλέψεις από την Κυβέρνηση της Ισπανίας 

Σε συνέχεια της σημαντικής ύφεσης κατά το 2020, κυρίως λόγω των αρνητικών επιπτώσεων της 

πανδημίας, οπότε το ΑΕΠ της Ισπανίας μειώθηκε κατά 10,8%, η οικονομία είχε ξεκινήσει να 

επανακάμπτει, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην Ε.Ε., με την πορεία για τα 

επόμενα έτη να διαγράφεται πολλά υποσχόμενη. Εντούτοις, οι τελευταίες γεωπολιτικές εξελίξεις 

έχουν τον δικό τους αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία και, ιδίως, της Ευρώπης, 

δημιουργώντας ανασφάλεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Επομένως, δεν εκπλήσσουν τα 

στατιστικά στοιχεία, που δημοσίευσε, πρόσφατα, το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) της 

Ισπανίας, στο οποίο γίνεται φανερή η επιβράδυνση της ανάπτυξης, η οποία έφθασε μόνον το 

0,3% σε τριμηνιαία βάση, το α΄ τρίμηνο τ.έ.  

Οι ανωτέρω εξελίξεις, σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα της διάρκειας του πολέμου στην 

Ουκρανία, ώθησαν την Κυβέρνηση της Ισπανίας να δημοσιοποιήσει αναθεωρημένες εκτιμήσεις 

για την πορεία της οικονομίας, τόσο για το τρέχον όσο και για τα τρία επόμενα έτη. Συγκεκριμένα, 

η ισπανική πλευρά υποστηρίζει ότι η ανάπτυξη για το τ.έ. θα είναι 4,3%, έναντι 7%, που 

προέβλεπαν τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου έτους, ενώ για τα τρία επόμενα έτη αναμένεται 

να είναι 3,5%, 2,4% και 1,8% αντίστοιχα, παρουσιάζοντας την υψηλότερη ανάπτυξη, μεταξύ των 

μεγάλων οικονομιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο δείκτης, που περισσότερο συζητείται τις 

τελευταίες εβδομάδες, εξαιτίας της σημαντικότητάς του για την αγοραστική δύναμη, ο 

πληθωρισμός, αναμένεται να αγγίξει το 6% για το 2022, ενώ προβλέπεται να μειωθεί στο 2% το 

2023. Η οικονομική ανάπτυξη θα συνεχίσει να δημιουργεί περισσότερες θέσεις εργασίας, με την 

ανεργία να μειώνεται στο 12,8% το 2022 και 11,7% το επόμενο έτος. 

Πέραν της ανεργίας, πρόβλημα για την εθνική οικονομία αποτελεί, εδώ και χρόνια, το υψηλό 

χρέος της χώρας, το οποίο, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίες Κυβερνήσεις είχαν καταφέρει να 

μειώσουν σε λιγότερο από το 100% του ΑΕΠ, η πανδημία το εκτόξευσε, εκ νέου, σε ακόμη 

υψηλότερα επίπεδα. Φέτος, το χρέος αναμένεται να φθάσει το 115,2% του ΑΕΠ, ενώ το ποσοστό 

αυτό σταδιακά θα μειώνεται έως να φθάσει, το 2025, το 109,7%. Το ισοζύγιο θα συνεχίσει να 

είναι ελλειμματικό, κατά 5% του ΑΕΠ για το τ.έ., με τα δύο επόμενα χρόνια να μειώνεται κατά 

3,9% και 2,9% αντίστοιχα. Η Υπουργός Οικονομικών Θεμάτων και Ψηφιακής Μετάβασης, κα. 

Νάντια Καλβίνιο, σημείωσε, στην παρουσίαση των προβλέψεων, ότι η χώρα παραμένει πιστή 

στην τήρηση της υποχρέωσής της για τη μείωση του ελλείμματος και του χρέους, κάτι που τονίζει 

η ίδια από την αρχή της ανάληψης του εν λόγω Υπουργείου. Παράλληλα, τα έσοδα από την 

φορολογία αναμένεται να αυξηθούν, κατά 7,4%, φέτος.  

Τέλος, σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τους μισθούς των δημοσίων 

υπαλλήλων και των συνταξιούχων, προκειμένου να μετριάσουν την επίδραση του αυξημένου 

πληθωρισμού. Η εν λόγω αύξηση αναμένεται να επηρεάσει και τον ιδιωτικό τομέα, αφού στόχος 
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της Κυβέρνησης είναι να φθάσει σε συμφωνία με τα εργατικά σωματεία και τις επιχειρηματικές 

οργανώσεις, για να υπάρξουν αντίστοιχες αυξήσεις και στους υπόλοιπους εργαζομένους.  
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