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ΘΕΜΑ: Νέα στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης, επιπέδου οικονομικής δραστηριότητας και 

αγοράς εργασίας Ισπανίας 

 

Α. Τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσιονομικής Ευθύνης της Ισπανίας 

(AIReF) αναθεώρησε προς το χείρον την -ήδη απαισιόδοξη- από 22/8 εκτίμησή της για την εξέλιξη 

του ΑΕΠ της χώρας, προβλέποντας ελαφρώς μεγαλύτερη συρρίκνωση του ΑΕΠ τρίτου τριμήνου τ.ε. 

σε σύγκριση με το προηγούμενο, της τάξεως του 0,4%. Η AIReF αναθεώρησε προς τα κάτω τις 

προβλέψεις της περί του ρυθμού ύφεσης του τρίτου τριμήνου, σε συνέχεια της ανακοίνωσης -λίγο 

νωρίτερα- των δεδομένων του αριθμού εργαζομένων που είναι εγγεγραμμένοι σε φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης (βλ. κατωτέρω, υπό σημείο Γ) και της ενσωμάτωσης των εν λόγω στοιχείων στο ειδικό 

πολυπαραγοντικό μοντέλο της που εκτιμά την εξέλιξη του ΑΕΠ σε πραγματικό χρόνο (MIPred).  

Σε ετήσια βάση, ήτοι σε σύγκριση με το ΑΕΠ τρίτου τριμήνου 2021, η Αρχή εκτιμά ρυθμό ανάπτυξης 

της τάξεως του 3,2% κατά το τρίτο τρίμηνο 2022, ενώ σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο 2019, 

προ της εκκίνησης της πανδημίας, η εγχώρια οικονομική δραστηριότητα εμφανίζεται μειωμένη κατά 

2,9 ποσοστιαίες μονάδες. Η επίσημη εκτίμηση της AIReF όσον αφορά το συνολικό ρυθμό 

οικονομικής ανάπτυξης τρέχοντος έτους ανέρχεται σε 4,2%, ενώ επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις είναι 

πιθανόν να αναθεωρηθούν εκ νέου μόλις δημοσιευτούν επιπλέον στατιστικά στοιχεία για το μήνα 

Σεπτέμβριο.  

Β. Σύμφωνα με τον δείκτη υπευθύνων προμηθειών στον ισπανικό κλάδο υπηρεσιών (Purchasing 

Managers’ Index - PMI), που δημοσιεύει σε τακτική, μηνιαία βάση ο παγκόσμιας εμβέλειας Όμιλος 

S&P Global Market Intelligence (IHS Markit), το επίπεδο δραστηριότητας του τομέα των υπηρεσιών 

συνέχισε μεν να κυμαίνεται σε επίπεδα ανάπτυξης τον Αύγουστο τ.ε., ωστόσο ήταν συγκριτικά 

χαμηλότερο έναντι εκείνου του Ιουλίου, δεδομένου οι ισπανικές επιχειρήσεις είδαν τις νέες 

παραγγελίες τους να μειώνονται για πρώτη φορά από την αρχή του τρέχοντος έτους, ενώ 

ταυτόχρονα και το επίπεδο απασχόλησης παρέμεινε στάσιμο. Συγκεκριμένα, ο δείκτης PMI για τον 

ισπανικό τομέα υπηρεσιών ανήλθε στις 50,6 μονάδες τον Αύγουστο, έναντι 53,8 τον Ιούλιο, που 

αντιπροσωπεύει την χαμηλότερη τιμή του από την αρχή του τρέχοντος έτους. Δεδομένου ότι το 

επίπεδο των 50 μονάδων διαχωρίζει την ανάπτυξη από την ύφεση, έγκυροι αναλυτές επισημαίνουν 

ότι ο ισπανικός κλάδος υπηρεσιών μάλλον κινείται προς την ύφεση. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της 

S&P Global, «η οικονομία της Ισπανίας έτεινε προς τη στασιμότητα τον Αύγουστο, καθώς ο τομέας 

των υπηρεσιών ακολούθησε την τάση του μεταποιητικού τομέα καταγράφοντας μόνον οριακή 

ανάπτυξη». Η S&P Global εκτιμά πως οι εταιρείες του ισπανικού κλάδου υπηρεσιών φοβούνται ότι 

η οικονομική αστάθεια και ο πληθωρισμός -παράγοντες που καθιστούν πιο ακριβό το λειτουργικό 

κόστος των εταιρειών παροχής υπηρεσιών, ειδικά για καύσιμα, ενέργεια και μισθούς- θα 

επηρεάσουν τους πελάτες τους, εντείνοντας την γενικότερη ανησυχία ότι η οικονομία οδεύει προς 

έναν «χειμώνα προκλήσεων και πιθανή ύφεση». Σύμφωνα με τις ισπανικές εταιρείες του κλάδου 

υπηρεσιών που συμμετείχαν στην σχετική έρευνα, η πτώση των νέων παραγγελιών επηρέασε την 

πρόσληψη προσωπικού, ενώ οι πωλήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό ήταν επίσης 

χαμηλότερες. 
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Γ. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία του Υπουργείου Ενσωμάτωσης, Κοινωνικής 

Ασφάλειας και Μετανάστευσης της Ισπανίας, όπως κάθε χρόνο, τον φετινό Αύγουστο μειώθηκαν οι 

εγγεγραμμένοι εργαζόμενοι σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ και το επίπεδο της ανεργίας 

αυξήθηκε στην Ισπανία. Ωστόσο, συγκρίνοντας με τα προηγούμενα έτη, η μείωση της τάξεως των 

189.963 θέσεων εργασίας και η αύξηση των ανέργων κατά 40.428 άτομα μάλλον προμηνύει 

ανάκαμψη της αγοράς εργασίας. Τούτο διότι αφ’ ενός το φετινό καλοκαίρι έκλεισε με λιγότερους από 

3 εκατ. ανέργους συνολικά και αφ’ ετέρου ο μέσος όρος της μείωσης των θέσεων εργασίας τον 

Αύγουστο τ.ε. ήταν χαμηλότερος έναντι των αντίστοιχων μεγεθών του 2017 και του 2019, που ήταν 

της τάξεως 200 χιλ. Παράλληλα, τις εν λόγω χρονιές, δημιουργούντο κατά μέσον όρο 35.746 θέσεις 

εργασίας μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου έναντι 49.395 κατά την αντίστοιχη περίοδο τ.ε. Επιπλέον, 

σε ετήσια βάση, η συνολική απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 4,7 ποσοστιαίες μονάδες εάν εξαιρεθούν 

οι έκτακτοι – εποχιακοί εργαζόμενοι, ιδιαίτερα στον αγροτικό και τον οικιακό τομέα. Αφαιρώντας δε 

την επίδραση της εποχικότητας στα δεδομένα, η αύξηση της ανεργίας τον Αύγουστο τ.ε. ανήλθε σε 

μόλις 3.184 άτομα, ενώ ο αριθμός εγγεγραμμένων σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης υπήρξε 

αυξημένος κατά 62.132 άτομα.  

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

