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Το Γενικό Συμβούλιο Οικονομολόγων επανεκτιμά προς τα κάτω την οικονομική 

ανάπτυξη της Ισπανίας 

 

 

Την 1η Οκτωβρίου τ.έ., το Γενικό Συμβούλιο Οικονομολόγων (CGE) επανεκτίμησε, προς τα κάτω 

τον ρυθμό ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας από 2,2% σε 1,9% για το 2019. Οι ανωτέρω 

μειωμένες προβλέψεις έρχονται ως αποτέλεσμα της διόρθωσης του ρυθμού ανάπτυξης της 

οικονομίας για το α΄ τρίμηνο τ.έ., οπότε η ισπανική οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,5% και όχι κατά 

0,7% όπως αρχικά είχε υπολογιστεί καθώς και για το β΄ τρίμηνο του ίδιου έτους με τον ρυθμό 

ανάπτυξης να μειώνεται στο 0,4% από το 0,5% που είχε καταρχήν υπολογιστεί. Επιπροσθέτως, 

αξίζει να σημειωθεί ότι η Τράπεζα της Ισπανίας επίσης έχει μειώσει τις εκτιμήσεις της για την 

οικονομική ανάπτυξη του 2019, από το 2,4% στο 2%.  

Μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η μείωση του ρυθμού προσφοράς εργασίας, καθώς τους τελευταίους 

μήνες παρατηρείται μειωμένη ανάπτυξη της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Επιπλέον, η 

μείωση των θέσεων εργασίας τον Αύγουστο τ.έ., οπότε παραδοσιακά τελειώνει η τουριστική 

περίοδος και πολλές εποχιακές θέσεις καταργούνται, ήταν η μεγαλύτερη από το 2008. Η μείωση 

της ανεργίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης, η 

οποία με τη σειρά της καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη του ΑΕΠ.  

Επισημαίνεται ότι το Γενικό Συμβούλιο Οικονομολόγων έχει δηλώσει ότι εφόσον η ανάπτυξη της 

οικονομίας το γ΄ τρίμηνο τ.έ. είναι μικρότερη του 0,5%, οι εκτιμήσεις τους για την συνολική 

οικονομία της χώρας θα μειωθούν ακόμη περισσότερο. Το ίδιο βεβαίως θα συμβεί και στην 

περίπτωση που η ιδιωτική κατανάλωση δεν αυξηθεί με ικανοποιητικό ρυθμό τα τελευταία δύο 

τρίμηνα τ.έ.. 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου, κ. Valentín Pich, είναι επιτακτική 

ανάγκη να υπάρξουν σημαντικές δομικές αλλαγές, προκειμένου η Ισπανία να βγει από το πολιτικό 

αδιέξοδο στο οποίο βρίσκεται και πλήττει πλέον βαθιά την εθνική οικονομία.  

Τέλος, υπολογίζεται ότι η ανεργία στο τέλος του έτους θα μειωθεί στο 13,7% ενώ για το τέλος του 

2020 υπολογίζεται στο 13,25%, δεδομένου όμως ότι η κατανάλωση των νοικοκυριών θα αυξηθεί 

κατά 1,4% και 1,3% το τ.έ και το 2020 αντίστοιχα.  
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