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Οι νέες προβλέψεις της Τράπεζας της Ισπανίας για την ισπανική οικονομία 

Η Τράπεζα της Ισπανίας δημοσίευσε τις νέες μακροοικονομικές εκτιμήσεις της για την Ισπανία, 

δύο μήνες μετά τις τελευταίες της εκτιμήσεις. Εξυπακούεται ότι οι εν λόγω εκτιμήσεις έχουν ως 

γνώμονα τις τελευταίες οικονομικές εξελίξεις της παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και εθνικής 

οικονομίας, υπό την επήρεια του πολέμου στην Ουκρανία. Δεδομένης της έντονης αμφιβολίας, 

που επικρατεί και της αστάθειας, τόσο του οικονομικού όσο και του πολιτικού παγκόσμιου 

σκηνικού, δεν αποκλείεται, εντός μικρού χρονικού διαστήματος, οι εκτιμήσεις αυτές να 

αναθεωρηθούν εκ νέου.  

Όπως είναι αναμενόμενο, οι τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, επηρεάζουν 

σημαντικά την ευρωπαϊκή οικονομία, μη εξαιρώντας φυσικά και την ισπανική. Επομένως, το ΑΕΠ 

της χώρας αναμένεται να αυξηθεί κατά 4,1% για το τρέχον έτος, έναντι 4,5%, όπως υπολογιζόταν 

προ δύο μηνών. Τα δύο επόμενα έτη, παρά την υψηλή αβεβαιότητα για συγκεκριμένες 

εκτιμήσεις, οι τελευταίες αναφέρουν ότι η ισπανική οικονομία θα αναπτυχθεί, κατά 2,8% και 

2,6%, αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι τελικά, τα προ πανδημίας επίπεδα, δεν θα έχουν επιστρέψει 

πριν από το δεύτερο εξάμηνο του 2023, θετικό όμως θεωρείται το γεγονός ότι η Κεντρική 

Τράπεζα κρίνει ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κίνδυνος ύφεσης, χωρίς όμως να μπορεί να 

αποκλειστεί τελείως το ενδεχόμενο αυτό.  

Σημαντική για φέτος είναι η συμβολή του τουριστικού τομέα για την ανάκαμψη της οικονομίας, 

ενώ, όπως και σε προηγούμενες προβλέψεις, έτσι και σε αυτές, τα ευρωπαϊκά κονδύλια, μέσω 

των κεφαλαίων Next Generation EU, σε συνδυασμό με την ιδιωτική επένδυση που θα 

κινητοποιήσουν, αναμένεται να δώσουν σημαντική ώθηση στην οικονομία. Εντούτοις, εξαιτίας 

της τρέχουσας κατάστασης, υπολογίζεται ότι θα υπάρξει καθυστέρηση στην υλοποίησή τους, η 

οποία, με τη σειρά της, θα αναβάλει ως ένα βαθμό τις ιδιωτικές επενδύσεις. Για τα επόμενα δύο 

έτη, κινητήρια δύναμη της εθνικής οικονομίας αναμένεται να είναι η αυξημένη ιδιωτική 

κατανάλωση, η οποία θα προέλθει και από την αύξηση των θέσεων εργασίας. Συγκεκριμένα, το 

2022, η ανεργία αναμένεται να είναι μειωμένη στο 13%, ενώ για το 2023 και 2024, προβλέπεται 

μικρή μείωση, καθώς υπολογίζεται στο 12,8% και 12,7% του εργατικού δυναμικού της χώρας.  

Όσον αφορά το θέμα, που κυριαρχεί τον τελευταίο καιρό στην οικονομική επικαιρότητα και εν 

γένει στην αγορά, αποτελώντας σοβαρό κίνδυνο για την αγοραστική δύναμη, ήτοι το ζήτημα του 

πληθωρισμού, οι νέες εκτιμήσεις λαμβάνουν υπόψιν την πολιτική της Ιβηρικής για μέγιστη τιμή 

του αερίου, μειώνοντας τον εκτιμώμενο εναρμονισμένο δείκτη πληθωρισμού στο 7,2% για το 

2022 και 2,6% και 1,8% για το 2023 και 2024 αντίστοιχα. Ο υποκείμενος πληθωρισμός 

υπολογίζεται στο 3,2% για το τ.έ. και 2,2% και 2% τα επόμενα δύο αντίστοιχα. Σημειώνεται, 

βέβαια, ότι ο εκτενής πόλεμος στην Ουκρανία θα μπορούσε να συνεχίσει να επηρεάζει σε μεγάλο 

βαθμό τις τιμές στον τομέα της ενέργειας και, επομένως, το γενικό επίπεδο τιμών.  
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Τέλος, γίνεται αναφορά στο δημόσιο χρέος και στο έλλειμμα, στοιχεία που αποτελούν μαζί με 

την ανεργία τα κυριότερα προβλήματα της ισπανικής οικονομίας. Φέτος, το έλλειμμα θα 

συνεχίσει να κινείται μειωμένο και θα φθάσει το 4,6%, 2,3% χαμηλότερο από πέρυσι. Το 2023 

το έλλειμμα υπολογίζεται να μειωθεί στο 4,5%, ενώ την επόμενη χρονιά η μείωσή του θα είναι 

μεγαλύτερη και θα φθάνει το 4,2% του ΑΕΠ. Οι εκτιμήσεις και για τα τρία έτη είναι βελτιωμένες, 

σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκτιμήσεις. Η μείωση του ελλείμματος μειώνει και το χρέος, το 

οποίο αναμένεται στο 114,9% για το 2022, ενώ το 2024 θα έχει μειωθεί έως και το 112,5%.  

Εν κατακλείδι, μπορεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να δημιουργεί προβλήματα, όπως το 

αυξημένο επίπεδο τιμών, ωστόσο στον αντίποδα, η αντιμετώπιση της πανδημίας και η 

κατάργηση σχεδόν όλων των σχετικών περιορισμών, που είχαν επιβληθεί, βοηθά την ισπανική 

οικονομία να ορθοποδήσει. Ειδικότερα για ορισμένους τομείς της οικονομίας, όπως ο τουρισμός, 

που αποτελεί και τον σημαντικότερο τομέα για την Ισπανία, η επανεκκίνησή του φέρνει έσοδα 

στη χώρα και κινητοποιεί, με δυναμικό τρόπο, την οικονομία, μετά από δύο πολύ δύσκολα 

χρόνια.  
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