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Χειμερινές προβλέψεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πορεία της οικονομίας 

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε τις προβλέψεις για την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας 

και των κ-μ της Ένωσης για το 2022 και το 2023. Συγκεκριμένα, όσον αφορά την ευρωπαϊκή 

οικονομία, αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 4% για το τ.έ. και κατά 2,8%, το επόμενο έτος, έναντι 

5,3%, που υπολογίζεται ότι αναπτύχθηκε το 2021. Την ίδια ανάπτυξη υπολογίζεται ότι σημείωσε 

η ευρωζώνη ενώ οι προβλέψεις για το τ.έ. και το 2023 είναι 4% και 2,7% αντίστοιχα.  

Αναφορικά με την ισπανική οικονομία, αναφέρεται ότι, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, η 

ανάπτυξη ήταν μικρότερη της αναμενόμενης, εξαιτίας ορισμένων περιορισμών, που ήταν ακόμα 

σε ισχύ. Κατά το δεύτερο εξάμηνο, σημειώθηκε υψηλότερη ανάπτυξη (2,6% και 2%), τα τελευταία 

δύο τρίμηνα, σε τριμηνιαία βάση, με τις εξαγωγές και τις επενδύσεις να αποτελούν τις κυριότερες 

αιτίες ανάπτυξης. Συνολικά, το προηγούμενο έτος, η ανάπτυξη έφθασε το 5% με την ιδιωτική 

κατανάλωση να είναι χαμηλότερη του αναμενόμενου, λόγω της αύξησης των τιμών και της 

αβεβαιότητας.  

Εξαιτίας του έκτου κύματος της πανδημίας, το οποίο εκδηλώθηκε στα τέλη του Δεκεμβρίου, οι 

επιπτώσεις είναι εμφανείς και κατά την έναρξη του νέου έτους, κάτι το οποίο αναμένεται να 

αλλάξει τους επόμενους μήνες, με το πέρας των μαζικών μολύνσεων. Εξαιτίας αυτού του 

δεδομένου, το πρώτο τρίμηνο τρέχοντος έτους, το ΑΕΠ αναμένεται να συρρικνωθεί, κατά 0,6%, 

σε τριμηνιαία βάση. Αντίθετα, από το δεύτερο τρίμηνο του έτους, η οικονομία θα έχει ξεκινήσει 

να αναπτύσσεται δυναμικά, ενώ αυτονόητο είναι ότι η ανάπτυξη θα μετριάζεται όσο πλησιάζει η 

ανάκαμψη στα επίπεδα προ πανδημίας. Σημαντική αναμένεται να είναι η συμβολή των 

αυξημένων αποταμιεύσεων των νοικοκυριών και η αύξηση των συντάξεων, που θα ανεβάσουν 

τα επίπεδα κατανάλωσης, ενώ το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της χώρας, σε 

συνδυασμό με την επιστροφή ενός μεγάλου μέρους του τουρισμού και την αύξηση των 

εξαγωγών, θα βοηθήσουν περαιτέρω την οικονομία.  

Ο πληθωρισμός παραμένει ένα από τα αγκάθια της οικονομίας, ωστόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

υπολογίζει ότι οι αυξήσεις οφείλονται στην αύξηση των τιμών ενέργειας και είναι βραχυχρόνιας 

διάρκειας. Εντούτοις, η εν λόγω βραχυχρόνια τάση θα έχει ως συνέπεια το κόστος των 

προϊόντων να αυξηθεί για τους τελικούς καταναλωτές, καθώς οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν 

να διοχετεύσουν ένα μέρος της αύξησης στους καταναλωτές. Συνολικά, η ισπανική οικονομία 

αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς 5,6% το 2022 (τη δεύτερη μεγαλύτερη στην Ε.Ε. μετά τη 

Μάλτα) και 4,4% το 2023, έχοντας φθάσει τα επίπεδα προ πανδημίας, το τελευταίο τρίμηνο του 

2022.  

Από την άλλη πλευρά, η οικονομία της χώρας μας αναπτύχθηκε κατά 8,5% το προηγούμενο 

έτος, ενώ φέτος μεγάλη συμβολή αναμένεται να έχουν οι επενδύσεις καθώς και οι επιδράσεις 
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του Σχεδίου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας. Η ιδιωτική κατανάλωση, επίσης, αναμένεται να 

στηρίξει την ανάπτυξη, αν και οι αυξήσεις τιμών θα γίνουν φανερές το πρώτο εξάμηνο και θα 

μετριαστούν κατά το δεύτερο. Ο τουρισμός αναμένεται να φθάσει τα επίπεδα προ πανδημίας το 

2023 ή το επόμενο έτος. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για ανάπτυξη 4,9% και 3,5% το 2022 και 

2023 αντίστοιχα, χωρίς να έχουν υπολογιστεί οι συνέπειες της αύξησης του κατώτατου μισθού, 

εφόσον πραγματοποιηθεί από 1ης Μαΐου, αφού οι εκτιμήσεις πραγματοποιήθηκαν πριν από την 

εν λόγω ανακοίνωση.  

Τέλος, στην ανάλυσή της για την Ελλάδα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει λόγο για την 

αβεβαιότητα των ανωτέρω εκτιμήσεων, εξαιτίας της πανδημίας και, ιδίως, των ενδεχόμενων 

επιπτώσεων στις διεθνείς αφίξεις τουριστών.  
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