
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                     

                                                                                                       Μαδρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2020  

 

Προβλέψεις για την ισπανική οικονομία 

Η Τράπεζα της Ισπανίας εκτιμά ότι η οικονομική ανάκαμψη, η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι, μετά 

τον σκληρό αντίκτυπο της πανδημίας την άνοιξη, έχει επιβραδυνθεί εξαιτίας του δεύτερου 

κύματος της πανδημίας στη χώρα. Η νέα πραγματικότητα αναμένεται να προκαλέσει περαιτέρω 

πτώση του ΑΕΠ κατά το τελευταίο τρίμηνο του τ.έ., πτώση που αναμένεται να καθυστερήσει την 

ανάκαμψη σε επίπεδα πριν από την κρίση, τουλάχιστον έως το τέλος του 2023. Επιπλέον, 

εκτιμάται ότι ο αντίκτυπος της ευρωπαϊκής βοήθειας στην οικονομική εξέλιξη θα είναι πολύ 

μικρότερος από ό,τι αρχικά προβλεπόταν από την ισπανική κυβέρνηση. 

Σύμφωνα με τις οικονομικές προβλέψεις της ισπανικής οικονομικής εποπτικής αρχής, το ΑΕΠ 

αναμένεται να μειωθεί κατά 0,8% το τέταρτο τρίμηνο του τ.έ.. Εάν επιδεινωθεί η πανδημία με ένα 

ενδεχόμενο τρίτο κύμα, η μείωση θα φτάσει το 3%, ενώ αντίθετα, εάν βελτιωθεί η κατάσταση, το 

ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 0,6%. Αν και η Τράπεζα της Ισπανίας βλέπει αισιόδοξα τις μελλοντικές 

προβλέψεις της υπό το φως της προοπτικής εμβολίου, θεωρεί ότι η επίπτωση του δεύτερου 

κύματος του Covid-19 θα αφορά τη μείωση του ρυθμού ανάκαμψης το 2021. 

O βαθμός του ρυθμού ανάκαμψης θα εξαρτηθεί από το σενάριο που θα επικρατήσει. Στο 

ηπιότερο σενάριο, η πανδημία θα είναι υπό έλεγχο, οι περιορισμοί λίγοι και οι οικονομικοί 

παράγοντες θα προσαρμόζονται γρήγορα ενώ το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 10,7% κατά το τ.έ.. Στο 

δεύτερο σενάριο, θα επικρατήσει η κατάσταση του φθινοπώρου και το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 

11,1% το τ.έ., κατά 6,8% το 2021, κατά 4,2% το 2022 και κατά 1,7% το 2023. Στο δριμύτερο 

σενάριο, η εξάπλωση του ιού θα είναι εκτός ελέγχου τον ερχόμενο χειμώνα και το ΑΕΠ θα μειωθεί 

κατά 11,6%. 

Το δεύτερο σενάριο περιλαμβάνει, επίσης, αύξηση της ανεργίας από 14,1% σε 15,8% το τ.έ., 

18,3% το επόμενο έτος και προοδευτική μείωση σε 14,3% το 2023. Από την άλλη πλευρά, το 

έλλειμμα θα ανέβει από 2,9% σε 10,5% το 2020, θα μειωθεί στο 7,7% το 2021 και θα μειωθεί 

στο 4,5% το 2023. Τέλος, το δημόσιο χρέος θα αυξηθεί από 95,5% σε 116,7% φέτος, σε 118,5% 

το 2021 και το 2023 αναμένεται να φτάσει το 116,4%. 

Οι ανωτέρω προβλέψεις ενσωματώνουν την επίδραση των 72 δις ευρώ, τα οποία φιλοδοξεί να 

λάβει η Ισπανία από τις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, μεταξύ 2021 και 2023. Ωστόσο, η Τράπεζα της 

Ισπανίας έχει μειώσει κατά το ήμισυ τη θετική επίδραση που θα έχουν στο ΑΕΠ το 2021, καθώς 

εκτιμά ότι θα συνεισφέρει 1,3 μονάδες από τις 2,6 που αναμένει η Κυβέρνηση. Η εν λόγω 

πρόβλεψη της Τράπεζας της Ισπανίας βασίζεται στην εκτίμηση ότι η Ισπανία θα είναι σε θέση 

να εκτελέσει μόνο το 60% των κεφαλαίων το 2021, σε σύγκριση με το 80% που αναμένεται από 

την κυβέρνηση. Μεταξύ 2021 και 2023, ο βαθμός εκτέλεσης θα ανέρθει στο 82%, σε σύγκριση 

με το 100%, το οποίο εκτιμά η κυβέρνηση. 
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Τέλος, η Τράπεζα της Ισπανίας υπενθυμίζει ότι πολλοί παράγοντες προκαλούν επιπλέον 

αβεβαιότητα σχετικά με τις υπάρχουσες προβλέψεις, όπως η εξέλιξη της πανδημίας, τα 

προβλήματα φερεγγυότητας, η άφιξη των εμβολίων, το Brexit ή η αλλαγή της προεδρίας στις 

ΗΠΑ. 
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