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  Γραφείο Ο.Ε.Υ. ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                                     
 

Bελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Ισπανίας έναντι της Ε.Ε. το τέταρτο 

τρίμηνο του 2017 

 

Η ανταγωνιστικότητα της Ισπανικής οικονομίας έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

βελτιώθηκε κατά 0,2% το τέταρτο τρίμηνο του 2017, κάτι το οποίο καταδεικνύει αλλαγή 

της τάσης, μετά βεβαίως και από 5 τρίμηνα συνεχούς πτώσης. Η βελτίωση είναι 

αποτέλεσμα τόσο του επιπέδου απόσβεσης του ευρώ έναντι των υπολοίπων 

νομισμάτων όσο και της μείωσης του Εναρμονισμένου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, όπως 

αποτυπώνεται από το Δείκτη Τάσης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΑ) υπολογιζόμενος με το 

Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Οι αυξήσεις του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας 

αντανακλούν τις απώλειες ανταγωνιστικότητας και αντιστρόφως. 

 

Αν και ο ΔΤΚ είναι η πιο συνηθισμένη αναφορά τιμών, πολλά από τα προϊόντα και τις 

υπηρεσίες που συλλέγει, είτε δεν είναι δυνατόν να εξαχθούν ή το βάρος του στις 

εξαγωγές είναι αρκετά υπολειμματικός. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιούνται επίσης 

δείκτες μοναδιαίας αξίας (IVU), οι οποίοι αντανακλούν καλύτερα τις τιμές εξαγωγής 

επειδή υπολογίζουν μόνο τα εξαγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες, σταθμισμένα κατά το 

βάρος τους στις συνολικές εξαγωγές. Η μέτρηση αυτών των δεικτών καθυστερεί 

περισσότερο και κατά συνέπεια δίδονται δεδομένα του προηγούμενου τριμήνου. 

Παρέχονται, ακόμη, πληροφορίες (επίσης από το προηγούμενο τρίμηνο) σχετικά με τους 

δείκτες που μετρώνται με το μοναδιαίο κόστος εργασίας (CLU), για την ανάλυση του 

κόστους της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. 

Τα στοιχεία για το τέταρτο τρίμηνο του 2017 του Δείκτη Ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση 

με την ΕΕ συνολικά δείχνουν αύξηση της ανταγωνιστικότητας κατά 0,2%, λόγω της 

μείωσης του δείκτη σχετικών τιμών (-0,1%) και των συναλλαγματικών ισοτιμιών (-0,1%). 

Η τιμή της ανταγωνιστικότητας της Ισπανίας έναντι της ζώνης του ευρώ επιδεινώθηκε 

ελαφρά (ο ΔΑ αυξήθηκε κατά 0,1%). Η αύξηση ήταν χαμηλότερη σε σχέση με το τρίτο 

τρίμηνο (0,3%) και οφείλεται στο γεγονός ότι η μέση αύξηση των τιμών των κρατών 

μελών της ευρωζώνης ήταν ελάχιστα πιο μικρή από την αντίστοιχη της Ισπανίας. 

Από την άλλη πλευρά, βελτίωσε το μέγεθος της ανταγωνιστικότητας της έναντι των 

χωρών της ΕΕ που δεν είναι μέλη του ευρώ, μειώνοντας το ΔΑ κατά 1,1%. Η εξέλιξη 

αυτή δικαιολογείται κυρίως από τη μείωση του σχετικού δείκτη τιμών κατά 0,8% καθώς 

και από τη μικρή υποτίμηση του ευρώ έναντι του μέσου όρου των νομισμάτων αυτών 

των κρατών (-0,3%). 
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Ο Δείκτης αυξήθηκε όμως κατά 3,3% έναντι του αντίστοιχου δείκτη του ΟΟΣΑ. Η 

απώλεια ανταγωνιστικότητας βασίζεται στην ανατίμηση του ευρώ κατά 3,8% (κυρίως 

έναντι του δολαρίου και του γιεν), ενώ ο σχετικός δείκτης τιμών μειώθηκε κατά 0,4%. Σε 

σχέση με τις χώρες BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρική), ο Δείκτης 

Ανταγωνιστικότητας αυξήθηκε κατά 4,6% σε ετήσια βάση το τέταρτο τρίμηνο. Εδώ, η 

επιδείνωση της ανταγωνιστικότητας οφείλεται στην ανατίμηση της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας κατά 5,2% καθώς ο δείκτης τιμών μειώθηκε κατά 0,6%. Σε ετήσια βάση, ο 

Δείκτης Ανταγωνιστικότητας αντικατοπτρίζει απώλεια αυτής τόσο έναντι της ΕΕ (0,8%), 

όσο έναντι και του ΟΟΣΑ (1,5%) και των BRICS (0,5%). 

 


