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ΘΕΜΑ: Α. Αναθεωρημένες εκτιμήσεις Κεντρικής Τράπεζας για τους ρυθμούς ανάπτυξης της 

ισπανικής οικονομίας και τον πληθωρισμό Β. Προβλέψεις μεγέθυνσης της ισπανικής 

οικονομίας από την Ευρ. Επιτροπή 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Α. Η Τράπεζα της Ισπανίας αναμένεται να αναθεωρήσει άμεσα προς τα άνω την πρόβλεψη της αναφορικά 

με τον ρυθμό  ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας το 2023 κατά 0,3%, εκτιμώντας ότι η αύξηση του ΑΕΠ 

της χώρας θα ανέλθει σε 1,6%, υψηλότερα από την προηγούμενη εκτίμησή της για ρυθμό ανάπτυξης 1,3% 

στις μακροοικονομικές εκτιμήσεις της του Δεκεμβρίου 2022. Επιπλέον, ο μέσος πληθωρισμός το 2023 

αναμένεται να αναθεωρηθεί προς τα κάτω κατά περίπου 0,15 ποσοστιαίες μονάδες προσεγγίζοντας το 

4,75% στο τέλος του έτους. Η εκτίμηση αυτή τελεί υπό την προϋπόθεση, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα 

της Ισπανίας, ότι η μείωση του ΦΠΑ θα έχει θετικό αντίκτυπο επιφέροντας μείωση του υποκείμενου 

πληθωρισμού, καθώς και των τιμών των τροφίμων. 

 

 Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, η βελτίωση των προβλέψεων για την πορεία του ΑΕΠ της χώρας 

πηγάζει από την αναθεώρηση προς τα άνω των ρυθμών ανάπτυξης για πρώτου και δευτέρου τριμήνου 

2022 που ήταν υψηλότερες από τις προβλεφθείσες, καθώς και την αξιόλογη άνοδο του τετάρτου τριμήνου, 

με την ενίσχυση της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αντίστοιχα, η εκτίμηση για περαιτέρω μείωση του 

πληθωρισμού έναντι της αρχικής πρόβλεψης προκύπτει από την μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για ορισμένα 

τρόφιμα, την πτώση της τιμής του φυσικού αερίου, τη σχετική σταθερότητα στην τιμή του πετρελαίου, αλλά 

και την προοπτική ενδυνάμωσης της κινεζικής οικονομίας το 2023. 

 

 Επιπλέον, η Τράπεζα Ισπανίας υπογράμμισε πως παρ’ όλο που καταγράφονται νέες δυναμικές εξελίξεις 

και προοπτικές για την ισπανική οικονομία τις τελευταίες εβδομάδες, μεταξύ των οποίων η σταδιακή μείωση 

των προβλημάτων εφοδιασμού και η βελτίωση των δεικτών εμπιστοσύνης για την οικονομία και το 

επιχειρηματικό περιβάλλον της χώρας, εξακολουθεί να υφίσταται διεθνής αβεβαιότητα αναφορικά με την 

μείωση των τιμών ενέργειας και τις επίπτωση αυτών στον πληθωρισμό. Τέλος, η Τράπεζα Ισπανίας 

επεσήμανε πως η αναθεώρηση των προβλέψεων βασίζεται στην υπόθεση της διατήρησης των συμφωνιών 

Κυβέρνησης-κοινωνικών εταίρων αναφορικά με τις συγκρατημένες αυξήσεις των μισθών, ενώ παράλληλα 

εξέφρασε την ανησυχία της για την ικανότητα των νοικοκυριών και επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις 

δανειακές τους υποχρεώσεις, αλλά και σχετικά την έκθεση των τραπεζικών ιδρυμάτων σε επισφαλή δάνεια 

που επηρεάζουν αρνητικά τα περιουσιακά στοιχεία στους ισολογισμούς τους.   

 

Β. Η Ευρ. Επιτροπή παρουσίασε τη Δευτέρα 13/2 τις χειμερινές της προβλέψεις οι οποίες διαπνέονται από 

αισιοδοξία αναφορικά με τη συνολική πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ειδικότερα, ανάμεσα στις τέσσερις 

μεγάλες οικονομίες της Ε.Ε., η ισπανική προβλέπεται να είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη καθώς το εθνικό 

ΑΕΠ της χώρας αναμένεται να αυξηθεί το 2023 κατά 1,4%, ποσοστό υψηλότερο από την αντίστοιχη 

φθινοπωρινή πρόβλεψη (η οποία υπολόγιζε άνοδο κατά 1%). 
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Επιπρόσθετα, ο αρμόδιος Κοινοτικός Επίτροπος για την οικονομία, Paolo Gentiloni, σε δηλώσεις του στο 

Europa Press, ανέφερε πως η ισπανική οικονομία «άντεξε σχετικά καλά τα αρνητικά σοκ που προκλήθηκαν 

από τον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας μεγέθυνση κατά 5,5% το 2022, μία ποσοστιαία μονάδα 

περισσότερο από ό,τι αναμενόταν το φθινόπωρο». Σημαντικός ήταν ο ρόλος του τουριστικού κλάδου στην 

ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας για το 2022 ενώ αντίστοιχος αναμένεται να είναι ο ρόλος του και 

για το 2023. 

 

Παράλληλα, ένας επιπλέον λόγος της οικονομικής βελτίωσης εντοπίζεται στη συγκράτηση του επιπέδου 

των τιμών, κυρίως μέσω της συγκράτησης της ζήτησης φυσικού αερίου και της  διαφοροποίησης των πηγών 

εφοδιασμού, οι οποίες προκάλεσαν πτώση της τιμής αναφοράς του φυσικού αερίου με σταδιακή 

αντανάκλαση στον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ). Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Ευρ. Επιτροπής, ο 

μέσος πληθωρισμός στην Ε.Ε. αναμένεται να μειωθεί σε όλες σχεδόν τις χώρες το 2023, ενώ ειδικότερα 

στην Ισπανία ο ΔΤΚ προβλέπεται να μετριαστεί σε 4,4% στη διάρκεια του 2023, για να κλείσει το έτος στο 

2,8%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως παρόλες τις θετικές προβλέψεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παραμένει 

συγκρατημένα αισιόδοξη καθώς η οικονομία της Ε.Ε. εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις 

με βασικότερες τον πληθωρισμό και το υψηλό ενεργειακό κόστος.  

 

 

 

        Παντελής Γκάσιος 
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