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ΘΕΜΑ: Αναθεωρημένες εκτιμήσεις Κεντρικής Τράπεζας για τους ρυθμούς ανάπτυξης της ισπανικής 

οικονομίας και τον πληθωρισμό 

Σύμφωνα με χθεσινές της εκτιμήσεις στο πλαίσιο της τριμηνιαίας έκθεσής της για την ισπανική οικονομία, 

η Κεντρική Τράπεζα Ισπανίας προβλέπει ρυθμό μεγέθυνσης του ισπανικού ΑΕΠ της τάξεως του 4,6% το 

2022, αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα από την προηγούμενη εκτίμησή της. Η Κεντρική Τράπεζα 

εκτιμά ότι  ο ρυθμός ανάπτυξης για το 2023 θα είναι, αντιθέτως, κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα χαμηλότερος, 

στο 1,3%. Η Κεντρική Τράπεζα επισημαίνει στην έκθεσή της την αρνητική επίπτωση που θα ασκήσει στην 

ισπανική οικονομία η επιδείνωση του διεθνούς περιβάλλοντος κατά το προσεχές έτος, παρά τη θετική 

επίδραση που αναμένεται να ασκήσει σε αυτήν η αποφασισθείσα παράταση στη διάρκεια του 2023 μέρους 

των δημοσιονομικών μέτρων ενίσχυσης που τέθηκαν σε ισχύ από την Κυβέρνηση κατά το τρέχον έτος, με 

σκοπό τη μείωση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης. 

Επιπλέον, η αναμενόμενη απόσυρση των εν λόγω μέτρων στις αρχές του 2024, θα έχει σύμφωνα με την 

Κεντρική Τράπεζα αρνητικό αντίκτυπο στην εγχώρια οικονομική δραστηριότητα, η οποία θα μεταφραστεί 

σε περικοπή -κατά τα δύο δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας- της εκτιμώμενης ανάπτυξης για το 2024, στο 

2,7%. Για το 2025 ο ρυθμός ανάπτυξης της ισπανικής οικονομίας εκτιμάται στο 2,1%. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας, η Ισπανία φαίνεται προς το παρόν να καταφέρνει να 

αποφύγει μια τεχνική ύφεση της οικονομίας της, παρά την τάση συρρίκνωσης του ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση, 

ωστόσο θα ήταν βιαστικό να αποκλειστεί οποιοδήποτε απαισιόδοξο σενάριο για την οικονομία, στο 

πλαίσιο της επικρατούσας διεθνώς αστάθειας. 

Όσον αφορά την εξέλιξη του πληθωρισμού, οι εκτιμήσεις της Κεντρικής Τράπεζας τοποθετούν τον ετήσιο 

ρυθμό του στο 8,4% μέχρι το τέλος του 2022, δηλαδή κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από την 

προηγούμενη πρόβλεψή της του Οκτωβρίου, ενώ εκτιμούν τον πληθωρισμό του 2023 κατά 0,7 

ποσοστιαίες μονάδες κατώτερο της προηγούμενης πρόβλεψης, στο 4,9% λόγω της προσδοκώμενης 

θετικής επίδρασης των κυβερνητικών μέτρων. Τέλος, για το 2024 η Κεντρική Τράπεζα προβλέπει ετήσιο 

δείκτη πληθωρισμού στο 3,6% και για το 2025 σε κάτω του 2%, πιθανότατα στο 1,8%.  

Η Κεντρική Τράπεζα της Ισπανίας επισημαίνει στην έκθεσή της ότι η πορεία των τιμών θα εξαρτηθεί σε 

μεγάλο βαθμό από την τροχιά που ενδέχεται να ακολουθήσουν οι τιμές της ενέργειας τα επόμενα τρίμηνα, 

που με τη σειρά της θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του πολέμου στην Ουκρανία, τις θερμοκρασίες στην 

Ευρώπη κατά τους δύο επερχόμενους χειμώνες και τις διακυμάνσεις κυρίως της κινεζικής οικονομίας. 

Τέλος, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη των τιμών των τροφίμων, η Κεντρική Τράπεζα θεωρεί ότι πρόκειται να 

σημειωθούν νέες αυξήσεις τους επόμενους μήνες, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν να επιβεβαιωθεί στην 

παρούσα φάση ότι το επίπεδο τιμών έχει φθάσει στο υψηλότερο σημείο του.  

        Παντελής Γκάσιος 
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https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
https://www.agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikon-emporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/office/840
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

