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                                                                                                            Μαδρίτη, 15 Απριλίου 2020  

                                                                                                

 

Οι προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ισπανική οικονομία 

 

Στις 14 Απριλίου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δημοσίευσε τις προβλέψεις του για την πορεία 

της παγκόσμιας οικονομίας για το τρέχον έτος και το 2021. Εξαιτίας των επιπτώσεων της 

καραντίνας που έχει τεθεί στις περισσότερες χώρες του κόσμου για την αποφυγή της περαιτέρω 

εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού, εκτιμάται ότι η παγκόσμια οικονομία θα συρρικνωθεί 

κατά 3% για το 2020, περνώντας σε φάση ανάκαμψης το 2021, οπότε και υπολογίζεται να 

αναπτυχθεί κατά 5,8%. Για την κάθε χώρα, βέβαια, οι επιπτώσεις είναι διαφορετικές. 

Για την Ισπανία, η οποία έχει πληγεί βαρύτατα από την πανδημία (έως και σήμερα, σύμφωνα με 

τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώνονται κάθε πρωί, μετρά 177.633 επιβεβαιωμένα κρούσματα, 

18.579 θύματα που κατέληξαν και 70.853 ιαθέντες), προβλέπεται μείωση του ΑΕΠ της κατά 8% 

για το 2020. Στην έναρξη της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, η οποία έπληξε 

και την Ισπανία, οδηγώντας την σε μακροχρόνια κρίση, η οικονομία είχε συρρικνωθεί κατά 8,6%. 

Παρόλα αυτά, τα αίτια της κρίσης είναι διαφορετικά σήμερα και το ΔΝΤ προβλέπει ότι το 2021 η 

ισπανική οικονομία θα ορθοποδήσει, παρουσιάζοντας ετήσια ανάπτυξη του 4,3%. Η πτώση κατά 

8% του ΑΕΠ θεωρείται λογική, δεδομένου ότι, ουσιαστικά, ολόκληρη η χώρα βρίσκεται σε κατ’ 

οίκον περιορισμό από τις 14 Μαρτίου, ενώ παράλληλα, η οποιαδήποτε δραστηριότητα -βαριά 

βιομηχανία και κατασκευές- που δεν ανήκε στους ουσιώδεις τομείς της οικονομίας (όπως 

φαρμακεία, σημεία λιανικής πώλησης τροφίμων κοκε), είχαν αναγκαστεί να σταματήσουν τη 

λειτουργία τους για δύο εβδομάδες, επανεκκινώντας στις 13 Απριλίου. Επιπλέον, ο τουρισμός 

συνεισφέρει σε περισσότερο από το 12% στην οικονομία της Ισπανίας, ενώ θεωρείται ότι ο τομέας 

έχει ήδη πληγεί δραματικά για τη φετινή χρονιά. Στην αρχή του έτους, όταν η χώρα δεν είχε 

απειληθεί ακόμη από τον Sars Covid-19, οι προβλέψεις της Κυβέρνησης ανέφεραν ανάπτυξη της 

τάξεως του 1,6% για το 2020. 

Ιστορικά, η Ισπανία έχει υψηλό ποσοστό ανεργίας, τα τελευταία όμως έτη, το εν λόγω ποσοστό 

έβαινε διαρκώς μειούμενο. Το 2018 η ανεργία έφθανε το 15,3% ενώ το 2019 είχε μειωθεί στο 

14,1%. Εξαιτίας των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας, η ανεργία αναμένεται να εκτοξευτεί 

για το τ.έ., ξεπερνώντας το 20% του εργατικού δυναμικού. Όπως έχει ήδη εκτιμήσει η Κυβέρνηση, 

έχουν χαθεί 1 εκ. θέσεις εργασίας, ενώ έως και το τέλος του χρόνου, οι τελευταίες υπολογίζονται 

στα 1,5 εκ. συνολικά. Αρνητικές είναι οι προβλέψεις και για το 2021, οι οποίες προσδιορίζουν ότι 

η ανεργία θα μειωθεί στο 17,5%, ποσοστό αρκετά υψηλό, αποτυπώνοντας με αυτόν τον τρόπο 

την σημαντική αρνητική επίδραση που έχει η αύξηση της ανεργίας στην οικονομία εν γένει, καθώς 

η επιστροφή της στα σημερινά, ήδη υψηλά, επίπεδα θα αργήσει.  
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Όπως σε όλες τις οικονομίες, το χρέος της χώρας θα αυξηθεί, αρχικά διότι η Ισπανία έχει 

αναγκαστεί να δανειστεί τόσο για να καλύψει τις επιπρόσθετες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί 

στον τομέα της υγείας όσο και για τις οικονομικές βοήθειες που προσφέρει στους εργαζομένους 

και τις επιχειρήσεις. Πέραν τούτου, η προαναφερθείσα μείωση του ΑΕΠ, αυξάνει επιπλέον το 

ποσοστό του χρέους της. Συγκεκριμένα, το 2020 αναμένεται να κλείσει με το υψηλότερο ποσοστό 

χρέους επί του ΑΕΠ στη σύγχρονη ιστορία της χώρας, το οποίο θα  φθάσει το 113,4%. Για το 

2021, το χρέος προβλέπεται ακόμη μεγαλύτερο, φθάνοντας το 114,6% του ΑΕΠ. Σημειώνεται ότι 

το ποσοστό αυτό έφθανε το 95,5% το 2019 ενώ τα τελευταία χρόνια οι Κυβερνήσεις της Ισπανίας 

προσπαθούσαν έντονα να το μειώσουν περαιτέρω.  

Οίκοθεν νοείται ότι το έλλειμμα της χώρας δεν θα μείνει ανεπηρέαστο. Το 2019, το έλλειμμα 

έφθανε το 2,6% του ΑΕΠ ενώ, όπως και στο χρέος, οι Κυβερνήσεις είχαν επιτύχει τη σταδιακή 

μείωσή του. Για το 2020, πλέον το έλλειμμα προβλέπεται στο 9,5% του ΑΕΠ ή 80 δις ευρώ ενώ 

αυτό θα μειωθεί στο 6,7%, ήτοι 30 δις ευρώ το 2021. Τέλος, το ΔΝΤ προβλέπει αποπληθωρισμό 

0,3% για το 2020 και πληθωρισμό της τάξεως του 0,7% για το 2021.  
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