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ΘΕΜΑ: Τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης 0,2% στην Ισπανία το γ΄ τρίμηνο 2022 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία που δημοσιοποίησε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), η 

ισπανική οικονομία φαίνεται να επλήγη ιδιαίτερα κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, κυρίως εξαιτίας του 

σωρευτικού αποτελέσματος των ανοδικών τάσεων που έχουν παρουσιάσει οι τιμές και ο πληθωρισμός από 

τις αρχές του τρέχοντος έτους, οι οποίες εν τέλει έχουν επηρεάσει αρνητικά την αγοραστική δύναμη και το 

επίπεδο κατανάλωσης των νοικοκυριών. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου, ο ρυθμός μεγέθυνσης του 

ισπανικού ΑΕΠ σε ετήσια βάση υπέστη σοβαρή επιβράδυνση της τάξεως των τριών ποσοστιαίων μονάδων 

σε σύγκριση με εκείνον του αντίστοιχου τριμήνου του 2021, συγκεκριμένα από 6,8% σε 3,8%. Σε τριμηνιαία 

βάση, η οικονομική δραστηριότητα στην Ισπανία κατά το γ΄ τρίμηνο τ.ε. μεγεθύνθηκε κατά μόλις 0,2% σε 

σχέση με το β΄ τρίμηνο, ενώ οι εκτιμήσεις έγκυρων οικονομικών αναλυτών αναμένουν ύφεση κατά την 

επικείμενη χειμερινή περίοδο, βασικά ως αποτέλεσμα της ενεργειακής κρίσης. Σημειώνεται βέβαια ότι η 

επίτευξη έστω μικρού ρυθμού ανάπτυξης κατά το γ΄ τρίμηνο, δεν επαλήθευσε την εκτίμηση -στο τέλος του 

καλοκαιριού- της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιονομικής Ευθύνης της Ισπανίας (AIReF) περί οικονομικής 

συρρίκνωσης της τάξεως του 0,2% κατά το γ΄ τρίμηνο. Οι εκτιμήσεις έγκυρων εγχώριων οικονομικών 

αναλυτών βλέπουν ρυθμό μεγέθυνσης του ισπανικού ΑΕΠ το 2022 έως 3,8%.  

Επισημαίνεται ότι στο γ΄ τρίμηνο 2022 η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε μόλις κατά 0,3% σε ετήσια 

βάση, έξι δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας λιγότερο από ό,τι κατά το δεύτερο τρίμηνο και σχεδόν τρεις 

ποσοστιαίες μονάδες λιγότερο από ό,τι το δ΄ τρίμηνο του 2021, ακριβώς δηλαδή πριν από την έναρξη του 

πολέμου στην Ουκρανία. Σε ετήσια βάση, τα ισπανικά νοικοκυριά έχουν ξοδέψει κατά 1,5% περισσότερο από 

πέρσι, μετριάζοντας τον ρυθμό ανάπτυξης κατά μία ποσοστιαία μονάδα. 

Επιπλέον, ο τριμηνιαίος ρυθμός αύξησης των επενδύσεων σε κατοικίες φαίνεται να μειώθηκε το γ΄ τρίμηνο 

κατά 0,1%, έναντι αύξησης 6,5% κατά το β’  τρίμηνο τ.ε., ενώ το ΑΕΠ του κλάδου κτηματομεσιτικών 

υπηρεσιών παρουσίασε επίσης πτώση της τάξεως του 0,5% σε σύγκριση με το β΄ τρίμηνο, με αμφότερες 

ωστόσο τις οικονομικές δραστηριότητες να παρουσιάζουν συνολικά μικρή αύξηση σε ετήσια βάση.  

Όσον αφορά την απασχόληση, οι συνολικές ώρες εργασίας μειώθηκαν κατά 0,1% σε σχέση με το β΄ τρίμηνο, 

ενώ σε σχέση με πέρσι είναι αυξημένες κατά 3,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΕ. Ο αριθμός των 

μισθωτών αυξήθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση, οι μέσες αποδοχές κατά 1,7% και οι μισθοί κατά 4,8%, ενώ 

παράλληλα το εισόδημα των επιχειρήσεων εμφανίζεται αυξημένο κατά 11,4%. Περαιτέρω, οι επιχειρήσεις 

φαίνεται πως αύξησαν τις κεφαλαιουχικές επενδύσεις τους τόσο σε τριμηνιαία βάση (από 0,8% σε 1,4%) όσο 

και σε ετήσια (από 4,9% σε 6,3%), κυρίως δε τις επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που εμφανίστηκαν 

το γ΄ τρίμηνο τ.ε. αυξημένες κατά 7,1% σε σχέση με το 2021 και κατά 1,3% σε σχέση με το β’ τρίμηνο 2022.  

Θετική συνεισφορά στο ΑΕΠ κατά το γ΄ τρίμηνο μπορεί να θεωρηθεί ότι είχαν οι ισπανικές εξαγωγές που 

αυξήθηκαν με ρυθμό 18% την καλοκαιρινή περίοδο, καθώς και οι εγχώριες δαπάνες μη κατοίκων κατά την 

ίδια περίοδο, με ρυθμό 156,8%, με αποτέλεσμα η ζήτηση από το εξωτερικό να συμβάλει κατά τρεις 

ποσοστιαίες μονάδες στο ΑΕΠ σε ετήσια βάση, συμβολή που ωστόσο υπήρξε χαμηλότερη από την 

αντίστοιχη του δευτέρου τριμήνου τ.ε. (4,9 μονάδες).  
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Σύμφωνα με το ΙΝΕ, οι κρατικές δαπάνες συρρικνώθηκαν κατά 2,7% στο γ΄ τρίμηνο 2022, κατά δύο δέκατα 

της ποσοστιαίας μονάδας περισσότερο από ό,τι το προηγούμενο τρίμηνο. Περαιτέρω, ως αποτέλεσμα της 

αύξησης των τιμών, το ονομαστικό ΑΕΠ της Ισπανίας ανήλθε το γ΄ τρίμηνο σε 328,764 δισ. ευρώ, αυξημένο 

κατά 7,6% σε σύγκριση με πέρσι και κατά 1,5% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ ο 

αποπληθωριστής του ΑΕΠ βρίσκεται στο 3,7%. 

 

 

          

 

 

        Παντελής Γκάσιος 

                                                                                                     Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 
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