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Νέες προβλέψεις για την ισπανική οικονομία από το ίδρυμα Funcas 

 

Η ισπανική οικονομία αναμένεται να οδηγηθεί σε διψήφια πτώση του ΑΕΠ το τ.έ., λόγω της 

πανδημίας Covid-19. Σύμφωνα με στοιχεία του Ιδρύματος Funcas -γνωστού ισπανικού κέντρου 

οικονομικής και κοινωνικής ανάλυσης και δεξαμενής σκέψης- που μελετά την οικονομία και την 

κοινωνία, προβλέπεται μια νέα πτώση 3%, το τέταρτο τρίμηνο του τ.έ., ως αποτέλεσμα του 

δεύτερου κύματος του κορωνοϊού και των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τον περιορισμό της 

εξάπλωσής του. 

Το ΑΕΠ της Ισπανίας υπέστη, από τον Μάρτιο έως τον Ιούνιο, τη μεγαλύτερη πτώση από 

τρίμηνο σε τρίμηνο στην ιστορία του, κατά 17,8%, εξαιτίας της κήρυξης της χώρας σε κατάσταση 

εκτάκτου ανάγκης και της αναστολής όλων των μη αναγκαίων δραστηριοτήτων λόγω της 

εξάπλωσης του Covid-19 στην Ισπανία. Το καλοκαίρι, η οικονομία κατάφερε να σημειώσει 

ανάκαμψη της τάξεως του 16,7%, λόγω της θερινής περιόδου και του ανοίγματος των συνόρων, 

η οποία ήταν ισχυρότερη από ό,τι αναμενόταν από τους αναλυτές. Η ανάκαμψη αυτή, ωστόσο, 

είναι εύθραυστη και απειλείται από το δεύτερο κύμα της πανδημίας, το οποίο οδήγησε τις 

Αυτόνομες Κοινότητες να προωθήσουν διαφορετικούς περιορισμούς στην κινητικότητα και τις 

δραστηριότητες και την ισπανική κυβέρνηση να κηρύξει εκ νέου κατάσταση εκτάκτου ανάγκης 

και απαγόρευση της κυκλοφορίας. Συνεπώς, οι αναλυτές αναμένουν μείωση του ρυθμού 

ανάπτυξης κατά 3%. Κατά συνέπεια, το Ίδρυμα Funcas όχι μόνο προβλέπει ένα νέο αρνητικό 

τρίμηνο, αλλά επίσης μειώνει την πρόβλεψη ανάκαμψης για το σύνολο του 2021 κατά οκτώ 

δέκατα, στο 6,5%. 

Όσον αφορά το 2020, η προσδοκία είναι ότι το ΑΕΠ θα μειωθεί κατά 11,8%, σε σύγκριση με το 

12%, που είχε εκτιμηθεί πριν από την ανάκαμψη του τρίτου τριμήνου, με την εγχώρια ζήτηση να 

πέφτει κατά 10,6 μονάδες και την εξωτερική 1,2 μονάδες. Η αποδυνάμωση της δραστηριότητας 

από τον Σεπτέμβριο δείχνει επιβράδυνση της οικονομίας το τέταρτο τρίμηνο σε ολόκληρη την 

Ευρώπη,  εκτιμώντας ότι το ποσοστό ανεργίας θα ανέλθει στο 16,9%, το 2020 και στο 17,5%, 

το 2021. 

Οι εκτιμήσεις ποικίλλουν σε σύγκριση με τις αντίστοιχες της κυβέρνησης, η οποία αναμένει 

παρόμοια πτώση, κατά 11,2%, φέτος, αλλά αναμένει αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,2% το 2021 μέσω 

της ευρωπαϊκής βοήθειας.  
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