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Προβλέψεις για την πορεία του πληθωρισμού στην Ισπανία για το 2022 

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία έκθεση της CaixaBank Research -του τμήματος μελετών του 

τραπεζικού ιδρύματος Caixa, εκ των πέντε σημαντικότερων συστημικών τραπεζών της χώρας-, 

υπολογίζεται ότι, από το σύνολο των ανεπτυγμένων χωρών, η Ισπανία θα έχει τον  

υψηλότερο πληθωρισμό για το έτος 2022. Συγκεκριμένα, ο δείκτης τιμών καταναλωτή (IPC) 

αναμένεται ότι θα φτάσει το 6,8%, τη στιγμή που στις υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες και στην 

Ευρωζώνη θα ισούται με 5,3%. Στα ανωτέρω ποσοστά, δεν έχουν ληφθεί υπόψιν οι επιδράσεις 

της πρότασης της Ισπανίας και της Πορτογαλίας περί μείωσης των τιμών ενέργειας, λόγω των 

επιπτώσεων της εμπόλεμης κατάστασης στην Ουκρανία. 

 

Η άνοδος του πληθωρισμού στην Ισπανία για το 2022 οφείλεται, κατά βάση, ακριβώς στις 

γεωπολιτικές πιέσεις, που προκλήθηκαν, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με 

την κρίση εφοδιασμού, που είχε ξεκινήσει ήδη από τους προηγούμενους μήνες. Ωστόσο, 

εκτιμάται ότι ο δείκτης τιμών καταναλωτή (IPC) στην Ισπανία θα ανέλθει στο 1,1% το 2023, ενώ 

αυτό το ποσοστό για τις αναπτυγμένες χώρες και την Ευρωζώνη θα είναι ίσο με 1,9% και 1,5%, 

αντίστοιχα για εκείνο το διάστημα. 

Επιπλέον, η οικονομική ανάκαμψη της χώρας έχει επηρεαστεί αρνητικά από την άνοδο των 

τιμών και τις εμπορικές πιέσεις, γεγονός που διαφαίνεται από τις εκτιμήσεις περί επιβράδυνσης 

του ΑΕΠ για το 2022. Αναλυτικότερα, αρχικά αναμενόταν ότι το ΑΕΠ θα αυξανόταν κατά 5,5%, 

ενώ πλέον εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί άνοδος ύψους 4,2% για το συγκεκριμένο έτος.  

Συνεπώς, γίνεται αντιληπτό ότι η Ισπανία δε θα φτάσει τα, προ πανδημίας, επίπεδα του ΑΕΠ 

πριν από τις αρχές του 2023, αν και πριν από την ρωσική εισβολή και την κρίση των τιμών, οι 

αναλυτές περίμεναν ότι θα συνέβαινε αυτό την φετινή χρονιά. 

Αναφορικά με την αγορά εργασίας, αναμένεται ότι η απασχόληση θα αυξηθεί, κατά λιγότερο από 

1%, έως κοντά στο 2% και, συνεπώς, έως τα τέλη του 2022, θα έχουν δημιουργηθεί 211.000 

θέσεις εργασίας. Σχετικά με το ποσοστό ανεργίας, εκτιμάται ότι το 2022 θα ισούται με 13,6%, 

σημειώνοντας με αυτό τον τρόπο ετήσια μείωση, αφού στο τέλος του 2021 η ανεργία ανήλθε στο 

14,8%. 

Σε αυτό το πλαίσιο, όπως επιβεβαιώνουν στελέχη της CaixaBank, είναι σημαντικό τα μέτρα που 

λαμβάνονται να εστιάζουν στον περιορισμό του πληθωριστικού σοκ, έτσι ώστε αυτό να έχει την 

μικρότερη δυνατή διάρκεια. Τέλος, επισημαίνουν ότι παρόμοια μέτρα θα έπρεπε να 

περιλαμβάνουν άμεσες βοήθειες στις επιχειρήσεις για τον μετριασμό της ανόδου του κόστους 

παραγωγής τους, αντί να αφορούν την αποζημίωση των νοικοκυριών, λόγω της αύξησης των 

τιμών. 
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