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Πληθωρισμός 

Tν 2018, ε κέζε ηηκή ηνπ γεληθνχ Δείθηε Σηκψλ Καηαλαισηνχ (ΔΣΚ) ζεκείσζε νξηαθή αχμεζε 

0,1%, έλαληη 2017 θαη δηακνξθψζεθε ζην επίπεδν ηνπ 1,9% (2017: 1,8%, 2016: 0,5%, 2015: 0,3%). 

Πξφθεηηαη γηα ηελ ηξίηε θαηά ζεηξά άλνδν ηνπ ΔΣΚ, κεηά απφ ηέζζεξα έηε ζπλερνχο 

απνθιηκάθσζεο (2012-2015), κε ηνλ Δείθηε λα πιεζηάδεη, πιένλ, ην 2,0%. Ο παξαθάησ Πίλαθαο  

απνηππψλεη ηελ πνξεία ηνπ γεληθνχ ΔΣΚ ηελ ηειεπηαία ηεηξαεηία: 
 

ΠΙΝΑΚΑ  
Γείκτης Σιμών Καταναλωτού 2015-2018 

 

Έτος 
Γείκτης Σιμών Καταναλωτού 

(γενικόρ Δείκηηρ) 

2015 0,3 

2016 0,5 

2017 1,8 

2018 1,9 
Πηγή: Ομοζπονδιακή Σηαηιζηική Υπηπεζία(Destatis), Ιούν. 2019 

Επεξεπγαζία: Γπαθείο ΟΕΥ Ππεζβείαρ ηηρ Ελλάδορ ζηο Βεπολίνο 
 

Όπσο θαη ην 2017, ε άλνδνο ηνπ γεληθνχ Δείθηε απνδίδεηαη πξσηίζησο ζηελ αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

ηεο ελέξγεηαο, θαηά 4,9%, έλαληη 2017, κεηά ηελ επίζεο ηζρπξή άλνδν 3,1% κεηαμχ 2017 θαη 2016, 

έλαληη απνθιηκάθσζεο θαηά ηα ηξία πξνεγνχκελα έηε (2016: -5,4%, 2015: -7,0%, 2014: -2,1%). 

Άλνδν +21,7%, εκθάληζαλ θπξίσο νη ηηκέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (2017: +16%) θαη ησλ θαπζίκσλ 

+7,8%, (2017: +6,0%), ελψ νη ηηκέο ησλ ινηπψλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ζεκείσζαλ κηθξφηεξεο 

απμήζεηο ή απνθιηκάθσζε (ειεθηξηθφ ξεχκα +1,3%, θφζηνο θεληξηθήο ζέξκαλζεο/ηειεζέξκαλζεο 

+3,5%, Φ/Α -1,4%). εκεηψλεηαη φηη, εμαηξνπκέλσλ ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ν ΔΣΚ 2018 ζα 

αλήξρεην ζε 1,6%. 

Άλνδν, ηεο ηάμεσο ηνπ 2,5%, θαηέγξαςαλ ην 2018 θαη νη ηηκέο ησλ πξντφλησλ ηνπ θιάδνπ 

δηαηξνθήο (2017: 3,0%), έλαληη αηζζεηά κηθξφηεξσλ απμήζεσλ ηελ πξνεγνχκελε ηξηεηία (2016: 

0,8%, 2015: 1,0%, 2014: 1,0%), ζπληείλνληαο ζηελ άλνδν ηνπ γεληθνχ ΔΣΚ. Μάιηζηα, νη απμήζεηο 

αθνξνχζαλ φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ, κε ηελ κεγαιχηεξε άλνδν λα εκθαλίδνπλ, φπσο θαη ην 

πξνεγνχκελν έηνο, ηα ιίπε θαη έιαηα (7,4%, 2017: 21,4%) θαη ηα γαιαθηνθνκηθά πξντφληα&απγά 

(5,3%, 2017: 9,7%), αθνινπζνχκελα απφ ηα θξνχηα (3,8%, 20217: 2,7%) θαη ηα πξντφληα θξέαηνο 

(1,7%, 2017: 3,8%). 

Οη ηηκέο ησλ πξντφλησλ, ελ γέλεη, απμήζεθαλ επίζεο έλαληη 2017, ζε πνζνζηφ 2,2%, φπσο αθξηβψο 

θαη ην 2017 (2,2%, έλαληη 2016), φπνπ, κεηά ηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη ηα ηξφθηκα, ηελ 

ηζρπξφηεξε αχμεζε εκθάληζαλ ηα θαπληθά πξντφληα (3,8%), αθνινπζνχκελα απφ ηα αιθννινχρα 

πνηά (2,7%). 

Αληηζέησο, κηθξφηεξε ήηαλ ε άλνδνο 1,5% ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ, έλαληη πξνεγνπκέλνπ έηνπο 

(2017: 1,4%). Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηελ ηζρπξφηεξε αχμεζε ζεκείσζαλ νη δαπάλεο ζπληήξεζεο 

θαη επηζθεπήο νρεκάησλ (3,0%) θαη νη ηηκέο ηεο εζηίαζεο (2,1%), ελψ βαξχλνπζα ήηαλ θαη ε 

επίδξαζε ηεο αχμεζεο ησλ ηηκψλ ζηέγαζεο (+1,6%), ιφγσ ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ζηνπο 

νηθνγελεηαθνχο πξνυπνινγηζκνχο
1
. Αληηζέησο, απνθιηκάθσζε ην 2018 θαηέγξαςαλ νη ηηκέο ησλ 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ (-2,5%), φπσο θαη ηα ηειεπηθνηλσληαθά θφζηε (-0,7%). 

                                                 
1 Η ζηαζκηθή επίδξαζε ησλ ηηκψλ ζηέγαζεο (ελνίθηα) επί ηνπ ζπλνιηθνχ ΔΣΚ ππνινγίδεηαη ζε 21%, ελψ επί ησλ ηηκψλ ησλ ππεξεζηψλ ζε ζρεδφλ 

40% 


