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Σημαντική αύξηση 10,3% του πληθωρισμού τον Ιούλιο , η μεγαλύτερη από το 
1975 

Σύμφωνα με την ολλανδική Στατιστική Υπηρεσία (CBS)  toν Ιούλιο τα καταναλωτικά αγαθά και οι 

υπηρεσίες κατέγραψαν αύξηση 10,3% σε σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους, ενώ 

τον Ιούνιο ο πληθωρισμός ήταν 8,6%. Η σημαντική άνοδος  πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στις 

εξελίξεις των τιμών της ενέργειας και των ενοικίων κατοικιών. Ο πληθωρισμός υπερέβη ετο 10% 

για πρώτη φορά από τον Σεπτέμβριο 1975. 

Η εν λόγω σημαντική άνοδος του πληθωρισμού οφείλεται στο αυξημένο κόστος ενέργειας 

(ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση). Τον Ιούλιο, η ενέργεια ήταν 108% ακριβότερη σε 

σχέση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους. Τον Ιούνιο, αύξηση των τιμών σε ετήσια βάση 

ήταν 84%. Σημειώνεται ότι, από 1ης Ιουλίου 2022, ο ΦΠΑ στην ενέργεια μειώθηκε προσωρινά από 

21% σε 9%. Η μείωση αυτή θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν περαιτέρω τον Ιούλιο ήτοι 12,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μήνα του 2021 και 11,2% τον Ιούνιο. Τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά και προϊόντα 

ζαχαροπλαστικής συνέβαλαν περισσότερο στην εξέλιξη αυτή. Εκτός από τα τρόφιμα, τα 

οργανωμένα ταξίδια και το κόστος των τραπεζικών υπηρεσιών είχαν επίσης ανοδική επίδραση στον 

πληθωρισμό. 

Ετερος σημαντικός παράγοντας που πυροδότησε τον πληθωρισμό υπήρξε η αύξηση στα ενοίκια 

κατοικιών τα οποία ήταν 3% υψηλότερα τον Ιούλιο του 2022 σε σχέση με το αντίστοιχο μήνα του 

προηγούμενου έτους όταν καταγράφηκε αύξηση 0,8%.   

Αντιθέτως, η εξέλιξη των τιμών καυσίμων κίνησης, είχε κατασταλτική επίδραση στον πληθωρισμό. 

Τα καύσιμα ήταν 2,5% ακριβότερα τον Ιούλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 (2,21 € 

/ λίτρο η βενζίνη και 2,07 € το ντίζελ έναντι  2,21 και 2,35 € αντίστοιχα τον Ιούνιο). Τον Ιούνιο, η 

ετήσια αύξηση των τιμών ήταν 35%.   
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