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Πληθωρισμός - Δημόσια και Ιδιωτική Κατανάλωση - 2016 
 

 

 Tο 2016, η μέση τιμή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτού (ΔΤΚ) σημείωσε μικρή αύξηση και 

διαμορφώθηκε στο 0,5%, έναντι 0,3% το 2015. Πρόκειται για την πρώτη άνοδο του ΔΤΚ μετά από 

τέσσερα έτη συνεχούς αποκλιμάκωσης, ως καταδεικνύεται και δια των στοιχείων του Πίνακα 1 στη 

συνέχεια: 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

Δείκτης Τιμών Καταναλωτού 2011-2016 

 
Πηγή: Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία(Destatis), Σεπτ. 2016 
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας της Ελλάδος στο Βερολίνο 

 

 Οι τιμές των προϊόντων του κλάδου διατροφής εν συνόλω, σημειώνοντας μικρή αύξηση της 

τάξεως του 0,8%, κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα του 2015. Ειδικότερα, το 2016, άνοδο 

κατέγραψαν οι τιμές λαχανικών 3,7%, φρούτων 3,6%, ιχθυηρών και προϊόντων 3,3, αυγών 8,0%, 

ενώ των γαλακτοκομικών σημείωσαν πτώση 4,4%. 

 Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι κατά την τελευταία πενταετία ο δείκτης τιμών των τροφίμων, 

συγκρινόμενος με την άνοδο του γενικού δείκτη, εμφανίζει σημαντικά μεγαλύτερη μέση ετήσια 

αύξηση. Μεταξύ 2012 και 2016, ο πληθωρισμός κατέγραψε σωρευτικά άνοδο της τάξεως του 3,2%, 

ενώ κατά την ίδια περίοδο οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 7,2% (φρούτα +16%, λαχανικά 

+12%, ιχθυηρά και προϊόντα +10%). 

 Ο ΔΤΚ επηρεάστηκε το 2016 εντόνως από τις τιμές ενέργειας και καυσίμων, οι οποίες 

μειώθηκαν 5,4% έναντι 2015 (αντίστοιχη μείωση μεταξύ 2015 και 2014 ανήρχετο σε 7,0%). Η 

ισχυρότερη μείωση 17% κατεγράφη στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης (-23% το 2015), ενώ 

σημαντική αποκλιμάκωση 7,3% εμφάνισαν επίσης οι τιμές του πετρελαίου κίνησης (-10% το 2015), 

της πτώσεως δε αυτής αποδιδομένης κυρίως στις χαμηλές διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αύξηση 

αντιθέτως 0,6% κατέγραψε η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, έναντι μείωσης 0,8% το 2015. 

Σημειώνεται ότι, χωρίς την επίδραση των τιμών της ενέργειας, ο ΔΤΚ το 2016 θα εκινείτο περί το 

1,2%. 

 Άνοδο 1,3% παρουσίασαν το 2016 οι τιμές των υπηρεσιών, στις οποίες την ισχυρότερη 

επίδραση είχαν οι τιμές στέγασης (+1,2%, όπως και το 2015)
1
, ακολουθούμενες από τις τιμές των 

υπηρεσιών υγείας (+2,4%), ασφάλισης (+2,4%), ως επίσης φιλοξενίας και εστίασης (+2,0%), ενώ 

αποκλιμάκωση 1,5% έναντι του 2015 κατεγράφη στις υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών. 

                                                 
1
 Η σταθμική επίδραση των τιμών στέγασης (ενοίκια) επί του συνολικού ΔΤΚ υπολογίζεται σε 21%, ενώ επί των 

τιμών των υπηρεσιών σε σχεδόν 40% 
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 Σημειώνεται, τέλος, ότι η εισαγωγή του ενιαίου κατώτατου ωρομισθίου από 1/1/2015
2
 δεν 

φαίνεται να έχει επηρεάσει τη συμπεριφορά του ΔΤΚ, δεδομένου ότι δύο έτη μετά την εφαρμογή 

του ο δείκτης τιμής των υπηρεσιών υπολείπεται του μέσου επιπέδου της προηγηθείσης της 

εφαρμογής του ελάχιστου εγγυημένου ωρομισθίου τριετίας (+1,3% το 2016, έναντι μ. ό. +1,5% 

μεταξύ 2012-2015). 

 Η αυξημένη ιδιωτική και δημόσια κατανάλωση στη Γερμανία, καθώς και οι επενδύσεις, 

απετέλεσαν σημαντικούς μοχλούς ανάπτυξης της οικονομίας το 2016. Από κοινού η δημόσια και 

ιδιωτική κατανάλωση, καταγράφουσες σημαντική αύξηση 3,4% έναντι 2015, ανήλθαν στο επίπεδο 

των 2.295,3 δις Ευρώ. Ιδιαιτέρως θετικές επιδόσεις σημείωσε η δημόσια κατανάλωση, καθώς η 

αύξηση των κρατικών δαπανών προσέγγισε το 6% και ανήλθε σε 616,1 δις Ευρώ, έναντι 583,7 δις 

Ευρώ το 2015. Σχετικώς ασθενέστερη εν συγκρίσει αύξηση 2,6% κατέγραψε η ιδιωτική 

κατανάλωση, ανελθούσα σε 1.679,2 δις Ευρώ (2015: 1.636,0).  

 Οι ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις, βελτιώνοντας έτι περαιτέρω και το 2016 τις επιδόσεις, 

κατέγραψαν εν συνόλω αύξηση 3,8% και ανήλθαν σε 626,7 δις Ευρώ, έναντι 603,8 δις Ευρώ το 

2015. Ειδικότερα: Οι επενδύσεις στον κλάδο μηχανολογικού εξοπλισμού-οχημάτων, σημειώνοντας 

αύξηση 2,1%, ανήλθαν σε 204,4 δις Ευρώ και κατέλαβαν μερίδιο 32,6% επί του συνόλου των 

ακαθάριστων επενδύσεων. Οι επενδύσεις στον κατασκευαστικό κλάδο, εμφανίζοντας άνοδο 4,9% 

και καταλαμβάνοντας το μέγιστο μερίδιο (49,4%) του συνόλου των ακαθάριστων επενδύσεων, 

διαμορφώθηκαν στο επίπεδο των 309,4 δις Ευρώ το 2016. Εν λόγω αύξηση στον κατασκευαστικό 

κλάδο αποδίδεται εν πολλοίς στην επέκταση κατά 6,3% της οικοδομικής δραστηριότητας στον 

κλάδο κατασκευής νέων κατοικιών, προς αντιμετώπιση μεταξύ άλλων των έκτακτων αναγκών 

στέγασης προσφύγων. Οι λοιπές επενδύσεις (νοουμένων κυρίως επενδύσεων σε τομείς έρευνας, 

καινοτομίας και ανάπτυξης λογισμικού, με συμμετοχή 18% επί του συνόλου των ακαθάριστων 

επενδύσεων) καταγράφοντας ομοίως αύξηση 3,9% έναντι 2015, ανήλθαν σε 112,9 δις Ευρώ. 

 

                                                 
2
 8,50 Ευρώ (μεικτά) ανά εργατοώρα, αύξηση στα 8,84 Ευρώ (μεικτά) ανά εργατοώρα από 1/1/2017 


