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Εκτίναξη των τιμών καταναλωτή στη Βαυαρία - πληθωρισμός 5,4% τον Δεκέμβριο 2021 

 

Σύμφωνα με τη βαυαρική Στατιστική Υπηρεσία, οι τιμές καταναλωτή στη Βαυαρία 

παρουσίασαν τον Δεκέμβριο 2021 σημαντική αύξηση 5,4% σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2020. 

Επισημαίνεται ότι την τελευταία πενταετία ο ετήσιος πληθωρισμός κυμαίνετο στα επίπεδα 1 – 2%. 

Ιδιαίτερα σημαντική άνοδος 33,7% καταγράφεται στις τιμές καυσίμων, ειδικότερα η τιμή του 

πετρελαίου θέρμανσης αυξήθηκε κατά 62,3%. Εξαιρώντας τα καύσιμα, ο πληθωρισμός τον 

Δεκέμβριο 2021 υπολογίζεται σε 4,2%, ενώ ο δομικός πληθωρισμός σε 3,9%. 

Οι μηνιαίες μεταβολές των τιμών καταναλωτή στη Βαυαρία σε σχέση με το προηγούμενο 

έτος παρουσιάζονται στο ακόλουθο γράφημα. Η ποσοστιαία μεταβολή σε ετήσια βάση (2021) του 

γενικού επιπέδου των τιμών στη Γερμανία ανήλθε σε +3,3%, ενώ στη Βαυαρία σε +3,2%. 

Προς πληρότητα ενημέρωσής σας παραθέτουμε τις μεταβολές των τιμών επιλεγμένων 

αγαθών σε ετήσια βάση. Στη Βαυαρία οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 5,3%, ειδικότερα τα 

λαχανικά +7,8%, το κρέας και τα προϊόντα κρέατος +5,7%, ενώ τα φρούτα -0,4%. Το πετρέλαιο 

θέρμανσης πωλείται τον Δεκέμβριο 2021 κατά +62,3% ακριβότερα, το φυσικό αέριο +11% και οι 

τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας +3,2%. Τα ενοίκια κατοικιών αυξήθηκαν 1,7%, ενώ τα προϊόντα 

τεχνολογίας, όπως οι Η/Υ +10,6% και οι τηλεοράσεις -7,2%. 

 

 

 

Τέλος, αναλυτές υπογραμμίζουν την μη αμελητέα επίδραση της προσωρινής μείωσης του 

ΦΠΑ από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2020, ως μέτρο ανάσχεσης των αρνητικών επιπτώσεων 

της πανδημίας στη γερμανική οικονομία, στη διαμόρφωση του τρέχοντος πληθωρισμού. 
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