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                                                                                                Μαδρίτη, 31 Αυγούστου 2022 

ΘΕΜΑ: Στο 10,4% ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού τον Αύγουστο 

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ισπανία συνεχίζει να είναι, για τρίτο συνεχόμενο μήνα, μεγαλύτερος 

του 10%, καθώς οι εκτιμήσεις του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (INE) τον υπολογίζουν στο 10,4% 

για τον Αύγουστο τ.ε., μέγεθος που αναμένεται να επαληθευθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο ρυθμός 

πληθωρισμού τον Αύγουστο μειώθηκε -για πρώτη φορά έπειτα από τρεις διαδοχικές μηνιαίες 

ανόδους- κατά τέσσερις ποσοστιαίες δεκαδικές μονάδες σε σύγκριση με τον πληθωρισμό του 

Ιουλίου -στο 10,8%, που ήταν το υψηλότερο επίπεδο πληθωρισμού από το έτος 1984- γεγονός που 

οφείλεται κυρίως στη μείωση της τιμής των καυσίμων έναντι του Αυγούστου 2021 που αποτέλεσε 

την βάση αναφοράς. Αντίθετα, τον πληθωρισμό ώθησαν προς τα άνω τον Αύγουστο τ.ε. οι τιμές της 

ηλεκτρικής ενέργειας, των τροφίμων, της εστίασης και των τουριστικών ταξιδιωτικών πακέτων. Σε 

μηνιαίους όρους (Αύγουστος έναντι Ιουλίου), ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε άνοδο κατά 

0,1% τον Αύγουστο, σε σύγκριση με πτώση κατά 0,3% τον Ιούλιο και άνοδο κατά 0,5% ένα χρόνο 

νωρίτερα. Υπενθυμίζεται ότι η ισπανική Κυβέρνηση ακολουθεί πολιτική διαχωρισμού των τιμών του 

φυσικού αερίου από τις τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο των μέτρων εξοικονόμησης 

ενέργειας που έχει υιοθετήσει από τις αρχές Αυγούστου, ορίζοντας οροφή στην τιμή του αερίου και 

χορηγώντας οριζόντια επιχορήγηση της τάξεως των 0,2 ευρώ στα καύσιμα, πολιτικές που 

«φρενάρουν» ως ένα βαθμό τον ρυθμό αύξησης των τιμών.  

Ο υποκείμενος πληθωρισμός (γενικός δείκτης χωρίς μη επεξεργασμένα τρόφιμα ή ενεργειακά 

προϊόντα) συνέχισε την ανοδική του πορεία (+0,3% σε μηνιαία βάση) φθάνοντας στο 6,4% και, εφ’ 

όσον το μέγεθος αυτό επιβεβαιωθεί στα μέσα Σεπτεμβρίου, θα αποτελέσει την υψηλότερη τιμή από 

το 1993. Σε αυτόν φαίνεται να αντανακλάται κυρίως η έμμεση επίπτωση της αύξησης των τιμών της 

ενέργειας κατά τους προηγούμενους μήνες σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, όπως τα μη-

επεξεργασμένα τρόφιμα. Πάντως, παρ’ ότι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ο ρυθμός αύξησης του 

υποκείμενου πληθωρισμού μετριάστηκε σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες. Το γεγονός 

αυτό, σε συνδυασμό με τη μείωση της συνολικής τιμής του πληθωρισμού σε σύγκριση με τον 

προηγούμενο μήνα προμηνύει, σύμφωνα με την Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό 

Οικονομικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Μετάβασης, κα. Nadia Calviño, ότι ξεκινά μία πορεία 

μετριασμού του πληθωρισμού, με την Κυβέρνηση να αναμένει για το επόμενο έτος χαμηλότερο 

δείκτη πληθωρισμού. Το αυξημένο επίπεδο τιμών επηρεάζει ασφαλώς αρνητικά τα ισπανικά 

νοικοκυριά, δεδομένου ότι οι όποιες αυξήσεις μισθών είναι χαμηλότερες από τον ρυθμό ανόδου των 

τιμών. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, ο μέσος όρος αύξησης του μισθού στον 

ιδιωτικό τομέα φθάνει το 2,56%, ενώ στον δημόσιο τομέα ανέρχεται σε 2%. Η κα. Calviño υποστήριξε 

στην ισπανική δημόσια τηλεόραση (TVE) ότι διαπραγματεύεται με τα εργατικά σωματεία για την 

αύξηση των μισθών των υπαλλήλων τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, αρνούμενη 

ωστόσο να τους αυξήσει σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να αποφευχθεί μακροχρόνιος πληθωρισμός 

στην οικονομία, ξεκαθαρίζοντας την θέση της Κυβέρνησης για αύξηση του κατώτατου 

διεπαγγελματικού μισθού στο επίπεδο του 60% του μέσου μισθού.                 

Παντελής Γκάσιος 
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