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Στοιχεία πληθωρισμού στην Ισπανία για το μήνα Φεβρουάριο τ.έ. 

 

Το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) της Ισπανίας δημοσίευσε τους δείκτες 

πληθωρισμού Φεβρουαρίου τ.έ. οι οποίοι, όπως ήταν αναμενόμενο, είναι αυξημένοι, σε 

σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, εξαιτίας κυρίως της αύξησης των τιμών της ενέργειας και 

των τροφίμων. Ο πληθωρισμός έφθασε στο 7,6%, ποσοστό που αποτελεί ιστορικό υψηλό από 

το 1986. Σημειώνεται ότι, κατά τον μήνα του Φεβρουαρίου, δεν αντανακλώνται στην άνοδο των 

τιμών οι επιδράσεις που έχει επιφέρει ο πόλεμος στην Ουκρανία, αφού ξεκίνησε την τελευταία  

εβδομάδα αυτού. Συνεπώς, οι εκτιμήσεις για τον Μάρτιο είναι ακόμη πιο απαισιόδοξες. 

Σημειώνεται ότι η εδώ ισχυρή οικονομική δεξαμενή σκέψης, Funcas, υπολογίζει ότι το επίπεδο 

των τιμών θα αυξηθεί κατά 8,6% σε ετήσια βάση. 

Η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος έχει αυξηθεί, το τελευταίο έτος, κατά 80,5%, όντας μία 

από τις κυριότερες αιτίες της αύξησης του γενικού επιπέδου των τιμών. Τονίζεται ότι η επίδραση 

γίνεται φανερή και λόγω του γεγονότος ότι περισσότερο από το ήμισυ της αύξησης του 

πληθωρισμού οφείλεται στην επίδραση του αυξημένου κόστους κατοικίας, λόγω των τιμών της 

ενέργειας. Σύμφωνα με την ανάλυση του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής, οι πολίτες θα έπρεπε 

να πληρώσουν 107% περισσότερο, από ό,τι τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, σε 

λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, αν δεν είχαν εφαρμοστεί οι πολιτικές της Κυβέρνησης, το 

περασμένο φθινόπωρο, για μείωση φόρων. Με αυτό το σενάριο, το γενικό επίπεδο τιμών θα είχε 

αυξηθεί, σε ετήσια βάση, 8,5%.  

Σημαντική είναι και η επίπτωση στο γενικό επίπεδο των τιμών της αύξησης των 

μεταφορικών και των τροφίμων. Εξυπακούεται ότι η αυξημένη τιμή στις μετακινήσεις οφείλεται 

στην αύξηση της τιμής των καυσίμων, αφού το πετρέλαιο και η βενζίνη είναι κατά 52% 

ακριβότερα, σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021. Η τιμή του φυσικού αερίου αυξήθηκε σε 

μικρότερο βαθμό και, συγκεκριμένα, κατά 12%. Η τιμή βουτανίου, το οποίο χρησιμοποιείται σε 

μεγάλο βαθμό στην Ισπανία από τα νοικοκυριά αλλά και από επιχειρήσεις, αυξήθηκε κατά 33%. 

Στα τρόφιμα, η μεγαλύτερη αύξηση, σε ετήσια βάση, παρατηρείται στο ελαιόλαδο (30,6%), τα 

μακαρόνια (19,9%) και το αλεύρι (11,7%).  Σε μηνιαία βάση, ξεχωρίζει η αύξηση της τιμής των 

φρούτων κατά 3,4%, ενώ η τιμή των ιχθυηρών σημείωσε πτώση 2,2%.  

Από όλες τις κατηγορίες, σε ετήσια βάση, έχει σημειώσει μικρή πτώση μόνο το επίπεδο 

τιμών των τηλεπικοινωνιών κατά 0,7%. Σε μηνιαία βάση, σημαντική πτώση του επιπέδου των 

τιμών σημειώθηκε στα ενδύματα και υποδήματα, κατά 1,5%. Αξίζει να προστεθεί ότι, από τις 200 

κατηγορίες προϊόντων που υπολογίζει το ΙΝΕ, τα 180 σημείωσαν αύξηση μεγαλύτερου του 

γενικού επιπέδου τιμών και επομένως, το τελευταίο, επηρεάζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα 

20 πρώτα σε αύξηση, στοιχεία. Επομένως, ο υποκείμενος πληθωρισμός -ο δείκτης που δείχνει 

τη διακύμανση των τιμών καταναλωτή βραχυπρόθεσμα ακριβέστερα από τον γενικό ή συμβατικό 

πληθωρισμό, εξαιρώντας προϊόντα υψηλής διακύμανσης, όπως ενεργειακά και διατροφικά-, 
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κινήθηκε σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, ύψους 3%, αποδεικνύοντας ότι η ένταση των τιμών 

συγκεντρώνεται σε μία μικρή μερίδα προϊόντων.  
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