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Αρνητικός πληθωρισμός το 2020 για την Ισπανία
Το 2020 ήταν η πρώτη χρονιά από το 2014 στην οποία ο πληθωρισμός της Ισπανίας έκλεισε σε
αρνητικά επίπεδα. Ο δείκτης πληθωρισμού έκλεισε με ετήσια πτώση 0,5% το Δεκέμβριο ενώ ο
μέσος πληθωρισμός του έτους κυμάνθηκε στο -0,3%. Αιτία της μείωσης του γενικού επιπέδου
τιμών δεν είναι άλλη από την πανδημία του κορωνοϊού, η οποία, ιδιαίτερα κατά το πρώτο κύμα
της, έπληξε σε μεγάλο βαθμό την Ισπανία και γενικότερα την παγκόσμια οικονομία. Ο κατ’ οίκον
περιορισμός, οι μειωμένες τουριστικές αφίξεις αλλά και η μεγάλη πτώση της τιμής του πετρελαίου
είναι οι κυριότεροι παράγοντες του αρνητικού ποσοστού.
Όπως θα αναμενόταν, ο πληθωρισμός για κάθε τομέα και ομάδα προϊόντων ήταν διαφορετικός,
με ορισμένα προϊόντα να σημειώνουν αύξηση τιμών. Συγκεκριμένα, η μεγαλύτερη αύξηση
σημειώθηκε στα κοσμήματα και ψευδοκοσμήματα, καθώς το 2020 οι τιμές τους αυξήθηκαν κατά
13,7% σε σύγκριση με το 2019 στην Ισπανία. Η δεύτερη μεγαλύτερη αύξηση εμφανίζεται στα
προϊόντα πληροφορικής, γεγονός που αποδίδεται στην ανάπτυξη της τηλεργασίας καθώς
ενίσχυσε τη ζήτηση βελτιωμένων τεχνολογιών από τους εργαζομένους. Ακολούθησαν οι
θαλάσσιες μεταφορές, το κόστος των οποίων αυξήθηκε κατά 8,7% ενώ τα βρώσιμα λάδια, εκτός
του ελαιόλαδου, σημείωσαν αύξηση 6,5%. Τέλος, η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος αυξήθηκε κατά
5,9%, η οποία συνδέεται κυρίως με τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν, αφού σε περίπτωση
μεγάλης πτώσης της θερμοκρασίας, η κατανάλωση αυξάνεται σημαντικά. Χαρακτηριστικό είναι
το παράδειγμα της πρόσφατης αύξησης της τιμής του ηλεκτρισμού κατά 123% τις 14 πρώτες
ημέρες του έτους, εξαιτίας του ψυχρού κύματος της Φιλομένα στην Ισπανία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον
παρουσιάζει η αύξηση των τιμών κατά 4,8% της ιδιωτικής ασφάλειας, επίσης, αφού η ζήτηση για
ιδιωτικές καλύψεις υγείας σημείωσε άνοδο εξαιτίας της ανεπάρκειας του δημόσιου συστήματος
υγείας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των πολιτών που υπήρξαν αυξημένες, λόγω της
πανδημίας.
Αντίθετα, η μεγαλύτερη πτώση παρατηρήθηκε στα υγρά καύσιμα, η τιμή των οποίων μειώθηκε
κατά 25,1%. Ο σημαντικότερος τομέας της Ισπανικής οικονομίας, ο τουρισμός, δέχτηκε το
ισχυρότερο πλήγμα από την πανδημία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τους πρώτους ένδεκα
μήνες του προηγούμενου έτους, η Ισπανία είχε περί τους 61 εκ. λιγότερους τουρίστες από ό,τι
το 2019, το οποίο αποτυπώθηκε και στη μείωση των τιμών των ξενοδοχείων κατά 18,3%,
ακολουθούμενες από την πτώση των τιμών των διεθνών πτήσεων κατά 17,3%. Οι τιμές των
πακέτων διακοπών εντός της χώρας σημείωσαν πτώση 10,6%, παρά την αύξηση 13,9% που
παρατηρήθηκε τον Δεκέμβριο 2020, εξαιτίας της αυξημένης κίνησης κατά τη διάρκεια των
χριστουγεννιάτικων εορτών. Όσον αφορά τις πτήσεις εσωτερικού και τα πακέτα εξωτερικού, ο
πληθωρισμός των ομάδων αυτών, για το 2020, ήταν 6% και 5% αντίστοιχα.
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