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                                                                                                Μαδρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022 
 
ΘΕΜΑ: Στο 6,8% ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού το Νοέμβριο 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), ο ετήσιος 

ρυθμός πληθωρισμού στην Ισπανία συνέχισε το Νοέμβριο, για τέταρτο διαδοχικό μήνα, την πτωτική του 

τάση, ενώ για τρίτο συνεχόμενο μήνα κυμάνθηκε σε επίπεδα χαμηλότερα του 10%. Συγκεκριμένα, το 

Ινστιτούτο υπολογίζει την σε ετήσια βάση αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών στην Ισπανία στο 6,8%, 

έναντι τιμής πληθωρισμού 7,3% το μήνα Οκτώβριο, ήτοι μείωση του σχετικού δείκτη κατά 0,5 

ποσοστιαίες μονάδες. Η εν λόγω μείωση οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πτώση των τιμών των 

ενεργειακών προϊόντων, ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων, καθώς και των ειδών ένδυσης και 

υπόδησης. Σημειώνεται ωστόσο ότι τους τελευταίους μήνες τα προϊόντα διατροφής έχουν αναδειχθεί ως 

ο κύριος πληθωριστικός παράγοντας του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή, συνιστώντας αποφασιστικό 

εμπόδιο στην γενικότερη τάση συγκράτησης του επιπέδου τιμών. Επισημαίνεται ότι τον περασμένο 

Οκτώβριο οι τιμές των τροφίμων είχαν καταγράψει ισχυρότατη ετήσια αύξηση 15,4%, που συνιστά το 

υψηλότερο επίπεδό τους από τον Ιανουάριο 1994. 

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού το Νοέμβριο τ.ε. έφθασε στην χαμηλότερη τιμή του από τον περασμένο 

Ιανουάριο, ήτοι λίγο πριν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, όταν ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή είχε 

ανέλθει σε 6,1%. Σε μηνιαίο ρυθμό, ο δείκτης πληθωρισμού κατέγραψε μείωση 0,1% τον Νοέμβριο σε 

σύγκριση με τον Οκτώβριο τ.ε. 

Τα ως άνω προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής, τα οποία θα 

οριστικοποιηθούν στα μέσα Δεκεμβρίου, αναφέρουν επίσης ελαφρά αναθεώρηση προς τα άνω του 

υποκείμενου πληθωρισμού το Νοέμβριο (γενικός δείκτης χωρίς τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και τα 

ενεργειακά προϊόντα) κατά 0,1 ποσοστιαία μονάδα, στο 6,3%. Η εν λόγω αύξηση αντανακλά σε ένα 

βαθμό την μετακύλιση πληθωριστικών πιέσεων στο συνολικό επίπεδο τιμών, μέσω των λεγόμενων 

δευτερογενών πληθωριστικών επιδράσεων. 

 

          

 

        Παντελής Γκάσιος 
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