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ΘΔΜΑ: 

     

Ρεκόρ πληθωριζμού 7,9% ζηη Γερμανία για ηον μήνα Μάιο – Πρώηες εκηιμήζεις 

και αναληθθείζες κσβερνηηικές δράζεις  

 

Σύκθσλα κε πξνθαηαξθηηθά ζηνηρεία ηεο Γεξκαληθήο Οκνζπνλδηαθήο Σηαηηζηηθήο Υπεξεζίαο, ν 

πιεζσξηζκόο ζηε Γεξκαλία αλήιζε ηνλ Μάην η.έ. ζε επίπεδα ξεθόξ ηεο ηάμεο 7,9%, σο 

απνηέιεζκα ηεο θαηαγξαθόκελεο πςειήο αύμεζεο ησλ ηηκώλ ελέξγεηαο (+38,3%) θαη ησλ ηηκώλ 

ηξνθίκσλ (+11,1%) ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ίδην κήλα πέξπζη. 

 

Απηό ζεκαίλεη όηη ν πιεζσξηζκόο ζηε Γεξκαλία παξέκεηλε πάλσ από ην όξην ηνπ 7% γηα ηξίην 

ζπλερόκελν κήλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθηηλάρζεθε ζην 7,3% ηνλ Μάξηην θαη 7,4% ηνλ Απξίιην, 

ελώ νη ηηκέο θαηαλαισηή απμήζεθαλ θαηά 0,9% θαηά ην δηάζηεκα Απξηιίνπ-Μαΐνπ η.έ. Ο 

ξπζκόο πιεζσξηζκνύ ήηαλ γηα ηειεπηαία θνξά εμίζνπ πςειόο ηνλ ρεηκώλα ηνπ 1973/1974, όηαλ 

νη ελεξγεηαθέο ηηκέο απμήζεθαλ επίζεο απόηνκα σο απνηέιεζκα ηεο πεηξειατθήο θξίζεο. 

Ωζηόζν αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ε αύμεζε ηηκώλ θαηαλαισηή αλαπηύζζεηαη πνιύ δηαθνξεηηθά 

ζηα επί κέξνπο νκόζπνλδα Κξαηίδηα ηεο ρώξαο. Επηπξνζζέησο νη ηηκέο παξαγσγνύ ζε όια ηα 

ζηάδηα παξαγσγήο απμήζεθαλ αθόκε θαη θαηά 33,5%, ε πςειόηεξε θαηαγξαθόκελε ηηκή από ην 

1949. 

 

Η απόηνκε άλνδνο ησλ ηηκώλ θαηαλαισηή είρε αξλεηηθό αληίθηππν ζηελ αγνξαζηηθή δύλακε 

ησλ Γεξκαλώλ. Αλ θαη νη κηζζνί απμήζεθαλ ην α΄ ηξίκελν η.έ. θαηά 4,0% ζε ζύγθξηζε κε ηελ 

ίδηα πεξίνδν πέξπζη, δελ θαηάθεξαλ λα ηζνζθειίζνπλ ηηο απμήζεηο ηηκώλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο 

ηεο πεξηόδνπ. Ωο εθ ηνύηνπ νη πξαγκαηηθνί κηζζνί επί ηεο νπζίαο κεηώζεθαλ θαηά 1,8%. Τν 

Γεξκαληθό Ιλζηηηνύην Μαθξννηθνλνκηθήο θαη Έξεπλαο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο αλαθέξεη όηη νη 

πξαγκαηηθέο απώιεηεο κηζζώλ ζα ζπλερηζηνύλ ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο θαη είλαη 

πηζαλή κία αληηζηξνθή ηεο ηάζεο απηήο ην επόκελν έηνο. Ωζηόζν, δε ζα πξέπεη λα αλακέλεηαη 

όηη ζα θαιπθζνύλ ακέζσο όιεο νη πξαγκαηηθέο απώιεηεο κηζζώλ πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ 

ηξέρνληα θαηαγξαθόκελν πςειό πιεζσξηζκό. 

 

Ωο ήηαλ αλακελόκελν, ε ελεξγεηαθή θξίζε ήξζε λα πξνζηεζεί ζηελ θξίζε ηεο παλδεκίαο, ηελ 

νπνία ε γεξκαληθή νηθνλνκία δελ είρε θαηαθέξεη λα δηαρεηξηζηεί, θαη είρε σο απνηέιεζκα 

δηαηαξαρέο ζηηο αιπζίδεο εθνδηαζκνύ. Οη εηδηθνί εθηηκνύλ όηη ε πιεζσξηζηηθή πίεζε ζα 

παξακείλεη πνιύ πςειή πξνο ην παξόλ, κε ηελ θαηάζηαζε λα εθηνλώλεηαη πηζαλόηαηα από ην 

θζηλόπσξν. Γεξκαλνί νηθνλνκνιόγνη αλαθέξνπλ όηη ζρεδηαδόκελεο θπβεξλεηηθέο παξεκβάζεηο 

πξέπεη λα ζηνρεύνπλ ώζηε λα κελ δεκηνπξγεζνύλ πεξαηηέξσ πιεζσξηζηηθέο πηέζεηο.  

 

Ωο απνηέιεζκα ησλ πςειώλ ηηκώλ ηεο ελέξγεηαο ε Γεξκαληθή Οκνζπνλδηαθή Κπβέξλεζε έρεη 

δξνκνινγήζεη δύν παθέηα αλαθνύθηζεο ησλ Γεξκαλώλ θαηαλαισηώλ κε όγθν €30 δηο. Ωζηόζν, 

ζύκθσλα κε ην Γεξκαληθό Υπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ, ε πξνζσξηλή κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνύ 

θόξνπ ζηα θαύζηκα, ε νπνία ζα ηεζεί ζε ηζρύ από ηελ εξρόκελε Τεηάξηε (01/06 η.έ.), δε ζα 

νδεγήζεη ζε απόηνκε κείσζε ησλ ηηκώλ βελδίλεο θαη πεηξειαίνπ ζηα πξαηήξηα θαπζίκσλ.  
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Ο Γεξκαλόο Υπνπξγόο Οηθνλνκηθώλ έρεη ζέζεη ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δεηήκαηνο ηνπ πςεινύ 

πιεζσξηζκνύ σο πξνηεξαηόηεηα γηα ηε γεξκαληθή δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή θαη επαλέθεξε γηα 

αθόκα κία θνξά ζην πξνζθήλην ησλ ζπδεηήζεσλ ηελ αλάγθε ζπκκόξθσζεο κε ην «θξέλν 

ρξένπο» ζέηνληαο ηέινο ζηελ επεθηαηηθή ρξεκαηνπηζησηηθή πνιηηηθή ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ. 

  

 

 

 
 


