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Τα επίπεδα πληθωρισμού για τον περασμένο Ιούνιο στην Ισπανία 

Σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτου Στατιστικής (ΙΝΕ) της Ισπανίας, ο πληθωρισμός, 

τον μήνα Ιούνιο, αυξήθηκε ετησίως κατά 10,2% στη χώρα, σημειώνοντας το υψηλότερο επίπεδο 

από το 1985, καθώς ξεπέρασε τα επίπεδα του Μαρτίου (9,8%) και του Μαΐου (8,7%) της φετινής 

χρονιάς. Αυτή η αύξηση αποδίδεται, πρωτίστως, στην αύξηση της τιμής των καυσίμων, των 

τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών. 

Αναφορικά με τον υποκείμενο πληθωρισμό, ο οποίος δεν περιλαμβάνει τις τιμές των μη 

επεξεργασμένων τροφίμων ούτε των ενεργειακών προϊόντων, αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια 

μεταβολή του ανήλθε στο 5,5%, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η άνοδος των 

τιμών διαχέεται στο σύνολο της οικονομίας.  

Το πληθωριστικό φαινόμενο φαίνεται ότι εδραιώνεται και επεκτείνεται κάθε μήνα, καθιστώντας 

το ως ένα πρόβλημα όλο και πιο σύνθετο. Τα τρόφιμα σημείωσαν ήδη τον Μάιο τον υψηλότερο 

ρυθμό αύξησης (11% ετησίως) των τελευταίων, σχεδόν, τριάντα ετών, συμβάλλοντας, με αυτό 

τον τρόπο, κατά 2,5 μονάδες στην αύξηση του επιπέδου του πληθωρισμού. Επιπλέον, η 

ουκρανική κρίση, λόγω της ρωσικής εισβολής, είχε ως αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών των 

δημητριακών, επηρεάζοντας το ψωμί, τα ζυμαρικά, το αλεύρι και άλλα παράγωγα προϊόντα.  

Ακόμα, παρατηρήθηκε άνοδος στις τιμές των ζωοτροφών, η οποία, κατά συνέπεια, οδήγησε σε 

αύξηση της τιμής του κρέατος. Άξιο αναφοράς είναι ότι οι αυξημένες τιμές των καυσίμων 

επηρεάζουν τόσο άμεσα (με το γέμισμα του ρεζερβουάρ), όσο και έμμεσα (μέσω της μετακίνησης 

του κόστους στην αλυσίδα των τροφίμων και άλλων αγαθών και υπηρεσιών), τα εισοδήματα των 

καταναλωτών.  

Σύμφωνα με τον ισπανικό οικονομικό τύπο, η μεγάλη άνοδος των τιμών δεν αποτελεί πρόβλημα 

μόνο για την Ισπανία, καθώς και άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, στην οποία ο δείκτης τιμών 

καταναλωτή ανέρχεται στο 8,2%, καλούνται να περιορίσουν το εν λόγω φαινόμενο. Σε αυτό το 

πλαίσιο, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κα Κριστίν Λαγκάρντ, προέβλεψε 

την πιθανότητα να εντατικοποιηθεί η άνοδος των επιτοκίων, που έχει προγραμματιστεί για τον 

Σεπτέμβριο, από 15 σε 50 μονάδες βάσης. 
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