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Αυξημένα ποσοστά του ΔΤΚ στην Ισπανία για το Μάρτιο 2018 

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από το εδώ Εθνικό Ινστιτούτο 

Στατιστικής (INE), ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αυξήθηκε κατά 0,1% το Μάρτιο 

σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα και αύξησε το ετήσιο ποσοστό του στο 1,2% που 

αποτελεί το υψηλότερο ποσοστό από τον Νοέμβριο του 2017. 

 Οι τιμές των καυσίμων, των τροφίμων και των τουριστικών υπηρεσιών πριν, μετά και 

κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας του Καθολικού Πάσχα, ήταν ιδιαίτερα 

αυξημένες σε σχέση με τα επίπεδα μίας συνηθισμένης περιόδου. Τα ξενοδοχεία και τα 

πακέτα περιοδειών αυξήθηκαν κατά 6,4% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από ένα έτος. Οι 

τιμές των αεροπορικών μεταφορών αυξήθηκαν έντονα και έφτασαν σε ποσοστό της 

τάξεως +3,8%. Επιπλέον το κόστος του φυσικού αερίου ακρίβυνε κατά 6,6% σε σχέση 

με την ίδια περίοδο του προηγουμένου έτους, ενώ το πετρέλαιο αυξήθηκε κατά  6,3% και 

τα ιχθυηρά κατά 2,9%. 

Συγκεκριμένα ανά κατηγορία, τα τρόφιμα και τα μη αλκοολούχα ποτά είχαν τη 

μεγαλύτερη επίδραση στον ΔΤΚ καθώς τα ποσοστά τους αυξήθηκαν κατά πέντε δέκατα 

και έφτασαν στο 1,4%, συμβάλλοντας επιπλέον στον ετήσιο ΔΤΚ με διακύμανση 1,4%. 

Ο τομέας διασκέδασης και πολιτισμού αύξησε επίσης το ποσοστό του κατά τέσσερα 

δέκατα και ανήλθε έως και 1% ενώ τα ξενοδοχεία, καφετέριες και εστιατόρια 

παρουσιάζουν διακύμανση  2,2% δηλαδή ένα δέκατο υψηλότερο από τον Φεβρουάριο 

του 2018.  

Ο μόνος τομέας που άσκησε αρνητική επίδραση στον πληθωρισμό ήταν η στέγαση, 

καθώς οι τιμές αυξήθηκαν κατά 1% λόγω του χαμηλότερου κόστους της ηλεκτρικής 

ενέργειας και λόγω των  μειωμένων τιμών του φυσικού αερίου, σε αντίθεση όμως με το 

αυξημένο κόστος του πετρελαίου για την θέρμανση. 

Ο ετήσιος ρυθμός για το μήνα  Μάρτιο είναι ο δέκατος ένατος θετικός ρυθμός για τον 

ετήσιο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή και συνεπάγεται ότι οι τιμές είναι προς το παρόν 1,2% 

υψηλότερες από αυτές του προηγούμενου έτους. Ο βασικός πληθωρισμός, ο οποίος δεν 

περιλαμβάνει τις τιμές των ενεργειακών προϊόντων ή των μη επεξεργασμένων τροφίμων, 

αυξήθηκε κατά ένα δέκατο τον Μάρτιο και ανήλθε σε ποσοστό 1,2%. Τον τρίτο μήνα του 

έτους, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) έθεσε τον ετήσιο ρυθμό 

του σε 1,3%, ένα δέκατο υψηλότερο από το ποσοστό του Φεβρουαρίου. 

 

 


