
 

Μεγάλη αύξηση των τιμών των τροφίμων οδηγεί σε αύξηση και τον γενικό δείκτη Πληθωρισμού 

τον Ιανουάριο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον 

Ιανουάριο παρουσίασε ελαφρά αύξηση 0,05%, σε σχέση με τον Δεκέμβριο και ανήλθε σε ετήσια βάση 

στο 20,35% (από 20,30% τον προηγούμενο μήνα). 

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στη μεγάλη αύξηση των τιμών των τροφίμων (κυρίως 

φρέσκων λαχανικών) κατά 6,43%. Σε ετήσια βάση οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 31% 

ένδειξη, η οποία είναι η μεγαλύτερη από το 2004.  

Οι τιμές ενεργειακών προϊόντων υποχώρησαν κατά 3,1% γεγονός που αποδίδεται και στη 

μείωση κατά 10% των τιμών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, που ανακοίνωσε η κυβέρνηση 

τον προηγούμενο μήνα. 

 

Παράλληλα ο δομικός πληθωρισμός παρουσίασε μικρή μείωση 0,18% σε σχέση με τον 

Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε στο 19,55% σε ετήσια βάση (από 20,15% τον Δεκ.). 

 

Ως προς προοπτικές του δείκτη εκτιμάται ότι, μέχρι το καλοκαίρι, οι πληθωριστικές πιέσεις θα 

διατηρηθούν και ο πληθωρισμός θα παραμείνει στα επίπεδα του 20% μέχρι τότε πριν να αρχίσει α 

αποκλιμακώνεται. 
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Αμετάβλητος, στις 44,2 μονάδες, παρέμεινε ο δείκτης αγορών στη Μεταποίηση (PMI) τον 

Ιανουάριο 

 

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινούπολης και της 

εταιρείας IHS Markit, ο δείκτης αγορών στη Μεταποίηση (PMI) παρέμεινε αμετάβλητος, στις 44,2 

μονάδες, τον Ιανουάριο σε σχέση με το Δεκέμβριο. 



Σημειώνεται ότι ο δείκτης παραμένει σε τιμές σημαντικά μικρότερες του 50 για 10
ο
 συνεχή 

μήνα. Τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 50 συμβατικά εκφράζουν επέκταση της οικονομικής 

δραστηριότητας και μικρότερες περιορισμό.  

 

 

82 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Τουρκίας 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/στατιστικού Ινστιτούτου, ο πληθυσμός της χώρας ανήλθε στο 

τέλος του 2018 σε 82 εκατ. αυξημένος κατά 1,19 εκατ. σε σχέση με το 2017. 

Η ετήσια αύξηση ανέρχεται σε 1,47%  (1,24% το 2017) ενώ η μέση ηλικία ανήλθε σε 32 έτη από 

31,7 το 2017. 

Τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα είναι της Κωνσταντινούπολης, όπου διαμένουν 15 εκατ. (18,4% 

του συνόλου), της Άγκυρας με 5,5 εκατ., της Σμύρνης 4,3 εκατ., της Προύσας 3,0 εκατ. και της 

Αττάλειας 2,4 εκατ. 

 

 

 

 


