
 

Σημαντική  αύξηση της Ανεργίας τον Νοέμβριο 
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/Στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης της ανεργίας στη χώρα 

ανήλθε τον Νοέμβριο 2018 σε 12,3%  από 11,6% τον Οκτώβριο και 12,1%  τον Νοέμβριο του 2017. 

Αντίστοιχα  η ανεργία στους νέους (15-24 ετών) αυξήθηκε σε 23,6% από 22,3% τον Οκτώβριο 

και 19,3% τον Νοέμβριο 2017. 

Ο εποχιακά διορθωμένος δείκτης, σε μηνιαία βάση, συνεχίζει να επιδεινώνεται από την αρχή 

του έτους και από 9,9% τον Ιανουάριο ανήλθε σε 12 % τον Νοέμβριο . 

 Τα στοιχεία αυτά επιβεβαιώνουν τη σημαντική επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας 

στη χώρα και αναμένεται να επιδεινωθούν περαιτέρω στο προσεχές μέλλον.  

 

 

Σημαντική μείωση κατά 24,8% των πωλήσεων κατοικιών τον Ιανουάριο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/Στατιστικού Ινστιτούτου, οι πωλήσεις κατοικιών στη χώρα 

μειώθηκαν τον Νοέμβριο τ.ε. σε σχέση με τον αντίστοιχο περσυνό μήνα κατά 24,8% και ανήλθαν σε 

72,9 χιλ. 

Σημειώνεται η δραματική μείωση κατά 77,2% των πωλήσεων μέσω τραπεζικού δανεισμού, οι 

οποίες ανήλθαν σε 6,5 χιλ. Η μείωση αυτή οφείλεται στα πολύ υψηλά τραπεζικά επιτόκια που έχουν 

διαμορφωθεί (μεγαλύτερα του 30%). Ο  μεγαλύτερος αριθμό πωλήσεων πραγματοποιήθηκε στη 

Κωνσταντινούπολη, 18,4% του συνόλου, την Άγκυρα 9,3% και την Σμύρνη 5,2%. 

 Οι αγορές κατοικιών από αλλοδαπούς αυξήθηκαν σε σχέση με τον Ιαν. 2018 κατά 81,9 % και 

ανήλθαν σε 3.168.  Εξ αυτών 605 κατοικίες αγοράσθηκαν από Ιρακινούς πολίτες, 305 από Ιρανούς,195 

από Ρώσους 191 από Αφγανούς και 153 από Ιορδανούς πολίτες (σημ. το σημαντικό υπόλοιπο 1700 

κατοικιών μπορεί να αποδοθεί, στο μεγαλύτερο μέρος,  σε αγορές από τούρκους κατοίκους εξωτερικού) 

.   

 

Ισοζύγιο προϋπολογισμού τον Ιανουάριο τ.ε. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/υπουργείου Οικονομικών, το ισοζύγιο του προϋπολογισμού τον 

Ιανουάριο τ.ε. εμφάνισε πλεόνασμα 5,11 δις. ΤΛ έναντι πλεονάσματος 1,7 δις ΤΛ τον αντίστοιχο 

περσυνό μήνα. Το πλεόνασμα αυτό συνέβαλε στη μείωση του 12μηνου ελλείμματος κατά 100 εκατ. ΤΛ, 

το οποίο ανήλθε στο 1,8% του ΑΕΠ (ποσοστό αντίστοιχο του στόχου της κυβέρνησης). 

 

 Το αποτέλεσμα αυτό όμως είναι συνέπεια της εφάπαξ μεταφοράς των κερδών, 34 δις ΤΛ, της 

κεντρικής Τράπεζας στον προϋπολογισμό τον Ιανουάριο αντί του Απριλίου (βλ. και έγγρ. μας Α.Π. Φ 

2710 / 5/11-1-2019). Το ποσό αυτό διατέθηκε για την αύξηση των δαπανών και μεγάλο μέρος του (12,2 

δις ΤΛ) για δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης και ενισχύσεων, οι οποίες μπορούν να συνδεθούν με τις 

προσεχείς εκλογές στη χώρα.  

 

 Υπολογίζεται ότι το δομικό (χωρίς να περιλαμβάνονται εφάπαξ έσοδα και δαπάνες) έλλειμμα 

ανήλθε σε 12μηνη βάση στο 2,8% του ΑΕΠ σημαντικά υψηλότερο του στόχου (1,8% του ΑΕΠ) της 



κυβέρνησης ενώ η βαθύτερη, όπως αναμένεται, ύφεση της τ/Οικονομίας το τ.ε. καθιστά ιδιαίτερα 

δύσκολη την επίτευξη αυτού του στόχου στο σύνολο του 2019.  

 

 

 


