
 

Η Κεντρική Τράπεζα παραμένει επιφυλακτική ως προς τις εκτιμήσεις της για τον πληθωρισμό και 

την πορεία της Οικονομίας. 

 

Στην τριμηνιαία έκθεσή της (Ιαν. 2019), η τ/κεντρική τράπεζα βελτιώνει ελαφρά τις προβλέψεις 

της για τον πληθωρισμό το 2019 (σε 14,6% από 15,2%) και 2020 (σε 8,2% από 9,3%), σε σχέση με την 

προηγούμενη έκθεσή της.  

Ως κύριοι παράγοντες αυτών των προβλέψεων σημειώνονται, οι μειωμένες τιμές πετρελαίου 

(λαμβάνονται τιμές βάσης για τους υπολογισμούς 63,8 $/βαρέλι για το 2019 και 2020 από 80,0 $ και 

76,2 $/βαρέλι αντίστοιχα) αλλά και η αύξηση του output gap από 3,6% σε 4,2% (γεγονός που 

υποδηλώνει μεγαλύτερη επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας) 

Παράλληλα η έκθεση συνεχίζει να δίνει έμφαση στις πληθωριστικές πιέσεις εκτιμώντας ότι  ο 

δείκτης του πληθωρισμού θα παραμείνει στα επίπεδο το 20% μέχρι τον Ιούλιο, γεγονός που οδηγεί τους 

αναλυτές στην άποψη ότι η Τράπεζα δεν θα προβεί σε μείωση των επιτοκίων δανεισμού, τουλάχιστον  

μέχρι τον Απρίλιο. 

 

Οι αυξήσεις των τιμών στα φρέσκα λαχανικά δημιουργούν τριβές μεταξύ κυβέρνησης και 

μεγάλων σουπερμάρκετ 
 

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, η πιεστική παρέμβαση της κυβέρνησης  στη διαμόρφωση 

των λιανικών τιμών φρέσκων λαχανικών (και γενικότερα των τροφίμων) , οδηγεί μεγάλες αλυσίδες 

σουπερμάρκετ στην απόφαση απόσυρσης προϊόντων από τα ράφια τους. 

Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις παίρνουν την μορφή αυστηρών γραφειοκρατικών ελέγχων στα 

δίκτυα διακίνησης και το περιθώριο κέρδους,  απειλητικών κυρώσεων για τις περιπτώσεις που εκτιμηθεί 

ότι οι εταιρείες παραβαίνουν τις κυβερνητικές οδηγίες, ευρεία δημοσιότητα στον τύπο με αιτιολογία την 

ενημέρωση των καταναλωτών.  

 

Σημαντική μείωση 4,2% του δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης τον Ιανουάριο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης 

παρουσίασε, τον Ιανουάριο, μείωση 4,2% σε σχέση με τον Δεκέμβριο και διαμορφώθηκε σε 78,5 

μονάδες. 

Από τους επιμέρους δείκτες όλοι είχαν αρνητική μεταβολή εκτός αυτού των κατασκευών με 

μεγαλύτερη μείωση στις υπηρεσίες και το λιανικό εμπόριο (-4,0%) 
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Περαιτέρω μείωση, κατά 71,1%, του εμπορικού ελλείμματος τον Δεκέμβριο 2018 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού στατιστικού Ινστιτούτου, το έλλειμμα στο εμπορικό 

ισοζύγιο της χώρας μειώθηκε κατά 71,1% τον Δεκέμβριο και ανήλθε, σε 2,674 δις. $ έναντι 9,239 δις. $ 

τον Δεκέμβριο του 2017 καθώς οι εισαγωγές μειώθηκαν δραστικά κατά 28,3% σε 16,55 δις $ και οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν οριακά κατά 0,2% σε 13,87 δις. $.  

Το ύψος των εξαγωγών προς την Ευρ. Ένωση αυξήθηκε κατά 0,4% και ανήλθε σε 6,5 δις $, με 

συνέπεια το ποσοστό των εξαγωγών προς την ΕΕ να διαμορφωθεί σε 47,2% του συνόλου (ποσοστό 

Δεκεμβρίου 2017, 47,1%). 

Κυριότερος εμπορικός εταίρος ως προς τις εξαγωγές παραμένει η Γερμανία με 1,20 δις $ και 

ακολουθούν το ΗΒ 0,89 δισ $,   η Ιταλία 741 εκατ.$. και το Ιράκ 712 εκατ.$  

Ως προς τις εισαγωγές, κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η Ρωσία με 1,786 δις $ (κυρίως 

καύσιμα), η Γερμανία 1,72 δις $, η Κίνα 1,292 δις $ και οι ΗΠΑ 997 εκατ. $ 

 

Σημειώνεται ότι στο 12μηνο Ιαν.-Δεκ. 2018 το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά 28,4 % έναντι 

της αντίστοιχης περιόδου του 2017 και ανήλθε σε 55,016 δις $ από 76,807 δις $. Οι εισαγωγές ανήλθαν 

σε 223,039 δις $ (μείωση 4,6%) ενώ οι εξαγωγές σε 168,023δις $ (αύξηση 7,0%). 

 

 

 

 

        

 


