
Μεγάλη αύξηση του πληθωρισμού τον Σεπτέμβριο. 

 

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

Σεπτέμβριο παρουσίασε μεγάλη και μη αναμενόμενη αύξηση 6,3%, σε σχέση με τον Αύγουστο 

και ανήλθε σε ετήσια βάση στο 24,5%. Σημειώνεται ότι η μέση πρόβλεψη των οικονομικών 

αναλυτών αναφερόταν σε μηνιαία αύξηση 3,5%. 

Ο ρυθμός ανόδου του δείκτη είναι ο μεγαλύτερος από το 2003. 

Από τις επί μέρους κατηγορίες, οι τιμές των τροφίμων που αντιπροσωπεύουν το ¼ 

περίπου του δείκτη αυξήθηκαν κατά 27,7% σε ετήσια βάση, ενέργειας και καυσίμων κατά 

21,84% (η μείωση είναι σχετικά μικρή δεδομένου ότι η κυβέρνηση επέλεξε να μειώσει τον φόρο 

επί των καυσίμων), των μεταφορών κατά 36,6%, των ετοίμων ενδυμάτων κατά 17,16%. 

Παράλληλα ο δομικός πληθωρισμός αυξήθηκε κατά 24,05% (μέση εκτίμηση της αγοράς 

19,3%) και αυτός των υπηρεσιών κατά 14% (η μεγαλύτερη τιμή από το 2005) 

Η εξέλιξη και οι προοπτικές του δείκτη (αναμένεται να συνεχισθούν οι πληθωριστικές 

πιέσεις και ο δείκτης να διαμορφωθεί στο επίπεδο του 25% στο τέλος του έτους) δημιουργούν 

πρόσθετη πίεση στη κεντρική Τράπεζα για περεταίρω αύξηση των επιτοκίων δανεισμού. 

Δεδομένης όμως της πρόσφατης (13/9  βλ. και έγγρ. μας Α.Π. Φ 2710 / 431/13-9-2018) 

δραστικής αύξησης του βασικού επιτοκίου της κ/Τράπεζας στο 24%  και της εμφανούς 

επιβράδυνσης της Οικονομίας, τα περιθώρια νέων μέτρων περιορισμού της νομισματικής 

ρευστότητας περιορίζονται σημαντικά. 

Σημειώνεται ότι η ισοτιμία της τ/Λίρας είχε, μετά την αύξηση του επιτοκίου δανεισμού 

και τη σχετική βελτίωση του πολιτικού κλίματος, αυξηθεί στο 5,99 ΤΛ /$ (χθες) ενώ υποχώρησε 

μετά τη σημερινή ανακοίνωση του δείκτη στο 6,09 ΤΛ/$ 
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Σημαντική μείωση, σε 42,7 μονάδες, του δείκτη αγορών στη Μεταποίηση (PMI) τον 

Σεπτέμβριο 

 

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινούπολης 

και της εταιρείας HIS Markit, ο δείκτης αγορών στη Μεταποίηση (PMI) διαμορφώθηκε σε 42,7 

μονάδες τον Σεπτέμβριο από 46,4 μονάδες τον Αύγουστο. 

Ο δείκτης παραμένει σε επίπεδα μικρότερα του 50 το τελευταίο εξάμηνο ενώ η ένδειξη 

του Σεπτεμβρίου είναι η μικρότερη από το 2009. 

Τα στοιχεία συνηγορούν στην εκτίμηση ότι, η νομισματική κρίση στη χώρα και η  

αύξηση του επιτοκίου της κ/Τράπεζας κατά 625 μονάδες βάσης, οδηγούν σε ταχεία μείωση της 

δραστηριότητας του τομέα της Μεταποίησης. 

Σημειώνεται ότι τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 50 συμβατικά εκφράζουν επέκταση 

της δραστηριότητας και μικρότερες περιορισμό.  

  

 


