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Αύμεζε ηνπ πιεζσξηζκνύ ηνλ Ινύλην θαη εθηηκήζεηο γηα πεξαηηέξσ αύμεζε
ύκθσλα κε πξόζθαηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο ηεο Οπγγαξίαο (KSH), ν
πιεζσξηζκόο ζε εηήζηα βάζε ηνλ Ινύλην 2020 αλήιζε ζην 2,9% από 2,2% ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ
έηνπο. Οη ηηκέο ησλ ηξνθίκσλ απμήζεθαλ ζπλνιηθά θαηά 7,8% ζε ζρέζε κε ηνλ Ινύλην ηνπ 2019,
ππνθηλνύκελεο θπξίσο από ηελ αύμεζε θαηά 20,5% ζηα ινπθάληθα θαη θαηά 18,1% ζηα επνρηθά
ηξόθηκα (θξνύηα θαη ιαραληθά). Γηα ηνλ ίδην κήλα, θαηαγξάθεθε αύμεζε ζηηο ηηκέο ηνπ ρνηξηλνύ
θξέαηνο θαηά 17% θαη ηεο δάραξεο θαηά 14,2%. Αληηζέησο, νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ κεηώζεθαλ
θαηά 11,6%. Σν ίδην δηάζηεκα θαη πάληα ζε εηήζηα βάζε, ν δνκηθόο πιεζσξηζκόο, ν νπνίνο δελ
πεξηιακβάλεη ηα επνρηαθά ηξόθηκα θαη ηελ ελέξγεηα, δηακνξθώζεθε ζην 4%. Καηά ην πξώην
εμάκελν ηνπ 2020, ν κέζνο εηήζηνο πιεζσξηζκόο ππνινγίδεηαη ζε 3,4%. Οηθνλνκηθνί αλαιπηέο
επηζεκαίλνπλ όηη εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, νη πξνβιέςεηο γηα ηελ πνξεία ηνπ πιεζσξηζκνύ είλαη
παξαθηλδπλεπκέλεο, ελώ ε ζπλερηδόκελε δηνιίζζεζε ηνπ εζληθνύ λνκίζκαηνο ηεο ρώξαο
ελδέρεηαη λα απμήζεη πεξαηηέξσ ηηο πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο, κε ζπλέπεηα ν ζρεηηθόο δείθηεο λα
μεπεξάζεη ην όξην ηνπ 3% πνπ έρεη ζέζεη γηα ην θζηλόπσξν ηξέρνληνο έηνπο ε Κεληξηθή Σξάπεδα
Οπγγαξίαο.
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Δληνύηνηο, νηθνλνκηθνί αλαιπηέο, κειεηώληαο ηα αλσηέξσ ζηνηρεία, εθηηκνύλ όηη ν
πιεζσξηζκόο ζα μεπεξάζεη ην 3%. Πην αλαιπηηθά, πξνβιέπνπλ όηη ν πιεζσξηζκόο ζα θπκαλζεί
ζην 3,2% γηα ηνλ Ινύιην, ζα κεησζεί ζην 2,8% κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 2020 θαη ζα απμεζεί ζε
3,2% κέρξη ηνλ Γεθέκβξην 2021. Οη αλαιπηέο παξαηήξεζαλ όηη ζηηο αξρέο Ινπιίνπ απμήζεθαλ
θαηαθόξπθα νη ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη ησλ επνρηθώλ θξνύησλ θαη ιαραληθώλ.

