
 

Σημαντική αύξηση του πληθωρισμού στην Τουρκία 

 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TUIK), ο πληθωρισμός της 

Τουρκίας τον Ιούλιο ανήλθε σε 18,95%, αυξημένος κατά 1,8% σε σχέση με τον Ιούνιο, ξεπερνώντας 

ακόμη και τις πλέον απαισιόδοξες προβλέψεις.  

Η συνέχιση της ανοδικής πορείας του πληθωρισμού αποδίδεται, κυρίως, (i) στις αυξήσεις των τιμών στην 

ενέργεια λόγω του αυξημένου κόστους ενέργειας διεθνώς, (ii) στην επανέναρξη λειτουργίας της αγοράς 

μετά την άρση των μέτρων για τον κορωνοϊό και (iii) στη σημαντική αύξηση των μεταφορών και της 

τουριστικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής αργίας Eid Al-Adha.  

Τον Ιούλιο οι τιμές των τροφίμων εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 2,8% σε σχέση με τον προηγούμενο 

μήνα, ενώ σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός μόνο για τη συγκεκριμένη κατηγορία ανήλθε σε 24,9%. 

Αντίστοιχα, οι τιμές στον τομέα της ενέργειας αυξήθηκαν κατά 6,2% σε σχέση με τον Ιούνιο, ενώ σε 

ετήσια βάση ο πληθωρισμός στα ενεργειακά προϊόντα ανήλθε σε 21,5%. Μικρές μειώσεις τιμών 

σημειώθηκα στις κατηγορίες των ρούχων και των διαρκών καταναλωτικών αγαθών (εξαιρουμένου του 

χρυσού).  

Ο πληθωρισμός στις υπηρεσίες ανήλθε σε 13,8%, επηρεασμένος, μεταξύ άλλων, από την αύξηση των 

τιμών στα εστιατόρια, λόγω της ισχυρής εγχώριας ζήτησης που είχαν μετά τη χαλάρωση των μέτρων για 

την πανδημία. Όπως είχε ήδη διαφανεί από τον Ιούνιο, η αναστολή των περιοριστικών μέτρων και η 

«επιστροφή στην κανονικότητα» οδήγησαν σε αναπροσαρμογή των τιμών, λόγω της αυξημένης ζήτησης, 

σε αρκετούς κλάδους της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της εστίασης.  

Σημειώνεται ότι προ ολίγων μόλις ημερών (28/7) η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας (TCMB) δημοσίευσε 

έκθεση στην οποία αναθεωρεί προς τα πάνω τις προβλέψεις της για τον πληθωρισμό σε 14,1% έως τα 

τέλη του 2021 (από αρχική πρόβλεψη για 12,2%) και σε 7,8% στα τέλη του 2022. Λαμβάνοντας υπόψη, 

ωστόσο, τα στοιχεία του Ιουλίου, αρκετοί αναλυτές θεωρούν ακόμη και τις αναθεωρημένες προβλέψεις 

ιδιαίτερα «αισιόδοξες» και δεν θεωρούν πιθανή τη μείωση του πληθωρισμού σε επίπεδο χαμηλότερο 

του 16% έως τα τέλη του 2021. Εκτιμούν δε ότι η ΚΤ δεν θα προχωρήσει σύντομα σε μείωση του βασικού 

επιτοκίου, το οποίο παραμένει από το Μάρτιο σταθερό στο 19%. Θεωρείται πιθανότερη μία μικρή 

μείωση του επιτοκίου και σε κάθε περίπτωση όχι χαμηλότερα από 16%, εντός του δ΄ τριμήνου 2021. 

Άλλωστε ο Διοικητής της ΚΤ Sahap Kavcioglou διαβεβαίωσε εκ νέου σε συνάντησή του με στελέχη 

τραπεζών ότι θα συνεχισθεί η περιοριστική νομισματική πολιτική έως ότου αποκλιμακωθούν οι 

πληθωριστικές πιέσεις.  

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι ως άνω εξελίξεις επηρέασαν αρνητικά την ισοτιμία της τουρκικής λίρας, 

ανακόπτοντας την ανοδική πορεία που είχε το τελευταίο διάστημα. Συγκεκριμένα, κυμαίνεται σε 

περίπου 8,44TL/δολ ΗΠΑ (10,02 TL/EUR) από 8,36TL/USD (9,92 TL/EUR) που είχε φτάσει στις 2/8.  
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