
  

Υποβάθμιση του αξιόχρεου της τουρκικής Κυβέρνησης από τον οίκο Fitch 

 

Σύμφωνα με σχετική του έκθεση (13 Ιουλ), ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε το αξιόχρεο 

των μακροπρόθεσμων σε συνάλλαγμα ομολόγων της τουρκικής κυβέρνησης από τη βαθμίδα BB+ σε 

BB (υπολείπεται της επενδυτικής βαθμίδας) και την προοπτική του σε ¨αρνητική¨  από ¨σταθερή¨ . 

 

Ως αιτιολογία γι’ αυτή την απόφαση αναφέρονται οι παράγοντες, 

 

1. Η διεύρυνση του κινδύνου από μακροοικονομικές ανισορροπίες, και κυρίως του ελλείμματος 

του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Ο Οίκος εκτιμά ότι το έλλειμμα του ισοζυγίου 

τρεχουσών συναλλαγών θα ανέλθει στο 6,1% το τ.ε. λόγω υψηλών τιμών των καυσίμων στην 

αρχή του έτους και ιδιωτικής κατανάλωσης. Η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας 

στη χώρα, η υποτίμηση της λίρας και η αύξηση των τουριστικών εσόδων αναμένεται να 

περιορίσουν το έλλειμμα στο 4,1% το 2019. 

2. Η μεγαλύτερη αβεβαιότητα στο διεθνές οικονομικό-χρηματοδοτικό περιβάλλον  

3. Η σημαντική αύξηση του πληθωρισμού και οι επιπτώσεις από την ταχεία υποτίμηση της τ/λίρας 

στην εξυπηρέτηση του ιδιωτικού εξωτερικού χρέους το οποίο ανέρχεται σε 221 δις $. Ο 

πληθωρισμός, ανήλθε σε 15,4% τον Ιούνιο λόγω και της μεγάλης υποτίμησης της ισοτιμίας του 

εγχώριου νομίσματος κατά 27% από την αρχή του έτους. Η άνοδος όμως του βασικού επιτοκίου 

δανεισμού της τ/κεντρικής Τράπεζας κατά 500 μονάδες βάσης (5%) από τον Απρίλιο αναμένεται 

να επιβραδύνουν τον μέσο δείκτη στο 13 % το τ.ε. και 10,8% το 2019. 

4. Η έλλειψη αξιοπιστίας των οικονομικών θεσμών της χώρας, κατάσταση η οποία επιδεινώθηκε 

μετά τις εκλογές του Ιουνίου. Με Διάταγμα που εκδόθηκε την 10
η
 τ.μ., ο Διοικητή, οι 

Υποδιοικητές και τα μέλη της Νομισματικής Επιτροπής της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας θα 

διορίζονται πλέον από τον Πρόεδρο για θητεία 4 ετών. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με το 

γεγονός του αποκλεισμού του πρώην αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Simsek και του υπουργού 

Οικονομικών Agbal από τη νέα Κυβέρνηση και τον διορισμό του γαμπρού του Προέδρου ως 

επικεφαλής του οικονομικού επιτελείου, περαιτέρω υπονομεύουν την ανεξαρτησία και 

αξιοπιστία των οικονομικών θεσμών. 

 

 

Προβλέψεις του Οίκου για την τ/Οικονομία 

        2018    2019         2020 

Αύξηση ΑΕΠ % 4,5 3,6 4,8 

Κατά κεφαλή ΑΕΠ  $  10.867 11.393 12.914 

Πληθωρισμός (ετήσιος μέσος όρος) 13,0 10,8 9,5 

Ισοζύγιο Προϋπολογισμού Γεν. Κυβέρνησης -2,9 -2,5 -2,5 

Δημόσιο χρέος (% του ΑΕΠ) 29,2 29,4 29,9 

 

 

 

 


