
 

Μείωση κατά 59% του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου τον Αύγουστο τ.ε. 

 

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

ισοζύγιο της χώρας μειώθηκε κατά 59% τον Αύγουστο τ.ε. και ανήλθε, σε 2,42 δις. $ έναντι 5,91 δις. $ 

τον Αύγουστο του 2017 . Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 22,7% σε 14,8 δις $ και οι εξαγωγές μειώθηκαν 

επίσης κατά 6,5% σε 12,38 δις. $. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά της επιβράδυνσης της Οικονομίας 

της χώρας. 

 

Το ύψος των εξαγωγών προς την Ευρ. Ένωση μειώθηκε (6,4%) και ανήλθε σε 5,61 δις $, με 

συνέπεια το ποσοστό των εξαγωγών προς την ΕΕ να διαμορφωθεί σε 45,4% του συνόλου (αντίστοιχο 

αυτού του Αυγούστου 2017). 

 

Κυριότερος εμπορικός εταίρος ως προς τις εξαγωγές παραμένει η Γερμανία με 1,11 δις $ και 

ακολουθούν το ΗΒ 900 εκατ $,   το Ιράκ 648 εκατ.$ και οι ΗΠΑ 637 εκατ.$.  

 

Ως προς τις εισαγωγές, κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η Ρωσία με 1,55 δις $ (κυρίως 

καύσιμα), η Κίνα 1,44 δις $, η Γερμανία 1,27 δις $ και οι ΗΠΑ 920 δις. $ 

 

Σημειώνεται ότι στο διάστημα Ιαν.-Αύγ. τ.ε το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 7,6 % 

έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2017 και ανήλθε σε 49,19 δις $ από 45,73 δις $. Οι εισαγωγές 

ανήλθαν σε 157,83δις $ (αύξηση 5,9%) ενώ οι εξαγωγές σε 108,63 δις $ (αύξηση 5,2%). 

 

 

Μεγάλη μείωση του δείκτη Οικονομικής Εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης οικονομικής 

εμπιστοσύνης παρουσίασε μεγάλη μείωση 15,4% τον Σεπτέμβριο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα 

και διαμορφώθηκε στις 71 μονάδες από 83,9.Η μείωση αυτή είναι η μεγαλύτερη των τελευταίων 10 

χρόνων. 

 

Στην επιδείνωση του δείκτη συνέβαλαν όλοι οι επί μέρους δείκτες οι οποίοι είχαν αρνητική 

εξέλιξη με μεγαλύτερη υποχώρηση αυτή των δεικτών, καταναλωτικής εμπιστοσύνης 13,2%, 

κατασκευών 16,7% και υπηρεσιών 9,7%, ενώ στον παραγωγικό τομέα και το λιανικό εμπόριο 

μειώθηκαν κατά 6,1 και 5,2% αντίστοιχα. 

 

Συμβατικά τιμές του δείκτη μεγαλύτερες του 100 εκφράζουν αισιοδοξία για την πορεία της 

Οικονομίας ενώ μικρότερες απαισιοδοξία. 

 

 

 

 

 



Economic confidence index, September 2018 

 

 
 

 

Μερική διακοπή παραγωγής της αυτοκινητοβιομηχανίας Tofas (FIAT) τον Οκτώβριο. 

 

Όπως ανακοινώθηκε, λόγω της μεγάλης μείωσης της εγχώρια ζήτησης (-53% τον Αύγουστο), η 

εταιρεία θα διακόψει για 9 εργάσιμες ημέρες την παραγωγή της τον Οκτώβριο. H εταιρεία είναι η 

μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Τουρκίας, κατασκευάζει αυτοκίνητα με το σήμα της Fiat και 

είναι κοινοπραξία της ιταλικής εταιρείας και του τουρκικού ομίλου Koc.  

 

 


