
 

Οικονομικές εξελίξεις στη Τουρκία. 

 

Μείωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Αύγουστο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης παραγωγής στη 

Βιομηχανία, μειώθηκε κατά 1,1% τον Αύγουστο έναντι του Ιουλίου. Σημειώνεται ότι ο δείκτης 

παρουσιάζει μείωση σε μηνιαία βάση τους τρείς από τους τελευταίους μήνες (εκτός του Ιουλίου). 

 

 Τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση του δείκτη αγορών στη Μεταποίηση, 

την αύξηση των επιτοκίων και την μείωση των δανείων (βλ. έγγρ. μας Α.Π. Φ 2710 / 456/3-10-2018 και 

Α.Π. Φ 2710 / 431/13-9-2018) , οδηγούν πολλούς αναλυτές στην εκτίμηση ότι η τ/Οικονομία 

παρουσιάζει σοβαρή επιβράδυνση το τρέχον τρίμηνο και ότι μπορεί να εισέλθει σε φάση ύφεσης. 

Δεδομένων δε των προβλημάτων αναχρηματοδότησης του εξωτερικού χρέους (κυρίως ιδιωτικού) η 

πιθανότητα προσφυγής στο ΔΝΤ (μετά τις προσεχείς δημαρχιακές εκλογές, τον Μάρτιο του επομένου 

έτους) θεωρείται σημαντικά αυξημένη.  

 

Σημειώνεται πάντως ότι μετά την πρόσφατη σχετική βελτίωση των σχέσεων της χώρας με τις 

ΗΠΑ, η ισοτιμία της τ/λίρας έναντι του δολαρίου έχει αυξηθεί κατά 8% περίπου (6,1 ΤΛ/$ στις 10 Οκτ. 

5,6 ΤΛ σημερινή ισοτιμία). 

 

Υποβάθμιση της κατάταξης της Τουρκίας στη κλίμακα Ανταγωνιστικότητας του 

Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF). 

 

Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του προαναφερθέντος Οργανισμού, η χώρα κατατάσσεται 61
η
 στη 

σχετική κλίμακα 140 χωρών, θέση η οποία είναι κατώτερη κατά τρείς βαθμίδες από την αντίστοιχη του 

2017. 

Ως ισχυροί παράγοντες της τ/Οικονομίας αναφέρονται, 

 Οι υποδομές  

 Το σύστημα παροχής υπηρεσιών υγείας 

 Το επίπεδο των κέντρων έρευνας και καινοτομίας (ενώ οι θεσμοί που θα στήριζαν την παραγωγή 

καινοτομικών προϊόντων καθώς και η επιχειρηματικότητα, εμφανίζονται ανεπαρκείς) 

Ως ασθενείς παράγοντες σημειώνονται 

 Ο πολύ υψηλός πληθωρισμός (24,5% τον Σεπτέμβριο) 

 Μη ευέλικτη αγορά Εργασίας 

 Επίπεδο αξιοκρατίας 

 Πολύ μικρή συμμετοχή του γυναικείου πληθυσμού στο εργατικό δυναμικό  (39 γυναίκες για 

κάθε 100 άνδρες) . 

 Υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο 

 
Σημειώνεται ότι για την δημιουργία της κλίμακας χρησιμοποιείται από το WEF νέα μεθοδολογία, η οποία επιτρέπει τη 

σύγκριση μόνο με το 2017. 

Η Ελλάδα κατατάσσεται 57
η
 στην εν λόγω κλίμακα.  

 

Εγκαίνια διυλιστηρίου STAR στη περιοχή της Σμύρνης 

 

Το μεγαλύτερο διυλιστήριο της Τουρκίας, επένδυση της κρατικής εταιρείας του Αζερμπαϊτζάν, 

SOCAR, εγκαινιάσθηκε επίσημα την Παρασκευή 19 τ.μ. παρουσία των Προέδρων  των δύο χωρών. 



Το διυλιστήριο στην πλήρη λειτουργία του θα έχει ικανότητα διύλισης 10 εκατ. τόνων αργού 

πετρελαίου ενώ υπολογίζεται να συμβάλει στη μείωση του τ/εμπορικού ελλείμματος κατά 1,5 δις $. 

Η επένδυση,  είναι η μεγαλύτερη της εταιρείας SOCAR στη χώρα και η μεγαλύτερη που έχει 

πραγματοποιηθεί στον παραγωγικό τομέα στη Τουρκία. Το τελικό ύψος της επένδυσης σύμφωνα με την 

εταιρεία, θα ανέλθει σε 6,3 δις $. 

 

Σημαντική αύξηση των πωλήσεων ακινήτων σε αλλοδαπούς τον Σεπτέμβριο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού στατιστικού Ινστιτούτου, οι πωλήσεις ακινήτων σε 

αλλοδαπούς (κυρίως άραβες και ιρανούς) αυξήθηκαν κατά 151% σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό 

μήνα.  

Εξ αυτών, ιρακινοί πολίτες αγόρασαν 1351 ακίνητα,  ιρανοί 538, πολίτες του Κουβέιτ 360 και 

σαουδάραβες 312. 

Η σημαντική αυτή αύξηση αποδίδεται στη μεγάλη μείωση του ύψους του επενδυμένου 

κεφαλαίου, που απαιτείται για την απόκτηση δικαιώματος χορήγησης τουρκικής υπηκοότητας, μέτρο 

που θέσπισε η τ/Κυβέρνηση τον προηγούμενο μήνα. 

 

 

        

 


