
      Οικονομικές εξελίξεις στη Τουρκία 

 

 

 

Μείωση του πληθωρισμού τον Οκτώβριο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον 

Οκτώβριο παρουσίασε αύξηση 2,2% (μικρότερη της αναμενόμενης), σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και 

ανήλθε σε ετήσια βάση σε 8,55% (από 9,26% τον προηγούμενο μήνα). 

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στην μεγάλη άνοδο του δείκτη τον αντίστοιχο 

περσινό μήνα λόγω της κρίσης ισοτιμίας της λίρας τον Αύγουστο του 2018. Ο πληθωρισμός αναμένεται 

να επανέλθει σε διψήφιο μέγεθος και να κυμανθεί στο επίπεδο του 12% στο τέλος του έτους, σύμφωνα 

και με τις τελευταίες εκτιμήσεις της κεντρικής Τράπεζας της χώρας. 

Η μείωση των πληθωριστικών προσδοκιών πάντως επέτρεψε στην κεντρική Τράπεζα να μειώσει 

περαιτέρω (24 Οκτ.) το βασικό επιτόκιο δανεισμού κατά 250 μονάδες βάσης. Η συνολική μείωση έχει 

ανέλθει στο διάστημα Ιουλ-Οκτ στις 1000 μονάδες βάσης και το επιτόκιο έχει μειωθεί από 24% στο 

14%. 

 

Ως προς προοπτικές του δείκτη εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί διψήφιος και το 1
ο
 τριμ. του επομένου έτους 

καθώς οι τ/Αρχές αποδίδουν μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και μικρότερη στη ταχύτερη 

αποκλιμάκωση του πληθωρισμού.     
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Αύξηση του δείκτη Οικονομικής Εμπιστοσύνης τον Οκτώβριο 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του τ/στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης 

αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 4,5% και ανήλθε σε 89,8 μονάδες από 86,0 μονάδες τον Σεπτέμβριο. 

 



Θετική εξέλιξη είχαν όλοι οι επί μέρους δείκτες, με σημαντικότερες αυτές των κατασκευών 

(+8,3%), του παραγωγικού τομέα (4,5%) και του λιανικού εμπορίου (4,8%). 

 

Σημειώνεται ότι ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, συμβατικά, εκφράζει αισιόδοξη 

προοπτική για την οικονομία για τιμές μεγαλύτερες του 100 και απαισιόδοξη για τιμές μικρότερες. 

 

 Economic confidence index, October 2019 

 
 

 

 

Μείωση του δείκτη αγορών στη Μεταποίηση τον Οκτώβριο 

 

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινούπολης και της 

εταιρείας IHS Markit, ο δείκτης αγορών στη Μεταποίηση (PMI), παρουσίασε και πάλι μείωση τον 

Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις 49 μονάδες από 50 μονάδες τον Σεπτέμβριο. 

Σημειώνεται ότι τιμές μεγαλύτερες του 50 συμβατικά εκφράζουν  επέκταση της δραστηριότητας 

του τομέα της Μεταποίησης.  

Σύμφωνα με την έρευνα, η μείωση του δείκτη οφείλεται κυρίως στον περιορισμό της ζήτησης 

και συνακόλουθα των παραγγελιών στον κλάδο τόσο αυτών για την εσωτερική αγορά όσο και αυτών 

για εξαγωγές.  

Η εξέλιξη αυτή είναι ενδεικτική της αβεβαιότητας και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

ανάκαμψη της Οικονομίας της χώρας. 

 

 

Αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 21,7% και των αφίξεων κατά 15,1% το γ΄ τριμ. τ.ε.. 

 

Σύμφωνα με στοιχεία του τ/στατιστικού Ινστιτούτου, τα τουριστικά έσοδα της χώρας, στο 

διάστημα Ιουλ-Σεπτ. 2019, αυξήθηκαν κατά 21,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τριμ. και 

ανήλθαν σε 14,31 δις. $. 



Ο αριθμός των επισκεπτών ανήλθε σε 21,6 εκατ. αυξημένος κατά 15,1% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εξ αυτών 3,17 εκατ. (14,7% του συνόλου) ήσαν τούρκοι μετανάστες 

εγκατεστημένοι στο εξωτερικό, που επισκέφθηκαν τη χώρα.  

Η μέση κατά κεφαλή δαπάνη ανήλθε σε 649 $ έναντι 612 $ πέρσι (σημειώνεται ότι οι αλλοδαποί 

τουρίστες δαπάνησαν 623 $ κατά κεφαλή ενώ οι τούρκοι μετανάστες 789 $).  

 

Στο εννεάμηνο Ιαν.-Σεπτ. 2019, τα συνολικά τουριστικά έσοδα ανήλθαν σε 26,5 δις $  αυξημένα 

κατά 15,7% έναντι του αντιστοίχου εννεαμ. 2018 ενώ οι αφίξεις ανήλθαν σε 41,01 εκατ. αυξημένες 

κατά 14%. 

 

 

Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος τον Σεπτέμβριο. 

 

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

ισοζύγιο της χώρας αυξήθηκε κατά 6,6% τον Σεπτέμβριο και ανήλθε, σε 2,06 δις. $ έναντι 1,93 δις. $ 

τον Σεπτέμβριο του 2018. Oι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,0% σε 16,49 δις $ και οι εξαγωγές κατά 

0,3% σε 14,43 δις. $.  

Κυριότερος εμπορικός εταίρος ως προς τις εξαγωγές παραμένει η Γερμανία με 1,27 δις $ και 

ακολουθούν το ΗΒ με 1,05 δις  $, η Ιταλία με 847 εκατ.$ και το Ιράκ με 778 εκατ. $.  

Ως προς τις εισαγωγές, κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η Ρωσία με 1,85 δις $ (κυρίως 

καύσιμα), η Κίνα 1,53 δις $ και η Γερμανία 1,48 δις $.  

 

Σημειώνεται ότι οι εισαγωγές παρουσιάζουν αύξηση για δεύτερο συνεχόμενο μήνα μετά την 

συνεχή, από τον Ιούνιο 2018, μείωση, γεγονός που συνηγορεί σε μικρή αν και εύθραυστη ανάκαμψη της 

τ/Οικονομίας. 

 

Στο διάστημα Ιαν.-Σεπτ 2019, έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2018, το εμπορικό 

έλλειμμα μειώθηκε κατά 55,7% στα 22,66 δις $. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 14,8% στα 148,4 δις $ 

ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,3% στα 125,7 δις $. 

 

 

 


