
                   

 

      Οικονομικές εξελίξεις στη Τουρκία 

 

 

Θετική μεταβολή του τουρκικού ΑΕΠ το 3
ο
 τριμ τ.ε. 

 

Αύξηση 0,9 %, σε ετήσια βάση, παρουσίασε το ΑΕΠ της χώρας το 3
ο
 τριμ. τ.ε., σύμφωνα με τα 

στοιχεία του τ/Στατιστικού Ινστιτούτου. Η αύξηση αυτή, αν και κατώτερη των προσδοκιών της Αγοράς, 

είναι η πρώτη μετά από συνεχείς μειώσεις τα τρία προηγούμενα τρίμηνα. 

Κύριο παράγοντα της θετικής εξέλιξης του ΑΕΠ αποτελεί η αύξηση της κατανάλωσης (της 

ιδιωτικής κατά 1,5% και της δημόσιας κατά 7% σε ετήσια βάση) ενώ οι επενδύσεις συνεχίζουν να 

μειώνονται και η συμβολή των καθαρών εξαγωγών να υποχωρεί. 

Ιδιαίτερο προβληματισμό δημιουργεί η μεταβολή του ΑΕΠ κατά 0,4% σε σχέση με το 

προηγούμενο (2
ο
) τρίμηνο καθώς εμφανίζεται σημαντικά μικρότερη από τα δύο προηγούμενα τρίμηνα 

(όταν παρουσίασε αύξηση σε τριμ βάση 1,3% και 1,0% αντίστοιχα) γεγονός που υποδηλώνει 

επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας.  

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ανησυχία ότι η τ/Κυβέρνηση (με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης  

και μείωση της αεργίας) μπορεί να προχωρήσει ταχύτερα από ότι επιτρέπει η εξέλιξη του δημοσίου 

ελλείμματος και η μείωση του πληθωρισμού, στην επέκταση της δημοσιονομικής πολιτικής και μείωση 

των επιτοκίων της κεντρικής Τράπεζας και τούτο με αυξανόμενη την πιθανότητα οι σχέσεις με τις ΗΠΑ 

να εμφανίσουν σοβαρή επιδείνωση.  

 

  

Σημαντική αύξηση του εμπορικού ελλείμματος τον Οκτώβριο. 

 

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

ισοζύγιο της χώρας αυξήθηκε κατά 260% τον Οκτώβριο και ανήλθε, σε 1,8 δις. $ έναντι 497 εκατ. $ τον 

Οκτώβριο του 2018. Oι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,0% σε 17,4 δις $ και οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 

0,1% σε 15,6 δις. $.  

Κυριότερος εμπορικός εταίρος ως προς τις εξαγωγές παραμένει η Γερμανία με 1,38 δις $ και 

ακολουθούν το ΗΒ με 0,95 δις  $, η Ιταλία με 941 εκατ.$ και το Ιράκ με 874 εκατ. $.  

Ως προς τις εισαγωγές, κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η Ρωσία με 1,78 δις $ (κυρίως 

καύσιμα), η Κίνα 1,72 δις $ και η Γερμανία 1,51 δις $.  

 

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

έλλειμμα μειώθηκε κατά 52,5% στα 24,5 δις $. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 12,8% στα 165,9 δις $ 

ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,0% στα 141,4 δις $. 

 

Μικρή αύξηση του δείκτη αγορών στη Μεταποίηση (PMI), τον Νοέμβριο 

 

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινούπολης και της 

εταιρείας IHS Markit, ο δείκτης αγορών στη Μεταποίηση (PMI), παρουσίασε οριακή βελτίωση τον 

Νοέμβριο και διαμορφώθηκε στις 49,5 μονάδες από 49 μονάδες τον Οκτώβριο. 



Σημειώνεται ότι τιμές μεγαλύτερες του 50 συμβατικά εκφράζουν  επέκταση της δραστηριότητας 

του τομέα της Μεταποίησης.  

Σύμφωνα με την έρευνα, η θετική μεταβολή του δείκτη οφείλεται κυρίως στην οριακή αύξηση 

της βιομηχανικής παραγωγής τον Νοέμβριο μετά από 15 μήνες αρνητική εξέλιξη.  

 Παράλληλα όμως οι νέες παραγγελίες και ιδιαίτερα αυτές για εξαγωγές εμφανίζουν υποχώρηση 

ενώ και οι προσλήψεις προσωπικού επιβραδύνονται. 

 

Εξαγορά εταιρείας αξιολογήσεων από τουρκικούς χρηματοπιστωτικούς Οργανισμούς 

  

Σύμφωνα με σχετικά δημοσιεύματα, τ/χρηματοπιστωτικοί Οργανισμοί προχώρησαν στην 

εξαγορά του 85,1% της εταιρείας αξιολογήσεων JCR Eurasia Rating, η οποία ενεργοποιείται στη 

περιοχή και  αποτελεί θυγατρική της Japan Credit Rating Agency. 

Σκοπός της εξαγοράς είναι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των τ/επιχειρήσεων που 

ζητούν δάνεια έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις τ/Τράπεζες να αυξήσουν τη δανειοδότηση προς τις 

επιχειρήσεις, όπως είναι και ο στόχος της κυβέρνησης. 

Η εταιρεία δεν θα προβαίνει, σε αυτή τη φάση, στην αξιολόγηση των τ/Τραπεζών και του 

Δημόσιου Χρέους. 

Σημειώνεται ότι τούρκοι ιθύνοντες έχουν επί μακρόν εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τις 

αξιολογήσεις των μεγάλων Οίκων (Moody΄s, S&P, Fitch), τις οποίες θεωρούν ότι μεροληπτούν σε 

βάρος των τ/Οργανισμών. Επί του θέματος ο υπουργός Οικονομικών AlBayrak δήλωσε ότι η εθνική 

τουρκική εταιρεία θα προβαίνει σε ταχεία και αξιόπιστη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των 

τ/εταιρειών έτσι ώστε να γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση των χρηματοπιστωτικών μέσων και να 

στηριχθεί η υγιής οικονομική ανάπτυξη. 

Στην εξαγορά συμμετέχουν οι εξής Οργανισμοί με τα αντίστοιχα ποσοστά,  

 Χρηματιστήριο Κωνσταντινουπόλεως 18,5%,  

 Ένωση Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών, Ένωση Ασφαλιστικών Οργανισμών, Ένωση 

τ/Κεφαλαιαγοράς από 6% 

 17 τ/Τράπεζες από 2,86% 

 

Αύξηση του πληθωρισμού τον Νοέμβριο. 

 

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

Νοέμβριο παρουσίασε αύξηση 0,4% (μικρότερη της αναμενόμενης), σε σχέση με τον Οκτώβριο και 

ανήλθε σε ετήσια βάση σε 10,56% (από 8,55% τον προηγούμενο μήνα). 

Κύριος παράγοντας της μικρής σχετικά αύξησης  του πληθωρισμού ήταν η περιορισμένη 

αύξηση των τιμών των τροφίμων (κατά 0,2%). 

Η εξέλιξη του δείκτη προβλέπεται να οδηγήσει την κ/Τράπεζα σε περαιτέρω μείωση των 

επιτοκίων στην προσεχή (12 Δεκ.) συνεδρίαση της Επιτροπής νομισματικής πολιτικής. 

 

Ως προς προοπτικές του δείκτη εκτιμάται ότι θα διατηρηθεί διψήφιος (στο επίπεδο 11,5%-12%) και το 

1
ο
 τριμ. του επομένου έτους. 
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