
 

    Οικονομικές εξελίξεις στη Τουρκία 

 

 

 

Βελτίωση της πρόβλεψης της Παγκόσμιας Τράπεζας για τη Τουρκική Οικονομία το τ.ε.. 

Βελτιωμένη παρουσιάζεται η εκτίμηση για την εξέλιξη της τ/Οικονομίας το τρέχον έτος, 

σύμφωνα με την νεώτερη έκθεση (9 Οκτ.) για τις Οικονομίες των χωρών της Ευρώπης και της 

Κεντρικής Ασίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, σε σχέση με την αντίστοιχη του Ιουνίου τ.ε. 

Ο ρυθμός μεταβολής του ΑΕΠ προβλέπεται για φέτος να είναι μηδενικός αντί αρνητικού 1%. 

Οι προβλέψεις για την αύξηση του ΑΕΠ τα δύο επόμενα έτη διατηρούνται ίδιες, 3% και 4% 

αντίστοιχα το 2020 και 2021. 

 

Προβλέψεις ετήσιας μεταβολής  βασικών οικονομικών μεγεθών  % 

έτος 2019 2020 2021 

ΑΕΠ (μεταβολή % σε σταθ. τιμές) 0,0 3,0 4,0 

Ιδιωτική κατανάλωση  1,0 2,2 3,3 

Δημόσια κατανάλωση 3,0 2,6 1,8 

Ακαθ. Επενδύσεις Παγίου Κεφαλαίου -11,5 6,5 9,5 

Εξαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών  7,2 4,0 4,5 

Εισαγωγές Αγαθών και Υπηρεσιών -9,1 6,5 9,0 

Χρέος Γεν. Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 32,1 32,5 32,4 

Ισοζ. Προϋπολογισμού (% ΑΕΠ) -2,9 -2,1 -1,7 

Ισοζύγιο τρεχ. συναλλαγών (% ΑΕΠ) -0,8 -3,1 -3,8 

Πληθωρισμός (%) 16,5 11,0 9,0 

 

Παράγοντες που οδήγησαν σ’ αυτή την αναθεώρηση είναι η δημοσιονομική και πιστωτική 

επέκταση του α’ εξαμ. τ.ε. η οποία ήταν αποτέλεσμα και των προεκλογικών μέτρων της κυβέρνησης 

καθώς και η αύξηση των εξαγωγών και των τουριστικών εσόδων. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα και προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η τ/Οικονομία στο προσεχές 

μέλλον  εκτιμούνται ότι είναι, 

 Οι επιπτώσεις της επιβράδυνσης της παγκόσμιας Οικονομίας στις εξαγωγές και την προσέλκυση 

επενδύσεων. 

 Ο υψηλός γεωπολιτικός κίνδυνος που συνδέεται με τις εξελίξεις στη χώρα και την ευρύτερη 

περιοχή 

 Ο πληθωρισμός, ο οποίος παραμένει υψηλός και ο οποίος έχει δυσανάλογα δυσμενείς 

επιπτώσεις στα κατώτερα εισοδηματικά στρώματα του πληθυσμού. 

 Το ύψος των συναλλαγματικών διαθεσίμων το οποίο, στα 100 δις $, παραμένει σημαντικά 

χαμηλό.   

 Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων τραπεζικών δανείων, το οποίο υπολογίζεται να ανέλθει 

στα 6,3% αν και οι Τράπεζες θεωρούνται ότι έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση, με το σχετικό 

ποσοστό να υπερβαίνει το 17%.  

 



Η ανεργία στο επίπεδο του 13,9% αποτελεί σοβαρό πρόβλημα και συμβάλει ιδιαίτερα στην αύξηση της 

φτώχειας. Ο αριθμός των φτωχών υπολογίζεται να αυξηθεί σε 7,53 εκατ. το 2019 από 7,35 εκατ. το 

2018. 

 

Η ανταγωνιστικότητα της τ/Οικονομίας διατηρείται στο ίδιο επίπεδο (61
η
) στην έκθεση για το 

2019 του World Economic Forum. 

 

Σύμφωνα με την έκθεση Global Competitiveness Report για το 2019 του World Economic 

Forum, η Τουρκία διατηρεί την ίδια 61
η
 θέση στην κατάταξη των χωρών με κριτήριο την 

ανταγωνιστικότητα αν και έχει αυξήσει τη βαθμολογία της κατά 0.5 βαθμούς 

 Παράγοντες που συνέβαλαν θετικά στη ανταγωνιστικότητα αξιολογούνται 

 Η ταχύτερη υιοθέτηση τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών  

 Το επίπεδο των υποδομών, όπως εκφράζεται από τη αεροπορική διασύνδεση εντός της χώρας 

και το ευρύ δίκτυο αυτοκινητοδρόμων. 

 Η βελτίωση της Αγοράς Εργασίας με την διευκόλυνση της άδειας εργασίας σε αλλοδαπούς και 

την αύξηση της συμμετοχής γυναικών στο εργατικό δυναμικό. 

 Η βελτίωση της ανάπτυξης ικανοτήτων των εργαζομένων και επέκτασης του χρόνου 

εκπαίδευσης,  

 

           

 


