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OIKONOMIKA 
 

 Αύξηση του ελάχιστου μισθού κατά 8% στις 1400 λίρες 
Μέσω ανακοίνωσης του, ο Τούρκος Υπουργός Εργασίας Mehmet Müezzınoğlu ανήγγειλε την 
αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 8%, στις 1404 τ. Λίρες ($391). Η νέα αυτή απόφαση 
προβλεπόταν να ισχύσει από 1η Ιανουαρίου 2017. Παρά ταύτα, η θεσμοθέτηση της εν λόγω 
αυξήσεως τίθεται εν αμφιβόλω, καθώς αναμένεται και το νέο συνταξιοδοτικό σύστημα, το οποίο 
προβλέπει παρακράτηση από τους μισθούς 50 τ. λιρών (1 ευρώ αντιστοιχεί σε 3,95 τ.λ.). 
Τα εργατικά συνδικάτα Turk-Is και DISK αντιτίθενται στην εν λόγω ρύθμιση, υποστηρίζοντας 
ότι ο μισθός θα συνεχίσει να βρίσκεται κάτω από το όριο της φτώχειας.  

 
REAL ESTATE 
 

 Μείωση των τιμών κατοικίας  
Κατακόρυφη πτώση κατά 20% παρουσίασαν οι τιμές των κατοικιών λόγω κορεσμού του τομέα 
που προήλθε μετά την υλοποίηση μεγάλης κλίμακας σχεδίων ανάπλασης  αστικών περιοχών. 
Σύμφωνα με τους ειδικούς, οι κύριοι λόγοι της μείωσης των τιμών είναι δύο. Κατά πρώτον οι 
αναπλάσεις αστικών περιοχών είχαν σαν αποτέλεσμα την μετακίνηση των κατοίκων ιδιόκτητων 
ακινήτων σε ενοικιαζόμενα, με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί αρχικά αύξηση των τιμών 
ενοικίασης. Εν συνεχεία, κατά την επιστροφή τους στις ανακαινισμένες κατοικίες η ζήτηση 
κατοικιών προς ενοικίαση μειώθηκε συμπαρασύροντας και τις τιμές. Κατά δεύτερον, ενώ οι 
κατασκευαστικές εταιρείες αρχικά ζητούσαν υψηλές τιμές για την πώληση των νεόδμητων 
ακινήτων τους, αναγκάστηκαν εν τέλει να προσαρμοστούν στις πραγματικές τιμές αγοράς. 
Σημειώνεται ότι ακόμα εντονότερη είναι η μείωση των τιμών στην ασιατική πλευρά της 
Κωνσταντινούπολης, καθώς σύμφωνα με εκπρόσωπο του κλάδου παρατηρείται μείωση έως και 
35%.  
 
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ 
 

 Κατά 10 δις ελλειμματικός ο προϋπολογισμός της Τουρκίας για το 2016 
Με έλλειμμα της τάξης των 38,2 δις τουρκικών λιρών ($10,5 δις) κλείνει τον προϋπολογισμό του 
το Υπ. Οικονομικών για το 2016. Ενώ τα έσοδα ανήλθαν σε 538,5 δις λίρες ($148,4 δις), οι 
δαπάνες άνευ τόκων ανήλθαν σε 543,7 δις λίρες (149,8 δις). Μεγάλο μέρος του ελλείμματος 
οφείλεται στην αποπληρωμή τόκων ύψους 49,2 δις τ. λίρες την ίδια ώρα που εισπραχτήκαν 16,2 
δις τ. λίρες ($4,46 δις) από ιδιωτικοποιήσεις και εισοδήματα κεφαλαίων.  
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 Μειωμένες στα 142,6 δις οι εξαγωγές τις Τουρκίας για το 2016 
Μειωμένες στα 142,6 δις δολάρια εμφανίστηκαν οι εξαγωγές της Τουρκίας. Σύμφωνα με τους 
ειδικούς, αυτή η μείωση της τάξης του 0,8% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος (2015), δεν 
ανταπεξήλθε στις προσδοκίες τους καθώς ανάμεναν θετικά αποτελέσματα λόγω της πληθώρας 
των μέτρων που είχαν ληφθεί. Κατά τον επικεφαλής του TIM (Σύνδεσμος Εξαγωγέων Τουρκίας), 



το παγκόσμιο εμπόριο βιώνει κρίση λόγω της τιμής του πετρελαίου, γεγονός που επηρεάζει την 
τουρκική εξωστρέφεια. Επηρέασε επίσης η πρόσφατη τεταμένη σχέση Ρωσίας- Τουρκίας, καθώς 
και η εμπόλεμη σύρραξη στην Συρία, το Ιράκ, και τη Λιβύη, σημαντικούς εμπορικούς εταίρους 
της Τουρκίας.   
 
 
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
 

 Προσπάθειες της Τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας για σταθεροποίηση της ισοτιμίας της τ.λ. 
Ανταποκρινόμενη στην ραγδαία και ιστορικά πρωτοφανή πτώση της τουρκικής λίρας, η 
Τουρκική Κεντρική Τράπεζα ρευστοποίησε συναλλαγματικά   αποθέματα. Με την κίνηση αυτή 
προστέθηκαν $1,5 δις ρευστότητα στο χρηματοοικονομικό σύστημα. Το τουρκικό νόμισμα 
παρουσίασε ιστορικά χαμηλή ισοτιμία σε σχέση με το δολάριο και το ευρώ, πρώτον λόγω της 
συνεχούς ενίσχυσης του δολαρίου στις παγκόσμιες αγορές και δεύτερον λόγω των πολιτικών και 
οικονομικών ανησυχιών στο εσωτερικό της χώρας. Η ραγδαία αυτή πτώση εντείνει τις ανησυχίες 
όσον αφορά τα μεγάλα ιδιωτικά χρέη των επιχειρήσεων, τα οποία έχουν εκτοξευθεί και είναι 
κυρίως σε ξένο συνάλλαγμα.    
Στέλεχος του τουρκικού Χρηματιστηρίου υπογραμμίζει ότι η επικείμενη συνταγματική 
αναθεώρηση και η δημοσιονομική πολιτική της τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας έχουν αυξήσει 
την πίεση στο τουρκικό νόμισμα. 
 
 
 

 
                                                   
i Πηγή: http://www.hurriyetdailynews.com, http://www.todayszaman.com, https://www.aa.com.tr/en 


