
Προβλέψεις Ευρ. Επιτροπής για τουρκική Οικονομία. 

 

Στην τελευταία έκθεση της Ευρ. Επιτροπής για την ευρωπαϊκή Οικονομία, που 

δημοσιεύθηκε την 8
η
 Νοεμβρίου, προβλέπεται ότι η Οικονομία της Τουρκίας θα εισέλθει σε 

στάδιο ύφεσης το δεύτερο εξάμηνο του τ.ε. η οποία θα διαρκέσει μέχρι τις αρχές του 2019.  

Το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει θετική μεταβολή κατά 3,8% το τ.ε., αρνητική 

1,5% το επόμενο και θα επανέλθει σε ανάπτυξη 3% το 2020. 

 

Η ανάκαμψη αναμένεται να προέλθει από τη βελτίωση των καθαρών εξαγωγών, του 

τουρισμού και την ιδιωτική κατανάλωση καθώς προοδευτικά θα βελτιώνεται η εμπιστοσύνη των 

καταναλωτών ενώ η δαπάνη των επιχειρήσεων  και οι επενδύσεις  θα παραμείνουν υποτονικές 

και η δημοσιονομική πολιτική περιοριστική.   

 

 Ετήσια μεταβολή %     2017  2018 

 2019 

ΑΕΠ 3,8 -1,5 3,0 

Εξαγωγές (αγαθών και υπηρεσιών) 5,5 5,1 3,4 

Εισαγωγές (αγαθών και υπηρεσιών) 2,2 -6,9 5,1 

Ανεργία 10,1 12,8 12,7 

Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών (% του ΑΕΠ) -6,8 -2,9 -3,4 

Πληθωρισμός 16,7 15,4 12,4 

Ισοζύγιο προϋπολογισμού  -2,5 -1,9 -2,2 

Χρέος Γεν. Κυβέρνησης (% ΑΕΠ) 31,2 31,9 30,5 

Σημαντική μείωση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Σεπτέμβριο 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού στατιστικού Ινστιτούτου, ο προσαρμοσμένος 

εποχιακά δείκτης παραγωγής στη Βιομηχανία, μειώθηκε, σε μηνιαία βάση τον Σεπτέμβριο κατά 

2,7% έναντι του Αυγούστου. Αντίστοιχη μείωση 2,7% παρουσίασε ο δείκτης και σε ετήσια 

βάση. 

Από τους επί μέρους δείκτες σημαντική μείωση είχαν ο δείκτης ενδιάμεσων προϊόντων 

για τη βιομηχανία (-2,9% σε μηνιαία βάση), των κεφαλαιουχικών αγαθών(-6,8%) και της 

ενέργειας (-2,8%) ενώ αξιοσημείωτη είναι η αύξηση παραγωγής των διαρκών καταναλωτικών 

αγαθών (+7 %) ενδεικτική σταθεράς ζήτησης για εξαγωγές. 

Τα στοιχεία συνηγορούν στην εκτίμηση για ταχεία επιβράδυνση της οικονομικής 

δραστηριότητας το 3
ο
 τριμ. και αύξηση του ΑΕΠ το τ.ε. στο επίπεδο του 3%. 

Περαιτέρω αύξηση της Ανεργίας τον Αύγουστο  

 Σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης της ανεργίας 

ανήλθε τον Αύγουστο σε 11,1% τ.ε. από 10,8% τον Ιούλιο και 10,6 % τον Αύγουστο του 2017. 



Αντίστοιχα  η ανεργία στους νέους (15-24 ετών) αυξήθηκε σε 20,8% από 19,9% τον 

Ιούλιο και 20,6 τον περυσινό Ιούλιο. 

Σημειώνεται ότι, σε μηνιαία βάση, ο εποχιακά διορθωμένος δείκτης επιδεινώνεται από 

την αρχή του έτους και από 9,9% τον Ιανουάριο ανήλθε σε 11,2% τον Αύγουστο . 

 Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά περιορισμένης δυνατότητας της Οικονομίας 

δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας παρά τη σημαντική, στατιστική, αύξηση του ΑΕΠ κατά 

7,3% και 5,2% το 1
ο
 και 2

ο
 τριμ. τ.ε. αντίστοιχα και τη βελτίωση των τουριστικών αφίξεων την 

θερινή περίοδο.  

 

 Σημαντική αύξηση του ελλείμματος του προϋπολογισμού τον Οκτώβριο 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/Υπουργείου Οικονομικών, το έλλειμμα του προϋπολογισμού 

της Κυβέρνησης παρουσίασε σημαντική αύξηση 64% τον Οκτώβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο 

μήνα του 2017 και ανήλθε σε 5,4 δις ΤΛ (930 εκατ. $) 

Το έλλειμμα στο 10μηνο Ιαν.-Οκτ. ανήλθε σε 62,1 δις. ΤΛ (13 δις $), αυξημένο κατά 77,7 % 

σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. 

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με το τελευταίο αναθεωρημένο πρόγραμμα της Κυβέρνηση το 

συνολικό έλλειμμα για το τ.ε. προβλέπεται να ανέλθει στις 72 δις ΤΛ ή 1,9% του ΑΕΠ. 

 


