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Οι επιπτώςεισ τησ πτώςησ τησ ιςοτιμίασ τησ τουρκικήσ λίρασ ςτην γερμανική 

οικονομία 

Η πτϊςθ τθσ ιςοτιμίασ τθσ τουρκικισ λίρασ και θ ςυναμφότερθ αφξθςθ του πλθκωριςμοφ ςτο 16%, 

επιβαρφνουν τισ οικονομικζσ ςχζςεισ τθσ Σουρκίασ με τισ χϊρεσ τθσ Ευρωηϊνθσ, μεταξφ αυτϊν και τθσ 

Γερμανίασ. 

Εν λόγω εξελίξεισ προκαλοφν ςυγκεκριμζνα αφξθςθ τθσ τιμισ των ευρωπαϊκϊν εξαγωγϊν προσ τθν Σουρκία. 

Σθν ίδια ςτιγμι δυςχερζςτερεσ κακίςτανται οι αποπλθρωμζσ οφειλϊν τουρκικϊν επιχειριςεων ςε Δολάρια 

ι Ευρϊ, από το γεγονόσ ότι τα ζςοδά τουσ είναι ςε τουρκικζσ λίρεσ. Ανωτζρω, αντικατοπτρίηονται ιδθ ςτθν 

μείωςθ  των γερμανικϊν εξαγωγϊν προσ τθν Σουρκία τον Ιοφνιο κατά 6 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, κακϊσ και ςε 

εκτιμιςεισ οικονομολόγων για ετιςια μείωςθ, οποία δφναται να προςεγγίςει το 20%-30%, που αντιςτοιχεί 

ςε 0,1% του γερμανικοφ ΑΕΠ, ιτοι 3,3 δισ Ευρϊ. Ιδιαίτερα επθρεάηονται επιχειριςεισ από τουσ κλάδουσ 

χθμικϊν προϊόντων, οχθμάτων/ανταλλακτικϊν, κακϊσ και μθχανϊν, των οποίων οι εξαγωγζσ αντιςτοιχοφν 

ςχεδόν ςτο ιμιςυ των γερμανικϊν εξαγωγϊν προσ τθν Σουρκία.  

Μία δεφτερθ πτυχι των επιπτϊςεων τθσ οικονομικισ αςτάκειασ ςτθν Σουρκία αφορά τον τραπεηικό τομζα. 

Η ζκκεςθ των ευρωπαϊκϊν τραπεηϊν ζναντι τθσ Σουρκίασ κυμαίνεται, ανάλογα με τισ εκτιμιςεισ, μεταξφ 

135 – 143 δισ Ευρϊ. Ενδεχόμενθ κλιμάκωςθ τθσ κρίςθσ ςτθν Σουρκία δφναται να κζςει ςε κίνδυνο τθν 

δυνατότθτα εξυπθρζτθςθσ των ςχετικϊν δανείων. Αυτό αφορά κυρίωσ τισ ιςπανικζσ τράπεηεσ, οι οφειλζσ 

ςτισ οποίεσ ανζρχονται ςε 80 δισ Ευρϊ και πολφ λιγότερο τισ γερμανικζσ με οφειλζσ μόλισ 21 δισ Ευρϊ επί 

ςυνόλου 1,8 τρισ εξωτερικϊν οφειλϊν προσ γερμανικζσ τράπεηεσ. 

Πζραν των ανωτζρω, ωςτόςο, τθν μεγαλφτερθ ανθςυχία προκαλεί θ αςτακισ οικονομικι ςυγκυρία 

γενικότερα, που περιλαμβάνει τισ ςχζςεισ Η.Π.Α. – Ιράν, ΕΕ – Ρωςία, Η.Π.Α. – Κίνα, Η.Π.Α. - ΕΕ και το Brexit, 

ςτθν οποία ζρχεται να προςτεκεί και θ κρίςθ ςτθν Σουρκία και θ οποία δθμιουργεί τεράςτια αβεβαιότθτα 

ςτισ γερμανικζσ επιχειριςεισ, για τθν πορεία τθσ παγκόςμιασ οικονομίασ μεςοπρόκεςμα. Όςον αφορά και 

πάλι ςτθν Σουρκία, δζον όπωσ λαμβάνονται υπ’ όψιν τζλοσ ενδεχόμενεσ παράπλευρεσ επιπτϊςεισ τθσ 

εςωτερικισ οικονομικισ αςτάκειασ μεταξφ άλλων και ςτθν υμφωνία για τθν επανειςδοχι των παράνομων 

μεταναςτϊν. 


