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Προς: - Β2 Δ/νση 

Κοιν.: - Διπλωμ. Γραφ. Αναπλ. Υπουργού κ. Γ. Κατρούγκαλου 

 - Γραφείο κ. Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ 

 - Γραφείο κ. Αναπλ. Γεν. Γραμμ. ΔΟΣ & ΑΣ 

 - Γραφεία  κ.κ. Α΄ και Β΄ Γεν.Δ/ντών 

 - Α4, Β1, & Β8 Δ/νσεις 

- Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης και 

 - Γραφείο ΟΕΥ αυτού 

 - Γενικό Προξενείο Σμύρνης 

 - Προξενείο Αδριανούπολης 

 

Ε.Δ.: - Πρεσβεία Άγκυρας 
 

Θέμα:   Το ΔΝΤ αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη της τουρκικής Οικονομία το 

2017 στο 5,1%. 

 

Στην έκθεση του για την παγκόσμια Οικονομία (World Economic Outlook, Οκτ. 2017),  ο 

Οργανισμός  αναβαθμίζει την πρόβλεψή του για την ανάπτυξη της τουρκικής Οικονομίας το 2017 στο 

5,1% έναντι πρόβλεψης 2,5% τον Απρίλιο τ.ε. και για το 2018 σε 3,5 % από 3,3%. (βλ. και έγγρ. μας 

Α.Π. Φ 2710 / 217/24-4-2017).  

Η ευνοϊκότερη αυτή εκτίμηση αποδίδεται στην ισχυρή ανάπτυξη τα δύο πρώτα τριμ. τ.ε. (5,2% 

και 5,1 % αντίστοιχα) καθώς και στις συνεχιζόμενες θετικές επιπτώσεις των δημοσιονομικών κινήτρων, 

της πορείας των εξαγωγών και των τουριστικών εσόδων.  

Οι προβλέψεις του ΔΝΤ υπολείπονται αυτών του μεσοπρόθεσμου προγράμματος της 

κυβέρνησης, το οποίο εκτιμά ότι η οικονομία της χώρας θα αναπτυχθεί με ρυθμό 5,5% και τα δύο έτη.  

Παράλληλα το Ταμείο εκτιμά ότι ο πληθωρισμός θα ανέλθει στο 10% το τ.ε. και 9,5% το 2018 

ενώ οι προβλέψεις της κυβέρνησης αναφέρονται σε πληθωρισμό 9,5% και 7%. 

Η πρόβλεψη του Ταμείου για το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών ως ποσοστό 

του ΑΕΠ (4,6% και για τα δύο έτη) αντιστοιχεί με αυτή της κυβέρνησης (4,6% και 4,3% αντίστοιχα)  

 

Σημειώνεται πάντως ότι έγκυροι παράγοντες της αγοράς θεωρούν ότι τόσο ο ρυθμό ανάπτυξης 

της τ/οικονομίας όσο και ο πληθωρισμός και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα κυμανθούν 

υψηλότερα από τις προαναφερθείσες προβλέψεις και θα ανέλθουν σε 6%, 10,7% και 5,2% αντίστοιχα. 

          Ο Προϊστάμενος 

 

Κωνσταντίνος Μακρύγιαννης 
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