
 

 

    Οικονομικές εξελίξεις στη Τουρκία 

 

 

Αναβάθμιση από τον Fitch της προοπτικής 20 μεγαλύτερων τουρκικών τραπεζών  

 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του (12 Νοεμβ.), ο οίκος αξιολογήσεων Fitch αναβάθμισε την 

προοπτική 20 τουρκικών τραπεζών σε σταθερή από αρνητική. 

Η αναβάθμιση αυτή αποδίδεται στη βελτιωμένη δυνατότητα του κράτους για στήριξη των 

τραπεζών και στη μειωμένη, βραχυπρόθεσμα, πιθανότητα δραστικής επιδείνωσης των εξωτερικών 

υποχρεώσεων της Οικονομίας και κατά συνέπεια της ανάγκης για παρέμβαση-στήριξη των τραπεζών 

από την κυβέρνηση. 

  Παράλληλα όμως σημειώνεται ότι, αν και παρουσιάζεται κάποια σχετική βελτίωση, ο 

τραπεζικός τομέας παραμένει ευάλωτος λόγω των γενικότερων οικονομικών και πολιτικών συνθηκών 

στη χώρα καθώς και της υπερχρέωσης πολλών επιχειρήσεων. 

Επίσης η ανακοίνωση του Fitch αναφέρεται τους κινδύνους που ενυπάρχουν στις κατηγορίες  

(15 Οκτ.) του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης εναντίον της τράπεζας HALK Bank για απάτη, 

ξέπλυμα χρήματος και παραβίαση κυρώσεων. 

 

 Η αξιολόγηση και αναβάθμιση των τ/Τραπεζών ακολουθεί αντίστοιχη αναβάθμιση (σε σταθερή 

από αρνητική) της προοπτικής του εξωτερικού χρέους της χώρας, στην οποία προέβη ο οίκος στην 

αξιολόγησή του την 1
η
 Νοεμβρίου τ.ε. κατά την οποία όμως διατήρησε το επίπεδο του χρέους στο ΒΒ-  

 

 

 

Αύξηση του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Σεπτέμβριο τ.ε. 

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/στατιστικού Ινστιτούτου,  ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής τον 

Σεπτέμβριο τ.ε. παρουσίασε, για πρώτη φορά το τελευταίο δωδεκάμηνο, αύξηση 3,4% σε ετήσια βάση 

(βλ. κατωτέρω διάγραμμα) 

Σε μηνιαία βάση (έναντι του Αυγούστου τ.ε.) η μείωση ανήλθε σε 3,2%. 

 

Ως προς τις προοπτικές του δείκτη, εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί μέτρια ανάκαμψη στο βαθμό 

που δεν θα υπάρξει απότομη επιδείνωση του εξωτερικού οικονομικού περιβάλλοντος. 

 



 
 

  

 

 

Πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών τον Σεπτέμβριο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής Τραπεζας της χώρας, το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών παρουσίασε τον Σεπτέμβριο τ.ε. πλεόνασμα 2,5 δις $. Στο διάστημα Οκτ. 2018-Σεπτ.2019 

το ισοζύγιο παρουσίασε πλεόνασμα 5,9 δις $ έναντι ελλείμματος 27 δις $ το αντίστοιχο προηγούμενο 

διάστημα. 

Το ύψος του πλεονάσματος ήταν μεγαλύτερο από τις εκτιμήσεις οικονομικών αναλυτών και 

οφείλεται κυρίως στην μεγάλη αύξηση (19%) των τουριστικών εσόδων. Τα τουριστικά έσοδα στο 

12μηνο Οκτ. 2018-Σεπτ.2019 ανήλθαν σε 28,5 δις $, τα υψηλότερα από το 2015.   

Σημειώνεται πάντως ότι η εισροή μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και ΑΞΕ συνέχισε να παραμένει 

ασθενική. 

  

 

 

 


