
     Οικονομικές εξελίξεις στη Τουρκία 

 

Βελτίωση του δείκτη ΡΜΙ στις 50 μονάδες, τον Σεπτέμβριο. 

 

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κωνσταντινούπολης και της 

εταιρείας IHS Markit, ο δείκτης αγορών στη Μεταποίηση (PMI), παρουσιάζει βελτίωση και ανήλθε στις 

50 μονάδες τον Σεπτέμβριο από 48 μονάδες τον Αύγουστο. 

Σημειώνεται ότι τιμές μεγαλύτερες του 50 συμβατικά εκφράζουν  επέκταση της δραστηριότητας 

του τομέα της Μεταποίησης  

Σύμφωνα με την έρευνα, η βελτίωση του δείκτη οφείλεται στην αύξηση των συνολικών 

παραγγελιών προς τις εταιρείες, αν και ο ρυθμός αυτών για εξαγωγές εμφανίζεται μειωμένος. 

 

Αύξηση του εμπορικού ελλείμματος τον Αύγουστο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τουρκικού στατιστικού Ινστιτούτου, το έλλειμμα στο εμπορικό 

ισοζύγιο της χώρας αυξήθηκε κατά 1,2% τον Αύγουστο και ανήλθε, σε 2,5 δις. $ έναντι 2,472 δις. $ 

τον Αύγουστο του 2018. Oι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,5% σε 15,02 δις $ και οι εξαγωγές κατά 1,6% 

σε 12,52 δις. $.  

Κυριότερος εμπορικός εταίρος ως προς τις εξαγωγές παραμένει η Γερμανία με 1,11 δις $ και 

ακολουθούν το ΗΒ με 1,02 δις  $., το Ιράκ με 641 εκατ. $ και οι ΗΠΑ με 617 εκατ.$  

Ως προς τις εισαγωγές, κυριότεροι εμπορικοί εταίροι είναι η Ρωσία με 2,03 δις $ (κυρίως 

καύσιμα), η Κίνα 1,42 δις $ και η Γερμανία 1,27 δις $.  

Σημειώνεται ότι οι εισαγωγές παρουσιάζουν αύξηση για πρώτη φορά μετά από συνεχή μείωση 

από τον Ιούνιο 2018. 

Στο διάστημα Ιαν.-Αυγ 2019, έναντι του αντιστοίχου διαστήματος του 2018, το εμπορικό 

έλλειμμα μειώθηκε κατά 58,2% στα 20,58 δις $. Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 16,4% στα 131,9 δις $ 

ενώ οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 2,6% στα 111,3 δις $. 

 

Μείωση του δείκτη οικονομικής εμπιστοσύνης τον Σεπτέμβριο. 

Σύμφωνα με στοιχεία του τ/στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης 

μειώθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 1,3% και ανήλθε σε 86 μονάδες από 87,1 μονάδες τον Αύγουστο. 

Αρνητική εξέλιξη είχαν οι επί μέρους δείκτες, εμπιστοσύνης καταναλωτή (-4,3%) και 

παραγωγικού τομέα (-2,4%) ενώ θετικές αυτοί των κατασκευών (+8,3%) και του λιανικού εμπορίου 

(2,7%) 

Σημειώνεται ότι ο δείκτης οικονομικής εμπιστοσύνης, συμβατικά, εκφράζει αισιόδοξη 

προοπτική για την οικονομία για τιμές μεγαλύτερες του 100 και απαισιόδοξη για τιμές μικρότερες. 
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Τα προαναφερθέντα στοιχεία συνηγορούν στην εκτίμηση για σχετική σταθεροποίηση της τ/Οικονομίας 

και για αδύναμη-εύθραυστη ανάπτυξη το 2
ο
 εξαμ. τρεχ. έτους (βλ.και έγγρ. μας Α.Π. Φ 2710 / 270/24-

9-2019 και Α.Π. Φ 2710 / 268/20-9-2019, εκτιμήσεις ΔΝΤ και ΟΟΣΑ για την τ/Οικονομία) 

 

        


