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Οικονομική Πολιτική 

Εξέλιξη βασικών δεικτών 

 ΑΕΠ: Αύξηση ύψους 4,5% σημείωσε το 

τουρκικό ΑΕΠ στο πρώτο τρίμηνο του 2020, 

φθάνοντας –σε τρέχουσες τιμές- τα 176,1 δις 

δολάρια.  

Η μεταβολή αυτή του ΑΕΠ ήταν χαμηλότερη 

από τις προσδοκίες των αναλυτών, οι οποίοι 

εκτιμούσαν ότι, κατά μέσο όρο, η αύξηση του 

ΑΕΠ της Τουρκίας θα προσέγγιζε το 5,2%. 

Βασικοί συντελεστές της αύξησης αυτής του 

ΑΕΠ ήταν, και πάλι, η ιδιωτική κατανάλωση και 

τα δημόσια έξοδα, ενώ ως ανασχετικοί  

παράγοντες προσδιορίζονται η εκροή 

επενδύσεων και η υποχώρηση των εξαγωγών. 

  Πληθωρισμός: ο δείκτης τιμών καταναλωτή 

σημείωσε άνοδο το Μάιο, κλείνοντας στο 

11,39% έναντι 10,94% τον Απρίλιο. Η άνοδος 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αύξηση της 

τιμής των αλκοολούχων και καπνικών 

(+21,41%), των εξόδων στέγασης (+14,45%) και 

της ανόδου των τιμών διαφόρων αγαθών και 

υπηρεσιών (+20,86%)  

 

 Διεύρυνση του Εμπορικού Ελλείμματος 

Με τις τουρκικές εξαγωγές να υποχωρούν κατά 

41,4% τον Απρίλιο και τις εισαγωγές να 

υποχωρούν και αυτές, αλλά σε μικρότερο 

ποσοστό (-25%), το εμπορικό έλλειμμα της 

Τουρκίας αυξήθηκε κατά 67% σε σχέση με τον 

Απρίλιο του 2019, διαμορφούμενο σε  4,5 δις 

ευρώ . 

Άνοδος του ρυθμού πιστωτικής επέκτασης 

Τους τρεις πρώτους μήνες του 2020 ο ρυθμός πιστωτικής 

επέκτασης σημείωσε αύξηση της τάξεως του 70%, 

σημειώνοντας την μεγαλύτερη καταγεγραμμένη αύξηση 

από το 2007. Ειδικότερα, την ίδια περίοδο, τα 

επιχειρηματικά δάνεια υπερδιπλασιάστηκαν, ενώ τα 

καταναλωτικά δάνεια σημείωσαν αύξηση περί το 45%. 

Μεγάλη πτώση των εξαγωγών το Μάιο 

Οι εξαγωγικές επιδόσεις της Τουρκίας υποχώρησαν κατά 

40,9% το μήνα Μάιο, σε σχέση με την αντίστοιχη 

περίοδο του 2019, φθάνοντας σε αξία τα 10 δις δολάρια. 

Σύμφωνα με τους ιθύνοντες, ως αιτία της χαμηλής αυτής 

εξαγωγικής επίδοσης αναγνωρίζεται η περιορισμένη 

ζήτηση στις αγορές του εξωτερικού και η εκτεταμένη 

περίοδος αργιών λόγω του Μπαϊραμιού. 
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Σημειώνεται ότι υποχώρηση σημείωσαν και οι 

εισαγωγές, περιοριζόμενες στα 13,4 δις δολάρια, (-27,7% 

σε σχέση με το Μάιο του 2018). 

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Εξαγορά του τουρκικού start-up Peak από την 

αμερικανική Zynga 

Ο αμερικανικός κολοσσός, με ειδίκευση στην ανάπτυξη 

εφαρμογών για κινητά τηλέφωνα, Zynga εξαγόρασε 

έναντι 1,8 δις δολαρίων την τουρκική νεοφυή επιχείρηση 

Peak Games. 

H Peak Games εξειδικεύεται στην ανάπτυξη εφαρμογών 

παιχνιδιών για κινητά τηλέφωνα, μεταξύ των οποίων τα 

αναγνωρίσιμα Toon Blast και Toy Blast. 

Αύξηση  της ιχθυοπαραγωγής το 2019 

Κατά 33,1% αυξήθηκε η παραγωγή ιχθυηρών στην 

Τουρκία το 2019, σύμφωνα με στοιχεία της TurkStat, 

φθάνοντας τους 836,52 χιλιάδες τόνους. 

Σε ό,τι αφορά την κατανομή της παραγωγής, το 44,8% 

αποτελείτο από ψάρια ανοικτής θαλάσσης, το 44,6% από 

ψάρια ιχθυοτροφείου, το 6,8% από θαλασσινά και 

οστρακοειδή και το 3,8% από ψάρια του γλυκού νερού. 

Σημειώνεται ότι η παραγωγή σε ιχθυοτροφεία σημείωσε 

αύξηση 18,7% το 2019, ενώ η μέση κατά κεφαλήν 

κατανάλωση έφθασε τα 6,26 κιλά. 

Επιμήκυνση δανειακών υποχρεώσεων τουρκικών 

τραπεζών σε ξένο συνάλλαγμα 

Το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου, σημαντικός αριθμός 

τουρκικών τραπεζών –ιδιωτικών και κρατικών- 

κατάφερε να μετακυλήσει (roll over) μεγάλο μέρος 

(91%) του δανεισμού του από αλλοδαπά πιστωτικά 

ιδρύματα και φορείς, 

Ειδικότερα, μεταξύ των ανωτέρω τραπεζών 

συγκαταλέγονται οι ιδιωτικές Akbank, QNB Finansbank, 

Yapi Kredi, Garanti BBVA, Isbank και οι κρατικές Turk 

Eximbank, Ziraat, Vakif Bank. 

Δάνειο της Παγκόσμιας Τράπεζας στην  Αναπτυξιακή 

και Επενδυτική τράπεζα της Τουρκίας (ΤΚΥΒ) 

Η ΤΚΥΒ έλαβε, υπό τη μορφή δανείου, χρηματοδότηση 

ύψους 316 εκ. ευρώ. Τα χρήματα αυτά προορίζονται για 

την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις 

που έχουν έδρα σε περιοχές όπου παρατηρείται μεγάλη 

συγκέντρωση προσφύγων από τη Συρία. 

Επιχειρηματικά δάνεια από την EBRD 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

συμφώνησε με την Turk Telekom για την παροχή 

χρηματοδότησης ύψους 100 εκ δολ. Παράλληλα, το ΔΣ 

της Τράπεζας ενέκρινε το δανεισμό της Anadoli Etap –

κορυφαίας επιχείρησης στην παραγωγή και συσκευασία 

φρούτων στην Τουρκία- με 60 εκ. ευρώ. 

 

Ενέργεια 

Η Rosatom αιτείται την κατασκευή και του 4
ου

 

πυρηνικού αντιδραστήρα στο Akkuyu 

 Η ρωσική Rosatom, η οποία έχει αναλάβει το έργο της 

κατασκευής και λειτουργίας του πρώτου πυρηνικού 

εργοστασίου της Τουρκίας στο Akkuyu, στην 

παραθαλάσσια περιοχή της Μερσίνας, υπέβαλλε αίτηση 

στη ρυθμιστική Αρχή πυρηνικής ενέργειας της Τουρκίας 

(NDK) για την έναρξη κατασκευής του τελευταίου 

εναπομείναντος (4
ου

) πυρηνικού αντιδραστήρα. 

Επισημαίνεται ότι η NDK δεν έχει, ακόμη, ολοκληρώσει 

τη διαδικασία αδειοδότησης για τον τρίτο πυρηνικό 

αντιδραστήρα στο Akkuyu, ο οποίος σύμφωνα με τον 

αρχικό σχεδιασμό αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εώς 

τα τέλη του 2025. 

Φυσικό Αέριο – περιορισμός της εξάρτησης από τη 

Ρωσία 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το τουρκικό 

Υπουργείο Ενέργειας, οι εισαγωγές ρωσικού φυσικού 

αερίου σημείωσαν υποχώρηση το 2019, περιοριζόμενες 

σε 15,19 δις κ. μέτρα, αντιπροσωπεύοντας το 33% πλέον 

των συνολικών εισαγωγών ΦΑ της Τουρκίας. 

Για την πληρότητα της εικόνας, αναφέρεται ότι το 2018 

οι εισαγωγές ΦΑ από τη Ρωσία αντιστοιχούσαν σε 23,64 

δις κ.μ (47% του συνόλου) ενώ το 2017 η αντίστοιχη 

ποσότητα ήταν 28,69 δις κ. μέτρα (52%). 

Από πλευράς μας σημειώνουμε ότι ειδικά το τελευταίο 

έτος η εισαγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) 

έχει υποκαταστήσει σε σημαντικό βαθμό τις εισαγωγές 

ΦΑ από το δίκτυο αγωγών που εξυπηρετούν την 

τουρκική αγορά. 

 


