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Οικονομική Πολιτική
Νέα μείωση του επιτοκίου αναφοράς αποφάσισε η
Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας
Το βασικό παρεμβατικό επιτόκιο της Κεντρικής
Τράπεζας της Τουρκίας μειώθηκε εκ νέου στην
πρόσφατη (12/9) συνεδρίαση της επιτροπής
νομισματικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας, κατά
325 μονάδες βάσεις, διαμορφούμενο πλέον στο 16,5%.
Πρόκειται για τη δεύτερη μείωση του βασικού
παρεμβατικού επιτοκίου μέσα σε διάστημα μόλις δύο
μηνών. Συνολικά το επιτόκιο αναφοράς έχει
υποχωρήσεις κατά 750 μονάδες βάσης, από το 24% στο
16,5%.
Εξέλιξη βασικών μακροοικονομικών μεγεθών
Ο δείκτης τιμών καταναλωτή, υποχώρησε τον Αύγουστο
στο 15,01% που αντιστοιχεί στο χαμηλότερο επίπεδο
των τελευταίων 15 μηνών, ενώ εκτιμάται πώς θα
υποχωρήσει σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα περί τα
τέλη του έτους, με τη σχετική πρόβλεψη της Κεντρικής
Τράπεζας να κάνει λόγο για 13,9% τον προσεχή
Δεκέμβριο.

στοιχεία αποκλιμάκωσης (-2,4% στο α’ τρίμηνο, -1,5%
στο β’ τρίμηνο) χάρις στη βελτίωση των εξαγωγικών
επιδόσεων της Τουρκίας, όπως μαρτυρά και η
σημαντική βελτίωση του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών.

Επιχειρηματικές Ειδήσεις
Εξαγωγές τουρκικών ιχθυηρών ιχθυοτροφείων στην
Κίνα
Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας
υπέγραψε πρωτόκολλο συνεργασίας με την κινεζική
Γενική Διεύθυνση Τελωνείων, σχετικά με την εξαγωγή
τουρκικών ψαριών ιχθυοκαλλιέργειας αξίας 250 εκ.
ευρώ ετησίως.
Τα προς εξαγωγή ψάρια αφορούν διαφορετικές
κατηγορίες τόνου και πέστροφας, ενώ με τη νέα αυτή
συνεργασία τα τουρκικά ιχθυηρά αποκτούν πρόσβαση σε
μια αγορά μεγέθους 250 εκ δολ ετησίως.
Νωρίτερα μέσα στο τρέχον έτος υπεγράφησαν
αντίστοιχα πρωτόκολλα τα οποία αφορούσαν της
εξαγωγή κερασιών και φιστικιών στην κινεζική αγορά,
ενώ συνομιλίες διεξάγονται για την επέκταση της
συνεργασίας στα πουλερικά και τα γαλακτοκομικά
προϊόντα.

Πάντως, η τουρκική οικονομία συνεχίζει να βρίσκεται σε
ύφεση, με τον ρυθμό μείωσης του ΑΕΠ να εμφανίζει
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Αποχώρηση νοτιοκορεατικού ομίλου Hanwha από
την αγορά της Τουρκίας
Μετά από 5 έτη δραστηριοποίησης στην τουρκική
αγορά, ο όμιλος Hanwha αποφάσισε την πώληση του
συνόλου επιχειρηματικών συμφερόντων που διατηρεί
στη χώρα.
Ειδικότερα, ο Hanwha ρευστοποίησε ήδη τη συμμετοχή
του, αξίας 1,3 δις, σε μονάδα παραγωγής φωτοβολταϊκών
πάνελ στην Άγκυρα, την πρώτη μονάδα του είδους στην
Τουρκία, η οποία όμως δεν έχει εισέτι ολοκληρωθεί, 2
χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής της.
Παράλληλα, αποχώρησε από την κοινοπραξία
κατασκευής φωτοβολταϊκού πάρκου 1000 Mw στο
Ικόνιο, ενώ, σταδιακά, σκοπεύει να προχωρήσει και στην
πώληση των 18 συνολικά εταιρειών που διατηρεί στη
χώρα.
Άνοδος στις εξαγωγές κοσμημάτων
Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής Ένωσης Εξαγωγέων
Κοσμημάτων οι εξαγωγές του κλάδου ενισχύθηκαν κατά
12,8% τους πρώτους 7 μήνες του 2019, φθάνοντας τα 2,2
δις δολ. σε αξία.
Οι επιδόσεις αυτές έρχονται σε συνέχεια των πολύ
καλών επιδόσεων του 2018, όταν οι εξαγωγές του
κλάδου προσέγγισαν τα 4,4 δις δολ σε αξία, ενισχυμένες
κατά 44% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Το νέο 5-ετές πλάνο της EBRD για την Τουρκία
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης
ανακοίνωσε ότι η στρατηγική της για την Τουρκία τα
επόμενα 5 έτη θα δίνει έμφαση στον χρηματοπιστωτικό
τομέα και στην προώθηση «πράσινων» επενδύσεων.
Στη δεκαετή παρουσία της στην Τουρκία η EBRD έχει
διαθέσει κεφάλαια 11,5 δις ευρώ υλοποιώντας πλέον των
300 επενδύσεων. Το 2018 μόνο, οι επενδύσεις της
έφτασαν τα 1,2 δις δολάρια, ενώ για το 2019 έχουν
διατεθεί μέχρι στιγμής 621,5 εκ δολάρια.

Ενέργεια
Εισαγωγές φυσικού αερίου και πετρελαίου στο πρώτο
εξάμηνο του 2019

LNG από Αλγερία και Κατάρ, που αποτελούν τους
κυριότερους προμηθευτές της Τουρκίας, ενώ ραγδαία
αύξηση
(363%)
παρουσιάζουν
οι
εισαγωγές
υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ. Συναφώς,
η λειτουργία του αγωγού ΤΑΝΑΡ είχε ως αποτέλεσμα
την αύξηση των εισαγωγών αζερικού ΦΑ, σε βάρος των
εισαγωγών ΦΑ αερίου από τη Ρωσία οι οποίες
υποχώρησαν κατά 36%.
Παράλληλα, παρατηρείται στροφή της Τουρκίας σε
εναλλακτικούς προμηθευτές για την κάλυψη των
αναγκών της σε πετρέλαιο, με την εξέλιξη αυτή να
ευνοεί το Ιράκ, οι εξαγωγές πετρελαίου του οποίου προς
την Τουρκία εμφάνισαν άνοδο της τάξης του 75%. Η
σχέση αυτή με το Ιράκ αναμένεται να ενισχυθεί
περαιτέρω, καθώς συζητείται η κατασκευή νέου αγωγού
πετρελαίου, ο οποίος θα έχει αυξημένη χωρητικότητα
και θα κατασκευαστεί παράλληλα με τον υφιστάμενο
αγωγό Kirkuk – Ceyhan.

Τουρισμός
Ο συνολικός αριθμός των ξένων τουριστών που
επισκέφτηκαν την Τουρκία στο πρώτο εξάμηνο του
τρέχοντος έτους υπολογίζεται πως ξεπέρασε τα 24,7 εκ.
τουρίστες σημειώνοντας αύξηση 14,1% εν συγκρίσει με
το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που
δημοσιοποίησε το Υπουργείο Τουρισμού της Τουρκίας.
Δημοφιλέστεροι
προορισμοί
αναδείχθηκαν
η
Κωνσταντινούπολη η οποία προσέλκυσε το 34,2% των
επισκεπτών (8,4 εκ.) και, ακολούθως, η Αττάλεια
(31,8%, 7,85 εκ.) και η Αδριανούπολη (2,5 εκ.
επισκέπτες).
Σε ότι αφορά τη διμερή τουριστική κίνηση, σύμφωνα με
τα διαθέσιμα στοιχεία το 2018 παρατηρήθηκε σημαντική
μείωση (17,2%). του αριθμού των τούρκων τουριστών,
που επισκέφθηκαν την Ελλάδα, (από 921 χιλ. σε 781
χιλ. τουρίστες) ενώ το τουριστικό ρεύμα από Ελλάδα
προς Τουρκία παρουσίασε αύξηση 11,8% (595 χιλ
τουρίστες το 2017).

Πτώση παρατηρήθηκε στις εισαγωγές ποσοτήτων
φυσικού αερίου στο πρώτο εξάμηνο του 2019, κυριότερα
στις εισαγωγές μέσω του συστήματος χερσαίων αγωγών.
Αντιθέτως, αύξηση σημειώθηκε στις εισαγωγές φορτίων
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