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Οικονομική Πολιτική 

Εξέλιξη βασικών δεικτών 

Το τουρκικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 9,9% 
το δεύτερο τρίμηνο του έτους σε σχέση με την 
ίδια περίοδο του παρελθόντος έτους, ενώ σε 
σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2020 η 
πτώση του ΑΕΠ προσεγγίζει το 11%.  

Η υποχώρηση της οικονομικής 
δραστηριότητας κατά σχεδόν 10 ποσοστιαίες 
μονάδες αποτελεί την χειρότερη 
καταγεγραμμένη επίδοση της τουρκικής 
οικονομίας σε βάθος δεκαετίας, είναι όμως 
χρήσιμο να σημειωθεί ότι είναι μικρότερη από 
τις διεθνείς εκτιμήσεις, καθώς η πλειονότητα 
των αναλυτών έκανε λόγω για υποχώρηση 
του ΑΕΠ κοντά στο 10,7%.  

Στο άκουσμα των στοιχείων για το ΑΕΠ οι 
πιέσεις στην τουρκική λίρα εντάθηκαν, με τις 
απώλειες του εγχώριου νομίσματος έναντι 
του δολαρίου ΗΠΑ να υπερβαίνουν πλέον το 
19% από την αρχή του έτους,  ενώ 
εντείνονται και οι πληθωριστικές πιέσεις.  

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Επένδυση $1,4 δισ. τουρκικού ομίλου 
Kalyon σε ηλιακή ενέργεια 

Ο Τούρκος Πρόεδρος εγκαινίασε στη 
βιομηχανική ζώνη της Άγκυρας  τη μονάδα 
παραγωγής φωτοβολταϊκων πάνελ  «Κalyon 
Güneş Teknolojileri Üretim», 
προϋπολογισμού $400 εκατ. Πρόκειται για το 
ένα σκέλος της επένδυσης του τουρκικού 
ομίλου Kalyon στον τομέα της ηλιακής 

ενέργειας, συνολικού προϋπολογισμού $1,4 
δισ., η οποία περιλαμβάνει, επίσης, την 
κατασκευή ηλιακού πάρκου στην επαρχία 
Konya, 260χλμ. νότια της Άγκυρας. 

Το εργοστάσιο, 1.500 θέσεων εργασίας, θα 
παράγει όλο το εύρος της απαραίτητης 
τεχνολογίας για το ηλιακό πάρκο (ingot, 
wafer, module, cell units), με απώτερο σκοπό 
μελλοντικά να εξάγει τα προϊόντα του και σε 
άλλες αγορές. Τα πρώτα πάνελ της Kalyon 
προορίζονται για το συγκεκριμένο ηλιακό 
πάρκο, το οποίο εκτιμάται ότι θα αυξήσει το 
ποσοστό συμμετοχής της ηλιακής ενέργειας 
στο ενεργειακό μείγμα της χώρας σε 25%. 
Ενδεικτικά, μέχρι το Σεπτέμβριο του 2019 η 
ηλιακή ενέργεια κατείχε το 6,2%, ενώ τα 
υπόλοιπα ποσοστά είχαν ως εξής: 31,4% 
υδροηλεκτρική, 28,6% φυσικό αέριο, 22,4% 
άνθρακας, 8,1% αιολική, 1,6% γεωθερμική 
και 1,7% άλλες πηγές ενέργειας.  

Αρχικά, την κατασκευή της μονάδας 
παραγωγής στην Άγκυρα και του ηλιακού 
πάρκου στo Karapinar (επαρχία Konya) τα 
είχε αναλάβει η κοινοπραξία της Kalyon με τη 
νοτιοκορεάτικη Hanwha. Σύμφωνα με 
τουρκικά δημοσιεύματα, η νοτιοκορεάτικη 
εταιρεία αποχώρησε και τη θέση της πήρε ο 
κινεζικός όμιλος China Electronics 
Technology Group Corporation (CETC). 

Αύξηση του ηλεκτρονικού εμπορίου στην 
τουρκική αγορά 

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Εμπορίου, 
το πρώτο εξάμηνο του 2020 οι ηλεκτρονικές 
συναλλαγές στην Τουρκία αυξήθηκαν κατά 
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64% σε €10,5 δισ. (TRY91,7 δισ.), εκ των 
οποίων €9,5 δισ. αφορούσαν εγχώριες 
συναλλαγές και το υπόλοιπο συναλλαγές με 
ξένες αγορές (είτε παραγγελίες από το 
εξωτερικό με προορισμό την Τουρκία, είτε 
παραγγελίες από τουρκικά καταστήματα με 
προορισμό το εξωτερικό). Οι βασικές 
κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών που 
αποτέλεσαν αντικείμενο των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών ήταν αερομεταφορές, ρούχα, 
ηλεκτρονικά, άνθη/φυτά, βιβλία/περιοδικά και 
τρόφιμα. 

Παρόλο που τον Ιούνιο επανήλθε η 
λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων, 
φαίνεται ότι και στην Τουρκία οι αλλαγές στις 
καταναλωτικές συνήθειες, λόγω της 
πανδημίας και των μέτρων κοινωνικής 
αποστασιοποίησης, παρέμειναν και μετά τη 
λήξη των αυστηρών μέτρων. Σύμφωνα με τον 
Γενικό Διευθυντή της εταιρείας ερευνών 
αγοράς Nielsen Turkey, ο ρυθμός ανάπτυξης 
του ηλεκτρονικού εμπορίου παρέμεινε σε 
επίπεδα άνω του 100% και μετά τον Ιούνιο. 
Ευνοήθηκαν ιδιαίτερα τα προϊόντα υγιεινής, 
τα καθαριστικά,  τα σκευάσματα ενίσχυσης 
του ανοσοποιητικού, καθώς και τα υλικά 
ζαχαροπλαστικής/ μαγειρικής . Σύμφωνα με 
την ίδια έρευνα, οι Τούρκοι καταναλωτές είναι 
δεκτικοί στη χρήση ηλεκτρονικών εφαρμογών 
για τις παραγγελίες τους, χρησιμοποιώντας 
ταυτόχρονα όμως και τα παραδοσιακά 
κανάλια κατανάλωσης.  

 

Ενέργεια 

Ανακάλυψη κοιτάσματος ΦΑ στη Μαύρη 
Θάλασσα 

 Στις 21 Αυγούστου, ο Πρόεδρος Ερντογάν, 
με πανηγυρική ανακοίνωση του, ανέφερε την 
ανακάλυψη μεγάλου κοιτάσματος ΦΑ, 
μεγέθους 320 δις κ.μ.  στο σημείο Tuna-1, σε 
απόσταση 100 ν.μ. από τα τουρκικά παράλια 
της Μαύρης Θάλασσας. 

Το νέο αυτό κοίτασμα, που πήρε την 
ονομασία «Sakarya», αποτιμάται, σύμφωνα 
με τις τρέχουσες εμπορικές τιμές, σε 65 δις 
δολάρια. Αναμένεται να απαιτηθεί επένδυση 

κατ’ ελάχιστον 3 δις δολαρίων ώστε να 
καταστεί εμπορικά εκμεταλλεύσιμο, ενώ το 
χρονικό διάστημα που θα απαιτηθεί για αυτό 
εκτιμάται σε 7-10 έτη. 

Εισαγωγή των BOTAŞ και ΤΡΑΟ στο 
Χρηματιστήριο 

Ο Υπουργός Οικονομικών της Τουρκίας, κ. 
Berat Albayrak, στο πλαίσιο τηλεοπτικής 
συνέντευξης του, ανέφερε ότι η ανακάλυψη 
του κοιτάσματος φυσικού αερίου «Sakarya» 
στη Μαύρη Θάλασσα θα επιταχύνει τις 
διαδικασίες για την εισαγωγή, αρχικά στο 
Χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης και 
μεταγενέστερα σε χρηματαγορές του 
εξωτερικού, της κρατικής εταιρείας έρευνας 
και παραγωγής υδρογονανθράκων της 
Τουρκίας (TPAO) καθώς και της κρατικής 
εταιρείας αγωγών (BOTAŞ). 

Οι δηλώσεις αυτές του κ. Albayrak έρχονται 
σε συνέχεια της εκπεφρασμένης βούλησης η 
εξόρυξη και εκμετάλλευση του κοιτάσματος 
«Sakarya» να γίνει αποκλειστικά με 
τουρκικούς πόρους, υποδηλώνοντας ότι  
η εισαγωγή των BOTAŞ και TPAO στο 
Χρηματιστήριο θα συνεισφέρει σημαντικά στη 
χρηματοδότηση του ιδιαίτερα δαπανηρού 
αυτού εγχειρήματος. 
 

Τουρισμός 

Απογοητευτικοί αριθμοί αφίξεων ξένων 
τουριστών 

Σύμφωνα με νεότερες εκτιμήσεις, οι 
τουριστικές αφίξεις  αναμένεται να φτάσουν, 
κατά μέγιστο, τους 15 εκ. επισκέπτες στα 
τέλη του έτους. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία, μέχρι τα τέλη Ιουλίου 5,44  εκ. ξένοι 
τουρίστες επισκέφθηκαν την Τουρκία τους 
από την αρχή του έτους,  αριθμός μειωμένος 
κατά 78% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2019. Σημειώνεται ότι και οι 
τουριστικές αφίξεις αναμένεται να 
προσεγγίσουν μόλις το 25% των –λίαν- 
φιλόδοξων αρχικών εκτιμήσεων που έκαναν 
λόγο για 60 εκ.  αλλοδαπούς επισκέπτες στην 
Τουρκία το 2020.  


