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Οικονομία 

Διαμόρθφζη Εμπορικού Ελλείμμαηος και 
ελλείμμαηος Ιζοζσγίοσ ηρετ. ζσναλλαγών 

Σν έιιεηκκα ηνπ ηνπξθηθνύ ηζνδπγίνπ 
ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ δηεπξύλζεθε θαηά 4 
ζρεδόλ δηζεθ. επξώ ηνλ παξειζόληα 
Αύγνπζην, κε ην ζπλνιηθό έιιεηκκα ηνπ 
ηζνδπγίνπ ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ ζε 
νξίδνληα 12-κελνπ (Αύγνπζηνο ’19-
Αύγνπζηνο ’20) λα δηακνξθώλεηαη ζε 19,94 
δηζεθ. επξώ. Ζ πέξαλ ηνπ αλακελόκελνπ 
αύμεζε ηνπ ελ ιόγσ ειιείκκαηνο απνδίδεηαη 
ζηε δξακαηηθή ππνρώξεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ 
εζόδσλ –ιόγσ COVID 19-, ηελ πέξαλ ηνπ 
αλακελνκέλνπ αύμεζε ησλ εηζαγσγώλ 
αγαζώλ θαη πξώησλ πιώλ θαη ηελ 
πεξηνξηζκέλε αύμεζε ησλ ηνπξθηθώλ 
εμαγσγώλ. 
 
Αξλεηηθή εμέιημε παξαηεξήζεθε θαη ζην 
εμσηεξηθό εκπόξην ηεο Σνπξθίαο, θαζώο ην 
εκπνξηθό έιιεηκκα ηεο ρώξαο δηεπξύλζεθε 
θαηά 35,7% ηνλ Οθηώβξην θζάλνληαο ηα 2,4 
δηζεθ. δνιάξηα. Κύξηα αηηία γηα ηελ εμέιημε 
απηή είλαη ε ζεκαληηθή άλνδνο ησλ 
εηζαγσγώλ, θαηά 8,5%, ζηα 19,7 δηζεθ. 
δνιάξηα έλαληη κηθξόηεξεο (5,6%) αλόδνπ 
ησλ ηνπξθηθώλ εμαγσγώλ, ε αμία ησλ νπνίσλ 
εθηηκάηαη ζε 17,3 δηζεθ. δνιάξηα. 
 

 

 

 

 

Επιτειρημαηικές Ειδήζεις 

Πρόζηιμα ζε εηαιρείες κοινφνικής 
δικηύφζης 

Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε επέβαιε πξόζηηκα 

ύςνπο $1,2 εθαη. δνι. ζηηο εηαηξείεο 

θνηλσληθήο δηθηύσζεο Facebook, Instagram, 

Twitter, Periscope, YouTube θαη TikTok.  

ύκθσλα κε ηνλ Σνύξθν Τπνπξγό 

Μεηαθνξώλ θαη Τπνδνκώλ, νη ελ ιόγσ 

εηαηξείεο δελ ηήξεζαλ ηνλ Νόκν πνπ 

ςεθίζζεθε ηνλ Ηνύιην ζηελ Σνπξθία, πεξί 

ππνρξέσζεο ησλ εηαηξεηώλ κε ειεθηξνληθέο 

πιαηθόξκεο πνπ μεπεξλνύλ ηνπο 1 εθαη. 

ρξήζηεο, λα νξίζνπλ ζπγθεθξηκέλνπο 

εθπξνζώπνπο ηνπο ζηελ Σνπξθία,. 

Δάλ απηέο νη εηαηξείεο δελ «ζπκκνξθσζνύλ» 

κε ην λέν ηνπξθηθό ζεζκηθό πιαίζην, έσο ηηο 

αξρέο Γεθεκβξίνπ, ζα ηνπο επηβιεζεί 

επηπιένλ πξόζηηκν πεξίπνπ $3,5 εθαη. δνι. 

(30 εθαη. ΣΛ). ηε ζπλέρεηα, εάλ αξρέο 

Ηαλνπαξίνπ ζπλερίζνπλ λα κελ έρνπλ 

εθπξόζσπν ζηελ Σνπξθία, ζα ηνπο 

απαγνξεπζεί ε αλάξηεζε δηαθεκίζεσλ θαη 

όζεο εηαηξείεο εμαθνινπζήζνπλ λα κελ 

«ζπκκνξθώλνληαη», έσο ηνλ Απξίιην, ζα 

ηνπο επηβιεζνύλ κεηώζεηο ζην εύξνο δώλεο 

(bandwidth), αξρηθά θαηά 50% θαη ελ 

ζπλερεία 90%, ζην ηειεπηαίν ζηάδην ησλ 

θπξώζεσλ.  

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Οθηώβξηνο 2020 
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Διεθνής Έκθεζη Υποδημάηφν 
EKSPOSHOES (Αηηάλεια, 28-30.10.2020) 

Γηνξγαλώζεθε ζηελ Αηηάιεηα, παξά ηηο 

εηδηθέο ζπλζήθεο πνπ έρεη πξνθαιέζεη ε 

παλδεκία, ε δηεζλήο έθζεζε ππνδεκάησλ 

EKSPOSHOES ζηελ Αηηάιεηα, κε ηε 

ζπκκεηνρή 100 εθζεηώλ (κηθξόηεξε 

ζπκκεηνρή ζε ζρέζε κε άιιεο ρξνληέο) θαη 

πεξίπνπ 1.000 επηζθέπηεο/αγνξαζηέο. 

Βαζηθόο ζηόρνο ηεο δηνξγάλσζεο είλαη ε 

πξνώζεζε θαη πξνβνιή θπξίσο ησλ 

ηνπξθηθώλ πξντόλησλ ζε μέλνπο αγνξαζηέο.  

Οη εμαγσγέο ηνπξθηθώλ ππνδεκάησλ θέηνο 

αλακέλνληαη κεησκέλεο ζε ζρέζε κε ην 

πξνεγνύκελν έηνο πνπ αλήιζαλ ζε $1 δηζεθ. 

Μεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ ρσξώλ-

πξννξηζκώλ ησλ ηνπξθηθώλ ππνδεκάησλ 

είλαη ε Ρσζία, ην Ζλ. Βαζίιεην, ε Γεξκαλία, ε 

Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ν Καλαδάο. 

Κένηρο ηετνολογιών «smart-city» ηης 
Ν.Κορέας ζηην Κφνζηανηινούπολη 

Έλα εθ ησλ ηεζζάξσλ ηερλνινγηθώλ θέληξσλ 
«smart city» ηεο Ν. Κνξέαο μεθίλεζε λα 
ιεηηνπξγεί ζηελ Κσλζηαληηλνύπνιε. Σν 
θνξεαηηθό Τπνπξγείν Τπνδνκώλ θαη 
Μεηαθνξώλ ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ θνξεαηηθό 
Οξγαληζκό πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ 
(ΚΟΣRA) επέιεμαλ ηελ Κσλζηαληηλνύπνιε, 
ηε Μπαλγθόγθ, ην Αλόη θαη ηελ Σδαθάξηα γηα 
ηε δεκηνπξγία ησλ ελ ιόγσ θέληξσλ πνπ 
ζηνρεύνπλ θαηαξράο ζηελ πξνώζεζε θαη 
ππνζηήξημε θνξεαηηθώλ εηαηξεηώλ ζε δηεζλή 
έξγα ζηνλ ηνκέα ησλ «έμππλσλ πόιεσλ». Ζ 
επηινγή ησλ πόιεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 
ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο, πξνέθπςε κεηά από 
έξεπλα ζρεηηθά κε ηε δήηεζε θαη ηελ 
πξνζθνξά αληίζηνηρσλ θαηλνηόκσλ 
ηερλνινγηώλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο, 
νπόηε θαη θξίζεθε ζθόπηκε ε ελίζρπζε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ θνξεαηηθώλ εηαηξεηώλ ζηηο ελ 
ιόγσ αγνξέο.  

 

Ενέργεια 

Ανακάλσυη επιπλέον αποθεμάηφν 
θσζικού αερίοσ ζε Μαύρη Θάλαζζα 

ηηο 17/10 ν Σνύξθνο Πξόεδξνο αλαθνίλσζε 

ηελ αλαθάιπςε επηπιένλ απνζεκάησλ θ.α., 

κεγέζνπο 85 δηζεθ. θπβηθά κέηξα (bcm), ζην 

θνίηαζκα Sakarya ζηε δώλε Tuna-1, βόξεηα 

ηεο ηνπξθηθήο επαξρίαο Zonguldak ζηε 

Μαύξε Θάιαζζα. Σα ζπλνιηθά απνζέκαηα 

θ.α. ζην ελ ιόγσ θνίηαζκα αλέξρνληαη πιένλ, 

ζύκθσλα κε ηηο επίζεκεο η/εθηηκήζεηο, ζε 405 

bcm.  

Ζ ηνπξθηθή θπβέξλεζε εθηηκά όηη ην ελ ιόγσ 

θνίηαζκα ζα έρεη μεθηλήζεη έσο ην 2023 ηελ 

παξαγσγή 5-10 bcm θ.α. εηεζίσο, ελώ 

πξνζδνθάηαη ε αύμεζε ηεο εηήζηαο 

παξαγσγήο ηνπ ζε 15 bcm έσο ην 2026. 

Όπσο αλέθεξε ζε δειώζεηο ηνπ ν Σνύξθνο 

Τπνπξγόο Δλέξγεηαο, γηα ηελ εμόξπμε ηνπ 

θ.α. από ην ελ ιόγσ θνίηαζκα δελ πξόθεηηαη 

λα θαηαζθεπαζηνύλ πισηέο πιαηθόξκεο, 

αιιά ζα κεηαθέξεηαη απεπζείαο ζηελ 

παξαζαιάζζηα πόιε Filyos. Οη αληίζηνηρεο 

κειέηεο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν εμόξπμεο θαη 

κεηαθνξάο ηνπ θ.α. αλακέλεηαη λα 

νινθιεξσζνύλ εληόο ηνπ Α΄ ηξηκήλνπ 2021.  

 

Τοσριζμός 

Πορεία ηοσριζμού καηά ηο 3ο ηρίμηνο 2020 

 
Σα ηνπξηζηηθά έζνδα  ζεκείσζαλ θάζεηε 
πηώζε (-71,2%) ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε 
πεξίνδν ηνπ 2019, πεξηνξηδόκελα ζε 3,39 
δηζεθ. επξώ από 11,87 δηζεθ. επξώ. 
Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ησλ εζόδσλ, 
71,6% εμ απηώλ πξνέξρνληαη από 
αιινδαπνύο επηζθέπηεο, κε ην ελαπνκείλαλ 
28,4% λα πξνέξρεηαη από Σνύξθνπο ηνπ 
εμσηεξηθνύ. 
 
Αληίζηνηρε κείσζε παξαηεξείηαη θαη ζην 
ζπλνιηθό αξηζκό επηζθεπηώλ, ν νπνίνο 
δηακνξθώζεθε ζε 11,243 εθ. ηνπο 9 πξώηνπο 
κήλεο ηνπ 2020 έλαληη 41,018 εθ. ηελ 
αληίζηνηρε πεξίνδν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο 
(-72,6%). εκεηώλεηαη όηη ε παξαηεξνύκελε 
πηώζε δηαρέεηαη ζε όιεο ηηο ηνπξηζηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεο (ηαηξηθόο ηνπξηζκόο, νκαδηθά 
ηαμίδηα, ηνπξηζκόο θξνπαδηέξαο, θ.ν.θ.) 
 


