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Οικονομική Πολιτική
Υποχώρηση του πληθωρισμού το Μάρτιο
Υποχωρώντας κατά 0.51%, ο ρυθμός πληθωρισμού στην
Τουρκία το Μάρτιο έκλεισε στο 11,86% (12,3% το
Φεβρουάριο).
Η υποχώρηση αυτή αποδίδεται κυρίως στη σημαντική
πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες
συμπαρέσυραν τις τιμές των καυσίμων στη γειτονική
χώρα.
Ανησυχητικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι ο δομικός
πληθωρισμός (δηλαδή ο δείκτης τιμών καταναλωτή,
εξαιρουμένων των ενεργειακών αγαθών και των
τροφίμων) σημείωσε ελαφρά άνοδο, στο 10,5%, γεγονός
που υποδηλώνει ότι η πτώση του πληθωρισμού είναι
ενδεχομένως συγκυριακή.
Πτώση στην εισαγωγή πρώτων υλών το Μάρτιο
Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Εμπορίου, οι
εισαγωγές πρώτων υλών κατέγραψαν μείωση κατά 1%
το Μάρτιο, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του
προηγούμενου έτους.
Η μείωση αυτή, αποτελεί ένδειξη για μείωση της
βιομηχανικής παραγωγής τους προσεχείς μήνες, λόγω
της εξελισσόμενης πανδημίας. Σημειώνεται ότι κατά το
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δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου, οι εισαγωγές πρώτων
υλών κατέγραψαν σημαντική άνοδο, ύψους 8%,
συγκριτικά με το παρελθόν έτος.
Σημαντική υποχώρηση των τουρκικών εξαγωγών
Το τουρκικό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι οι
τουρκικές εξαγωγές υποχώρησαν κατά 17,8% το μήνα
Μάρτιο, σε σχέση με το παρελθόν έτος. Από τις επι
μέρους κατηγορίες, καθίζηση σημείωσαν οι εξαγωγές
οχημάτων, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσαν και οι
εξαγωγές προϊόντων χάλυβα.
Επισημαίνεται ότι το πρώτο δίμηνο του έτους οι
τουρκικές
εξαγωγές
είχαν
κινηθεί
ανοδικά,
καταγράφοντας άνοδο περί το 4%.
Υποχώρηση των δημοσίων εσόδων
Κατά 21% μειώθηκαν τα δημόσια έσοδα το Μάρτιο,
ανερχόμενα σε 8,15 δις δολάρια. Αντίθετη πορεία
ακολούθησαν οι κρατικές δαπάνες, οι οποίες αυξήθηκαν
κατά 13%, φθάνοντας τα 14,3 δις δολ.

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του κρατικού
επενδυτικού ταμείου της Τουρκίας (TVF) και της
κινεζικής κρατικής εταιρείας ασφάλισης εξαγωγικών
πιστώσεων (Sinosure)
Το εν λόγω μνημόνιο προβλέπει την παροχή πιστώσεων,
συνολικού ύψους έως 5 δις δολαρίων, από μέρους της
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Sinosure, σε κινεζικές επιχειρήσεις τις οποίες θα
προτείνει στο TVF ο κινεζικός κολοσσός, και οι οποίες
θα θελήσουν να δραστηριοποιηθούν επενδυτικά σε
συγκεκριμένους κλάδους της τουρκικής οικονομίας
(πράσινη ενέργεια, πετροχημικά, εξόρυξη).

Επιχειρηματικές Ειδήσεις
Πλάνο επέκτασης του εργοστασίου της BOSCH στην
Προύσα
Η γερμανική BOSCH ανακοίνωσε την πρόθεση της να
προβεί σε νέα επένδυση, ύψους 75 εκ. δολαρίων, στο
εργοστάσιο που διατηρεί στην Προύσα με στόχο την
παραγωγή αντλιών υψηλής πίεσης νέας γενιάς.
Η συνολική επένδυση της BOSCH στην εν λόγω μονάδα
εκτιμάται σε 180 εκ. δολ., ενώ απασχολεί περί τα 600
άτομα.
Με
πρόσφατα
εκδοθέν
προεδρικό
διάταγμα,
εξειδικεύονται οι κρατικές επιδοτήσεις για τη νέα αυτή
επένδυση, οι οποίες ανέρχονται σε 40 εκ. ΤΛ για την
εκπαίδευση του νέου εργατικού δυναμικού και σε 140
ΤΛ για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών
της νέας μονάδος.
Αυτοκινητοβιομηχανίες στην Τουρκία αναστέλλουν
την παραγωγή τους
Μετά την Ford Otosan, η Renault Oyak, η Toyota
Turkey, η Honda Turkey και η TOFAS (κοινοπραξία με
τον όμιλο Koc) ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν την
παραγωγή νέων οχημάτων στα εργοστάσια τους,
επικαλούμενες την καθίζηση του αγοραστικού
ενδιαφέροντος στις περισσότερες αγορές του
εξωτερικού, ένεκα της πανδημίας του Κορονοϊού.
Το Μάρτιο, οι εξαγωγές οχημάτων από την Τουρκία
μειώθηκαν κατά 33%, στα 789 εκ. δολ. ενώ οι εξαγωγές
ανταλλακτικών υποχώρησαν κατά 19%, στα 770 εκ.
δολάρια.

ευρωπαϊκή αγορά, μέσω του νεότευκτου αγωγού
Turkstream.

Τουρισμός
Μείωση στην κίνηση επιβατών στα τουρκικά
αεροδρόμια το πρώτο τρίμηνο του 2020
Η μείωση της επιβατικής κίνησης ανήλθε σε 18,8% το
πρώτο τρίμηνο του έτους, έναντι της αντίστοιχης
περιόδου του 2019. Σε ότι αφορά τους εγχώριους
επιβάτες, η πτώση ήταν μεγαλύτερη, φθάνοντας το 21%.
Συνολικά, διακινήθηκαν 33,6 εκ. επιβάτες.
Επισημαίνεται ότι οι Τουρκικές Αερογραμμές έχουν
αναστείλει κάθε πτητική δραστηριότητα, μέχρι τις 20
Απριλίου τ.ε.

Η Turkish Airlines
αεροσκάφη σε Cargo

μετασκευάζει

επιβατηγά

Τροποποιώντας επιβατηγά της αεροσκάφη,, με στόχο να
τα διαθέσει προς εκμετάλλευση στη θυγατρική της,
Turkish Cargo, η Turkish Airlines (ΤΗΥ) προσπαθεί να
αντιμετωπίσει την κατακόρυφη πτώση του κύκλου
εργασιών της, λόγω της αναστολής κάθε πτητικής
δραστηριότητας ένεκα Κορονοϊού.
Χρησιμοποιώντας
κυρίως
αεροσκάφη
μεγάλων
αποστάσεων του στόλου της ΤΗΥ, κατά βάσης Boeing
777 και Airbus 330, η Turkish Cargo εκτελεί 60 επιπλέον
πτήσεις εβδομαδιαίως, έχοντας ενισχύσει τη μεταφορική
της ικανότητα κατά 6 χιλιάδες τόνους.
Σημειώνεται ότι αντίστοιχη πολιτική ακολουθεί και η
εταιρεία χαμηλού κόστους SunExrpess, κοινοπραξία της
ΤΗΥ με τη γερμανική Lufthansa, με έδρα την Αττάλεια.
Ήδη, έχει μετασκευάσει 18 αεροσκάφη του στόλου της.

Ενέργεια
1,32 δις κ.μ ΦΑ διακινήθηκαν μέσω του αγωγού
Turkstream με κατεύθυνση την Ευρώπη
Στο πρώτο τρίμηνο του 2020, 1,32 δις κ.μ φυσικού
αερίου ρωσικής προελεύσεως διακινήθηκε στην
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