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EUR/TRY την 30/04/20 6,984 

 

Οικονομική Πολιτική 

Υποχώρηση βασικών οικονομικών δεικτών 

 Δείκτης Οικονομικού Κλίματος:Ο σύνθετος 

αυτός δείκτης σημείωσε πτώση-ρεκόρ των 

Απρίλιο, υποχωρώντας κατά 41,8%, από τις 91,8 

στις 51,3 μονάδες, δείχνοντας εύγλωττα την 

ανησυχία για τη μελλοντική πορεία της 

τουρκικής οικονομίας 

 Λόγος αξιοποίησης Παραγωγικού Δυναμικού               

Η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε σημαντική 

επιβράδυνση τον Απρίλιο, με αποτέλεσμα ο 

δείκτης αξιοποίησης του παραγωγικού 

δυναμικού να υποχωρήσει σε 61,6% από 75,3% 

σε μηνιαία βάση. Το μεγαλύτερο πλήγμα 

δέχθηκαν οι κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας, 

η κλωστοϋφαντουργία και ο κλάδος του επίπλου. 

 Αποκλιμάκωση του πληθωρισμού                            

Ο δεικτης τιμών του καταναλωτή διαμορφώθηκε 

τον Απρίλιο σε 10,94%, υποχωρώντας κατά 1 

ποσοστιαία μονάδα περίπου σε σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα. 

Η υποχώρηση αυτή παρακίνησε την Κεντρική 

Τράπεζα της Τουρκίας να αναθεωρήσει προς τα 

κάτω τις προβλέψεις της για τη μελλοντική 

πορεία του πληθωρισμού, εκτιμώντας ότι αυτός 

θα διαμορφωθεί σε 7,4% το τρέχον έτος και 

5,4% το 2021. 

 Διεύρυνση του Εμπορικού Ελλείμματος 

Με τις τουρκικές εξαγωγές να υποχωρούν κατά 

17,8% το Μάρτιο και τις εισαγωγές να 

ενισχύονται κατά 3,1% το εμπορικό έλλειμμα 

της Τουρκίας σχεδόν τριπλασιάστηκε σε σχέση 

με το Μάρτιο του 2019, καθώς διαμορφώθηκε σε 

4,9 δις ευρώ  (1,7 δις ευρώ, Μάρτιος 2019). 

 Μεγάλη αύξηση του δημοσίου χρέους                  

Το Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ανήλθε, στα 

τέλη Μαρτίου 2020, σε 223 δις δολ. ΗΠΑ, 

σημειώνοντας αύξηση 25,8% σε σχέση με το 

Μάρτιο του 2019. Περίπου το ήμισυ του 

συνολικού χρέους (119 δις δολ) αφορά σε 

υποχρεώσεις σε ξένα νομίσματα (δολ. ΗΠΑ 

κατά κύριο λόγο). Συναφώς, σε 123,8 δις δολ 

αποτιμώνται οι υποχρεώσεις σε εγχώριους 

φορείς και επιχειρήσεις, ένατι 100 δις δολ. 

υποχρεώσεων στην αλλοδαπή.  

 

Περιορίζεται το ποσοστό κατοχής κρατικών τίτλων 

από αλλοδαπούς επενδυτές 

Η έξοδος από τις αναδυόμενες οικονομίες, προς 

αναζήτηση ασφαλέστερων επενδυτικών προορισμών 
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ένεκα του κορονοϊού, σε συνδυασμό με την αρνητική 

πορεία της τουρκικής οικονομίας, πυροδότησαν νέο 

κύμα εξόδου αλλοδαπών επενδυτών από τουρκικούς 

κρατικούς τίτλους και ομόλογα. 

Πλέον το ποσοστό κατοχής κρατικών τίτλων και 

ομολόγων από αλλοδαπούς επενδυτές είναι μόλις 7,01% 

έναντι 14,82% τον Απρίλιο του 2019. Μεγάλο μέρος των 

πωλούμενων κρατικών τίτλων εικάζεται ότι αγοράστηκε 

από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας, με το ποσοστό 

της τελευταίας να διαμορφώνεται πλέον σε 4,78% από 

2,5% την αντίστοιχη περίοδο του παρελθόντος έτους. 

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Τουρκία ανήλθε στην τρίτη θέση μεταξύ των 

εξαγωγέων ενδυμάτων στην ΕΕ 

Επί συνόλου εισαγωγών ετοίμων ενδυμάτων στις χώρες- 

μέλη της ΕΕ από τρίτες χώρες, συνολικής αξίας 80 δις 

δολαρίων το 2019, η Τουρκία κατέλαβε την 3
η
 θέση, 

εξάγοντας αγαθά αξίας 9 δις δολ. (11% μερίδιο). Την 

πρώτη θέση κατέλαβαν οι εισαγωγές από Κίνα (23 δις 

δολ, 29%), ενώ τη δεύτερη οι εισαγωγές από το 

Μπαγκλαντές (15 δις δολ, 19%).  

Η SDI Global LLC θα κατασκευάσει νοσοκομειακή 

μονάδα στη Ρουμανία 

Επικρατώντας σε σχετικό ανοιχτό διαγωνισμό, 

υποβάλλοντας προσφορά ύψους 13,2 εκ. ευρώ, η SDI 

Global LLC, θα κατασκευάσει κινητή νοσοκομειακή 

μονάδα 250 κλινών για τη νοσηλεία ασθενών με 

Κορονοϊό στο Βουκουρέστι.  

 Σύμφωνα με δελτίο τύπου της εταιρείας, επίκειται η 

υπογραφή αντίστοιχων συμφωνιών κατασκευής με άλλες 

δύο ευρωπαϊκές χώρες, συνολικού ύψους 61 εκ. ευρώ. 

 

Ενέργεια 

Επιδοτήσεις στον κλάδο της Ενέργειας 

 Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας 

ανακοίνωσε ότι 28 νέα ενεργειακά έργα, καθώς και 8 

έργα στον εξορυκτικό κλάδο, θα λάβουν χρηματικές 

επιδοτήσεις, καθώς και ελαφρύνσεις διαφόρων μορφών.  

Από τα έργα αυτά ξεχωρίζει η μονάαδα εξόρυξης λιγνίτη 

στη Ραιδεστό (Tekirdag) της Ker-Deniz Madencilik με 

ετήσια παραγωγική ικανότητα 240 χιλ. τόνων λιγνίτη, η 

οποία θα επιδοτηθεί με 141,5 εκ. ΤΛ, καθώς και το 

αιολικό πάρκο της Simay Elektrik στην 

Κωνσταντινούπολη, δυναμικότητας 10Mw ετησίως, που 

θα λάβει επιδότηση 87,3 εκ. ΤΛ. 

 

 

Τουρισμός 

Πτώση της τουριστικής κίνησης στο πρώτο 

τετράμηνο του 2020 

Ειδικότερα, οι συνολικές αφίξεις επισκεπτών ανήλθαν σε 

5,4 εκατ. τουρίστες,  μειωθείσες κατά 20,52% σε σχέση 

με το αντίστοιχο τετράμηνο 2019.  

 

Συγκεκριμένα, οι αφίξεις αλλοδαπών μειώθηκαν κατά 

22,1% (4,2 εκατ.) και οι αφίξεις Τούρκων ομογενών  

κατά 14,4% (1,2 εκατ.). Οι περισσότεροι επισκέπτες 

προήλθαν από τη Βουλγαρία, τη Γερμανία και τη 

Γεωργία, κατευθυνόμενοι κυρίως στην 

Κωνσταντινούπολη, την Αδριανούπολη και την 

Αττάλεια.   

 

Το ίδιο χρονικό διάστημα, τα έσοδα ανήλθαν σε $4,1 

δισ. δολάρια (-11,4% μη συνυπολογιζομένων των 

δαπανών περιαγωγής και των υπηρεσιών στις μαρίνες). 

Ποσοστό 80,6% αυτών προήλθε από αλλοδαπούς 

επισκέπτες, με τη μέση δαπάνη ανά επισκέπτη ανήλθε 

σε $760 δολάρια Η.Π.Α. περίπου. 

  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι, βάσει στοιχείων της 

τουρκικής Ένωσης Ξενοδόχων (TÜROB), η πληρότητα 

των ξενοδοχείων το Μάρτιο 2020 ανήλθε σε 28,6% 

έναντι ποσοστού 63,8% το Μάρτιο 2019 (-55,2% 

περίπου).  

 


