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Οικονομική Πολιτική

Μεταβολή του ορίου φτώχειας

Πρώτη συναλλαγή σε εγχώρια νομίσματα Κίνας –
Τουρκίας

H συνομοσπονδία εργαζομένων της Τουρκίας, TÜRKİŞ, προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό του ορίου
φτώχειας και πείνας στη χώρα.

Στις 18 Ιουνίου, η πρώτη συναλλαγή των δύο χωρών,
αμιγώς σε γιουαν και τουρκική λίρα, έλαβε χώρα,
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Κεντρικής
Τράπεζας της Τουρκίας.

Σύμφωνα με τις νεότερες εκτιμήσεις της, το όριο της
φτώχειας για μια τετραμελή οικογένεια ανέρχεται σε
7.918 ΤΛ με το όριο της πείνας να προσδιορίζεται σε
2.431 ΤΛ.

Η συναλλαγή αυτή, αφορώσα σε εισαγωγές κινεζικών
προϊόντων
από
τουρκικές
επιχειρήσεις,
πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προβλέψεις της
συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (currency swap
agreement) μεταξύ της Κεντρικής Τράπεζας της Κίνας
και της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, η οποία
ανανεώθηκε πρόσφατα.

Δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη
Οι δαπάνες R&D το 2019 έφτασαν το 0,35% του
τουρκικού ΑΕΠ, ήτοι τα 14,95 δις ΤΛ. Εξ αυτών το
43,6% κατευθύνθηκε στην πανεπιστημιακή έρευνα, με
τον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας στη δεύτερη θέση
(18,7%) και τον βιομηχανικό κλάδο στην τρίτη θέση
(10,6%).
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Επιχειρηματικές Ειδήσεις
Το ηλεκτρονικό εμπόριο καταγράφει μεγάλη άνοδο
Εν μέσω της πανδημίας COVID-19, μεγάλη μερίδα των
Τούρκων καταναλωτών μετέβαλλε τις αγοραστικές της
συνήθειες, προτιμώντας τις διαδικτυακές αγορές έναντι
της μετάβασης σε καταστήματα.
Έτσι, το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου – Μαΐου
παρατηρείται άνοδος στις ηλεκτρονικές συναλλαγές
κατά 48% σε ετησιοποιημένη βάση, με τι σχετικές
συναλλαγές να φτάνουν τα 63,3 δις ΤΛ (9,2 δις δολάρια).
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Ο τομέας που παρουσιάζει την μεγαλύτερη άνοδο,
εξαπλασιάζοντας τον κύκλο εργασιών του, είναι οι
ηλεκτρονικές αγορές τροφίμων, ακολουθούμενος από τις
πωλήσεις
πάσης
φύσεως
καθαριστικών
και
αντισηπτικών.

Υποκατάστημα της Besiktas στον Πειραιά
Τα τουρκικά ναυπηγεία Besiktas άνοιξαν γραφείο
αντιπροσώπευσης στον Πειραιά. Σύμφωνα με δηλώσεις
του επικεφαλής των εν λόγω ναυπηγείων η επένδυση
αυτή αποτελεί την πρώτη προσπάθεια επέκτασης εκτός
των τουρκικών συνόρων, ενώ η επιλογή του Πειραιά
σηματοδοτεί τη βαρύτητα που αποδίδουν στην
προσέγγιση της ελληνικής ναυτιλίας, με την ελπίδα τα
ναυπηγεία τους να αποκτήσουν μερίδιο στις
ναυπηγοεπισκευαστικές δραστηριότητες ελληνικών
ναυτιλιακών εταιρειών.

Από το 2002, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς έχει
σχεδόν τριπλασιαστεί, φθάνοντας τα 91.000 Mw, από
31.000 Mw.
Επέκταση του Turk Stream στην Ουγγαρία
Ο ενεργειακός όμιλος Mol, ουγγρικών συμφερόντων,
εξεδήλωσε την πρόθεση να συνδεθεί στο δίκτυο αγωγών
που συνδέονται με τον Turk Stream, μέσω της επέκτασης
του στη γειτονική Σερβία.
Τα πλάνα του ομίλου Mol περιλαμβάνουν την
κατασκευή νέου διασυνδετήριου αγωγού, συνολικής
χωρητικότητας 6 bcm ετησίως, ο οποίος εκτιμάται ότι θα
είναι έτοιμος στα τέλη του 2021.

Τουρισμός
Απογοητευτικοί αριθμοί αφίξεων ξένων τουριστών

Κατοχύρωση του λευκού μαρμάρου Μουγλών ως
ΠΓΕ
Το βιομηχανικό και Εμπορικό Επιμελητήριο Μουγλών
ανακοίνωσε την κατοχύρωση του λευκού μαρμάρου της
ομώνυμης περιοχής ως προϊόντος Προστατευόμενης
Γεωγραφικής Ενδείξεως, με τις συνολικές κατοχυρώσεις
της εν λόγω περιοχής των Μικρασιατικών παραλίων να
ανέρχονται πλέον σε 12.

Ενέργεια

Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής στατιστικής
υπηρεσίας, οι αφίξεις ξένων τουριστών το Μάιο
σημείωσαν υποχώρηση 99,26% σε σχέση με το
παρελθόν έτος, αριθμώντας μόλις 29.829 επισκέπτες, σε
σχέση με το Μάιο του 2019, όταν ο αριθμός προσέγγισε
τα 4,02 εκ. επισκέπτες.
Συνολικά, την περίοδο Ιανουαρίου – Μαϊου, την
Τουρκία επισκέφτηκαν 4,19 εκ. αλλοδαποί τουρίστες,
αριθμός που αντιστοιχεί σε 66,25% πτώση σε σχέση με
την ίδια περίοδο το 2019.

Η SunExpress προχωρά σε αναδιάρθρωση
Μεγάλη αύξηση στον αριθμό των υδροηλεκτρικών
σταθμών παραγωγής ενέργειας την τελευταία διετία
Σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού
Ενέργειας, Fatih Donmez, από το 2018 προστέθηκαν στο
χαρτοφυλάκιο των τουρκικών ΑΠΕ 52 νέα
υδροηλεκτρικά εργοστάσια, παραγωγικής δυναμικότητας
1439 Mw ετησίως.
Για την κατασκευή των ανωτέρω μονάδων,
δαπανήθηκαν 11,3 δις. ΤΛ, ενώ υπολογίζεται ότι θα
καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτροδότησης
1,85 εκ.
νοικοκυριών, σε εύρος 26 τουρκικών πόλεων.
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Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους SunExpress, η
οποία αποτελεί κοινοπραξία της γερμανικής Lufthamsa
με την τουρκική Turkish Airways, αποφάσισε να
τερματίσει τις δραστηριότητες της στη Γερμανία και να
επικεντρωθεί στο αεροπορικό έργο με αφετηρία και
προορισμό την Τουρκία, καλύπτοντας και εσωτερικά
δρομολόγια της χώρας.
Η SunExpress ιδρύθηκε το 1989, με έδρα της στην
Τουρκία να είναι το αεροδρόμιο της Αττάλειας.
Εξυπηρετεί περισσότερους από 90 προορισμούς σε 30
χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της
Αφρικής.
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