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Οικονομία 

Αύξηση του παρεμβατικού επιτοκίου 

Σε συνεδρίαση της αρμόδιας επιτροπής, στις 
24/9, η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας 
αποφάσισε την αύξηση του βασικού 
παρεμβατικού επιτοκίου κατά 2 πσοσοστιαίες 
μονάδες, ήτοι στο 10,25% επικαλούμενη της 
υψηλότερες του αναμενόμενου 
πληθωριστικές πιέσεις καθώς και τη ραγδαία 
υποχώρηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
της τουρκικής λίρας έναντι δολαρίου ΗΠΑ και 
Ευρώ. 

Διεύρυνση Δημόσιου τομέα 

Εν μέσω των δυσκολιών που αντιμετωπίζει η 
αγορά εργασίας, λόγω της οικονομικής 
επιβράδυνσης αλλά και της εξελισσόμενης 
πανδημίας, ο αριθμός των απασχολούμενων 
στον τ/δημόσιο τομέα ολοένα και αυξάνεται, 
ξεπερνώντας τώρα τα 4,76 εκ. εργαζομένους. 
Πλέον σχεδόν 1 στους 4 καταγεγραμμένους 
εργαζομένους (23% επί του συνόλου) 
εργάζεται, άμεσα ή έμμεσα για το τουρκικό 
Δημόσιο. 

Άνοδος στις τιμές κατοικιών 

Σύμφωνα με στοιχεία της Τουρκικής Ένωσης 
Παραγωγών Δομικών Υλικών (IMSAD) οι 
τιμές των κατοικιών στην Τουρκία σημείωσαν 
μεσοσταθμική άνοδο 19,5% κατά τους 
θερινούς μήνες, με τη μέση τιμή ανά 
τετραγωνικό μέτρο να διαμορφώνεται σε 
2.514 ΤΛ. Η μεγαλύτερη άνοδος τιμών 
παρατηρήθηκε σε Antalya, Sanliurfa και 
Gaziantep με 30,6%, 28,88% και 24,17% 
αντίστοιχα.  

Ως αιτία της σημαντικής αυτής ανόδου 
προβάλλονται οι ευνοϊκοί όροι 
χρηματοδότησης που ίσχυσαν κατά τη θερινή 
περίοδο, οι οποίοι προέβλεπαν εξαιρετικά 
χαμηλά σταθερά επιτόκια και μακρά περίοδο 
αποπληρωμής, συμπεριλαμβανομένης 
περιόδου χάριτος. 

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Μεγάλη αύξηση του κύκλου εργασιών της 
TURKISH CARGO 

Έχοντας επιτύχει αύξηση κύκλου εργασιών 
κατά 67% το πρώτο εξάμηνο του 2020, η 
Turkish Cargo αύξησε το μερίδιο τις στις 
παγκόσμιες αερομεταφορές εμπορευματικών 
φορτίων σε 5,4% από 3,9% που διατηρούσε 
μέχρι πρότινος. 

Άνοδος στη χρήση πιστωτικών καρτών 

Οι μηνιαίες χρεώσεις πιστωτικών καρτών 
αυξήθηκαν κατά 22% τον Αύγουστο τ.ε., 
συγκρινόμενες με την αντίστοιχη περίοδο του 
2019, σύμφωνα με στοιχεία της αρμόδιας 
τουρκικής Αρχής (ΒΚΜ).Η μεγαλύτερη 
άνοδος παρατηρήθηκε, κατά σειρά, στις 
αγορές ηλ. Ειδών και την αγορά ειδών 
κατοικίας. Συνολικά, οι ενεργές πιστωτικές 
κάρτες στην Τουρκία ανέρχονται σε 72,6 εκ. 
με τις αντίστοιχες χρεωστικές (debit) να 
ανέρχονται σε 176 εκ. Σε ότι αφορά το 
συνολικό αριθμό καρτών, παρατηρείται 
ετήσια αύξηση 6% στις πιστωτικές και 11% 
στις χρεωστικές κάρτες αντιστοίχως. 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  
Σεπτέμβριος  2020 

 

mailto:ecocom-ankara@mfa.gr


Γραφείο ΟΕΥ Άγκυρας  2  

 

Ενέργεια 

Η εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο 
βαίνει μειούμενη 

Μόλις 364 εκ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 
ρωσικής προελεύσεως εισήχθησαν στην 
Τουρκία κατά το μήνα Ιούλιο, έναντι 
μηδενικών εισαγωγών τον παρελθόντα 
Ιούνιο. Υπενθυμίζεται ότι οι εισαγωγές 
ρωσικού φυσικού αερίου στην Τουρκία 
πραγματοποιούνται μέσω δύο αγωγών, τους 
Blue Stream (χωρητικότητας 16 δις. κ.μ.) και 
του άρτι ολοκληρωθέντα Turkish Stream 
(χωρητικότητας 15,75 δις κ.μ.). 

Τουρισμός 

Μειωμένες κατά 76,6% οι αφίξεις στην 
Τουρκία το πρώτο 8μηνο 2020 

Σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού 
Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, το 
πρώτο 8μηνο του έτους οι τουριστικές ροές 
στην Τουρκία ανήλθαν σε περίπου 7,25 εκατ. 
επισκέπτες, μειωμένες κατά 76,6% σε σχέση 
με το προηγούμενο έτος. Οι περισσότερες 
αφίξεις πραγματοποιήθηκαν τον Αύγουστο, 
αγγίζοντας τα 2 εκατ. Η σημαντικότερη χώρα 
προέλευσης των επισκεπτών ήταν η 
Γερμανία με 789 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ 
ακολουθούν η Ρωσία με 772 χιλ. και η 
Βουλγαρία με 532 χιλ. Οι προορισμοί με τις 
περισσότερες αφίξεις ήταν η Aττάλεια, η 
Κωνσταντινούπολη και η Μούγλα. Σύμφωνα 
με στοιχεία της εταιρείας STR, η πληρότητα 
των τουρκικών ξενοδοχείων το καλοκαίρι 
κυμάνθηκε μεταξύ 21% και 42%. 

Εκτιμήσεις περί ανάκαμψης των 
τουριστικών ροών από τη Ρωσία   

Μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες στην 
περιοχή της Αττάλειας ανακοίνωσαν ότι θα 
παραμείνουν ανοιχτές έως και τον Δεκέμβριο, 
επεκτείνοντας την τουριστική περίοδο, λόγω 
κρατήσεων από Ρώσους τουρίστες. Σύμφωνα 
με τον τουρκικό Σύνδεσμο Τουριστικών 
Πρακτορείων (ATOR), η ρωσική αγορά 
αναμένεται να δώσει ώθηση στις τουριστικές 
ροές κατά τους ερχόμενους μήνες. Ρωσικά 
ταξιδιωτικά γραφεία δηλώνουν ότι πρόκειται 
να διατηρήσουν όλο το χειμώνα τις πτήσεις 
charter από τη Μόσχα, την Αγία Πετρούπολη 
και το Καζάν, με προορισμό την Αττάλεια. 

Η αμερικανική Wyndham ενισχύει την 
παρουσία της στην Τουρκία 

Σύμφωνα με τον ελληνικής καταγωγής 
Πρόεδρο του ξενοδοχειακού κολοσσού 
Wyndham στην περιοχή ΕΜΕΑ (Ευρώπη-
Μ.Ανατολή-Αφρική), πρόκειται να 
προστεθούν επιπλέον 12 ξενοδοχεία της 
αμερικανικής εταιρείας στο χαρτοφυλάκιο των 
80 ξενοδοχείων που έχει ήδη στη Τουρκία. Το 
2019 ο όμιλος Wyndham εγκαινίασε στην 
τουρκική αγορά την αλυσίδα ξενοδοχείων La 
Quinta, ενώ το καλοκαίρι ξεκίνησαν να 
λειτουργούν δύο ακόμη μονάδες σε 
Αλικαρνασσό (Bodrum) και Κερασούντα 
(Giserum).  

Η εταιρεία Hilton αποσύρεται από τη 
λειτουργία του Hilton Σμύρνης 

Το εμβληματικό ξενοδοχείο Hilton στη 
Σμύρνη, το υψηλότερο κτήριο της πόλης, 
ανακοίνωσε ότι πρόκειται να κλείσει στις 16 
Οκτωβρίου, μετά από σχεδόν 30 χρόνια 
λειτουργίας. Η εταιρεία Hilton που 
λειτουργούσε το ξενοδοχείο και οι ιδιοκτήτες 
του, μεταξύ των οποίων είναι ο 
Μητροπολιτικός Δήμος Σμύρνης, η 
κατασκευαστική Ata İnşaat και ο τραπεζικός 
όμιλος Vakıflar Bankası, φαίνεται πως 
αποφάσισαν να διακόψουν τη συνεργασία 
τους. Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η 
διαχειρίστρια εταιρεία και η κατασκευαστική 
Ata İnşaat δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν 
σε θέματα που αφορούσαν την ανακαίνιση 
και λειτουργία του ξενοδοχείου. 

Κλαδικοί φορείς του τουρισμού όπως η 
Aegean Touristic Hoteliers and 
Accommodations Association (ETIK) 
αναφέρουν ότι δεν συμφωνούν με το 
ενδεχόμενο μετατροπής του ξενοδοχείου σε 
κατοικίες, και εκτιμούν ότι το ξενοδοχείο θα 
συνεχίσει να λειτουργεί, αλλά υπό 
διαφορετική διοίκηση. Το 5 αστέρων και 32 
ορόφων ξενοδοχείο ξεκίνησε να λειτουργεί το 
1992, μετά από παραχώρηση (το 1987) του 
Δήμου Σμύρνης περιοχής 7 χιλιάδων τ.μ., 
έναντι ποσοστού 23,5% στην ιδιοκτήτρια 
εταιρεία (Izmir Int’l Hotel Management Co.). Η 
κατασκευή του κτηρίου ξεκίνησε το 1988 και 
όταν ολοκληρώθηκε ήταν το δεύτερο 
υψηλότερο στη χώρα. 


