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Οικονομική Πολιτική
Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης σημείωσε
πτώση 10% το τελευταίο εξάμηνο

εκατομμύρια δολάρια), ενώ το επιτόκιο ορίστηκε σε
6,69%,.

Ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης τον Νοέμβριο
έφθασε στο 65,2% χαμηλότερος κατά 3,2% από την
προηγούμενη μέτρηση. Ο δείκτης ακολούθησε πτωτική
πορεία από τον Ιούνιο και υποχώρησε κατά 10,4%,
έκτοτε, μετά από βραχεία απότομη ανάκαμψη στις αρχές
του τρέχοντος έτους.

Επιχειρηματικές Ειδήσεις
Νέος φορέας για την προώθηση των επενδύσεων

Η πορεία του δείκτη ανταποκρίνεται στην διολίσθηση
του εγχώριου νομίσματος καθώς και στις σημαντικές
πολιτικές εξελίξεις που επηρεάζουν το κλίμα στην
οικονομία.

Το νέο σύστημα "ενιαίας θυρίδας" ξεκίνησε την
εφαρμογή του σαν πιλοτική πρακτική για την
αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών εμποδίων που
αντιμετωπίζουν οι
ξένοι επενδυτές στο πεδίο
αρμοδιότητας του Invest in Istanbul, δίνοντας τη
δυνατότητα εξασφάλισης της αδειοδότησης από ένα
μόνο φορέα.

Δεδομένου ότι ο δείκτης συσχετίζεται με την αύξηση της
ιδιωτικής κατανάλωσης στο ΑΕΠ, η μείωση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών αποτελεί αρνητικό
μήνυμα για τις προοπτικές της εγχώριας ζήτησης.

Το προσεχές έτος τοπικοί φορείς προώθησης
επενδύσεων προβλέπεται να δημιουργηθούν και σε άλλες
επαρχίες της χώρας, με την προοπτική να απευθύνονται
πλέον και σε εγχώριους επενδυτές.

Το τουρκικό Δημόσιο δανείστηκε 400 εκατομμύρια
δολάρια μέσω έκδοσης νέου 5-ετούς ομολόγου
Η σχετική έκδοση ομολόγων προσφέρει σταθερό
κουπόνι συνολικού ύψους 1,55 δισεκατομμυρίων λιρών
Τουρκίας μέσω δημοπρασίας.
Η περίοδος ωρίμανσης (λήξης) προσδιορίστηκε για τις
17 Αυγούστου 2022, με τη συνολική προσφορά να
φθάνει τα 3,43 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (866
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Η αξία της «ευρυζωνικής οικονομίας» ανήλθε σε 26
δις δολάρια το 2016
Η αξία των συναλλαγών στο οικοσύστημα της κινητής
τηλεφωνίας στην Τουρκία σημείωσε αύξηση κατά 18%
το 2016, προσεγγίζοντας τα 26 δισεκατομμύρια δολάρια,
αντιστοιχώντας στο 4% του εγχώριου εισοδήματος για το
2016.
Ο κύκλος εργασιών εκτιμάται πωε θα ανέλθει σε 289
δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες (73 δισεκατομμύρια
δολάρια) το 2023, αντιστοιχώντας πλέον στο 5,2% του
εθνικού εισοδήματος.
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Το ποσοστό διείσδυσης των κινητών τηλεφώνων στον
εγχώριο πληθυσμό ανήλθε στο 94%, μεταξύ των ετών
2013 έως το 2016, ενώ οι συνδρομητές κινητής
τηλεφωνίας και ευρυζωνικών συνδέσεων αυξήθηκαν
κατά 23% την ίδια περίοδο φτάνοντας τα 62,2
εκατομμύρια.

Με τις σχεδιαζόμενες επεκτάσεις, η χωρητικότητα
αποθήκευσης φυσικού αερίου θα ξεπεράσει τα 10
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ η σωρευτική
χωρητικότητα αποθήκευσης θα ισούται με το 20% της
ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου, σύμφωνα με
εκτιμήσεις.

Αντίστοιχα, η κίνηση κινητών δεδομένων αυξήθηκε
κατά 92% από το 2013 και έφτασε τα 102 εκατομμύρια
gigabytes το 2016. Ο αυξανόμενος αριθμός χρηστών
smartphone συνέβαλε ουσιαστικά σε αυτή την αύξηση.

Παράλληλα, η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην
λίμνη Tuz έλαβε το πρώτο φορτίο στις αρχές του
τρέχοντος έτους.

Το 2016, 13 εκατομμύρια smartphones πωλήθηκαν στην
Τουρκία, εκ των οποίων 10 εκατομμύρια είχαν
λειτουργικό συστήμα Android.

Ενέργεια
BOTAŞ και Qatargas υπέγραψαν συμφωνία εμπορίας
υγροποιημένου φυσικού αερίου
Η Τουρκία και το Κατάρ, μία από τις χώρες με τα
μεγαλύτερα αποθέματα φυσικού αερίου παγκοσμίως,
υπέγραψαν νέα συμφωνία για το διμερές εμπόριο
υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).

Διεθνείς Σχέσεις
Τουρκία, Ιράν, Κατάρ υπέγραψαν συμφωνία για τη
διευκόλυνση της μεταφοράς και διέλευσης εμπορικών
αγαθών μεταξύ των 3 χωρών
Η Τουρκία, το Ιράν και το Κατάρ υπέγραψαν στις 26
Νοεμβρίου ένα νέο σύμφωνο συνεργασίας στον τομέα
τωνμεταφορών με στόχο την ενίσχυση του εμπορίου
μεταξύ των τριών χωρών.
Η συμφωνία αναμένεται να συμβάλει στην επιτάχυνση
της παράδοσης των βασικών προϊόντων και στη
διευκόλυνση του εμπορίου μεταξύ των τριών εθνών.

Σύμφωνα με τους όρους της, η Qatargas θα παραδώσει 2
δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ΥΦΑ στην BOTAŞ, με
την πρώτη σχετική αποστολή να πραγματοποιείται
σύντομα.

Σύμφωνα με τη συμφωνία, το Ιράν θα είναι η χώρα
διέλευσης μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ.

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω συμφωνία είναι καίριας
σημασίας για την Τουρκία, καθώς διασφαλίζει ασφάλεια
εφοδιασμού καθώς και τη μείωση του μέσου κόστους
προμηθείας φυσικού αερίου.

Συναντήσεις

Η εγχώρια ημερήσια δυναμικότητα επαναεριοποίησης
ΥΦΑ ανερχόταν σε 34 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το
2015 και αυξήθηκε στα 64 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το
2016, με αύξηση της παραγωγικής ικανότητας στον
τερματικό σταθμό του Egegaz.

Η Τουρκία επεκτείνει την αποθηκευτική ικανότητα
φυσικού αερίου με την προσθήκη 2 ακόμη πλωτών
μονάδων αποθήκευσης ΥΦΑ
Προκειμένου
να
διευρυνθεί
η
χωρητικότητα
αποθήκευσης ενόψει της αυξανόμενης ζήτησης, η
Τουρκία εμφανίζεται έτοιμη να θέσει σε λειτουργία δύο
ακόμη
πλωτές
μονάδες
αποθήκευσης
και
επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου
(LNG), με την πρώτη να αρχίσει να λειτουργεί μέχρι το
τέλος του τρέχοντος έτους.
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Η συμφωνία υπεγράφη κατά την 26η σύνοδο της
Μεικτής Οικονομικής Επιτροπής Ιράν-Τουρκίας.

Ο Πρέσβυς της Ελλάδος στην Τουρκία, κ. Π.
Μαυροειδής, συνοδευόμενος από ομάδα συνεργατών
του, συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Πρόεδρο του
Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας - Τουρκίας
(DEIK), κ. Τ. Bilgen.
Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν τα ζητήματα
που θα απασχολήσουν το 5o
Α.Σ.Σ Ελλάδας –
Τουρκίας, που θα συγκληθεί στη Θεσσαλονίκη τον
προσεχή
Φεβρουάριο,
τα
προβλήματα
που
αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις κατά την
δραστηριοποίηση τους στην τουρκική αγορά, καθώς και
η δυνατότητα ενίσχυσης της διμερούς επιχειρηματικής
συνεργασίας.
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