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EUR/TRY την 31/01/20 6,5983 

 

Οικονομική Πολιτική 

Ο τουρκικός πληθυσμός ξεπέρασε τα 83 εκατομμύρια 

Η τουρκική στατιστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο 

τουρκικός πληθυσμός ανήλθε το 2019 στα 83,154 εκ. 

σημειώνοντας αύξηση κατά 1,151 εκ. σε σχέση με το 

2018. Σε ό,τι αφορά την κατανομή ανά φύλο, το 50,2% 

αντιστοιχεί σε άνδρες και το 49,8% σε γυναίκες. 

Παράλληλα, η μέση ηλικία του πληθυσμού ανέρχεται 

πλέον σε 32,4 έτη, ενώ το 92,8% του συνόλου κατοικεί 

σε αστικά κέντρα. 

Σημειώνουμε την επιβράδυνση του ετήσιου ρυθμού 

μεταβολής του πληθυσμού σε 13,9% από 14,7% το 2018. 

 

Αύξηση σημείωσαν οι χορηγήσεις δανείων το 2019 

Με άνοδο 11% και συνολικές χορηγήσεις 2,66 τρις ΤΛ, 

έναντι 2,39 τρις ΤΛ το 2018, έκλεισε το παρελθόν έτος, 

ενώ το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων 

(NPLs) έφτασε το 5,3%, σημειώνοντας άνοδο 1,2 

ποσοστιαίων μονάδων. 

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της McDonald’s 

στην Τουρκία 

Η μεγάλη τουρκική εταιρεία συμμετοχών Anadolu 

Group Holding ανακοίνωσε πρόσφατα την πώληση του 

συνόλου των μετοχών της στη θυγατρική στο χώρο της 

εστίασης, Anadolu Restaurant. Σημαντικότερο 

περιουσιακό στοιχείο της Anadolu Restaurant αποτελεί  

το δίκτυο της πολυεθνικής McDonald’s στην Τουρκία.  

Ο νέος ιδιοκτήτης είναι η Birlesik Holding Ltd., έναντι 

τιμήματος 280 εκ. ΤΛ. Σημειώνεται ότι η Birlesik 

Holding αποτελεί εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV), με 

έδρα την Ιρλανδία και ιδιοκτήτη τη μητρική 

McDonald’s. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιλογή του 

εταιρικού σχήματος SPV έγινε για να προφυλαχθούν τα 

οικονομικά αποτελέσματα της μητρικής από την πορεία 

της νέας εξαγοράς, καθώς οι πωλήσεις της McDonald’s 

στην Τουρκία εμφανίζουν πτώση τα τελευταία έτη.  

Σημειώνεται ότι τα γνωστά αμερικάνικα ταχυφαγεία 

έχουν παρουσία στην Τουρκία από το 2005, ενώ σήμερα 

αριθμούν περί τα 250 καταστήματα με 6000 

υπαλλήλους. 
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Εργοστάσιο παραγωγής οπωροκηπευτικών στην 

Αττάλεια 

Η τουρκική Cantek Group προχώρησε στην κατασκευή 

της πρώτης μονάδας παραγωγής οπωροκηπευτικών στην 

Αττάλεια, στα μικρασιατικά παράλια. Το εργοστάσιο θα 

παράγει κατά βάση τοπικές ποικιλίες λαχανικών και 

μυρωδικών, καταναλώνοντας 95% μικρότερη ποσότητα 

νερού σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες, ενώ 

παράλληλα θα αποφεύγεται η χρήση αγροχημικών. 

Το συνολικό ύψος της επένδυσης ξεπέρασε τα 5 εκ. 

ευρώ, ενώ στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας 

εντάσσεται η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού. 

Ενέργεια 

Ο αγωγός TurkStream μετέφερε ΦΑ 1 δις κ.μέτρων 

Μέσα σε ένα μήνα από την επίσημη έναρξη της 

εμπορικής λειτουργίας του (1 Ιαν. 20) ο αγωγός φυσικού 

αερίου TurkStream μετέφερε συνολική ποσότητα 1 δις 

κ.μ., εκ των οποίων το 46% ακολούθησε την ευρωπαϊκή 

διακλάδωση του αγωγού, καταλήγοντας στα 

τουρκοβουλγαρικά σύνορα, ενώ το 56% τροφοδότησε 

την εσωτερική αγορά της Τουρκίας.  

Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, η μέση ημερήσια ροή 

ανήλθε στα 20 εκ. κ.μ. (τουρκική αγορά) και, αντίστοιχα, 

τα 17 εκ. κ.μ. (ευρωπαϊκή αγορά). 

 

Η αντιδικία με τη BOTAS είχε θετική κατάληξη για 

τη ΔΕΠΑ 

Θετική για τη ΔΕΠΑ ήταν η απόφαση του Διεθνούς 

Διαιτητικού Δικαστηρίου (ICC) σχετικά με την αντιδικία 

της με τη BOTAS η οποία αφορούσε τον υπολογισμό 

των τιμών αγοράς ΦΑ για την περίοδο από το 2011 εώς 

και σήμερα. 

Με την απόφαση του, το ICC επέβαλλε αναδρομική 

μείωση της τιμής προμηθείας ΦΑ, για όλο το επίμαχο 

χρονικό διάστημα, γεγονός που συνεπάγεται την 

ανάκτηση σημαντικού χρηματικού ποσού από τη ΔΕΠΑ. 

 

Νέα χρηματοδότηση στο χώρο της αιολικής ενέργειας 

από την EBRD 

Με νέα χρηματοδότηση, ύψους 37 εκ. δολαρίων ΗΠΑ, 

από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 

Ανάπτυξης, το αιολικό πάρκο στην περιοχή Kiyikoy, στα 

παράλια της Ανατολικής Θράκης, θα τριπλασιάσει τη 

δυναμικότητα του, προσθέτοντας 72 MW στο 

υφιστάμενο ετήσιο παραγωγικό δυναμικό, ύψους 28 

MW.  

Η επέκταση του αιολικού πάρκου, ιδιοκτησίας του 

γερμανο-τουρκικού κοινοπρακτικού σχήματος Alenka 

Enerji, θα χρηματοδοτηθεί και από την Εμπορική και 

Βιομηχανική Τράπεζα της Κίνας (ICBC).  

Σημειώνεται ότι με χρηματοδότηση της EBRD έχουν 

κατασκευαστεί έργα συνολικού δυναμικού 3 GW, 

αντιστοιχώντας στο 7% των συνολικών εγκατεστημένων 

έργων ΑΠΕ στη γείτονα χώρα. 

 

 Τουρισμός 

Πώληση ελληνικών συμμετοχών ομίλου Dogus 

Ο τουρκικός όμιλος Dogus προχώρησε στην πώληση της 

θυγατρικής εταιρείας του ομίλου D-Marin, η οποία 

διαχειρίζεται μαρίνες ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής 

στην Κροατία, την Ελλάδα, το Μαυροβούνιο, την 

Τουρκία και τα ΗΑΕ. 

Ειδικά για την Ελλάδα, η D-Marin διαχειριζόταν τις 

μαρίνες Φλοίσβου, Ζέας (Αττική). Γουβιών (Κέρκυρα) 

και Λευκάδας.  Όλες οι εν Ελλάδι μαρίνες ιδιοκτησίας 

της D-Marin πέρασαν στα χέρια της CVC Capital 

Partners -εταιρεία συμμετοχών με έδρα τις ΗΠΑ- με 

εξαίρεση τη μαρίνα Φλοίσβου η οποία πλέον ανήκει 

εξολοκλήρου στη Lamda Development. 

Πλέον, η έκθεση του ομίλου Dogus στην Ελλάδα 

περιορίζεται στη συμμετοχή του (33%)στο επενδυτικό 

σχήμα που εξαγόρασε τον Αστέρα της Βουλιαγμένης. 

 

 

 

 

 

 

 

 


