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 φμφωνα με τα ςτοιχεία του τουρκικοφ Ινςτιτοφτου τατιςτικισ (TurkStat), το ζλλειμμα 

του εμπορικοφ ιςοηυγίου τθσ Σουρκίασ μειϊκθκε κατά 15,8 % το μινα Οκτϊβριο, φτάνοντασ τα 

5,02 δις. ευρϊ (6,25 δις.δολ) από 5,96 δις. ευρϊ (7,43 δις.δολ) που ιταν τον Οκτϊβριο του 2013. 

υγκεκριμζνα, οι τουρκικζσ εξαγωγζσ κατζγραψαν αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 7,3 % ςε ςχζςθ με τον 

ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ, φκάνοντασ τα 10,35  δις. ευρϊ (12,93 δις.δολ), ενϊ 

παράλλθλα οι τουρκικζσ ειςαγωγζσ μειϊκθκαν κατά 1,5% ςυγκρινόμενεσ με τον Οκτϊβριο του 

2013,  φτάνοντασ τα 15,4 δις. ευρϊ (19,19 δις.δολ). Σο μεγαλφτερο μζροσ των τουρκικϊν 

ειςαγωγϊν (77%) ιταν βιομθχανικά προϊόντα. Ο λόγοσ εξαγωγϊν-ειςαγωγϊν για το μινα 

Οκτϊβριο ιταν 67,4 % (τον Οκτϊβριο 2013 ιταν 61,9%).  

Ειδικότερα, το εξωτερικό εμπόριο μεταξφ ΕΕ – Σουρκίασ διαμορφϊκθκε ωσ εξισ: Οι 

τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ χϊρεσ – μζλθ ΕΕ αυξικθκαν κατά 8,1% κατά το μινα Οκτϊβριο, 

ανερχόμενεσ ςε 4,58 δις. ευρϊ, ενϊ τον ίδιο μινα του 2013 ιταν 4,25 δις ευρϊ.  Σο 44,2% των 

ςυνολικϊν τουρκικϊν εξαγωγϊν κατευκφνκθκαν προσ κράτθ – μζλθ τθσ ΕΕ κατά τον Οκτϊβριο του 

2014 (ζναντι ποςοςτοφ 43.8% τον Οκτϊβριο του 2013). Οι τουρκικζσ ειςαγωγζσ από ΕΕ τον 

Οκτϊβριο ιταν 5,69 δις.ευρϊ, μειωμζνεσ κατά 4,6 % ςε ςχζςθ με τον Οκτϊβριο 2013 που ιταν 

5,44 δις.ευρϊ. 

 θμαντικότεροι εξαγωγικοί εταίροι τθσ Σουρκίασ εξακολουκοφν και το μινα Οκτϊβριο να 

είναι θ Γερμανία (1,03 δις. ευρϊ/ 1,29 δις.δολ), το Ηνωμζνο Βαςίλειο (0,69 δις. ευρϊ /0,86 

δις.δολάρια), το Ιράκ (0,67 δις. ευρϊ /0,85 δις.δολ. – ςθμειωτζον ότι οι εξαγωγζσ προσ Ιράκ 

παρουςίαςαν μικρι μείωςθ ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο μινα που ιταν 0,91 δις.δολ.) και θ 

Ιταλία (δις. ευρϊ 0,45/0,56 δις.δολ). Κυριότεροι ειςαγωγικοί εταίροι για το μινα Οκτϊβριο ιταν θ 

Κίνα (2,23 δις. ευρϊ /2,79 δις.δολ), θ Γερμανία (1,44 δις. ευρϊ /1,8 δις.δολ), θ Ρωςία (δις. ευρϊ 

1,39 δις. ευρϊ /1,73 δις.δολ) και θ Ιταλία (0,8 δις.δολ).   

                                                                                                       (Πηγή: ΤurkStat) 

 

 

 

 

Αναφορικά με το διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ Σουρκίασ κατά το μινα Οκτϊβριο 2014, 

ςθμειϊνεται ότι οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ που καταγράφθκαν το μινα αυτόν, ζφταςαν τα  301,53 

εκατ.ευρϊ εκατ.ευρϊ παρουςιάηοντασ μείωςθ 5% ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο μινα (317 

εκατ.ευρϊ), ενϊ παράλλθλα κατά τον ίδιο μινα οι τουρκικζσ εξαγωγζσ ςτθν Ελλάδα αυξικθκαν 

επίςθσ ςε 116,5 εκατ.ευρϊ από 104 εκατ.ευρϊ κατά το μινα επτζμβριο, καταγράφοντασ 

μεταβολι +12 % . 

Διμερζσ εξωτερικό εμπόριο Ελλάδασ-Σουρκίασ 
 

Eξωτερικό εμπόριο Σουρκίασ (Οκτώβριοσ 2014) 
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υγκεντρωτικά για το 10μθνο του 2014 ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο του 2013 και 

ςφμφωνα με τθ τ/ςτατιςτικι Τπθρεςία παρατθροφνται α) μία μείωςθ του εμπορικοφ μασ 

πλεονάςματοσ με τθ Σουρκία κατά  -12,2% ( από 1,8 δις.ευρώ ςε 1,58 δις.ευρώ),  β) μία μείωςθ 

των ελλθνικών μασ εξαγωγών κατά -3,8% (από 2,65 δις.ευρώ ςε 2,55 δις.ευρώ) και γ) μία 

αφξθςθ των τουρκικών εξαγωγών προσ τθ χώρα μασ κατά +12% (από 854 εκατ ευρώ ςε 972 

εκατ.ευρώ).   

Και κατά τον Οκτϊβριο τα πετρελαιοειδι κατζλαβαν και πάλι το εμφανϊσ μεγαλφτερο 

μερίδιο των ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ τθν Σουρκία (71%), ανερχόμενα ςε αξία ςτα 214,3 

εκατ.ευρϊ, ενϊ τον προθγοφμενο μινα ιταν 254,5 εκατ.ευρϊ, ςθμειϊνοντασ από μινα ςε μινα 

μείωςθ 16%. Θετικι εξζλιξθ αποτελεί το γεγονόσ ότι θ  ςυνολικι μείωςθ των ελλθνικών 

εξαγωγών (-5%) κατά το μινα Οκτώβριο ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο μινα είναι αρκετά 

μικρότερθ τθσ μείωςθσ των πετρελαιοειδών κατά 16%, ςτοιχείο το οποίο οδθγεί ςτο 

ςυμπζραςμα ότι υπιρξε αφξθςθ άλλων ςθμαντικών εξαγώγιμων προϊόντων μασ προσ τθν 

Σουρκία κατά το μινα αυτό.  

υγκεκριμζνα, οι κυριότερεσ εξαγωγζσ μασ προσ Σουρκία κατά το μινα Οκτϊβριο ιταν: 

πλαςτικά (15,4 εκατ.ευρϊ, ςφνκεςθ 5,1%), βαμβάκι (14,3 εκατ., ςφνκεςθ 4,8%), αλουμίνιο (5,5 

εκατ.ευρϊ, ςφνκεςθ 1,8%), λζβθτεσ και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ (5,2 εκατ.ευρϊ ςφνκεςθ 

1,72%), ςίδθροσ και προϊόντα αυτοφ, κατθγορία ςτθν οποία παρουςιάςτθκε ςθμαντικι άνοδοσ 

(3,2 εκατ.ευρϊ από 0,7 εκατ.ευρϊ τον προθγοφμενο μινα, ςφνκεςθ 1%, χαλκόσ και προϊόντα 

αυτοφ (2,9 εκατ.ευρϊ, ςφνκεςθ 0,9%) και λιπάςματα (3,4 εκατ.ευρϊ, ςφνκεςθ 1.1%) 

 

(Πηγή: ΤurkStat) 

 

 

 

 Περαιτζρω αφξθςθ του πλθκωριςμοφ παρατθρικθκε κατά το μινα Νοζμβριο 2014 ςτθν 

Σουρκία, αγγίηοντασ για το μινα αυτό το 9,15% ςε ετιςια βάςθ, ενϊ το καταγεγραμμζνο ποςοςτό 

πλθκωριςμοφ κατά τον αμζςωσ προθγοφμενο μινα ιταν 8,96%. Ο κυβερνθτικόσ ςτόχοσ παραμζνει 

το 5%, ενϊ οι εκτιμιςεισ τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ τθσ Σουρκίασ τον τοποκετοφν ςτο 8,9% για το 

τζλοσ του ζτουσ. 

Αφξθςθ πλθκωριςμοφ 
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Πηγή: TurkStat (CPI: Consumer prices index) 

   

(Πθγι: Turkstat)  

 

 

  Ζλλειμμα ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν 2,2 δις.δολάρια τον επτζμβριο τ.ζ ςε 

μθνιαία βάςθ κατζγραψε θ Σουρκικι τατιςτικι Τπθρεςία. Σο ςυνολικό ζλλειμμα ιςοηυγίου 

τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν κατά τθν περίοδο Ιανουαρίου-επτεμβρίου 2014 ιταν 30,8 δις.δολ, 

μειωμζνο κατά 18,3 δις.δολ. ςε ςχζςθ με τθν ίδια περίοδο του 2013. Αναλυόμενο ειδικότερα ςτα 

επιμζρουσ ιςοηφγια, το ζλλειμμα εμπορικοφ ιςοηυγίου τθσ Σουρκίασ το εννεάμθνο 2014 μειϊκθκε 

κατά 15,4 δις.δολ, αγγίηοντασ τα 45,2 δις.δολ, το ιςοηφγιο υπθρεςιϊν αυξικθκε, αγγίηοντασ τα 

20,1 δις.δολ, ενϊ το ζλλειμμα ιςοηυγίου ειςοδθμάτων ζφταςε τα 6,6 δις.δολ, μειοφμενο κατά 0,8 

δις.δολ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά. 

   Οι κυβερνθτικζσ επιδόςεισ ςτον προχπολογιςμό ιταν ελαφρά καλφτερεσ κατά το μινα 

Οκτϊβριο 2014 ςε ςχζςθ με τον αντίςτοιχο μινα του 2013, με τισ δθμόςιεσ δαπάνεσ να ζχουν 

μειωκεί κατά 12% και τα ζςοδα να ζχουν αυξθκεί κατά 14%. Σο ζλλειμμα προχπολογιςμοφ 

μειϊκθκε ςε 3 δις.τ.λίρεσ τον Οκτϊβριο ςε μθνιαία βάςθ από 3,2 δις.τ.λίρεσ που ιταν το 

επτζμβριο. 

 (Πθγζσ:Κεντρικι Σράπεηα Σουρκίασ, EU Weekly Economic Report on Turkey, Finansbank ) 

 

 

Ιςοηφγιο τρεχουςών ςυναλλαγών- Δθμόςιεσ δαπάνεσ/Δθμόςια εςοδα 
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Μείωςθ κατά 2,4% του δείκτθ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν παρατθρικθκε το μινα 

Νοζμβριο ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο μινα, διαμορφϊνοντασ τθ ςχετικι τιμι ςε 68,7 μονάδεσ 

(από70.3  το μινα Οκτϊβριο). 

(Πθγι:Turkstat) 

 

(Πθγι:Turkstat) 

 

Η τουρκικι λίρα παρουςίαςε ελαφρά ενίςχυςθ κατά 1,5% ζναντι του ευρϊ ςε διάςτθμα 

ενόσ μθνόσ (από 31 Οκτωβρίου τ.ζ ωσ 30 Νοεμβρίου τ.ζ), διαμορφϊνοντασ τθν ιςοτιμία ςτο 2,7535 

και αντίςτοιχα ενίςχυςθ κατά 0,5% ζναντι του δολαρίου, με το οποίο θ ιςοτιμία ζφταςε 2,2102 τθν 

τελευταία θμζρα του Νοεμβρίου. 

(Πθγι: Turkstat, ΣUSIAD, EU Delegation in Turkey) 

 

 

 

 

Μείωςθ του δείκτθ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτών 

Πορεία ιςοτιμίασ τουρκικισ λίρασ 



 

 

 
ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ                                                                                                                   
ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
Ενημερωτικό Δελτίο Νοεμβρίου 2014 
 

6 

 

 

 

Αφξθςθ του αρικμοφ των καταςκευαςτικϊν αδειϊν ςτθν Σουρκία κατά 25,6% 

καταγράφθκε τουσ πρϊτουσ εννζα μινεσ του 2014 ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα του 

προθγοφμενου ζτουσ, με τισ υπό καταςκευι μονάδεσ να αυξάνονται κατά 33,3% και τα ζςοδα από 

τισ καταςκευζσ να αυξάνονται αντίςτοιχα κατά 54,4%.  

 

Η μεγαλφτερθ καταςκευαςτικι δραςτθριότθτα παρατθρικθκε ςτθν περιοχι τθσ 

Κων/πολθσ (17,1%), ακολοφκθςε θ Άγκυρα (10,9%) και θ Προφςα (4,1%). 

Η ςυνολικι ζκταςθ των υπό καταςκευθ κτιρίων αυξικθκε κατά 17,1% το 9μθνο 2014 ςε 

ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. 

Αντίςτοιχα, τον Οκτϊβριο του 2014 παρατθρικθκε αφξθςθ των πωλιςεων κατοικιϊν κατά 

25,3% ςε ςχζςθ με τον Οκτϊβριο του 2013, με το ςυνολικό αρικμό πωλθκειςϊν κατοικιϊν να 

ανζρχεται ςε 95.645. Οι περιςςότερεσ κατοικίεσ πωλικθκαν ςτθν Κων/πολθ (17.240). Ακολουκοφν 

θ Άγκυρα (10.549) και θ μφρνθ (5.772). 

 

 (Πηγή: Turkstat)  

Αφξθςθ των οικοδομικών αδειών κατά το διάςτθμα Ιανουαρίου-επτεμβρίου 2014 
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Η βιομθχανικι παραγωγι παρουςίαςε αφξθςθ μεταξφ Αυγοφςτου και επτεμβρίου2014 

τθσ τάξεωσ του 1,7% (ςφγκριςθ ςε μθνιαία βάςθ), ενϊ ςε ετιςια βάςθ (επτζμβριοσ 2013- 

επτεμβριοσ 2014) ο ςχετικόσ δείκτθσ παρουςιαςε αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 2,2%. 

 

 

 (Πθγι: Turkstat)  

 

 

 

 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Σουρκικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ,  τθν περίοδο Ιανουαρίου-

επτεμβρίου 2014, παρατθρικθκε μείωςθ των τουρκικϊν εξαγωγϊν προσ τθ Ρωςία κατά 11,8% 

(από 5,16 εκατ.δολ το 2013 ςε 4,5 εκατ.δολ in 2014). Σο μεγαλφτερο πλιγμα υπζςτθςαν οι 

εξαγωγζσ εξαρτθμάτων αυτοκινιτων, οι οποίεσ υποχϊρθςαν κατά 30,4% ςε ςχζςθ με τθν 

προθγοφμενθ χρονιά, ενϊ μειωμζνεσ ιταν και οι εξαγωγζσ υφαςμάτων και δερμάτων κατά 21,4%. 

O επικεφαλισ του αρμόδιου τμιματοσ για τθ Μεςόγειο τθσ Ζνωςθσ Εξαγωγζων Φροφτων και 

Λαχανικϊν κ. Ali Kavak ςθμείωςε πωσ οι εξαγωγζσ φροφτων και λαχανικϊν προσ τθ Ρωςία τον 

Αφγουςτο και το επτζμβριο του τρζχοντοσ ζτουσ ιταν πολφ μικρότερεσ από τισ αναμενόμενεσ και 

ότι οι Σοφρκοι εξαγωγείσ επλιγθςαν και από τθ μεγάλθ υποτίμθςθ του ρωςικοφ νομίςματοσ τοσυ 

τελευταίουσ μθνεσ. 

  

 (Πθγζσ: Σurkstat, Today’s Zaman, Dunya, EU Delegation to Turkey Weekly Bulletin) 

Μείωςθ των τουρκικών εξαγωγών ςτθ Ρωςία κατά το 9μθνο 2014 

Δείκτθσ βιομθχανικισ παραγωγισ 
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1. Η τουρκικι κρατικι εταιρία ΣΕΙΑS προςκάλεςε τθν κοινοπραξία Prysmian (τουρκικι Turk 

Prysmian με τθν ιταλικι Prysmian Powerlink) να υπογράψουν ςυμφωνία φψουσ 63,3 

εκατ.ευρϊ για τθν καταςκευι υποκαλάςςιασ γραμμισ καλωδίων ζκταςθσ 4,5 χμ ςτα 

Δαρδανζλλια για τθν ενεργειακι ζνωςθ των δφο πλευρϊν των Δαρδανελλίων που (πόλεισ 

Lapseki και Sutluce). Σο χρονοδιάγραμμα προβλζπει τθν εκτζλεςθ του ζργου εντόσ 750 

θμερϊν από τθν υπογραφι του ςυμβολαίου. 

2. φμφωνα με ανακοίνωςι τθσ, θ γερμανικι εταιρία καταςκευισ θλιακϊν κυττάρων Aleo 

Solar κα προμθκεφςει τθν τουρκικι αγορά με θλιακά κφτταρα δυναμικότθτασ 5,8 ΜW για 

τθν καταςκευι τεςςάρων θλιακϊν ςτακμϊν ςτθν Σουρκία. 

3. Η κυγατρικι εταιρεία τθσ Zorlu Enerji, Zorlu Ruzgar Elektrik Uretim, θ οποία 

δραςτθριοποιείται ςτον κλάδο τθσ αιολικισ ενζργειασ, εξαςφάλιςε 81,3 εκ ευρϊ για τθ 

χρθματοδότθςθ δυο νζων αιολικϊν πάρκων ςτθν επαρχία Osmaniye ςυνολικισ 

δυναμικότθτασ 80,3 MW από τθν Σράπεηα Βιομθχανικισ Ανάπτυξθσ Σουρκίασ (TSKB) και τθ 

γερμανικι Bayerische Landesbank. 

4. Η Σουρκία υπζγραψε νζα διμερι ςυμφωνία με τθν Αλγερία για το φυςικό αζριο. φμφωνα 

με κυβερνθτικι ανακοίνωςθ, ςτο πλαίςιο τθσ δεκαετοφσ υμφωνίασ, θ Σουρκία κα 

ειςαγάγει 4,4 διςεκ. κυβικά μζτρα υγροποιθμζνου φυςικοφ αερίου από τθν εν λόγω 

αφρικανικι χϊρα, θ οποία αποτελεί  τον τζταρτο ςθμαντικότερο εξαγωγζα φυςικοφ 

αερίου ςτθν Σουρκία.  

5. Η ιταλικι εταιρία Salini Impregilo Group, ςε ςυνεργαςία με τθν τουρκικι NTF ανζλαβε τθν 

καταςκευι ενόσ υδροθλεκτρικοφ ςτακμοφ ςτον ποταμό Botan ςτθν επαρχία Siirt τθσ 

νοτιοανατολικισ Σουρκίασ, δυναμικότθτασ 500 MW. 

6. Η αμερικανικι εταιρία Westinghouse Electric Company, θ κινεηικι SNPTC και θ τουρκικι 

EUAS ςυμφϊνθςαν να ξεκινιςουν αποκλειςτικζσ ςυνομιλίεσ για διερεφνθςθ ενδεχομζνου 

ςυνεργαςίασ για τθν καταςκευι πυρθνικοφ ςτακμοφ ςτθν Σουρκία, ςφμφωνα με 

ανακοίνωςθ τθσ Westinghouse. 

7. Η τουρκικι εταιρία OMV Petrol Ofisi, μονάδα τθσ αυςτριακισ OMV ςτθν Σουρκία, 

ανακοίνωςε πτϊςθ των κερδϊν τθσ κατά 25% το εννεάμθνο Ιανουαρίου-επτεμβρίου 

2014. 

(Πθγι: ΙΕΝΕ, SEEnews, Anadolu Agency) 

 

 

Εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ ςτθν Σουρκία 
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 φμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα του τουρκικοφ Ινςτιτοφτου τατιςτικισ 89,9% των 

τουρκικϊν επιχειριςεων που απαςχολοφν άνω των δζκα ατόμων κάνουν εκτεταμζνθ χριςθ νζων 

Διαδικτφου. ε αντίςτοιχθ ζρευνα του 2013 το ποςοςτό ιταν 90,8%. Ποςοςτό 94,4% εξ αυτϊν 

χρθςιμοποιοφν θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, 27,7% μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ και 79,3% 

χρθςιμοποιοφν το Διαδίκτυο για επικοινωνία με δθμόςιουσ φορείσ. το 56,6% υπολογίηονται οι 

εταιρίεσ που διακζτουν δικι τουσ ιςτοςελίδα. 

 

(Πθγι:Σurkstat) 

 

 

 

 

 

 

 φμφωνα με τθν εφθμερίδα Dünya, θ κυβζρνθςθ προςφζρει φορολογικζσ εκπτϊςεισ από 

75% ζωσ 100% ςε αγγζλουσ –επενδυτζσ (angel investors), επιχειρθματίεσ των οποίων το ετιςιο 

ειςόδθμα ξεπερνά τισ 260.000ΣΛ. Σο εν λόγω κίνθτρο κεωρείται το μεγαλφτερο που προςφζρεται 

ςε επενδυτζσ ςτθν Ευρϊπθ (ςτθν Αγγλία θ αντίςτοιχθ απαλλαγι είναι τθσ τάξεωσ του 30%) 

 

(Πθγι: Dünya) 

 

Φοροαπαλλακτικά κίνθτρα για αγγζλουσ-επενδυτζσ 

Ζρευνα για τθ χριςθ νζων τεχνολογιών από τουρκικζσ επιχειριςεισ 
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φμφωνα με πρόςφατθ ζρευνα του υνδζςμου Βιομθχάνων και Επιχειρθματιϊν Σουρκίασ 

(ΣUSIAD) ςε δείγμα 801 τουρκικϊν επιχειριςεων, 37% των ερωτθκζντων απάντθςαν ότι ζχουν 

ζρκει αντιμζτωποι με περιςτατικά διαφκοράσ ςτον τομζα δραςτθριότθτάσ τουσ. Η μεγαλφτερθ 

καταγραφι περιςτατικϊν διαφκοράσ ςθμειϊκθκε ςτον τομζα των καταςκευϊν. Σο 60% των 

ερωτθκζντων απάντθςε ότι δεν ζχει αναφζρει ποτζ αυτά τα περιςτατικά, οφτε και πρόκειται να το 

κάνει ςε ανάλογεσ περιπτϊςεισ, είτε επειδι δεν υπάρχει, κατά διλωςι τουσ, μθχανιςμόσ 

καταγραφισ αναφοράσ είτε επιδι πιςτεφει ότι δεν κα αλλάξει τίποτα. Σζλοσ, 46% των 

εκπροςϊπων των εταιριϊν που πιραν μζροσ ςτθν ζρευνα ςθμείωςαν ότι αναμζνουν θ διαφκορά 

να δατθρθκεί ςε υψθλά επίπεδα τα επόμενα χρόνια ι ακόμα και να αυξθκεί. 

(Πθγι:TUSIAD) 

 

 

 

 

Ο Σοφρκοσ Πρωκυπουργόσ. Αχμζτ Νταβοφτογλου, εξιγγειλε ςτισ 6 Νοεμβρίου τ.ζ. 

Οικονομικό Πρόγραμμα Μεταρρυκμίςεων 9 ςθμείων, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ ανάπτυξθσ και τθ 

μείωςθ τθσ ανεργίασ, τα οποία ςυνοψίηονται ωσ εξισ: απεξάρτθςθ από τισ ειςαγωγζσ μζςω 

ενίςχυςθσ τοπικισ παραγωγισ, ευρφτερθ χριςθ τθσ πλθροφορικισ και των νζων τεχνολογιϊν ςτθν 

εγχϊρια βιομθχανία, διευκόλυνςθ προςβαςιμότθτασ τοπικϊν εταιριϊν ςε δθμόςιουσ 

οργανιςμοφσ, μείωςθ ειςαγωγϊν ενζργειασ και αφξθςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ ςτο 35% ωσ το 

2018, ενίςχυςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του βιομθχανικοφ τομζα, ενίςχυςθ αγροτικοφ τομζα 

μζςω αποδοτικότερου ςυςτιματοσ άρδευςθσ, ανάπτυξθ εγχϊριασ φαρμακευτικισ βιομθχανίασ, 

ενίςχυςθ ιατρικοφ τουριςμοφ, ανάπτυξθ δομϊν μεταφοράσ και αποκικευςθσ προϊόντων. 

 (Πθγι: Today’s Zaman, Hurriyet Daily News) 

 

Σθν ανάγκθ για περιςςότερεσ διαρκρωτικζσ αλλαγζσ ςτθν τουρκικι οικονομία επεςιμανε 

πρόςφατθ Ζκκεςθ του Διεκνοφσ Νομιςματικοφ Σαμείου για τθν Σουρκία. φμφωνα με τθν εν 

κζματι Ζκκεςθ, θ Σουρκία ζχει καταγράψει ρυκμοφσ ανάπτυξθσ 6% κατά μζςο όρο τα τελευταία 

πζντε ζτθ και ζχει ςθμειϊςει ςθμαντικι πρόοδο ςτον τομζα τθσ απαςχόλθςθσ. Ωςτόςο οι ταχείσ 

αυτοί ρυκμοί ανάπτυξθσ, όχι μόνον δεν μεταφράςτθκαν ςε ενδυνάμωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ 

τθσ, αφξθςθ των αποκεμάτων τθσ και μείωςθ του ελλείμματοσ τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν τθσ, αλλά 

αντίκετα, οδιγθςαν ςε υψθλά επίπεδα πλθκωριςμοφ, αφξθςθ του εξωτερικοφ χρζουσ και του 

ελλείμματοσ του εμπορικοφ τθσ ιςοηυγίου, ςτοιχεία που τθν κατζςτθςαν ευάλωτθ ςε εξωτερικοφσ 

κραδαςμοφσ, κακϊσ θ ανάπτυξθ αυτι δεν ςυνοδεφτθκε από μεταρρυκμίςεισ ςτοχεφουςεσ ςτθ 

βελτίωςθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ ςτθ χϊρα και τθν αφξθςθ επενδυτικϊν ειςροϊν ςε 

αυτι.  

Μελζτθ τθσ TUSIAD για τθ διαφκορά ςτον ιδιωτικό τομζα 

Ανακοίνωςθ νζου πακζτου μεταρρυκμίςεων 

Ζκκεςθ ΔΝΣ για τθν Σουρκία 
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         υγκεκριμζνα, ςτθν Ζκκεςθ τονίηεται ότι θ επιςφάλεια επενδυτικοφ περιβάλλοντοσ, θ οποία 

αποτελεί απόρροια αςτακοφσ νομιςματικισ πολιτικισ, αδυναμίασ εκτόνωςθσ των πλθκωριςτικϊν 

πιζςεων, χαμθλϊν ιςοτιμιϊν ςε βάροσ του τουρκικοφ νομίςματοσ και επιδείνωςθ τθσ κατάςταςθσ 

ςτθν ευρφτερθ γειτονία τθσ Σουρκίασ, ςυνιςτά μεγάλθ απειλι για τθν τουρκικι οικονομία, κακϊσ 

αφ’ενόσ οδθγεί ςε απϊλεια επενδυτικϊν ροϊν, αφ’ετζρου δεν επιτρζπει τον ζλεγχο των 

ςυναλλαγματικϊν αποκεμάτων τθσ. Περαιτζρω ςθμειϊκθκε πωσ θ δθμοςιονομικι πολιτικι κα 

πρζπει να διαδραματίςει πιο κακοριςτικό ρόλο ςτθν υιοκζτθςθ ςτακερϊν μζτρων καταπολζμθςθσ 

του πλθκωριςμοφ, με ζμφαςθ ςτθ διαμόρφωςθ ελκυςτικότερου επενδυτικοφ περιβάλλοντοσ, ςτθν 

ενίςχυςθ των ιδιωτικϊν αποκεμάτων - χωρίσ παράλλθλα να αποκαρρφνονται οι δαπάνεσ ςε τομείσ 

προτεραιότθτασ – κακϊσ επίςθσ και ςτθ διατιρθςθ και προςταςία του ιδθ επενδεδυμζνου ςτθν 

Σουρκία κεφαλαίου, αποςείοντασ το βάροσ από νομιςματικισ φφςεων μζτρα, τα οποία δεν 

φαίνεται να ζχουν αποδϊςει ςθμαντικά ωσ τϊρα. 

(Πθγι: Today’s Zaman, Hurriyet Daily News) 

 

 

1. Η ιςπανικι ΒΒVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) αγόραςε μερίδιο μετοχϊν φψουσ 2 

δις.ευρϊ ςτθν Garantibank, ανεβάηοντασ τθ ςυνολικι ςυμμετοχι τθσ από 25,01% ςε 

39,9%, αφινοντασ τθν Dogus ςτο 10%. Η κυριότερθ διοικθτικι αλλαγι  που προκφπτει 

μετά από αυτιν τθν εξζλιξθ ςυνίςταται ςτθ ςυγκρότθςθ νζου δεκαμελοφσ διοικθτικοφ 

ςυμβουλίου, επτά μζλθ του οποίου κα ορίηονται από τθν ΒΒVA και δφο από τθν Dogus. 

θμειϊνεται ότι θ Garanti είναι θ δεφτερθ μεγαλφτερθ ιδιωτικι τράπεηα ςτθν Σουρκία, με 

κατακζςεισ φψουσ 87 δις.δολαρίων και 1000 υποκαταςτιματα. 

2. Η εταιρία Tofas (κοινοπραξία μεταξφ τθσ ιταλικισ Fiat και τθσ τουρκικισ Koc) ανακοίνωςε 

ότι θ Fiat κα προβεί τουσ επόμενουσ μινεσ ςε επζνδυςθ φψουσ 1,6 δις.δολ., προκειμζνου 

να διευκολφνει τθν καταςκευι ζξι ακόμθ μοντζλων αυτοκινιτων ςτο εργοςτάςιό τθσ ςτθν 

Προφςα, ςυμπεριλαμβανομζνου του νζου Doblo και του Sedan. 

 (Πθγι: Hurriyet Daily News) 

 

 

                  Ο τουρκικόσ Όμιλοσ Yildiz  ανακοίνωςε τθν απόκτθςθ τθσ βρετανικισ εταιρίασ United 

Biscuits ζναντι 3 δις.δολ. φμφωνα με δθλϊςεισ του Προζδρου του Ομίλου Murat Ülker, θ κίνθςθ 

αυτι εντάςςεται ςτθ γενικότερθ ςτρατθγικι τθσ εταιρίασ για διεκνι επζκταςθ τθσ δράςθσ τθσ και 

εξζλιξι τθσ ςε παγκόςμιο παίκτθ ςτθ διεκνι αρρζνα τθσ ςοκολατοβιομθχανίασ. Τπενκυμίηεται ότι 

τθν τελευταία εξαετία ο όμιλοσ Yildiz (με το πιο γνωςτό brand name Ülker) ζχει εξαγοράςει τθν 

Godiva και τθν αμερικανικι DeMet. 

Ξζνεσ επενδφςεισ ςτθν Σουρκία 

Σουρκικζσ επενδφςεισ 
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(Πθγι: Today’s Zaman, Hurriyet Daily News) 

 

  

1. Πραγματοποιικθκε ςτισ 26 Νοεμβρίου τ.ζ Επιχειρθματικό Φόρουμ Σουρκίασ-Ιαπωνίασ 

ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, με αφορμι τθ ςυμπλιρωςθ 90 χρόνων τουρκο-ιαπωνικϊν ςχζςεων. το 

Φόρουμ παρζςτθςαν ο Ιάπωνασ Πρωκυπουργόσ Shinzo Abe και ο Σοφρκοσ Αναπλθρωτισ 

Πρωκυπουργόσ Ali Babacan. 

2. τισ 20 Νοεμβρίου ζλαβε χϊρα ςτθν πρωτεφουςα τθσ Ιςθμερινισ Γουινζασ, Μαλάμπο, θ 

δεφτερθ φνοδοσ υνεργαςίασ Σουρκίασ-Αφρικισ, ςτθν οποία παρζςτθ και ο Σοφρκοσ Πρόεδροσ 

Σαγίπ Ερντογάν. 

3. το περικϊριο του υνεδρίου Atlantic Council Energy & Economic, θ Σουρκία και οι ΗΠΑ 

υπζγραψαν μνθμόνιο ςυνεργαςίασ ςτον τομζα τθσ αιολικισ ενζργειασ. Σα δυο κράτθ ζκεςαν ωσ 

ςτόχο τθν καταςκευι ανεμογεννθτριϊν ςυνολικισ δυναμικότθτασ 3.000MW ςτθν Σουρκία και τθν 

ανάπτυξθ επενδυτικϊν ςχεδίων φψουσ 500 εκ δολ. 

 

 

 (Πθγι: Hurriyet Daily News) 

Επιχειρθματικζσ εκδθλώςεισ – Τπογραφι Διμερών Μνθμονίων Κατανόθςθσ 


