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Θέμα: Συμφωνία για την κατασκευή αμιγώς τουρκικού αυτοκινήτου 
 
Ο Πρόεδρος Erdogan, σε ειδική εκδήλωση στο Προεδρικό Μέγαρο στις 2 τρέχοντος, ανακοίνωσε ότι το εν 

θέματι εγχείρημα θα αναλάβει  πεντάδα εγχώριων επενδυτών, αποτελούμενη από τις VESTEL, Anadolu Group,  

BMC, Turkcell και Kiraça Holding. 

Η όλη προσπάθεια, η οποία πρόκειται για μια πρόσθετη απόδειξη του κυρίαρχου ρόλου του τουρκικού 

κράτους στην εγχώρια οικονομία, είχε ως αφετηρία τον παρελθόντα Μάιο, όταν στο πλαίσιο γενικής 

συνελεύσεως της Ένωσης Επιμελητηρίων της Τουρκίας (ΤΟΒΒ), ο Πρόεδρος της χώρας ζήτησε από την Ένωση 

να αναλάβει την πρωτοβουλία εξεύρεσης και οργάνωσης ομάδας επενδυτών οι οποίοι θα αναλάμβαναν την 

πρωτοβουλία σχεδιασμού και κατασκευής του πρώτου καθ’ολοκληρίαν εγχωρίως παραγόμενου αυτοκινήτου. 

Στόχος είναι το εν λόγω αυτοκίνητο να τεθεί προς διάθεση στους καταναλωτές το 2021. 

Σημειώνεται η διαχρονικά ισχυρή οικονομική συμβολή της εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας, με τις εξαγωγές 

του κλάδου να ενισχύονται κατά 21,6% στο εννεάμηνο του τρέχοντος έτους, φθάνοντας τα 20,77 δις δολάρια 

ΗΠΑ. Με σημαντική παρουσία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας στην χώρα, καθώς οι FIAT (TOFAS), 

Renault, Mercedes-Benz, Ford διαθέτουν παραγωγικές μονάδες με πολυετή λειτουργία, είναι φυσικό το 77% 

των σχετικών εξαγωγών να κατευθύνονται στην ευρωπαϊκή αγορά. Μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών, η 

Γερμανία κατέχει την πρώτη θέση (3,23 δις δολ.), ακολουθούμενη από την Ιταλία (2,31δις δολ.) και την Γαλλία 

(2,11 δις δολ.) 

Σε ότι αφορά τους επιχειρηματικούς ομίλους που συνιστούν την ομάδα των επενδυτών: 

 Η BMC αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων στη γείτονα, 

η οποία εξειδικεύεται στην κατασκευή λεωφορείων, φορτηγών και στρατιωτικών οχημάτων. Από το  

2014, έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα όπου είχε περιέλθει υπό κρατική διοίκηση λόγω χρεών, η 

BMC εξαγοράστηκε από τον όμιλο επιχειρήσεων ES Mali Yatirim, συμφερόντων του επιχειρηματία 

Ethem Sancak, ιδιοκτήτη του ομίλου Μέσων Ενημέρωσης Star group και μέλους του κεντρικού 

πολιτικού συμβουλίου του AKP. 

 

 Η VESTEL είναι ο μεγαλύτερος κατασκευαστής ηλεκτρονικών και λευκών συσκευών της Τουρκίας,  με 

σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα, ενώ αποτελεί μέλος του επιχειρηματικού κολοσσού Zorlu 

Holding,   

 

 Η Anadolu Group  συναπαρτίζει  έναν πολυσχιδή όμιλο εταιρειών με δραστηριότητα στην εμφιάλωση 

(Anadolu Efes, Coca Cola Içecek), τις αλυσίδες τροφίμων (Migros, Macrocenter) και την 

αυτοκινητοβιομηχανία (Anadolu Isuzu,  Anadolu Motor). Παράλληλα, διαθέτει 6 εισηγμένες εταιρείες 

στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης ενώ αναπτύσσει εξαγωγική δραστηριότητα σε 19 χώρες. 

 

 Ο τηλεπικοινωνιακός γίγαντας Turkcell αποτελεί τον τέταρτο εταίρο στο όλο εγχείρημα, έχοντας 

αναλάβει το  τεχνολογικό σκέλος με την ανάπτυξη των απαραίτητων εφαρμογών. 

 

 



 Η τελευταία συμμετέχουσα επιχείρηση είναι η Kiraça Holding, ένας όμιλο επιχειρήσεων που 

εξειδικεύεται στην παραγωγή οχημάτων και ανταλλακτικών οχημάτων, στενά συνδεδεμένη με τον 

όμιλο Koç.  

Υπενθυμίζεται πως προσπάθεια δημιουργίας αμιγώς εγχώριας αυτοκινητοβιομηχανίας είχε γίνει και στο 

παρελθόν, δύο φορές μάλιστα. Η πρώτη απόπειρα, βραχύβιας διάρκειας καθώς έληξε άδοξα το 1961, 

αφορούσε την κατασκευή του μικρού οικογενειακού μοντέλου Devrim (1957-1961) ενώ η δεύτερη προσπάθεια 

είχε ως αφετηρία το 1962, με σχεδόν τριακονταετή διάρκεια, ως το 1991. Η προσπάθεια αυτή αφορούσε την 

δημιουργία της Anadol Cars, θυγατρικής του ομίλου Koç και στενά συνδεδεμένης με την αυτοκινητοβιομηχανία 

Ford, από την οποία προμηθευόταν κινητήρες και μηχανικά μέρη. Άλλωστε το εργοστάσιο της Anadol στην 

Κωνσταντινούπολη εξελίχθηκε, μετά το κλείσιμο της ομώνυμης εταιρείας, στην πρώτη παραγωγική μονάδα της 

Ford στην Τουρκία. 

Κλείνοντας, με δεδομένη την βούληση της πολιτικής ηγεσίας το εν λόγω όχημα να είναι ηλεκτρικό, στην όλη 

προσπάθεια φαίνεται να επιστρατεύεται και ο πρωτοπόρος ιδρυτής της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla, Elon 

Musk, ο οποίος για αυτό τον σκοπό συναντήθηκε, χθες, στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Πρόεδρο Ερντογάν. 

 


