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Οικονομικές ειδήσεις στην Τουρκία 

 

 Πώληση φ/α από τη Gazprom στην Τουρκία  

Η Gazprom αύξησε την παροχή φ/α στην Τουρκία μεταξύ 1
ης

 Ιαν. τ.έ. και 15
ης

 Δεκ. τ.έ., όπως αναφέρθηκε από το 

ρωσικό ειδησεογραφικό πρακτορείο TASS και δημοσιεύτηκε στον τουρκικό τύπο. Η εταιρεία φέρεται να έχει 

ανακοινώσει ότι έστειλε περί τα 27,6 κυβικά μέτρα φ/α στην Τουρκία εντός του έτους, ξεπερνώντας το ποσό του 2014, 

που ήταν 27,3 κυβικά μέτρα φ/α. Σύμφωνα με την εταιρεία, έχουν αυξηθεί οι παροχές φ/α προς όλες τις χώρες τις οποίες 

διασχίζει ο Turk Stream.  

 

Πρώτο εργοστάσιο φωτοβολταϊκών στη βιομηχανική ζώνη Άγκυρας 

Στη βιομηχανική ζώνη της Άγκυρας πρόκειται να λειτουργήσει το πρώτο μεγάλο έργο Ανανέωσιμων Πηγών 

Ενέργειας, ήτοι τοεργοστάσιο φωτοβολταϊκών και θα παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ενέργειας της χώρας. 

Πρόκειται για ένα έργο που προορίζεται να καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες 600.000 και άνω νοικοκυριών. Σύμφωνα, 

δε, με τους σχετικούς κανονισμούς, η ηλιακή ενέργεια θα παράγεται τοπικά, προκειμένου να καταπολεμηθεί και η 

ανεργία σε τοπικό επίπεδο, καθώς έχει αποφασιστεί το 80% των απασχολούμενων μηχανικών να προέρχονται από τις 

περιοχές των εγκαταστάσεων. Κατά την εναρκτήρια τελετή ανακοίνωσης του έργου στην Άγκυρα στις 21 Δεκεμβρίου 

τ.έ., αναφέρθηκε από εκπροσώπους της εταιρείας που έχουν αναλάβει το έργο (PV Cell) ότι έχουν ήδη προσελκυσθεί περί 

τα 500 εκατ.αμερ.δολλ. από ιδιωτικές συνεισφορές. Βασικός στόχος του έργου είναι να μειώσει την ενεργειακή εξάρτηση 

της Τουρκίας, όπως δήλωσε σχετικά ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, κ. Berat Albayrak.  

 

Κρατικός προϋπολογισμός 2018 

Η τουρκική βουλή ενέκρινε τον κρατικό προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Ο νέος προϋπολογισμός 

περιλαμβάνει αυξημένες αμυντικές δαπάνες. Εγκρίθηκε στις 23 Δεκεμβρίου τ.έ. μετά από 12 ημέρες συζητήσεων και 

εισάγει, επιπλέον, αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, όπως π.χ. αύξηση για τους φόρους εταιρειών κατασκευής 

μηχανοκίνητων οχημάτων. Στους κύριους στόχους του νέου προϋπολογισμού είναι και η αύξηση των φορολογικών 

εσόδων, οι δημόσιες επενδύσεις, κυρίως στον τομέα της υγείας και των μεταφορών, καθώς και της αγροτικής παραγωγής.  

 

 


