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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 

 Χάραξη Νέας Εθνικής Αγροτικής Πολιτικής  
Ως τρόπος προώθησης της ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας και μείωσης των εισαγωγών 

τροφίμων, η Άγκυρα εγκαινίασε ένα νέο Εθνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Πολιτικής. Το αγροτικό 
σχέδιο θα  διέπεται από 6 χαρακτηριστικά :  

 Προώθηση της παραγωγής 19 ειδών προϊόντων σε συγκεκριμένα λεκανοπέδια της 
χώρας, όπου μπορούν να παραχθούν φθηνότερα και αποτελεσματικότερα.  

 23% έκπτωση στα λιπάσματα που αυξάνουν το κόστος της  καλλιέργειας και 50% 
επιδότηση καυσίμων. 

 Οι διαδικασίες της άρδευσης και της συγκομιδής θα περάσουν στον έλεγχο  του 
Υπουργείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας και δεν θα υπάγονται σε δύο διαφορετικά 
Υπουργεία όπως σήμερα. 

 Ορισμός κτηνοτροφικών περιοχών αποκλειστικά για εκτροφή παραγωγικών ζώων (52% 
των συνολικών βοσκοτόπων) όπου θα ενοικιάζονται σε νέους κτηνοτρόφους με 
χαμηλότερα ενοίκια. 

 Αποτελεσματική λειτουργία Τράπεζας Σπόρων με στόχο την ρύθμιση της αγοράς και 
την αποφυγή διακυμάνσεων. 

 Επιδότηση δύο δόσεων εντός του χρόνου, η πρώτη κατά την περίοδο της σποράς και η 
δεύτερη κατά την περίοδο συγκομιδής. 

 
 Στα 12,1 δις τουρκικές λίρες το Έλλειμμα της Τουρκίας από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο 

Ελλειμματικός ο προϋπολογισμός της Άγκυρας για τον μήνα Οκτώβριο, κατά 104 
εκατομμύρια τουρκικές λίρες (32 εκ $) και συνολικά 12,1 δις λίρες (3,7 δις $) από την αρχή του 
έτους. Τα κρατικά έσοδα ανήλθαν σε 43,4 δις τουρκικές λίρες, μια μείωση της τάξης του 11% 
συγκριτικά με το 2015, ενώ οι δημόσιες δαπάνες ήταν κατά 43,5 δις τ.λ. αυξημένες (+18,9%). 
Να σημειωθεί ότι οι κυβερνητικές δαπάνες για υγεία, συντάξεις και πρόνοια αυξήθηκαν κατά 
38%. Οι δαπάνες ανθρώπινου δυναμικού επίσης αυξήθηκαν κατά 19,1% ενώ οι δαπάνες για 
αποπληρωμή τόκων μειώθηκαν κατά  5,9%.  

 

 

 
 
 



ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

 Αυξημένη κατά 11,3% η Ανεργία τον Αύγουστο  
Αυξημένη κατά 1,2% συγκριτικά με τον ίδιο μήνα πέρυσι παρουσιάστηκε η ανεργία 

στην Τουρκία τον Αύγουστο σύμφωνα με το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο. Ο αριθμός των 
ανέργων ηλικίας 15 ετών και άνω αυξήθηκε κατά 435.000 και ο συνολικός τους αριθμός 
έφτασε τους 3,49 εκατομμύρια, ωθώντας την ανεργία στο 11,3%. Να σημειωθεί ότι η μηνιαία 
αύξηση, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο ήταν σχεδόν στα ίδια επίπεδα (+0,2%), παρά την 
δημιουργία 323.000 νέων θέσεων εργασίας. Ο αριθμός των συμμετεχόντων γυναικών στο 
εργατικό δυναμικό αυξήθηκε κατά 1%, ενώ το ποσοστό συμμετοχής των ανδρών δεν 
μεταβλήθηκε, αποδεικνύοντας έτσι ότι η μεγέθυνση του εργατικού δυναμικού προέρχεται από 
τις νεοεισερχόμενες στο εργατικό δυναμικό γυναίκες. Σύμφωνα με τον Eron Gurcan, ειδικό 
ερευνητή, η εργασία στον αγροτικό τομέα μειώθηκε κατά 1,2%, στον κατασκευαστικό τομέα 
κατά 0,3-0,1% σε σχέση με πέρυσι, ενώ αντιθέτως υπήρξε αύξηση των εργαζομένων στον τομέα 
των Υπηρεσιών κατά 1,6%.  Τέλος, σύμφωνα με τον Enver Erkan, αναλυτή της Kapital Fx, το 
ποσοστό ανεργίας τον Αύγουστο ξεπέρασε το προσδοκώμενο, ενώ αναμένεται να διατηρηθεί 
στο ίδιο επίπεδο και το τέταρτο τρίμηνο του έτους.    
 
 

 Αύξηση 17% στις Πωλήσεις Νέων Κατοικιών τον Σεπτέμβριο  
Ανοδικές κατά 17,8% υπήρξαν οι πωλήσεις κατοικιών τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με 

στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από τα Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο με τις συνολικές 
πωληθείσες μονάδες να ανέρχονται σε 108.918. Συγκριτικά με πέρυσι, 16,7% περισσότερες 
ήταν οι αγορές κατοικιών που πραγματοποιήθηκαν σε σχέση με πέρυσι γεγονός που 
αποδεικνύει πως όλο και περισσότεροι επενδύουν σε κατοικίες μέσω στεγαστικών δανείων. 
Ειδικότερα, τον προηγούμενο Αύγουστο μεγάλος αριθμός εμπορικών τραπεζών μείωσαν τα 
επιτόκια των στεγαστικών δανείων έπειτα από παρακίνηση του Προέδρου Ερντογάν, ως τρόπος 
ανάκαμψης έπειτα από την αβεβαιότητα που πυροδοτήθηκε από το πραξικόπημα του Ιουλίου. 
Τέλος, να σημειωθεί ότι παρά την άνοδο του κλάδου των ακινήτων, οι αγορές που 
πραγματοποιήθηκαν από αλλοδαπούς ήταν μειωμένες κατά 27,8%. 
 
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

 Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Τουρκίας Πακιστάν τον Δεκέμβριο  
Μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν πρόκειται να 

υπογραφεί τον Δεκέμβριο, όπως δήλωσε ο Πρέσβης της Άγκυρας στο Ισλαμαμπάντ. Κατά τον 
ίδιο, ο Πρόεδρος της Τουρκίας  R.T. Erdoğan επισκέφτηκε τη χώρα για να συζητηθούν οι 
διμερείς σχέσεις των δύο κρατών. Οι κύριοι στόχοι της Τουρκίας από αυτή την διμερή 
συμφωνία είναι η επένδυση στην αιολική και ηλιακή ενέργεια.    
 
 
 
 
 
 



 Συζήτηση Τουρκίας - Ρωσίας για Εμπόριο Αγροτικών Προϊόντων   
Στα πλαίσια της ενδυνάμωσης των μεταξύ τους σχέσεων, η Ρωσία και η Τουρκία 

συνομιλούν με στόχο την επίτευξη συμφωνίας εμπορίου αγροτικών προϊόντων. Η Ρωσική 
κυβέρνηση προσφάτως αναίρεσε ορισμένες από τις εμπορικές κυρώσεις που είχε επιβάλλει 
στην Τουρκία, έπειτα από το επεισόδιο της κατάρριψης μαχητικού αεροσκάφους. Εντούτοις, το 
πρόγραμμα της συνάντησης δεν επικεντρώνεται μόνο στην άρση περιορισμών. Η Ρωσία 
πρότεινε την εξαγωγή κόκκινου κρέατος στην Τουρκία, προκειμένου η τελευταία να καλύψει τις 
ανάγκες της, ενώ ως αντιστάθμισμα αντιπροτείνεται από την τουρκική αντιπροσωπεία η άρση 
των δασμών στις εξαγωγές πουλερικών, οι οποίοι τις καθιστούν απαγορευτικές. Παρόλ’ αυτά,  
η Τουρκία επιδιώκει αφενός να μειώσει τις ανάγκες εισαγωγών κόκκινου κρέατος, στηρίζοντας  
την εγχώρια κτηνοτροφία και αφετέρου να τονώσει την καλλιέργεια οργανικών προϊόντων 
χωρίς τη χρήση χημικών λιπασμάτων.  
 
 

 Ίδρυση Αραβοτουρκικού Επιχειρηματικού Επιμελητηρίου  
Η Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίου Τουρκίας (ΤΟΒΒ) αναμένεται να 

υπογράψει συμφωνία με την Ένωση Αραβικών Επιμελητηρίων (UOC) για την ίδρυση Αραβο-
Τουρκικού Εμπορικού Επιμελητηρίου. Ο πρόεδρος της ΤΟΒΒ Rıfat Hısarcıklıoglu τόνισε ότι το 
νέο Επιμελητήριο θα συμβάλλει στην ενίσχυση των επενδυτικών σχέσεων και του εμπορίου 
μεταξύ Τουρκίας και Αραβικών Κρατών. Η σύνθεσή του θα αποτελείται από 22 αντιπροσώπους 
της Ένωσης Αραβικών Επιμελητηρίων και 22 αντιπροσώπους της Ένωσης Τουρκικών 
Επιμελητηρίων.  
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