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ΔΝΗΜΔΡΩΣΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ: 

 

ΣΟΤΡΚΙΚΔ ΔΠΔΝΓΤΔΙ ΣΗ ΔΡΒΙΑ 

  

 Καηά ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, κεγάιε θηλεηηθφηεηα παξαηεξείηαη ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο ζρέζεηο κεηαμχ εξβίαο θαη Σνπξθίαο, φπσο θαηαδεηθλχεη ηφζν ε αχμεζε ησλ 

δηκεξψλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ φζν θαη, θπξίσο, ε ξαγδαία αχμεζε ησλ ηνπξθηθψλ επελδχζεσλ 

ζηε εξβία. 

 Εηδηθφηεξα, ν αξηζκφο ησλ ηνπξθηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζεξβηθή 

αγνξά ππεξηξηπιαζηάζζεθε θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία, πεξλψληαο απφ 20 επηρεηξήζεηο ην 2012,  ζε 

πιένλ ησλ 70 ζηηο αξρέο ηνπ 2016. Η ζπλνιηθή αμία ησλ ηνπξθηθψλ επελδχζεσλ ζηε εξβία απφ ην 

2006 κέρξη ζήκεξα εθηηκάηαη ζε 45 εθ.δνι.ΗΠΑ, ζπλππνινγίδνληαο δε ηηο, κε θαηαγεγξακκέλεο σο 

ρξεκαηηθέο ξνέο, επελδχζεηο ησλ εδψ ελ ελεξγεία ηνπξθηθψλ εηαηξεηψλ (εμνπιηζκφο, θ.ι.π.) ε 

αλσηέξσ αμία ππνινγίδεηαη ζε 80 εθ.δνι.ΗΠΑ ην 2016.  

 Παξφηη ν αξηζκφο ησλ ηνπξθηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε γεηηνληθέο ρψξεο είλαη ζεκαληηθά 

πςειφηεξνο, ην ελδηαθέξνλ ησλ ηνπξθηθψλ εηαηξεηψλ λα επελδχζνπλ ζηε εξβία παξακέλεη 

απμαλφκελν, κε ζεκαληηθέο ηνπξθηθέο επελδχζεηο λα έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θαηά ην πξνεγνχκελν 

θαη ην ηξέρνλ έηνο ή λα αλακέλνληαη ζην άκεζν κέιινλ, θπξίσο ζηνπο ηνκείο ησλ 

ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ, ηεο θισζηνυθαληνπξγίαο θαη ηνπ έηνηκνπ ελδχκαηνο, θαη ηεο 

απηνθηλεηνβηνκεραλίαο.  

 πγθεθξηκέλα, ζηνλ τρηματοπιστωτικό τομέα, ε ηνπξθηθή HALKBANK εμαγφξαζε, ην 

Μάην 2015, πιεηνςεθηθφ παθέην κεηνρψλ (ήηνη 76,74%) ηνπ θεθαιαίνπ ηεο ζεξβηθήο ηξάπεδαο 

Čačanska, έλαληη 10,1 εθ. επξψ. εκεηψλεηαη φηη ε HALKBANK, ε νπνία ηδξχζεθε ην 1938, είλαη ε 

έθηε ζε κέγεζνο ηξάπεδα ζηελ Σνπξθία, κε πάλσ απφ 900 ππνθαηαζηήκαηα θαη 17.000 

εξγαδνκέλνπο ζηε ρψξα. θνπφο ηεο ελ ιφγσ εμαγνξάο, ζχκθσλα κε ζρεηηθέο δειψζεηο 

εθπξνζψπσλ ηφζν ηεο Σξάπεδαο φζν θαη ηεο ηνπξθηθήο θπβέξλεζεο, είλαη ε εδψ παξνπζία ηεο κε 

εθηεηακέλν δίθηπν θαηαζηεκάησλ, λα ζπκβάιεη ζηνλ δηπιαζηαζκφ ή ηξηπιαζηαζκφ ηεο νηθνλνκηθήο 

θαη εκπνξηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Σνπξθίαο θαη εξβίαο. Σα εγθαίληα ηνπ πξψηνπ 

ππνθαηαζηήκαηνο ηεο Σξάπεδαο πξαγκαηνπνηήζεθαλ, ηνλ Οθηψβξην 2015, ζην Βειηγξάδη, παξνπζία 

ηνπ ζέξβνπ Αλαπιεξσηή Πξσζππνπξγνχ θαη Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ, Εκπνξίνπ θαη 

Σειεπηθνηλσληψλ θ.Rasim Ljajić, θαη ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, θ. Ν.Zeybekci, ε δε 

Σξάπεδα αλακέλεηαη λα αλνίμεη ζπλνιηθά 70 θαηαζηήκαηα ζηε εξβία θαη λα απαζρνιήζεη πεξί ηα 

1.500 άηνκα. χκθσλα κε δειψζεηο ζέξβσλ αμησκαηνχρσλ, ε άθημε ηεο HALKBANK ζηε εξβία 

πξνζδνθάηαη φηη ζα ππνζηεξίμεη ηελ αλάπηπμε ησλ κηθξψλ θαη κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζα 

εληζρχζεη ηελ αζθάιεηα ησλ επελδχζεσλ ζηε εξβία, απμάλνληαο ην ελδηαθέξνλ θαη άιισλ μέλσλ 

ηξαπεδψλ γηα ηελ ρξεκαηνπηζησηηθή αγνξά ηεο εξβίαο. Σέινο, ε παξνπζία ηεο HALKBANK 

αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ θαη ηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

ρσξψλ, θαζψο ζχκθσλα κε ηνλ ηνχξθν Τπνπξγφ, θ.Zaybekci, ιφγσ ησλ δχν ηνπξθηθψλ ηξαπεδψλ 

πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε Ρνπκαλία, νη επελδχζεηο ησλ Σνχξθσλ επελδπηψλ ζηελ ελ ιφγσ ρψξα 

αλέξρνληαη ζήκεξα ζε πεξίπνπ 4 δηο επξψ.  

  

 ηνλ ηνκέα ηεο κλωστοϋυαντοσργίας, ζεκαληηθή είλαη ήδε ε παξνπζία ηεο ηνπξθηθήο 

εηαηξείαο JEANCI (παξαγσγή ελδπκάησλ ηδηλ), ζηελ πφιε Leskovac, ε ίδξπζε ηεο νπνίαο, ζηα ηέιε 

ηνπ 2010, ραξαθηεξίδεηαη σο ζηξαηεγηθή εμαγσγηθή επηινγή ηεο κεηξηθήο εηαηξείαο, δεδνκέλεο ηεο 

γεσγξαθηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εξβίαο αλάκεζα ζηηο επξσπατθέο ρψξεο, αιιά θαη σο πξνο 

ηε Ρσζία. Η εηαηξεία απαζρνιεί ζήκεξα πεξί ηνπο 1000 εξγαδνκέλνπο.  

 Επίζεο, ε ηνπξθηθή εηαηξεία εηνίκνπ ελδχκαηνο KOTON, κε 362 θαηαζηήκαηα ζε 25 

ρψξεο, δηαζέηεη ζήκεξα δχν θαηαζηήκαηα ζηε εξβία ελψ αλακέλεηαη ε ιεηηνπξγία δχν επηπιένλ 

θαηαζηεκάησλ εληφο ηνπ 2016. Σέινο, ε εηαηξεία πψιεζεο εηνίκνπ ελδχκαηνο TUDORS ιεηηνπξγεί 

ήδε δέθα (10) θαηαζηήκαηα ζηε εξβία θαη δχν (2) ζην Μαπξνβνχλην, ππφ ηε κνξθή franchise.   
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 Εμάιινπ, ε, εγεηηθή ζηελ ηνπξθηθή αγνξά, κε κεξίδην άλσ ηνπ 50%, εηαηξεία έηνηκνπ 

ελδχκαηνο LC WAIKIKI άλνημε, ην Μάξηην η.ε., ην ηξίην θαηάζηεκά ηεο ζηε εξβία, ελψ ήδε 

δηαζέηεη θαηαζηήκαηα ζην Novi Sad θαη ζην εκπνξηθφ θέληξν Merkator, ζην Νέν Βειηγξάδη. Εληφο 

ηνπ 2016 αλακέλνληαη ηα εγθαίληα πέληε επηπιένλ θαηαληεκάησλ ελψ, ζε δηάζηεκα δχν έσο ηξηψλ 

εηψλ, ζρεδηάδεηαη ε ιεηηνπξγία 20 ζπλνιηθά θαηαζηεκάησλ ιηαληθήο πψιεζεο WAIKIKI ζηε 

εξβία. Η επέλδπζε ηεο LC WAIKIKI ζηε εξβία εθηηκάηαη φηη αλέξρεηαη ζε 20 εθ.δνιάξηα θαη 

απαζρνιεί πεξηζζφηεξνπο απφ 200 εξγαδνκέλνπο. χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Σνπξηζκνχ, 

Εκπνξίνπ θαη Σειεπηθνηλσληψλ, θ. Rasim Ljajić, θαηά ηα εγθαίληα ηνπ ελ ιφγσ θαηαζηήκαηνο ζην 

εκπνξηθφ θέληξν Usce ηνπ Βειηγξαδίνπ, ε παξνπζία ηνπ ηνπξθηθνχ «πθαζκάηηλνπ γίγαληα» ζηε 

εξβία απνηειεί ηελ θαιχηεξε πξφζθιεζε πξνο ηνπο Σνχξθνπο επελδπηέο λα επελδχζνπλ ζηε 

εξβία, θαζψο θαηά ην ηειεπηαίν έηνο έρεη εθδεισζεί απφ πιεπξάο ηνπο απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα 

παξαγσγηθέο επελδχζεηο ζηε εξβία ζηνλ ελ ιφγσ ηνκέα. Ο ίδηνο ζεκείσζε φηη αλακέλεη θαη απφ ηε 

δηνίθεζε ηνπ WAIKIKI λα πξνρσξήζεη, ζην εγγχο κέιινλ, θαη ζε παξαγσγή ησλ ελδπκάησλ ηεο ζηε 

εξβία.  

 Επηπιένλ, εληφο ησλ επφκελσλ κελψλ, αλακέλεηαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηξηψλ άιισλ 

κεγάισλ εξγνζηαζίσλ θισζηνυθαληνπξγίαο ηνπξθηθψλ ζπκθεξφλησλ, κε εμαγσγηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ, ζηε εξβία θαη εηδηθφηεξα, ηνλ πξνζερή Μάην, απφ ηελ εηαηξεία ASTER Tekstil 

ζηελ πφιε Nis, ην νπνίν αλακέλεηαη λα απαζρνιήζεη, ζε αξρηθή θάζε, 500 εξγαδνκέλνπο, απφ ηελ 

εηαηξεία FISET International, ζην Paracin θαη απφ ηελ εηαηξεία KARDAM Tekstil, ζην Smederevo 

(400 εξγαδφκελνη).  

  

 ηνλ ηνκέα ηεο αστοκινητοβιομητανίας, άκεζα αλακέλεηαη θαη ε έλαξμε ιεηηνπξγίαο ελφο 

λένπ εξγνζηαζίνπ ζην Vladicin Han απφ ηελ ηνπξθηθή απηνθηλεηνβηνκεραλία TEKLAS, γηα ηελ 

θαηαζθεπή εμαξηεκάησλ απηνθηλήησλ, κε ηελ πξφζιεςε 400 πεξίπνπ εξγαδνκέλσλ. 

 

 Σέινο, ζεκεηψλεηαη φηη ε Σνπξθία δξαζηεξηνπνηείηαη ήδε ζηνλ ηνκέα ηνπ ιατρικού 

τοσρισμού θαζψο ηξία ηνπξθηθά λνζνθνκεία δηαζέηνπλ γξαθεία ζην Βειηγξάδη γηα ηελ κεηαθνξά 

θαη πεξίζαιςε αζζελψλ. 

 

 Μεηαμχ ησλ ζεκαληηθψλ ηνπξθηθψλ εηαηξεηψλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ζεξβηθή 

αγνξά ζε δηάθνξνπο ηνκείο ζπγθαηαιέγνληαη επίζεο: SARTEN (πιηθά ζπζθεπαζίαο) MERSER 

TRADE (επεμεξγαζία μχινπ), BEKO (ειεθηξηθά είδε), ROTOWIND (θνπθψκαηα PVC), θ.α..  

 

 

 εκεηψλεηαη φηη ε Σνπξθία απνηειεί ην δεχηεξν, κεηά ηελ Ειιάδα, αγαπεκέλν τοσριστικό 

προορισμό γηα ηνπο έξβνπο πνιίηεο. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία, 

ην 2014 νη έξβνη ηνπξίζηεο δαπάλεζαλ ζηελ Ειιάδα ην πνζφ ησλ 274 εθ.δνι.ΗΠΑ, ελψ,  

αληίζηνηρα, ζηελ Σνπξθία ην πνζφ ησλ 98 εθ.δνι.ΗΠΑ. Παξφηη ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ πηήζεσλ 

Βειηγξάδη-Κσλζηαληηλνχπνιε νδήγεζε ζηνλ ππεξδηπιαζηαζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 

εθαηέξσζελ επηβαηψλ, ηα πξφζθαηα ηξνκνθξαηηθά γεγνλφηα πξνβιέπεηαη αλακθηζβήηεηα λα 

επεξεάζνπλ δπζκελψο θαη ηε ζεξβηθή ηνπξηζηηθή ξνή πξνο ηελ Σνπξθία. 

 

 Σέινο, νη εμπορικές ανταλλαγές κεηαμχ ηεο εξβίαο θαη ηεο Σνπξθίαο, θαηά ην έηνο 2014, 

αλήιζαλ ζε 618 εθ. επξψ, έρνληαο ππεξδηπιαζηαζζεί ζε ζρέζε κε ην 2010, φηαλ ηέζεθε ζε ηζρχ ε 

πκθσλία Ειεχζεξνπ Εκπνξίνπ εξβίαο-Σνπξθίαο. πγθεθξηκέλα, κεηά ηε ζέζε ζε ηζρχ ηεο ελ 

ιφγσ πκθσλίαο, νη ζεξβηθέο εμαγσγέο πεληαπιαζηάζζεθαλ, ελψ νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο 

δηπιαζηάζζεθαλ, ε δε αμία ησλ εκπνξηθψλ ζπλαιιαγψλ κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ κέζα ζηελ επφκελε 

δηεηία αλακέλεηαη λα θζάζεη ην 1 δηο επξψ.  
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