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 Το τρίτο τρίμηνο του 2010 το τουρκικό  ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 5,5% σε 

σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, ενώ αύξηση έναντι του 
προηγούμενου τριμήνου, προσαρμοσμένο για τις εποχικές διακυμάνσεις, 
ανήλθε σε 1,1%. Η αύξηση είναι ελαφρά χαμηλότερη απο την 
αναμενόμενη ωστόσο επιβεβαιώνει την δυναμική ανάπτυξης που 
οδηγείται απο την ισχυρή εσωτερική ζήτηση. Tη μεγαλύτερη επέκταση 
εμφάνισε ο τομέας κατασκευών, ο οποίος το αντίστοιχο διάστημα του 
2009 είχε υποστεί σημαντική μείωση. Η καταναλωτική ζήτηση αυξήθηκε 
κατά 7,6% το τρίτο τρίμηνο και οι επενδύσεις κατά 31%. Οι 
καταναλωτικές πιστώσεις σημείωσαν σημαντική αύξηση το 2010 
σύμφωνα με στοιχεία της κεντρικής τράπεζας. Η ανάπτυξη συνδράμει και 
στην θετική εξέλιξη των δημοσιονομικών. Η αυξανόμενη κατανάλωση σε 
συνδυασμό με τις αδυναμίες των οικονομικών των ευρωπαϊκών χωρών 
που αποτελούν παραδοσιακά τους σημαντικότερους αγοραστές 
τουκρικών προϊόντων, έχουν συμβάλλει στην αύξηση του ελλείμματος 
του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών το οποίο υπολογίζεται σε $32,5 
δις (4% του ΑΕΠ το διάστημα Σεπτεμβρίου 2009-2010) 

 
 
 O Δείκτης Τιμών Καταναλωτή μεταβλήθηκε κατά 6,4% το 2010 

παραμένοντας εντός των κυβερνητικών προβλέψεων. Τις μεγαλύτερες 
αυξήσεις τιμών παρουσίασαν τα αλκοολούχα και τα προϊόντα καπνού 
λόγω των φορολογικών επιβαρύνσεων. Οι στόχοι για τον πληθωρισμό 
των επόμενων ετών είναι 5,5% για το 2011 και 5% για το 2012. Τον 
Ιανουάριο 2011 ο ΔΤΚ μεταβλήθηκε κατά 0,41% σε σχέση με τον 
προηγούμενο μήνα και κατά 4,9% σε ετήσια βάση.  

 
 
 Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας το 2010 

οι εξαγωγές της Τουρκίας διαμορφώθηκαν σε $113,9 δισ. (έναντι 
$102,1 δισ. το 2009) και οι εισαγωγές σε  $185,4 δισ. (έναντι $140,9 
δισ. το 2009). Ειδικότερα όσον αφορά στις συναλλαγές με την αγαθών 
με την Ελλάδα το 2010 οι ελληνικές εξαγωγές στην Τουρκία 
διαμορφώθηκαν σε $1,5 δισ. (έναντι $1,1δισ. το 2009) και οι εισαγωγές 



τουρκικών προϊόντων σε $1,4 δισ. (έναντι $1,6 δις.) μετατρέποντας το 
εμπορικό ισοζύγιο σε πλεονασματικό για την Ελλάδα. 

 
 
 Ο Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής αύξήθηκε τον Οκτώβριο 2010 

κατά 12,8% σε ετήσια βάση και κατά 3,1% έναντι του προηγούμενου 
μήνα. Τον Νοέμβριο 2010 η ετήσια αύξηση ήταν 8,4% και η μηνιαία  

-1,3%.  
 
 
 Σύμφωνα με δημοσίευση της Στατιστικής Υπηρεσίας, βάσει έρευνας για 

τα έτη 2007, 2008 και 2009 για την κατανάλωση των νοικοκυριών 
ανά περιφέρεια της χώρας 24,6% της κατανάλωσης αντιστοιχεί στην 
περιοχή της Κωνσταντινούπολης, 13,9% στην περιφέρεια Αιγαίου και 
12,1% στην περιφέρεια Μεσογείου, ενώ στην περιφέρεια της Βορειο-
Ανατολικής Ανατολίας μόλις 2%. Στην Κωνσταντινούπολη τα έξοδα για 
την στέγαση είναι τα υψηλότερα 33,8% και ακολουθούν τα έξοδα για 
τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά 18,9%.   

 
 
 Το Undersecretariat of Treasury δημοσίευσε τον Ιανουάριο τα στοιχεία 

για τις ΑΞΕ στην Τουρκία το διάστημα Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2010. 
Σύμφωνα με αυτά η αξία των εισερχόμενων ΑΞΕ ανήλθε σε $6,2δισ. Από 
αυτά $4,054 δισ. αφορούν σε επενδύσεις χαρτοφυλακίου εκ των οποίων 
το υψηλότερο ποσοστό συγκεντρώνει ο χρηματοπιστωτικός τομέας. Η 
πλειοψηφία των κεφαλαίων προήλθε απο χώρες της ΕΕ. 

 
 
 Τον Ιανουάριο ψηφίστηκε ο νέος Εμπορικός Κώδικας της Τουρκίας, 

που θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούλιο 2012. Ο νόμος εισάγει σειρά αλλαγών 
που κρίνονται απο τον επιχειρηματικό κόσμο ως θετικές.  

 
 
 Σημαντική εξέλιξη αποτελεί επίσης και η υιοθέτηση του 

πολυαναμενόμενου νέου νόμου για τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας. Ο νέος νόμος προβλέπει αύξηση στην τιμή δικτύου για την 
ηλιακή ενέργεια σε σχέση με τον προηγούμενο, προσδιορίζει ελκυστική 
τιμή για την ενέργεια απο την βιομάζα και θέτει κίντηρα για την χρήση 
υλικοτεχνικού εξοπλισμού κατασκευασμένου στην χώρα. Οι νέες τιμές 
εξασφαλίζονται για 10 έτη για έργα που έχουν αδειοδοτηθεί ως το 2015. 

 
 
 Ο νέος κανονισμός για τις εξαγορές και συγχωνεύσεις που είχε 

υιοθετηθεί τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ απο τις αρχές του 2011 
(Communiqué on Receiving Permission from the Turkish Competition 
Authority on Mergers and Acquisitions No. 2010/4). Σύμφωνα με αυτό το 
Συμβούλιο Ανταγωνισμού θα κρίνει τις υποθέσεις βάσει του κύκλου 
εργασιών και οχι βάσει του μεριδίου αγοράς και του κύκλου εργασιών 
μαζί ως ίσχυε. Ο κανονισμός, μεταξύ άλλων, προβλέπει οτι αν ο κύκλος 
εργασιών  στην Τουρκία των μερών που συμμετέχουν σε μια συναλλαγή 
ξεπερνούν τα 100 εκ. τ.λίρες ή τουλάχιστον δύο εκ των μερών έχουν 



κύκλο εργασιών στην Τουρκία 30 εκ. τ/ λίρες, ή αν ο ετήσιος διεθνής 
τζίρος ενός εκ των μερών ξεπερνά τα 500 εκ. τ/λίρες η συναλλαγή θα 
πρέπει να πάρει την έγκριση του Συμβουλίου Ανταγωνισμού. Σύμφωνα 
με τον κανονισμό το Συμβούλιο θα μπορεί να μεταβάλλει τα όρια κάθε 
δύο έτη. Επίσης, όλες οι αιτήσεις προς το Συμβούλιο πλέον θα 
δημοσιεύονται. Σύμφωνα με έρευνα της Deloitte για τις εξαγορές και 
συγχωνεύσεις στην Τουρκία το 2010, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση 
στην αξία των συναλλαγών και στον αριθμό τους. Ο όγκος των 
συναλλαγών για συγχωνεύσεις και εξαγορές εκτιμάται σε $29 δισ. για 
203 συμφωνίες. Μεγάλο μέρος του όγκου των συναλλαγών αφορά σε 
ιδιωτικοποιήσεις (κυρίως σε υποδομές ενέργειας). Ως συναλλαγή της 
χρονιάς χαρακτηρίζεται η εξαγορά της Garanti Bank απο την ισπανική 
BBVA αξίας $5,8 δισ. Απο τον συνολικό όγκο 36% αντιστοιχούσε σε 
ξένους επενδυτές. 

 
 
 Τον Ιανουάριο η Βουλή ενέκρινε άρθρο στο υπο συζήτηση νομοσχέδιο 

για το μέσα μαζικής ενημέρωσης σύμφωνα με το οποιό το όριο της 
συμμετοχής ξένων κεφαλαίων θα αυξηθεί απο 25% σε 50%. Το γεγονός 
αυτό, σε συνδυασμό με την απόφαση του ομίλου DOGAN να προχωρήσει 
σε πώληση των εταιρειών του πλήν της εφημερίδας Hurriyet αναμένεται 
να προσελκύσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών στην τουρκική αγορά 
μμε που αναπτύσσεται σημαντικά.  

 
 
 To χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης εγκαινίασε νέο δείκτη που 

διαμορφώθηκε σύμφωνα με τον ισλαμικό νόμο. Ο νέος δείκτης έχει 
κωδικό KATLM και σε αυτόν συμμετέχουν 30 εταιρείες (BİM, Türk 
Telekom, Enka İnşaat, Bank Asya, Emlak Konut GYO, Ford Otosan, 
Petkim, Koza Altın, Aygaz, Trakya Cam, Çimsa, Sinpaş GYO, Doğus 
Otomotiv, Gübre Fabrikaları, Albaraka Türk, Türk Traktör, Bagfaş, 
Mardin Çimento, Akçansa, Adana Çimento, Pınar Süt, Nuh Çimento, 
Afyon Çimento, Netaş Telekom, Mondi, Tire Kutsan, Vestel Beyaz Eşya, 
Deva Holding and Pınar Et). Οι εταιρείες για να συμπεριληφθούν στον 
δείκτη πρέπει να μην έχουν δάνεια που να ξεπερνούν το 30% της αξίας 
τους, ενώ τα εισοδήματα που προέρχονται απο τόκους και απο πρακτικές 
που δεν συνάδουν με τον ισλαμικό νόμο δεν πρέπει να ξεπερνούν το 5% 
του συνόλου. Τράπεζες στην Τουρκία που λειτουργούν σύμφωνα με τον 
Ισλαμικό νόμο είναι οι: Albaraka Türk, Bank Asya, Kuveyt Türk and 
Türkiye Finans. Με τον δείκτη αυτό το χρηματιστήριο 
Κωνσταντινούπολης στοχεύει στην προσέλκυση κεφαλαίων και απο το 
εξωτερικό απο επενδυτές που ενδιαφέρονται για αντίστοιχα προϊόντα.  

 
 
 Ο τουρκικός τύπος δημοσίευσε έρευνα του Υπουργείου Οικονομικών της 

Τουρκίας σύμφωνα με την οποία η χώρα έχει τις ακριβότερες τιμές 
καυσίμων απο σύνολο 28 χωρών στην Ευρώπη που συμπεριελήφησαν 
στα στοιχεία. Στα καύσιμα υψηλό ποσοστό της τιμής αποτελούν οι φόρος 
ειδικής κατανάλωσης και ο ΦΠΑ που αναλογούν σε περίπου 66,8% της 
τελικής τιμής.  

 



 
 Η εφημερίδα Zaman δημοσίευσε στοιχεία ερευνών για τη χρήση 

πιστωτικών καρτών στην Toυρκία σύμφωνα με την οποία 62% των 
Τούρκων έχουν πιστωτική κάρτα με μέσο όρο 1,6 πιστωτικές κάρτες ανά 
άτομο και 1,4 χρεωστικές κάρτες ανά άτομο. Η έρευνα δεν υποδεικνύει 
κάποια συσχέτιση του επιπέδου εισοδήματος με τον αριθμό καρτών ανά 
άτομο. Τα άτομα ηλικίας 30-34 έχουν τον μεγαλύτερο αριθμό πιστωτικών 
καρτών 2,8 ανά άτομο και 25-29 ετών τον μεγαλύτερο αριθμό 
χρεωστικών καρτών, 2,5. Οι καταναλωτικές συνήθειες δείχνουν οτι περι 
το 59% των αγορών με κάρτα αφορά σε ρούχα και ακολουθούν τα 
έπιπλα και οι οικιακές συσκευές. 53% των αγορών με κάρτα 
πραγματοποιούνται σε super-markets. 43% των κατόχων κάρτας στην 
Τουρκία πληρώνουν τους λογαριασμούς τους εξ ολοκλήρου στο τέλος 
του μήνα.  Οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μέσω πιστωτικών καρτών 
το 2010 ήταν ΤΛ236,5 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15% σε σχέση 
με το 2009. 23% των συναλλαγών αφορούσε αγορές με δόσεις. Η αξία 
των αγορών μέσω πιστωτικής κάρτας απο το διαδίκτυο διπλασιάστηκε το 
2010 σε ΤΛ15,22 εκ. Ο αριθμός των πιστωτικών καρτών στη χώρα τον 
Δεκέμβριο 2010 ήταν 46,9 εκ.  

 
 
 Τα έσοδα απο τον τουρισμό για το έτος 2010 στην Τουρκία ανήλθαν 

σε $20,8δις. , σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας. Ο 
συνολικός αριθμός επισκεπτών ανήλθε σε 33 εκ. και η μέση κατά κεφαλή 
δαπάνη διαμορφώθηκε σε $630. Οι Τούρκοι πολίτες που ταξίδεψαν στο 
εξωτερικό το 2010 ήταν 6,5 εκ. και ξόδεψαν $4,8 δις με μέση κατά 
κεφαλή δαπάνη $736.  

 
 
 Η εφημερίδα Zaman δημοσίευσε στοιχεία έρευνας για την χρήση του 

διαδικτύου στην Τουρκία, σύμφωνα με τα οποία στην χώρα υπάρχουν 
24 εκατομμύρια χρήστες εκ των οποίων η πλειοψηφία, 86%, συνδέεται 
με το διαδίκτυο καθημερινά. Σύμφωνα με την έρευνα οι συχνοί χρήστες 
του διαδικτύου ανήκουν στο τμήμα του πληθυσμού με υψηλή αγοραστική 
δύναμη. Απο τους χρήστες 42% ανήκουν στην ομάδα ηλικίας 25-44 
ετών, ενώ το επίπεδο μόρφωσης δεν φαίνεται να συσχετίζεται με την 
χρήση διαδικτύου. Βάσει έρευνας άλλης πηγής αναφέρεται, επίσης, οτι η 
Τουρκία είναι απο τις χώρες με το υψηλότερο κόστος σύνδεσης στο 
διαδίκτυο στον ΟΟΣΑ, 53% των νοικοκυριών έχουν σύνδεση στο 
ίντερνετ και οι πιο συχνοί λόγοι χρήσης του διαδικτύου στην Τουρκία 
είναι για ηλεκτρονική αλληλογραφία, κοινωνική δικτύωση και ανάγνωση 
εφημερίδων και περιοδικών. 

 
 
 Σε δημοσίευμα στον τύπο γίνεται αναφορά για έρευνα της Ένωσης 

Τουρκικών Εργατικών Συνδικάτων που ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο, 
σύμφωνα με την οποία το όριο της πείνας στην Τουρκία υπολογίστηκε 
απο την Ένωση σε TL870 (€435) το μήνα. Η τιμή αυτή αποτελεί το 
κόστος μιας τετραμελούς οικογένειας για την αγορά τροφίμων σε ένα 
μήνα. Το όριο της φτώχειας υπολογίστηκε σε TL2.835 (€1417,5) για μια 
τετραμελή οικογένεια προκειμένου να μπορεί να καλύψει έξοδα τροφής, 



στέγασης, μεταφορών, υγείας και εκπαίδευσης. Ο καθαρός κατώτερος 
μισθός στην Τουρκία είναι TL570,21.  

 
 
 Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ζαμάν, αναφέρονται σχέδια του 

Υπουργείου Βιομηχανίας και Εμπορίου και του Υπουργείου Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων για την δημιουργία στο Kocaeli κεντρικής αγοράς 
μαρμάρου. Η αγορά αναμένεται να βελτιώσει το μάρκετινγκ και την 
προώθηση των τουρκικών μαρμάρων διεθνώς και να αυξήσει τα έσοδα 
των παραγωγών. Στο δημοσίευμα αναφέρεται, επίσης, οτι ενδέχεται να 
υιοθετηθούν περιορισμοί στις εξαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου για να 
προωθηθούν οι εξαγωγές κατεργασμένου μαρμάρου και πέτρας. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο δημοσίευμα η Τουρκία 
εξάγει μάρμαρο σε 154 χώρες και το 2009 η αξία των εξαγωγών της ήταν 
$1,2δις. Η Τουρκία έχει 36% των παγκόσμιων αποθεμάτων σε μάρμαρο 
(πάνω απο 5δις κυβικά μετρα) με 800 λατομεία, 1.500 εργοστάσια και 
7.000 εργαστήρια στον τομεά μαρμάρου. Η πλειοψηφία των αποθεμάτων 
(90%) βρίσκεται στις περιοχές Αιγαίου και Μαρμαρά. To 2010 
παρατηρήθηκε μετατόπιση των πελατών των τουρκικών μαρμάρων και 
πέτρας απο τις παραδοσιακές αγορές της Ευρώπης και ΗΠΑ προς τη 
Ρωσία και τη Μέση Ανατολή αλλά και την Κίνα 

 
 
 
 
 Συναλλαγματική ισοτιμία Τουρκικής Λίρας 31/1/2011: 

o €/TRY Αγορά: 2,1842   Πώληση: 2,1947 
o $/TRY Αγορά: 1,5991   Πώληση:1,6068 

 
 
 Τιμές κλεισίματος δείκτη ISE 100 χρηματιστηρίου Κων/πολης:  
    31/1/2011- 63.278,07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ε.Β.  


