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 Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Τουρκίας εμφάνισε το 

2010 το υψηλότερο έλλειμμα από το 1984 σύμφωνα με τα διαθέσιμα 
στοιχεία. Το έλλειμμα διαμορφώθηκε σε $48,6 δις το 2010 και ως 
ποσοστό του ΑΕΠ περί το 7%. Οι ΑΞΕ για το έτος διαμορφώθηκαν σε 
$8,9 δις.  

 
 
 Η στατιστική υπηρεσία δημοσίευσε τα συγκεντρωτικά στοιχεία για την 

ανεργία του έτους 2010 σύμφωνα με τα οποία το ετήσιο ποσοστό 
ανεργίας διαμορφώθηκε σε 11,9% σημειώνοντας μείωση σε σχέση με 
το 2009 οπότε και είχε διαμορφωθεί σε 14,9%. Τα ποσοστά ανεργίας 
είναι υψηλότερα στις αστικές περιοχές σε σχέση με την περιφέρεια. Οι 
περιφέρειες με την υψηλότερη ανεργία στη χώρα ήταν της 
Κωνσταντινούπολης και της Κεντροανατολικής Ανατολίας ενώ το 
χαμηλότερο ποσοστό είχε η περιφέρεια ανατολικής Μαύρης Θάλλασας. 
Στην Κωνσταντινούπολη συγκεντρώνεται το 17,5% του εργατικού 
δυναμικού.  

 
 
 Η ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας για το 2011 προβλέπεται απο 

το ΔΝΤ σε 4,5% και το ΑΕΠ τις χώρας αναμένεται να ανέλθει σε $1,23 
τρις. Η ιδιωτική κατανάλωση εκτιμάται οτι θα αυξηθεί κατά 6,1% και 
οι ιδιωτικές επενδύσεις κατά 6,6%. Ο ΔΤΚ αναμένεται επίσης να 
αυξηθεί κατά 6,5%. Ανησυχίες προκαλεί το αυξημένο έλλειμα του 
ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών που διατηρείται τροφοδοτούμενο 
απο την αυξημένη ζήτηση για εισαγόμενα αγαθά. Οι εισροές 
κερδοσκοπικών κεφαλαίων που οφείλονται στα υψηλά επιτόκια, τον 
σχετικά υγιή δημόσιο τομέα, στις αναπτυξιακές προοπτικές, την 
πολιτική σταθερότητα αλλά και στις προβλέψεις για αναβάθμιση 
πιστοληπτικής ικανότητας παραμένουν κίνδυνος για την τουρκική 
οικονομία. Η αύξηση του ελλειμματος υπογραμμίζει την εξάρτηση απο 
τις εισαγωγές. Όσον αφορά στα δημόσια οικονομικά παρά τις θετικές 
εξελίξεις και το πλεόνασμα του Ιανουαρίου η καλή απόδοση οφείλεται 
και σε αύξηση των εσόδων από φόρους που σχετίζονται με την αύξηση 



των εισαγωγών ενώ υπάρχει αναγκαιότητα για συγκράτηση των 
δαπανών για έλεγχο της ζήτησης.  

 
 
 Η εκροή κεφαλαίων που προκλήθηκε από την μείωση των επιτοκίων 

απο τις αρχές του έτους υπολογίζεται σε $10 δις σύμφωνα με δηλώσεις 
του Υπουργού Οικονομίας. Η κεντρική τράπεζα μείωσε το βασικό 
επιτόκιο αναφοράς με στόχο την συγκράτηση των εισροών 
κερδροσκοπικών κεφαλαίων στη χώρα και της διεύρυνσης του 
ελλείμματος του ισοζυγίου συναλλαγών. Παράλληλα, η ΚΤ αύξησε το 
ποσοστό των υποχρεωτικών διαθεσίμων. 

 
 
 Για τον μήνα Ιανουάριο 2011 οι τουρκικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν 

σε $9,56 δις (σημειώνοντας αύξηση κατά 22,1% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα 2010) και οι εισαγωγές σε $16,8 δις 
(σημειώνοντας αύξηση κατά 38,6%). Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 
σε σχέση με τον Ιανουάριο 2010 και το ποσοστό των εισαγωγών προς 
τις εξαγωγές μειώθηκε σε 56,7% έναντι 67%. 

 
 
 Ο ΔΤΚ τον Φεβρουάριο μεταβλήθηκε κατά 0,73% έναντι του 

Ιανουαρίου 2011 και κατά 4,16% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος 
του 2010. Η υψηλότερη μηνιαία αύξηση παρατηρήθηκε στα τρόφιμα και 
μη αλκοολούχα ποτά. Ο ΔΤΠ μεταβλήθηκε κατά 1,72% έναντι του 
προηγούμενου μήνα και κατά 10,87% έναντι του Φεβρουαρίου 2010. 

 
 
 Ο Τύπος δημοσίευσε δηλώσεις του Υπουργού Γεωργίας κ. Μ Eker 

σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση αποφάσισε την αύξηση των 
επιδοτήσεων για τους κτηνοτρόφους κατά 440 εκ. τ.λ.. Από τις 
αυξήσεις στις επιδοτήσεις θα επωφεληθούν οι εκτροφείς ζώων και οι 
εξαγωγείς γάλακτος σε σκόνη. Ειδικότερα για το γάλα, λόγω της 
μείωσης της τιμής του η κυβέρνηση επιδότησε την παραγωγή ξηρού 
γάλακτος τα τελευταία δύο έτη για να ενισχύσει τους παραγωγούς που 
επλήγησαν απο τις μειωμένες τιμές. Φέτος υπολογίζεται οτι θα 
επιδοτηθεί η παραγωγή 38.000 τόνων σκόνης γάλακτος.  

 
 Η Τουρκική κυβέρνηση υιοθέτησε στις αρχές του έτους απόφαση την 

αύξηση των επιβαρύνσεων στα εισαγόμενα υφαντουργικά 
(προέλευσης απο χώρες με τις οποίες δεν έχει εμπορικές ή άλλες 
σχετικές συμφωνίες) με στόχο να προστατεύσει την εγχώρια 
παραγωγή.  

 
 
 Η δασμολογική επιβάρυνση, σύμφωνα με απόφαση της 25/2/2011 

(2011/1408) για τα σιτηρά και τη βρόμη θα είναι μηδενική εως την 
1/5/2011.  

 
 



 Στην Κωνσταντινούπολη διοργανώνονται το διάστημα 18/3-26/4 
εκδηλώσεις για την ενίσχυση της αγοραστικής κίνησης με το πρώτο 
«Istanbul Shopping Fest» στο οποίο θα συμμετέχουν εμπορικά 
κέντρα και καταστήματα σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους με 
διάφορες εκδηλώσεις. Κατα τη διάρκεια του φεστιβάλ τα καταστήματα 
που συμμετέχουν θα παραμένουν ανοιχτά ως αργά το βράδυ. Η 
εκδήλωση υποστηρίζεται απο πολλούς φορείς και Υπουργεία και έχει ως 
στόχο την τόνωση της αγοραστικής κίνησης ,την προσέλκυση στην 
πόλη τουριστών απο άλλες χώρες και την ανάδειξη της πόλης ως 
προορισμό για αγορές και διασκέδαση  

 
 
 
 Σε εκδήλωση για την έναρξη εργασιών για την κατασκευή του 

δεύτερου υπόθαλάσσιου τούνελ μεταξύ ασιατικής και 
ευρωπαϊκής πλευράς της Κωνσταντινούπολης παρευρέθηκε ο 
Πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Erdogan. Το δεύτερο τούνελ (Avrasya 
Tuneli) στο οποίο θα κινούνται οχήματα έχει σχεδιαστεί να συνδέει τις 
περιοχές Kazlicesme στην ευρωπαϊκή πλευρά και Goztepe στην 
ασιατική πλευρά. To σχέδιο είναι συνολικού μήκους 14,6 χλμ εκ των 
οποίων τα 5,5 χλμ θα είναι υποθαλάσσια, το κόστος του έργου 
υπολογίζεται σε $1,1 δις. Η εταιρεία στην οποία έχει κατακυρωθεί το 
σχέδιο σύμφωνα με το πρότυπο B-O-T είναι η  «Avrasya Tüneli İşletme 
İnşaat ve Yatırım A.Ş. (ATAŞ)» που ιδρύθηκε το 2010 με τη 
συνεργασία της τουρκικής Yapı Merkezi και των κορεατικών SK E&C, 
Kukdong, Samwhan Corp. και Hanshin.  Ο Τούρκος Πρωθυπουργός 
δήλωσε στον τύπο την πρόθεσή του  το τούνελ αυτό να ολοκληρωθεί 
ένα χρόνο νωρίτερα από το προγραμματιζόμενο, δηλαδή σε 3,5 χρόνια, 
ενώ δήλωσε οτι το τρένο που θα συνδέει υποθαλάσσια τις δύο πλευρές 
της πόλης θα τεθεί σε λειτουργία την 29 Οκτ. 2013. Ο κ. Ερντογάν 
ανέφερε, επίσης, οτι το τρέχον έτος θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία 
προκήρυξης της τρίτης γέφυρας του Βοσπόρου, σχολιάζοντας ότι δεν 
έχουν ληφθεί οι τελικές αποφάσεις αλλά σύμφωνα με τον εως τώρα 
σχεδιασμό στην γέφυρα θα κινούνται οχήματα και σιδηρόδρομος. Τον 
Φεβρουάριο πραγματοποιήθηκε επίσης εκδήλωση για τα εγκαίνια 
εργασιών κατασκευής του αυτοκινητοδρομου Κωνσταντινούπολης-
Σμύρνης. Η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου μήκους 420 χλμ και της 
γέφυρας στον κόλπο Izmit είναι το μεγαλύτερο έργο οδικών 
μεταφορών που έχει κατασκευαστεί στη χώρα. Το έργο θα υλοποιηθεί 
με το πρότυπο Β-Ο-Τ και σε στο consortium συμμετέχει η ιταλική 
εταιρεία Astaldi με τουρκικές εταρείες (Nurol, Özaltın, Makyol, Yüksel 
και Gökçay), οι εργασίες εκτιμάται οτι θα διαρκέσουν 7 έτη.  

 
 
 Σε δημοσίευμα της εφημερίδας Ζaman αναφέρεται ότι δύο τουρκικές 

τράπεζες σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στην πόλη Ερμπίλ του 
βορείου Ιράκ. Σύμφωνα με το δημοσίευμα οι τράπεζες αυτές είναι οι 
ισλαμικές τράπεζες Albaraka Turk και Bank Asya, ενώ ήδη παρουσία 
έχουν οι Ziraat Bankası, Vakıfbank και İş Bankası. 

 
 



 Το αραβικό κανάλι ειδήσεων Al Jazeera υπέβαλε προσφορά για την 
αγορά του τουρκικού καναλιού Cine 5 η οποία έγινε δεκτή από το 
Ταμείο Ασφαλίσεων και Αποταμίευσης της Τουρκίας (Savings and 
Insurance Fund) στο οποίο άνηκε το κανάλι κατόπιν κατάσχεσης. Το 
αραβικό δίκτυο υπέβαλε προσφορά ύψους $40,5 εκ. για την αγορά του 
καναλιού και σύμφωνα με τα δημοσιεύματα σχεδίαζε την είσοδό του 
στην τουρκική αγορά εδώ και καιρό. Για την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας απαιτείται έγκριση της Αρχής Ανταγωνισμού και του 
Ανωτάτου Συμβουλίου Τηλεόρασης και Ραδιοφώνου.  

 
 
 Η βεγλική εταιρεία Ageas εξαγόρασε από τον όμιλο Sabanci ποσοστό 

31% της ασφαλιστικής Aksigorta, απο τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές 
στην Τουρκία. Ο όμιλος Sabanci πριν τη συναλλαγή κατείχε 62% της 
εταιρείας. H αξία της συναλλαγής, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ανήλθε 
σε $220 εκ. 

 
 
 Μείωση παρατηρήθηκε το 2010 στις πωλήσεις ακινήτων κατά 

32,8% έναντι του 2009. Συνολικά το 2010 πωλήθηκαν 357.341 σπίτια. 
Αν και το τελευταία τρίμηνο του έτους η αγορά έδειξε σημάδια 
επανάκαμψης παράγοντες του κτηματομεσιτικού κλάδου δεν είναι 
ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις εξελίξεις το τρέχον έτος λόγω της αύξησης 
του κόστους κατασκευών και τις αναμενόμενης μείωσης των δανείων. Η 
αύξηση του κόστους στις κατασκευές οφείλεται σε αυξήσεις των τιμών 
των πρώτων υλών όπως του χαλκού, του τσιμέντου, η τιμή του οποίου 
αυξήθηκε κατά 50% τον Ιανουάριο 2011 έναντι του Ιανουαρίου 2010, 
και της ενέργειας, κατά περίπου 20% το ίδιο διάστημα.   

 
 
 Σύμφωνα με δημοσίευμα της ZAMAN το Επιμελητήριο 

Κωνσταντινούπολης και η Υπηρεσία Διεθνούς Συνεργασίας και 
Ανάπτυξης (ΤΙΚΑ) της Τουρκίας σχεδιάζουν την οργάνωση 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης για υπηκόους ξένων 
κρατών με στόχο την ενδυνάμωση των οικονομικών δεσμών με τις 
χώρες αυτές ενώ παράλληλα θα εξασφαλίζουν εκπαιδευμένο προσωπικό 
για τις τουρκικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό. 
Σύμφωνα με το άρθρο, οι εκπαιδευόμενοι εκτός απο επαγγελματική 
εκπαίδευση θα διδάσκονται και την τουρκική γλώσσα. Δεν 
διευκρινίζονται λεπτομέρειες για τις χώρες που θα αφορούν τα 
προγράμματα αυτά και τους τομείς επαγγελματικής εκπαίδευσης. 

 
 
 Ο όμιλος Υγεία αποφάσισε την πώληση του ποσοστού 50% στην 

εταιρεία συμμετοχών GENESIS HOLDING που αφορά σε 4 νοσοκομεία 
του ομίλου SAFAK. Η εταιρεία είχε επενδύσει στην Τουρκία το 2008.  

 
 
 Η αμερικανική εταιρεία λιανικών πωλήσεων προϊόντων τεχνολογίας 

Best Buy  που εισήλθε στην τουρκική αγορά στα τέλη 2009 με το 



άνοιγμα καταστήματος στην Σμύρνη αποφάσισε την απόσυρσή της απο 
την αγορά της Τουρκίας  

 
 Η εταιρεία Hewlett-Packard (HP) σε συνεργασία με την εταιρεία 

Foxconn Technology Group της Ταϊβαν κατασκεύασαν παραγωγική 
μονάδα στην περιοχή Corlu στο Tekirdag (Ραιδεστό) το οποίο ξεκίνησε 
τη λειτουργία του τον Φεβρουάριο. Η επένδυση υπολογίζεται σε $60 εκ.  

 
 
 Συναλλαγματική ισοτιμία Τουρκικής Λίρας 28/2/2011: 
      €/TRY Αγορά: 2,2026   Πώληση: 2,2132 
      $/TRY Αγορά: 1,5928   Πώληση:1,6005 
 
 
 
 Τιμή κλεισίματος δείκτη ISE 100 Χρηματιστηρίου Κων/πολης :  
     28/2/2011- 61.283 
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