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 Ο ΔΤΚ αυξήθηκε τον Μάιο κατά 2,42% σε σχέση με τον Απρίλιο 2011 και 7,17% σε 
σύγκριση με τον Μάιο 2010. Η μεγαλύτερη μηνιαία αύξηση παρατηρήθηκε στις τιμές 
ενδυμάτων και υποδημάτων (λόγω δασμολογικών αυξήσεων).  Ο εκτιμήσεις της 
Κεντρικής Τράπεζας για τον πληθωρισμό του έτους αναθεωρήθηκαν σε 6,9% απο 
5,9% λόγω και της αύξησης στις ενεργειακές τιμές.  Η αύξηση του ΑΕΠ για το έτος 
εκτιμάται σε 5,2% και το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών  σε 
$56,9δις.  Η πορεία του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών για τους πρώτους 
μήνες του 2011 είναι ανοδική και συνεχίζει να ανησυχεί τους παράγοντες του 
οικονομικού επιτελείου. Έναν ακόμα τομέα ανησυχίας αποτελεί η αύξηση του 
δανεισμού την οποία η Αρχή Επιτήρησης και Ρύθμισης των Τραπεζών προσπαθεί να 
ελέγξει για την αποφυγή προβλημάτων στις εγχώριες τράπεζες. Ο όγκος 
καταναλωτικών δανείων ανέρχεται φέτος (εως 10/6/2011) σε 152,7 εκ. τ.λ. Από τα 
προσωπικά δάνεια 46% αφορούσε υποθήκες, 50% προσωπικά δάνεια και 4% για 
οχήματα. Η Κεντρική Τράπεζα διατήρησε το βασικό επιτόκιο σταθερό για τέταρτο 
μήνα.  

 
 Η στατιστική υπηρεσία της Τουρκίας ανακοίνωσε αύξηση του προσαρμοσμένου δείκτη 

βιομηχανικής παραγωγής για τον Απρίλιο 2011 κατά 8,4% σε σχέση με τον 
Απρίλιο 2010 και -0,6% σε σχέση με τον Μάρτιο 2011. 

 
 Τα στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο Απριλίου 2011 δείχνουν αύξηση των 

εξαγωγών για τον μήνα κατά 26,5% και των εισαγωγών κατά 40,2% σε σχέση με τον 
Απρίλιο 2010. Σημαντική ήταν η αύξηση του ελλείμματος εμπορικών συναλλαγών σε 
$9 δις. Σημαντικότερος εμπορικός εταίρος είναι η Γερμανία. Άλλες σημαντικές χώρες 
προορισμού των τουρκικών εξαγωγών ήταν οι Ιταλία, Γαλλία, ΗΠΑ, Ιράκ και 
προέλευσης εισαγωγών οι Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ. Τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη αξία 
εξαγωγών ήταν τα οχήματα, μηχανήματα και εξοπλισμός, ηλεκτρικά μηχανήματα και 
εξοπλισμός και υφαντουργικά και εισαγωγών τα προϊόντα πετρελαίου, μηχανήματα 
και εξοπλισμός, οχήματα, σίδηρος και χάλυβας και ηλεκτρικά μηχανήματα και 
εξοπλισμός.  
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 Οι συνθήκες στις χώρες της ΜΑ και Β. Αφρικής έχουν επηρεάσει αρνητικά τις 

εξαγωγές της Τουρκίας στις αγορές αυτές με απώλειες που υπολογίζονται σε 
$384 εκ. για το πρώτο τρίμηνο του 2011 αν συγκριθούν με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2010. Οι μειώσεις αφορούν σε εξαγωγές στη Λιβύη, Αίγυπτο, 
Υεμένη, Τυνησία, Συρία.  

 
 Η τουρκική ένωση επιμελητηρίων και αγορών (ΤΟΒΒ) και η ένωση 

επιμελητηρίων του Ιράκ (FICC) υπέγραψαν μνημόνιο για την αύξηση του 
διμερούς όγκου εμπορικών συναλλαγών.Το 2010 η Τουρκία εξήγαγε προϊντα 
αξίας $6δις στο Ιράκ. 

 
 Η Αρχή Ιδιωτικοποιήσεων θα προκηρύξει τον Ιούλιο διαγωνισμό για την 

πώληση ποσοστού πλειοψηφίας για τη μονάδα διανομής φυσικού αερίου 
Baskent Dogalgaz καθώς η εταιρεία ΜΜΕΚΑ στην οποία είχε κατακυρωθεί ο 
προηγούμενος διαγωνισμός απέτυχε να συγκεντρώσει την απαιτούμενη 
χρηματοδότηση.  

 
 Ο Δήμος Κωνσταντινούπολης αναμένεται να προκηρύξει τον Αύγουστο 

διαγωνισμό για την κατασκευή νέας γραμμής μετρό στην Ασιατική πλευρά 
της πόλης. Η γραμμή θα έχει 16 σταθμούς και η κατασκευή της εκτιμάται να 
διαρκέσει τρία χρόνια. Στην ιστοσελίδα του Δήμου παρέχονται πληροφορίες 
για την προκήρυξη (www.ibb.gov.tr) Η γραμμή αυτή εντάσσεται στο 
γενικότερο σχεδιασμό για την ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών της πόλης.  

 
 Κατόπιν της έγκρισης της Αρχής Ανταγωνισμού και του Δημοτικού Συμβουλίου 

τον Μάιο, ολοκληρώθηκε η συμφωνία εξαγοράς ποσοστού 100% της εταιρείας 
IDO απο το consortium TASS. Σύμφωνα με δηλωσεις παραγόντων των 
εταιρειών που συμμετέχουν η ιδιωτικοποίηση δεν θα οδηγήσει σε απολύσεις 
προσωπικού ενώ σκοπεύουν να προχωρήσουν σε περαιτέρω επενδύσεις.  

 
 
 Η κυβέρνηση μείωσε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης για μοτοσυκλέτες 

κυβισμού εως 250cc σε 8% απο 22%. Η απόφαση αναμένεται να οδηγήσει σε 
αύξηση των πωλήσεων. Ο φόρος είχε αυξηθεί το 2006 στα επίπεδα του 22% 
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και οι παράγοντες της αγοράς κατέβαλλαν προσπάθειες για τη μείωσή του. Το 
2010 πωλήθηκαν στη χώρα 135.606 μοτοσυκλέτες. 

 
 Σύμφωνα με δημοσίευμα της Ζaman η συνολική εγκατεστημένη ισχύς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας τον Απρίλιο 2011 στην χώρα ήταν 50.422 
MW. Απο αυτή το 64,3% αναλογεί σε θερμικά εργοστάσια, ,το 32,8% σε 
υδροηλεκτρικά και το υπόλοιπο 2,9% σε άλλες πηγές με κυριότερη την 
αιολική (1.360ΜW). H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει εκδώσει άδειες για 120 
αιτήσεις αιολικών πάρκων και σκοπεύει να παραχωρήσει άλλες 46. Η εξέταση 
των υπολοίπων 580 αιτήσεων που έχουν υποβληθεί συνεχίζεται. Η 
πρωτογενής εγχώρια παραγωγή ενέργειας το 2009 αντιστοιχούσε σε 29,5% 
της κατανάλωσης το 2009 και 28,5% το 2010 και το 2011 εκτιμάται οτι το 
ποσοστό αυτό θα διαμορφωθεί σε 27,6% παρά την αναμενόμενη κατα 2,5% 
αύξηση της παραγωγής. Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα οι εταιρείες που 
επιθυμούν να επενδύσουν στον τομέα ανανεώσιμων και ειδικότερα αιολικής 
ενέργειας αντιμετωπίζουν διάφορες δυσκολίες και η ανάγκη για δημιουργία 
δρόμων πρόσβασης ανεβάζει το κόστος των έργων. 

 
 Η τουρκική εταιρεία λιανικών πωλήσεων Migros πούλησε την αλυσίδα 

discount s-m Sok στον όμιλο Yildiz. Η συναλλαγή (αξίας 600 εκ. τλ) για να 
ολοκληρωθεί θα πρέπει να λάβει την έγκριση της Αρχής Ανταγωνισμού η 
απόφαση της οποίας αναμένεται στο τρίτο τρίμηνο τ.ε.  Με την κίνηση αυτή η 
Migros επικεντρώνεται στον τομέα s-m και hypermarket. Η εταιρεία Migros 
έχει 481 καταστήματα s-m και hypermarket με την επωνυμία Migros, 166 
καταστήματα Tansaş, 12 καταστήματα Macrocenter και 13 καταστήματα 5M 
στην Τουρκία και 27 καταστήματα Ramstore στο εξωτερικό. Στην εταιρία Yildiz 
ανήκει και η μεγάλη παραγωγική εταιρεία τροφίμων Ulker. Στον τομέα 
λιανικών πωλήσεων επίσης, η εταιρεία A101, αλυσίδα discount, ανακοίνωσε 
σχέδια για επέκταση καταστημάτων της σε όλη τη χώρα. Η εταιρεία επιθυμεί 
να εκμεταλλευτεί τη δυναμική ανάπτυξης που οφείλεται  στο χαμηλό ποσοστό 
του οργανωμένου λιανικού εμπορίου στη χώρα που είναι κάτω του 50% του 
συνόλου. Στόχος της εταιρείας είναι η περαιτέρω διεύρυνση της γκάμας 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας που διαθέτει.  

 
 Σύμφωνα με άρθρο της Η. Daily οι εγχώριες αλυσίδες franchise στον τομέα 

εστίασης παρουσιάζουν ανάπτυξη και ανταγωνίζονται πλέον τις ξένες που 
είχαν εισχωρήσει δυναμικά στην αγορά. Οι εγχώριες αλυσίδες αποτελούν 74% 
του τομέα και εμφανίζονται ιδιαίτερα ανταγωνιστικές λόγω του χαμηλότερου 
κόστους και τις γνώσης των τοπικών προτιμήσεων. Ξένες εταιρείες όπως οι 
Nando, Baskin-Robbins, Hard Rock Café, Quinzos αποσύρονται απο την 
αγορά, σύμφωνα με το άρθρο, ενώ τοπικές αλυσίδες όπως Simit Sarayi (200 
καταστήματα), Bay Doner (26 εστιατόρια), Pizza Pizza (142 καταστήματα), 
Çıtır Usta (25 καταστήματα) Bonny Food, Kahve Dunyasi (64 καταστήματα) 
παρουσιάζουν ανάπτυξη. Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρονται ο αριθμός 
εστιατορίων αλυσίδων στη χώρα ανέρχεται σε 1.876 και εξ αυτών 24% είναι 
ξένες.  

 
 
 Η Αρχή Ιχθυηρών και Κρέατος της Τουρκίας (ΕΒΚ), αρμόδια για τον έλεγχο 

της εγχώριας αγοράς και για την εισαγωγή κρέατος, στοχεύει στην επέκταση 
και στον τομεά της λιανικής με καταστήματα franchise σε 8 πόλεις της χώρας 
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σύμφωνα με ανακοίνωση. Προηγούμενη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος για 100 καταστήματα σε 17 πόλεις απέτυχε στην 
Κωνσταντινούπολη, Προύσα, Σμύρνη, Eskisehir, Kayseri, Kocaeli, Mersin και 
Σαμψούντα λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Νέος γύρος αιτήσεων 
προκηρύχθηκε απο την Αρχή με συγκρεκριμένς προϋποθέσεις για την 
τοποθεσία και το μέγεθος των καταστημάτων. Μέχρι στιγμής στα πλαίσια της 
διαδικασίας αυτής έχουν ανοίξει δύο καταστήματα.  

 
 
 Η εταιρεία Global Investment House, απο το Κουβέιτ, ανακοίνωσε την 

εξαγορά ποσοστού της τουρκικής αλυσίδας γυναικείων ενδυμάτων και 
αξεσουάρ Yargici χωρίς να αποκαλύπτονται λεπτομέρειες για το ακριβές 
ποσοστό και την αξία της συναλλαγής. Η συνεργασία θα στηρίξει τους στόχους 
επέκτασης της εταιρείας τόσο εντός Τουρκίας όσο και στο εξωτερικό. Σύμφωνα 
με το σχετικό δημοσίευμα η τουρκική αγορά γυναικείων ενδυμάτων εκτιμάται 
σε $3,6δις και αναμένεται να αναπτύσσεται 8% ετησίως τα επόμενα 5 έτη. Η 
εξαγορά αυτή ήταν η δεύτερη επένδυση της GIH φέτος καθώς τον Φεβρουάριο 
είχε εξαγοράσει ποσοστό 80% της εταιρείας παραγωγής και διανομής ιατρικού 
υλικού και εξοπλισμού Bıçakçılar. 

 
 
 Η αμερικανική εταιρεία Cummins Inc. Ξεκίνησε την κατασκευή εργοστασίου 

στην περιοχής της Σμύρνης το οποίο θα παράγει φίλτρα και γεννήτριες 
(generators) για οχήματα. Η επένδυση υπολογίζεται σε $70 εκ. και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί σε 5 χρόνια.  

 

 Κοινοπραξία μεταξύ της τουρκικής Kibar Holding και της Κορεατικής Pohang 
Iron & Steel  και Daewoo International εξετάζουν επένδυση $350εκ σε 
μονάδα παραγωγής φύλλων χάλυβα στην περιοχή Kocaeli. Το 
εργοστάσιο σχεδιάζεται να λειτουργήσει το 2013 με παραγωγική δυναμικότητα 
200.000 τόνους.  Στόχος θα είναι η παραγωγή να καλύψει το  40% των 
εισαγωγών σε χάλυβα που ανέρχεται σε $10 δις και εξαγωγές σε χώρες της 
ευρύτερης περιοχής. Η πρώτη ύλη θα εισάγεται από την Νότιο Κορέα 
σύμφωνα με τη συμφωνία. Σύμφωνα με δηλώσεις στελεχών της τουρκικής 
εταιρείας στον τύπο η ζήτηση στην Τουρκία για φύλλα χάλυβα αναμένεται να 
αυξηθεί περαιτέρω τα επόμενα έτη λόγω των αναγκών της βιομηχανίας, ήδη η 
Τουρκία εισήγαγε 326.000 τόνους χάλυβα αξίας $10 δις το προηγούμενο έτος.  
Η επένδυση αυτή έχει σημασία για τη μεταφορά τεχνογνωσίας στη χώρα σε 
έναν τομέα σημαντικό για την οικονομία.  

 

 Η τουρκική αλυσίδα προϊόντων τεχνολογίας και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 
TeknoSA, μέλος του Sabanci Holding, αγόρασε τα καταστήματα της 
αμερικανικής Best Buy στην Σμύρνη και την Άγκυρα καθώς η τελαυταία 
αποφάσισε την έξοδο από την αγορά της Τουρκίας. Στην αλυσίδα TeknoSa 
ανήκουν 260 καταστήματα σε όλη τη χώρα. 
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 Σύμφωνα με δηλώσεις στην εφημερίδα Η.Daily ο Γενικός Δ/ντης της 

τουρκικής τράπεζας Ziraat αναφέρει οτι τα κέρδη των τουρκικών τραπεζών 
αναμένεται να μειωθούν φέτος (20-25%) αν διατηρηθούν τα υψηλά επίπεδα 
των υποχρεωτικών διαθεσίμων που έχει ορίσει η Κεντρική Τράπεζα με στόχο 
την αντιμετώπιση αρνητικών επιπτώσεων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα από 
τις αυξηση του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Η τράπεζα 
Ζιράατ, σύμφωνα με το δημοσίευμα, στοχεύει σε επέκταση των 
δραστηριοτήτων της στην Κίνα και το Κατάρ. Η αύξηση των καταθέσεων εως 
τώρα διαμορφώνεται σε 28% και των δανείων σε 4% για την τράπεζα το 
πρώτο τρίμηνο, η οποία εξετάζει την μεταφορά των κεντρικών της στην 
Κωνσταντινούπολη τα επόμενα έτη. 

 
 
 Η εταιρεία οδικών μεταφορών επιβατών Metro Tourism, υπέγραψε μνημόνιο 

με την εταιρεία Varan για μελλοντική εξαγορά της μετά απο απόφαση της 
τελευταίας να επικεντρώσει της δραστηριότητές της στον τομέα τουρισμού και 
ξενοδοχείων. Η Varan εξυπηρετεί 1,5 εκ. επιβάτες ετησίως. Οι εταιρείες δε θα 
συγχωνευτούν ενώ το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης της συναλλαγής δεν 
έχει οριστικοποιηθεί.  

 
 
 
 
 


