
To AEΠ της Τουρκίας παρουσίασε αύξηση 11,7% το πρώτο τρίμηνο 2010 
έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 2009. Σύμφωνα,ωστόσο, με 
οικονομικούς αναλυτές, η οικονομία είναι μεν σε φάση σημαντική ανάκαμψης, 
αλλά η μεγάλη αύξηση οφείλεται κυρίως  στο γεγονός οτι το πρώτο τρίμηνο 
του 2009 η οικονομική ύφεση ήταν ιδιαίτερα έντονη και το ΑΕΠ είχε σημειώσει 
σημαντική μείωση.  Έναντι του προηγούμενου τριμήνου (4ο 2009) η μεταβολή 
του ΑΕΠ υπολογίζεται σε μόλις 0,1% απο την Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία. 
Η επιβράδυνση της ανάπτυξης σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2009 οφείλεται, 
σύμφωνα με αναλυτές , και στη μείωση των δημοσιών δαπανών για το εν 
λόγω διάστημα.  
O πληθωρισμός τον μήνα Ιούνιο σημείωσε επιβράδυνση και διαμορφώθηκε σε 
8,4% έναντι 9,1% τον προηγούμενο μήνα. Σε ετήσια βάση ο ΔΤΚ τον Ιούνιο 
μεταβλήθηκε κατά 7,41% 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τουρκικής στατιστικής υπηρεσίας, ο κύκλος 
εργασιών στις κατασκευές το πρώτο τρίμηνο 2010 μειώθηκε κατά 19% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, ωστόσο, παρατηρήθηκε αύξηση 
στον δείκτη παραγωγής κατασκευών κατά 5,6%.  
Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 15,6% τον Μάιο, 
έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2009 και 1,9% έναντι του προηγούμενου 
μήνα.  
Οι τουρκικές εξαγωγές για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαίϊου 2010 σημείωσαν 
αύξηση κατά 15,6% και οι εισαγωγές κατά 36,6% σε σχέση με το αντίστοιχο 
διάστημα του 2009. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
διευρύνθηκε και το διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2010 διαμορφώθηκε σε 
$17.433 εκ., γεγονός που οφείλεται στην μεγάλύτερη αύξηση των εισαγωγών 
απο τις εξαγωγές και στη μείωση του πλεονάσματος στο ισοζύγιο υπηρεσιών 
όπως αναφέρεται στη σχετική αναφορά της Κεντρικής Τράπεζας.  
Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε τον Απρίλιο 2010 σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της τουρκικής στατιστικής Υπηρεσίας σε 12% έναντι 14,9 τον Απρίλιο του 
2009. 
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Γενικό Προξενε ίο  Κων/πολης-  Γραφε ίο  
Οικονομικώ ν & Εμπορικών Υποθέσεων  

Οικονομία 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις 
To ύψος των άμεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία για το διάστημα 
Ιανουαρίου Μαΐου 2010 ανήλθε σε $2,5 δις σημειώνοντας μείωση κατά 33,6% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2009, οπότε είχαν ανέλθει σε $3,8 δις. Η 
πλειοψηφία  των κεφαλαίων προέρχεται απο χώρες της ΕΕ. Οι τουρκικές 
επενδύσεις στο εξωτερικό το  διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 2010 ανήλθαν σε $865 
εκ έναντι $521 εκ. το αντίστοιχο διάστημα του 2009. 
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Σχέδια για νέο εργοστάσιο της Senkroma στην Τουρκία 
Σε δημιουργία δεύτερου εργοστασίου στην Τουρκία, και συγκεκριμένα στο 
Gaziantep, στα νοτιοανατολικά της χώρας, θα προχωρήσει η Senkroma, η 
θυγατρική της Πλαστικά Κρήτης, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της .  Mε το 
νέο εργοστάσιο, όπως ανακοινώθηκε,  η Senkroma, που εξειδικεύεται στην 
παραγωγή masterbatches (συμπυκνώματα χρωμάτων) για συνθετικά νήματα, 
θα έρθει πιο κοντά στους πελάτες της για να παράσχει καλύτερο service και να 
αυξήσει το μερίδιο της. Παράλληλα, το εργοστάσιο του Gaziantep, αναμένεται 
να ξεκινήσει την παραγωγή του στις αρχές του 2011, θα εξυπηρετεί τη 
βιομηχανία συνθετικών νημάτων της Συρίας, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις 
45 χλμ., καθώς και του Ιράν. Το Gaziantep είναι το κέντρο παραγωγής 
νημάτων και χαλιών πολυπροπυλενίου της Τουρκίας κι ένα από τα μεγαλύτερα 
στον κόσμο.Η παραγωγή του υπάρχοντος εργοστασίου της Senkroma στην 
Κωνσταντινούπολη θα ενισχυθεί κι αυτή, προσανατολιζόμενη σε masterbatches 
για χρωματισμό όλων των άλλων πλαστικών προϊόντων πλην νημάτων.  
Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι παράλληλα με την παραγωγική της 
δραστηριότητα, η Senkroma προωθεί στην τουρκική αγορά προϊόντα της 
μητρικής εταιρείας που δεν παράγει η ίδια. Επίσης, αναφέρεται ότι αποφέρει 
στη χώρα μας σημαντική προστιθέμενη αξία αφού χρησιμοποιεί 
ημιεπεξεργασμένη πρώτη ύλη που παράγεται από τα Πλαστικά Κρήτης στο 
Ηράκλειο. Οι επενδύσεις της Senkroma σε νέο εξοπλισμό τη διετία 2011-2012 
εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 1,5 εκατ. ευρώ ενώ οι πωλήσεις της αναμένεται 
να αυξηθούν από 8,3 εκατ. ευρώ το 2009 σε 14-15 εκατ. ευρώ το 2013.  

Συναλλαγματική 
Ισοτιμία 
Τουρκικής Λίρας: 
(22/7/2010) 
 
Ευρώ/TRY 
Αγορά: 1,9524 
Πώληση: 1,9618 
 
Δολάριο/TRY 
Αγορά: 1,5202 
Πώληση: 1,5275 

Σχέδια για συγχώνευση ΤΕΒ και Fortis στην Τουρκία 
Η BNP  Paribas και ο όμιλος Colakoglu Group υπέγραψαν μνημόνιο για τη 
συγχώνευση των τραπεζών ΤΕΒ (Turk Ekonomi Bankasi)  και Fortis, οι οποίες 
προβλέπεται να συγχωνευτούν υπο την ΤΕΒ. Σύμφωνα με την ανακοίνωση 
τύπου, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής η νέα εταιρεία θα ανήκει κατά 
πλειοψηφία στην TEB Mali Yatirimlar και οι όμιλοι BNP Paribas και Colakoglu 
Group θα κατέχουν 50% έκαστος της TEB Mali. Εφόσον η συναλλαγή εγκριθεί 
απο τις αρμόδιες αρχές, οταν ολοκληρωθεί η νέα τράπεζα θα είναι η 9η στην 
Τουρκία, σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία που αναφέρονται στην 
ανακοίνωση, και θα διαθέτει 630 υποκαταστήματα.  

Κλαδικά—επιχειρηματικά νέα 

Πρόγραμμα TurSEFF για την ενεργειακή αποδοτικότητα 
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) παρείχε τον 
Ιούλιο δάνειο ύψους $20 εκ.  στην τουρκική τράπεζα Denizbank στο πλαίσιο 
του προγράμματος TurSEFF (Sustainable Energy Financing Facility). Τα 
κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την δανειοδότηση τοπικών εταιρειών για 
επενδύσεις βελτίωσης ενεργειακής αποδοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών 

Αναβολή ψήφισης νομοσχεδίου για τα δημοσιονομικά 
Σύμφωνα με δηλώσεις αρμόδιων Υπουργών που δημοσιεύτηκαν στον τουρκικό 
και ξένο τύπο στα μέσα Ιουλίου, η ψήφιση του νομοσχεδίου για τα 
δημοσιονομικά που προέβλεπε και την εφαρμογή  «δημοσιονομικού κανόνα» 
αναβλήθηκε  για το φθινόπωρο. Η υιοθέτηση του νομοσχεδίου και η εφαρμογή 
δημοσιονομικού κανόνα αναμενόταν απο τους διεθνείς επενδυτές και είχε 
συνδεθεί  με πιθανή αναβάθμιση της αξιολόγησης των τουρκικών ομολόγων.  
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ενέργειας μικρής κλίμακας. Τα συνολικά κεφάλαια του προγράμματος TurSEFF 
ανέρχονται σε $200 εκ. και σε συνεργασία με τοπικές τράπεζες θα 
χρησιμοποιηθούν για προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας και 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας  σε επιχειρήσεις στην Τουρκία και νοικοκυριά. 
Το πρόγραμμα υποστηρίζεται απο επιδοτήσεις τεχνικής βοήθειας που παρέχει 
το Clean Technology Fund και η ΕΕ σε συνεργασία με την τουρκική κυβέρνηση 
για την στήριξη των τοπικών τραπεζών προκειμένου να αναπτύξουν 
χρηματοπιστωτικά εργαλεία για προγράμματα ενεργειακής αποδοτικότητας και 
των δανειοληπτών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τέτοιων 
προγραμμάτων. H EBRD δραστηριοποιείται έντονα σε προγράμματα 

Σελίδα 3  

TESCO-εξαγωγές ιχθυηρών απο την Τουρκία 
Η εταιρεία Tesco Kipa σχεδιάζει την εξαγωγή ιχθυηρών απο την Τουρκία στην 
Ευρώπη. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η εταιρεία τον Ιούλιο ξεκίνησε την 
εξαγωγή ψαριών, σε συνεργασία με την εταιρεία ιχθυοκαλλιεργειών Kilic 
Deniz, στην Πολωνία κατόπιν προετοιμασίας δύο ετών. Τα ψάρια που 
εξήχθησαν ανήλθαν σε περίπου 50 τόνους. Η εταιρεία Τesco Kipa που ανήκει 
κατά πλειοψηφία στην βρετανική Tesco στοχεύει στην εξαγωγή ψαριών και  
σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Aγγλία, Τσεχία, Σλοβακία) απο την Τουρκία και 
τα σχέδια της εταιρείας αφορούν στην εξαγωγή περι των 6.000 τόνων 
ετησίως.   

Χρηματιστήριο 
Κων/πολης 
Δείκτης ISE-100 τιμές 
κλεισίματος (ημερήσια) 
 
21/7/2010:  59494,67 

Αύξηση στο μερίδιο προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας 
Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας “2010 International Private Label Year-
book,”, όπως δημοσιεύτηκαν σε τουρκικές εφημερίδες, το 2009 ο τομεάς 
προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάσε ανάπτυξη στην Τουρκία. Τα 
προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας αποτελούν 17,4% της αγοράς (έναντι 13,7% το 
2008).Το ποσοστό αυτό ωστόσο είναι αρκετά χαμηλότερο απο το αντίστοιχο 
στις ευρωπαϊκές χώρες. Το χαμηλό ποσοστό στην Τουρκία, σύμφωνα με 
παράγοντες της αγοράς,  ενδεχομένως συνδέεται με το χαμηλό ακόμα 
ποσοστό συγκέντρωσης και διείσδυσης των αλυσίδων λιανικής πώλησης. 

JADI Project-Συμμετοχή Turktelekom 
H τουρκική εταιρεία τηλεπικοινωνιών, Τurktelekom συμμετέχει, όπως 
ανακοίνωσε, σε κοινό σχέδιο με εταιρείες της Συρίας, Ιορδανίας και 
Σαουδικής Αραβίας για την κατασκευή του σχεδίου JADI PROJECT. Βάσει του 
σχεδίου θα παρέχονται τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες μεταξύ Ευρώπης και 
Μέσης Ανατολής μέσω δικτύου οπτικών ινών μεταξύ των τεσσάρων χωρών. 
Το δίκτυο αυτό θα αποτελεί εναλλακτικό των καλωδιακών συστημάτων που 
περνάνε απο την περιοχή, σύμφωνα με την ανακοίνωση.   

Ένωση εξαγωγέων υφαντουργικών και υφασμάτων Κων/πολης  
H Ένωση εξαγωγέων υφαντουργικών και υφασμάτων Κων/πολης κατέληξε 
σε συμφωνία με την εταιρεία AKSA βάσει της οποίας μέλη της Ένωσης θα 
μπορούν να προμηθεύονται ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές. Η δράση αυτή 
περιλαμβάνεται στις πρωτοβουλίες της πλατφόρμα ITKIBOSAP που έχει 
ιδρύσει η Ένωση για την αγορά πρώτων υλών και ενέργειας σε πιο 
συμφέρουσες τιμές για τις βιομηχανίες.  Για να μπορούν να απολαμβάνουν 
της έκπτωσης οι εταιρείες θα πρέπει να καταναλώνουν άνω των 100.000 
kwh το χρόνο ώστε να μπορούν να χαρακτηριστούν ως ανεξάρτητοι 
καταναλωτές. Οι εταιρείες που θα λάβουν τέτοια πιστοποίηση θα μπορούν 
να επευθύνονται στην AKSA για να  την προμήθεια ενέργειας σε 
συμφέρουσες τιμές.   
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Επενδύσεις IS Bank στο λιμάνι Gemport 
Στο λιμάνι Gemport στην περιοχή Gemlik της Προύσας εγκαινιάστηκαν τον 
Ιούνιο νέες εγκαταστάσεις κατόπιν επενδύσεων αξίας $50 εκ. και με τις οποίες 
αυξάνεται η δυναμικότητα αποθήκευσης. Το λιμάνι είναι το πρώτο ιδιωτικό 
λιμάνι της χώρας και η διαχείρισή του ανήκει στην τράπεζα IS Bank η οποία 
πραγματοποίησε τις επενδύσεις. 
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Αύξηση πωλήσεων συσκευών κινητής τηλεφωνίας 
H τουρκική αγορά συσκευών κινητής τηλεφωνίας παρουσιάζει αύξηση το 
πρώτο τρίμηνο 2010 κατά 12% έναντι του αντίστοιχου διαστήματος του 
2009, όσον αφορά στον αριθμό των μονάδων που πουλήθηκαν.  Βάσει 
στοιχείων σχετικής έρευνας που αναφέρονται σε άρθρο της τουρκικής 
εφημερίδας Hurriyet , η αξία των πωλήσεων παρουσίασε σημαντική αύξηση 
και 75% των πωλήσεων πραγματοποιήθηκε απο καταστήματα 
τηλεπικοινωνιών το Α τρίμηνο 2010. Το τμήμα της αγοράς που περιλαμβάνει 
προϊόντα αξίας κάτω των 50 ευρώ μειώθηκε σημαντικά το Α τρίμηνο 2010 σε 
4,4% ενώ το τμήμα της αγοράς που περιλαμβάνει προϊόντα 200-300 ευρώ 
διαμορφώθηκε σε 19,2%. Τα προϊόντα 3G  έχουν καταγράψει σημαντική 
αύξηση μεριδίου στην αγορά.   

Δραστηριότητα PepsiCo στην Τουρκία 
H εταιρεία PepsiCo ανακοίνωσε την δημιουργία κέντρου έρευνας και 
ανάπτυξης στην περιοχή Kocaeli της Τουρκίας. Η εταιρεία αποφάσισε να 
εγκαταστήσει στην Τουρκία το περιφερειακό κέντρο της στην περιοχή και 
σχεδιάζει να αναπτύξει έρευνα για τις καταναλωτικές συνήθειες και 
προτιμήσεις. Η επιλογή της Τουρκίας έγινε λόγω της μεγάλης εσωτερικής 
αγοράς και του νεαρού πληθυσμού της και λόγω της γειτνίασής της με χώρες 
της Νοτιοανατολικής  Ευρώπης αλλά και της Ανατολής.  

Ιδιωτικοποιήσεις μονάδων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας 
Συνεχίζεται η διαδικασία ιδιωτικοποιήσης της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στις αρχές Ιουνίου το εργοστάσιο διανομής Osmangazi Electricity Distribution 
Grid πέρασε στην ιδοκτησία της εταιρεία Eti Gümüş και με αυτή τη μεταβίβαση 
σχεδόν 28% της διανομής ηλεκτρικής ενέργειας βρίσκεται πλέον στη διαχείριση 
του ιδωτικού τομέα. Το εργοστάσιο είναι το τέταρτο που ιδιωτικοποιήθηκε. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οταν ολοκληρωθούν και οι υπόλοιπες πωλήσεις που 
έχουν ανακοινωθεί το ποσοστό αυτό θα ανέλθει σε 48%. Οι ιδιωτικοποιήσεις  
έχουν στόχο να αυξήσουν την αποδοτικότητα του τομεά παροχής ηλεκτρικής 
ενέργειας, να βελτιώσουν το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά το πρόβλημα της παράνομης χρήσης 
ηλεκτρικού ρεύματος. Στην ομιλία του κατά την τελετή παράδοσης της 
μονάδας ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών ανέφερε οτι την αγορά θα 
ενισχύσει η διαδικασία ιδιωτικοποίησων καθώς συμβάλλει σημαντικα με τη 
συμμετοχή ιδιωτικών πόρων στη διαδικασία εκσυγχονισμού 


