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Ο ΔΣΚ αυξήθηκε κατά 

0,58% το Δεκέμβριο σε 

σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα. Η 

μεγαλύτερη αύξηση 

σημειώθηκε στις 

υπηρεσίες αναψυχής 

(+0,79%), τη στέγαση 

(+0,53%), τις υπηρεσίες 

εστίασης (0,51%), τα 

έπιπλα και τον οικιακό 

εξοπλισμό (0,29%). 

Μείωση του ΔΣΚ 

καταγράφηκε στα είδη 

ρουχισμού και 

υποδήματα (-2,17%), την 

εκπαίδευση και την 

υγεία (0,09%).  

Ο ΔΣΚ αυξήθηκε κατά 

10,45% σε σχέση με το 

Δεκέμβριο του 2010. Η 

μεγαλύτερη αύξηση 

σημειώθηκε στα 

αλκοολούχα ποτά και 

στα είδη καπνού (18,5%), 

τις μεταφορές (+12,22%), 

τα τρόφιμα και μη 

αλκοολούχα ποτά 

(12,21%), τα έπιπλα και 

τον οικιακό εξοπλισμό 

(11,04%). 

 Ο ΔΣΠ αυξήθηκε κατά 

1% το Δεκέμβριο σε 

σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα. Η 

μεγαλύτερη αύξηση 

σημειώθηκε στα 

προϊόντα καπνού 

(+7,64%), τα 

μηχανήματα γραφείου 

(+5,52%), τον 

επικοινωνιακό 

εξοπλισμό  (3,36%), τον 

ηλεκτρισμό και το 

φυσικό αέριο (2,66%). 

Μείωση του ΔΣΚ 

καταγράφηκε στα είδη 

ρουχισμού και 

υποδήματα (-0,77%) και 

τα χημικά (0,51%).  

Σο Δεκέμβριο, ο ΔΣΠ 

αυξήθηκε κατά 13,33% 

σε σχέση με τον 

αντίστοιχο μήνα του 

2010. τον αγροτικό 

τομέα η αύξηση ήταν 

της τάξεως του 10,54% 

και στη βιομηχανία 

13,92%. 

 

 

Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη 

Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων 
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Εξωτερικό εμπόριο 

Οι τουρκικές εξαγωγές, το 

διάστημα Ιανουαρίου – 

Νοεμβρίου 2011, 

διαμορφώθηκαν στα  

$122,5 δισ. 

παρουσιάζοντας αύξηση 

της τάξεως του 19,58% και 

οι εισαγωγές  στα 220,23 

δισ. σημειώνοντας αύξηση 

33,48%. Σο εμπορικό 

έλλειμμα της Σουρκίας 

διευρύνθηκε σε σχέση με 

το αντίστοιχο διάστημα 

του 2010. Μεγάλο 

ποσοστό των εισαγωγών 

εξακολουθούν να 

αποτελούν τα ενδιάμεσα 

αγαθά ενώ ακολουθούν 

τα καταναλωτικά.  

Σο έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών συνολικά 

για το 2011 αναμένεται να 

διογκωθεί. 

 Κύρια χώρα προορισμού 

των τουρκικών εξαγωγών 

παραμένει  η 

Γερμανία($12,77δισ.) και 

ακολουθούν το Ην. 

Βασίλειο ($7,42δισ.) και το 

Ιράκ ($7,38δισ.). Κύρια 

χώρα προέλευσης 

εισαγωγών στην Σουρκία 

είναι η Ρωσία ($21,4δισ.) 

και ακολουθούν η 

Γερμανία ($21,05δισ.) και η 

Κίνα ($19,9δισ.). 

Σην περίοδο Ιανουαρίου – 

Νοεμβρίου 2011, οι 

κατηγορίες προϊόντων με 

την μεγαλύτερη 

εξαγωγική αξία ήταν τα 

οχήματα και μέρη αυτών 

(($14,35δισ.), ο μηχανικός 

και μηχανολογικός 

εξοπλισμός ($10,45δισ.), τα 

προϊόντα σιδήρου και 

χάλυβα ($10,16δισ.). Σο 

ίδιο διάστημα, οι 

κατηγορίες προϊόντων 

εισαγωγής που 

σημείωσαν τις υψηλότερες 

αξίες ήταν τα ορυκτά 

καύσιμα, ορυκτέλαια 

($49,09δισ.), ο μηχανικός 

και μηχανολογικός 

εξοπλισμός ($24,71δισ.), τα 

προϊόντα σιδήρου και 

χάλυβα ($18,69 δισ.). 

Οι ελληνικές εξαγωγές 

προς την Σουρκία για την 

περίοδο Ιανουάριο – 

Νοέμβριο 2011 σημείωσαν 

αύξηση της τάξεως του 

73,6% σε σχέση με την ίδια 

περίοδο του 2010. Οι τρεις 

πρώτες κατηγορίες 

προϊόντων με την 

μεγαλύτερη εξαγωγική 

αξία ήταν τα ορυκτά 

καύσιμα και ορυκτέλαια  

(+ 174,7%), το βαμβάκι (-

63,5%) και τα πλαστικά  

(+24,5%). Επισημαίνουμε 

ότι για το πρώτο 

ενδεκάμηνο του 2011, η 

κατηγορία ορυκτά 

καύσιμα, ορυκτά λάδια  

και προϊόντα της 

απόσταξης αυτών 

καλύπτουν το 65,61% των 

συνολικών ελληνικών 

εξαγωγών προς Σουρκία 

ενώ οι τρεις ανωτέρω 

κατηγορίες το 78,6% .  

Οι τουρκικές εξαγωγές 

προς Ελλάδα, για την ίδια 

περίοδο, σημείωσαν 

αύξηση της τάξεως του 8,2% 

σε σχέση με το διάστημα 

Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 

του 2010. Σα κυριότερα 

εξαγώγιμα προϊόντα για 

το 2011 ήταν τα προϊόντα 

πετρελαίου, τα μέταλλα 

(ράβδοι σιδήρου και 

χάλυβα), ο 

ηλεκτρολογικός, 

μηχανολογικός και 

μηχανικός εξοπλισμός. 
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Επιχειρηματικός τομέας  

Ο οίκος αξιολόγησης 

Moody’s εκτιμά, σε 

έκθεσή του, ότι οι 

τουρκικές εταιρίες θα 

επωφεληθούν, το 2012, 

από μια μέση οικονομική 

ανάπτυξη στην Σουρκίας 

της τάξεως του 2,5-3,5%, 

λόγω της υψηλής 

εγχώριας ζήτησης. 

Ωστόσο, μια σειρά από 

παράγοντες, όπως η κρίση 

στην ευρωζώνη και η 

εξάρτηση των τουρκικών 

επιχειρήσεων από 

βραχυπρόθεσμο δανεισμό 

ενδέχεται να βάλουν σε 

κίνδυνο την πιστοληπτική 

τους ικανότητα τους 

επόμενους 12-18 μήνες.   

Σο εμπορικό ισοζύγιο και 

το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών της 

Σουρκίας έχει επιδεινωθεί 

λόγω των υψηλότερων 

τιμών στον τομέα της 

ενέργειας και των 

καταναλωτικών 

προϊόντων. Δεδομένου ότι 

το έλλειμμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών 

χρηματοδοτείται από πιο 

ασταθείς πηγές 

κεφαλαίου όπως είναι ο 

δανεισμός και καταθέσεις 

ξένου συναλλάγματος, η 

Σουρκία είναι πιο 

επιρρεπής σε απότομες 

αλλαγές στην ψυχολογία 

των επενδυτών, γεγονός 

που μπορεί να προκαλέσει 

αστάθεια. 

ύμφωνα πάντα με τον 

οίκο αξιολόγησης, σε 

περίπτωση που η 

τουρκική λίρα συνεχίσει 

να υποτιμάται, οι 

τουρκικές επιχειρήσεις θα 

δυσκολευτούν να 

αποπληρώσουν τα χρέη 

τους. Επίσης, παρόλο που 

η υποτίμηση προσφέρει 

κάποια ανακούφιση στους 

εξαγωγείς, θα αποτελέσει 

μεγάλο βάρος στις 

εταιρείες που έχουν χρέη 

σε ξένο νόμισμα. 

 

ημειώνουμε ότι για τον 

Οκτώβριο του 2011 

καταγράφηκε έλλειμμα 

του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών της τάξεως 

των $ 4.2 δισ. ενώ την 

περίοδο Ιανουαρίου – 

Οκτωβρίου 2011 έφτασε 

τα $ 65.1 δισ. 

σημειώνοντας αύξηση 

94,3% σε σχέση με την ίδια 

περίοδο του 2010.  Μόνο το 

18% του ελλείμματος 

χρηματοδοτήθηκε από 

ΞΑΕ (Ξένες Άμεσες 

Επενδύσεις).  

 

Επικαιρότητα 

 Η Σουρκία πρόκειται να σχεδιάσει και να παράγει το πρώτο εθνικό ελαφρύ 

ελικόπτερο μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, το οποίο πρόκειται να πωληθεί πρώτα 

στην τουρκική αγορά και στη συνέχεια σε ξένους αγοραστές. ύμφωνα με δηλώσεις 

υψηλού αξιωματούχου της Γενικής Γραμματείας Αμυντικών Βιομηχανιών, σύντομα 

θα ζητηθεί από ξένους κατασκευαστές να εκφράσουν το ενδιαφέρουν τους για 

συνεργασία με την Σουρκία για την ανάπτυξη του σχετικού προγράμματος.  

 

 Η εταιρεία MADO, η πρώτη τουρκική αλυσίδα παγωτού και καφέ, πρόκειται να 

ανοίξει κατάστημα στη Kuala Lumpur της Μαλαισίας, στο πλαίσιο επέκτασης της 

στην Άπω Ανατολή. Η εταιρεία σχεδιάζει να ανοίξει 12 υποκαταστήματα στην 

περιοχή. Επόμενος στόχος της είναι η Κίνα. Ιδρύθηκε το 1963, έγινε αλυσίδα το 1991 

και σήμερα διαθέτει στην Σουρκία 240 εστιατόρια και καφέ  
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 Ο Σούρκος Τπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου, κατά τη διάρκεια υνεδρίου 

Βιοτεχνολογίας στην Κωνσταντινούπολη, ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο 

αναδιάρθρωσης της πολιτικής τους στον τομέα της υγείας, σχεδιάζεται να ξεκινήσει η 

παραγωγή φαρμάκων και ιατρικών μηχανημάτων. Επιπλέον, ανακοίνωσε ότι η 

τουρκική κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει στην σύσταση οργανισμού που θα έχει 

ως στόχο την ανάπτυξη πλατφόρμων κοινωνικών δικτύων. Η Σουρκία κατατάσσεται 

ως η τρίτη χώρα με το μεγαλύτερο αριθμό χρηστών του Facebook. Ο Τπουργός δήλωσε, 

επίσης, ότι το ποσό που διατίθεται για έρευνα και ανάπτυξη αυξήθηκε και έφτασε το 

1% των δημοσίων δαπανών της χώρας, ενώ μέχρι το 2023 θα φτάσει το 3%. 

 

 ημαντική τουρκική επένδυση στην Ελλάδα πραγματοποίησε ο τουρκικός 

πολυεθνικός όμιλος PAK Holdings», εξαγοράζοντας την χαρτοβιομηχανία «ΜΕΛ ΑΕ». 

Η «PAK Holdings» διαθέτει μονάδες παραγωγής φαρμάκων, τη δεύτερη μεγαλύτερη 

εταιρία παραγωγής μαγιάςπαγκοσμίως ενώ η θυγατρική εταιρία της «Kartonsan» 

είναι η 5η μεγαλύτερη εταιρία πανευρωπαϊκά στον τομέα του χαρτιού 
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 Ιστοσελίδες  

 την ιστοσελίδα του τουρκικού Τπουργείου Οικονομίας αναρτώνται αιτήματα τουρκικών 

εταιριών για εισαγωγή προϊόντων και επιχειρηματικές συνεργασίες: 

http://www.tcp.gov.tr/english/bobb/index.cfm 

 Πηγή των στατιστικών στοιχείων του δελτίου μας είναι η Σουρκική τατιστική  Τπηρεσία: 

http://www.turkstat.gov.tr/Start.do 

 Επιτροπή Διεθνών Οικονομικών χέσεων Σουρκίας: http://www.turkey-now.org/ 

 Σουρκικός οικονομικός τύπος στην αγγλική: 

http://www.todayszaman.com/menuDetail.action?sectionId=105 

http://www.hurriyetdailynews.com/economy.aspx?pageID=435 

 BUSINESS DIRECTORIES 

www.turkindex.com 

www.turkticaret.net 

www.tradeturkey.com 

www.turk-trade.net 

www.europages.com.tr 

 TRADE FAIRS and EXHIBITIONS 

www.tuyap.com.tr: Tuyap Exhibition Center 

www.cnrexpo.com.tr: CNR Expo Center 

www.yem.net: The Building Information Centre 

www.istanbulfuarmerkezi.com: Istanbul Expo Center 

 PUBLIC PROCUREMENT PROMOTION 

http://www.ihale.gov.tr/Yayinlar_Dokumanlar/dokumanlar_english.htm 
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