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Οικονομική Πολιτική 

 

Αύξηση χορηγήσεων από την τουρκική τράπεζα 

εξαγωγικών πιστώσεων 

Στο 26% επί του συνόλου των εξαγωγικών πιστώσεων 

για το 2018 ανήλθε το ποσοστό χορηγήσεων της 

ομώνυμης τουρκικής τράπεζας. Εκτιμάται πώς από τους 

πόρους της τράπεζας ενισχύθηκαν πλέον των 11 

χιλιάδων επιχειρήσεων, ενώ οι συνολικές πιστώσεις 

υπερέβησαν τα 44 δις δολάρια. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

προηγούμενου έτους το κόστος χορηγήσεων 

διατηρήθηκε αμετάβλητο παρά την ραγδαία υποχώρηση 

της συναλλαγματικής ισοτιμίας του εγχώριου 

νομίσματος. 

Για το 2019, ο στόχος είναι  οι χορηγήσεις να 

ξεπεράσουν το 27% και τα 48,4 δις δολάρια.   

 

Εισροή 9,2  δις  δολ σε ΑΞΕ το 10-μηνο του 2018 

Τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Βιομηχανίας και 

Τεχνολογίας φέρνουν στην πρώτη θέση των ξένων 

επενδυτών για το 2018 την Ολλανδία (578 εκ. δολ.) 

ακολουθούμενη από την Ιταλία (491 εκ. δολ.) και την 

Αυστρία (449 εκ. δολ.)  

Οι βασικοί κλάδοι της τουρκικής οικονομίας που 

απορρόφησαν τα νέα κεφάλαιο ήταν η βιομηχανία (1,3 

δις) και ο χρηματοπιστωτικός τομέας (931 εκ. δολ.)  

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

 

Άνοδος εξαγωγών της εγχώριας αμυντικής 

βιομηχανίας 

Σύμφωνα με τη Ένωση Εξαγωγέων της Τουρκίας οι 

εξαγωγές αμυντικού εξοπλισμού ξεπέρασαν τα 2 δις 

δολάρια (2,03) το 2018 σημειώνοντας αύξηση 17% σε 

σχέση με το 2017. Καλύτερος μήνας αναδείχτηκε ο 

Δεκέμβριος, με την άνοδο να φθάνει το 24.9%. 

Κορυφαίος προορισμός για τις τουρκικές αμυντικές 

εξαγωγές ανεδείχθησαν οι ΗΠΑ (726 εκ. δολ.) με τη 

δεύτερη θέση να ανήκει στη Γερμανία (226 εκ. δολ.). 

Ακολουθούν το Ομμάν, το Κατάρ και η Ολλανδία.  

Με την επίδοση της αυτή, η αμυντική βιομηχανία της 

Τουρκίας άφησε πίσω της παραδοσιακά ισχυρούς 

κλάδους της τουρκικής οικονομίας όπως η ένδυση, ο 

ναυτιλιακός εξοπλισμός και τα ηλεκτρονικά είδη. 

 

Συμφωνία έρευνας για ορυκτούς πόρους σε περιοχές 

του Ουζμπεκιστάν 

Το Ουζμπεκιστάν αποτελεί τη δεύτερη χώρα μετά το 

Σουδάν όπου η Τουρκία απέκτησε αποκλειστικά 

δικαιώματα αναζήτησης και εκμετάλλευσης μεταλλικών 

ορυκτών πόρων. Η σχετική περιοχή έχει συνολική 

έκταση 700 τετραγωνικών χιλιομέτρων. 
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Η σχετική συμφωνία υπεγράφη από τις αρχές της χώρας 

και τη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πόρων της Τουρκίας.  

 

Διπλασιασμός των εξαγωγών τομάτας στη Ρωσία 

Κατόπιν σχετικής αδείας από το ρωσικό Υπουργείο 

Γεωργίας, η ετήσια ποσότητα τουρκικής τομάτας που θα 

μπορεί να εξαχθεί στην Ρωσία διπλασιάζεται, φθάνοντας 

τους 100 χιλιάδες τόνους.  

Η Ρωσία αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό 

προορισμό για την τουρκική παραγωγή τομάτας. 

 

Προβλήματα για τον κατασκευαστικό όμιλο Astaldi  

 Η ιταλική Astaldi αντιμετωπίζει προβλήματα με τη 

διαχείριση της συμμετοχής της στην γέφυρα YAvuz 

Sultan.  

Μετά την κατάρρευση των διαπραγματεύσεων για την 

πώληση του ποσοστού συμμετοχής της –ύψους 33%- σε 

κινεζικό όμιλο, η ιταλική εταιρεία βρίσκεται σε 

επικοινωνία με διεθνείς πιστωτές για να εξασφαλίσει 70 

εκ. ευρώ για την κάλυψη των βραχυχρόνιων 

υποχρεώσεων της.  

 

Άνοδος των εξαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων 

κατά 49,4% 

Οι εξαγωγές φαρμακευτικών τις Τουρκίας σημείωσαν 

μεγάλη άνοδο, κατά 50% περίπου, στο 9-μηνο του 2018, 

προσεγγίζοντας τα 845,7 εκ. δολάρια.  

Τα προϊόντα του κλάδου εξήχθησαν σε 161 χώρες, με 

την πλειοψηφία να έχουν προορισμό χώρες της Ασίας 

και της Άπω Ανατολής. Ειδικά οι εξαγωγές στη Νότια 

Κορέα σημείωσαν ραγδαία αύξηση, απορροφώντας το 

30% της τουρκικής παραγωγής, καθώς έφθασαν τα 254,2 

εκ. δολ. από 44,7 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017. 

Περιορισμένη άνοδος σημειώθηκε στην εισαγωγή 

φαρμακευτικών για την εγχώρια αγορά, η οποία έφθασε 

το 3,4%.  

Η βελτίωση των εξαγωγικών επιδόσεων της τουρκικής 

φαρμακοβιομηχανίας είχε σαν αποτέλεσμα τον  

περιορισμό του εμπορικού ελλείμματος του κλάδου, το 

οποίο υποχώρησε κατά 6,6%. 

 

Αναστολή εξαγοράς της Teknosa από τη MediaMarkt 

Επικαλούμενη τη δυσμενή οικονομική συγκυρία, η 

γερμανική MediaMarkt ανακοίνωσε την αναστολή των 

συζητήσεων για την εξαγορά της τουρκικής αλυσίδας 

ηλεκτρονικών ειδών Teknosa. 

 

Παύση δρομολογίων της IDO στην Πόλη 

Η ναυτιλιακή IDO, η οποία ιδιωτικοποιήθηκε το 2011, 

ανακοίνωσε την απόφαση της να διακόψει τα 

δρομολόγια της στην Κωνσταντινούπολη, λόγω της 

μειωμένης ζήτησης αλλά και της διολίσθησης του 

εγχώριου νομίσματος.  

 

Ενέργεια 

 

Έναρξη παραγωγής διυλιστηρίου STAR 

Εντός του Ιανουαρίου θα διατεθούν στην τουρκική 

αγορά τα πρώτα προϊόντα παραγωγής του διυλιστηρίου, 

το οποίο θα φθάσει σε πλήρη παραγωγική δυναμικότητα 

στις αρχές του 2020.  

Η πρώτη αποστολή προϊόντων θα είναι συμβολικού 

χαρακτήρα, έχοντας σαν αποδέκτη την έτερη θυγατρική 

του αζερικού ομίλου SOCAR στην Τουρκία, Petkim.  

Μέχρι το 2021 θα έχει ολοκληρωθεί και το υπολειπόμενο 

επενδυτικό πλάνο του ομίλου που περιλαμβάνει την 

επέκταση των υφιστάμενων μονάδων αποθήκευσης. 

Σημειώνεται ότι συνολικά, η επένδυση αυτή είχε σαν 

αποτέλεσμα τη δημιουργία 1.100 θέσεων εργασίας. 

Παράλληλα, η αζερική SOCAR φαίνεται να 

ενδιαφέρεται για την εξαγορά του ενεργειακού 

χαρτοφυλακίου στην Τουρκία της γερμανικής EWE, η 

οποία διαθέτει το τέταρτο μεγαλύτερο μερίδιο στην 

εγχώρια αγορά διανομής Φυσικού Αερίου.  

Η SOCAR μετά τις επενδύσεις της σε παραγωγή 

πετροχημικών και διύλιση πετρελαίου επιθυμεί διακαώς 

να επεκταθεί και στη διανομή φυσικού αερίου, ορίζοντας 

τα τέλη του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ως 

χρονικό σημείο υλοποίησης των προθέσεων της.  

  

 


