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Οικονομική Πολιτική 

Δημιουργία 12 νέων Βιομηχανικών Περιοχών 

Με πρωτοβουλία του τουρκικού Υπουργείου Γεωργίας, 

ανακοινώθηκε η δημιουργία 12 νέων ΒΙ.ΠΕ στο άμεσο 

μέλλον, με στόχο την παραγωγή περισσότερων διεθνώς 

εμπορεύσιμων αγαθών τουρκικής προελεύσεως. Οι 

περισσότερες από τις νέες αυτές Περιοχές θα 

κατασκευαστούν κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα, όπως 

η Σμύρνη και η Μαλάτια.  

Σήμερα στην Τουρκία λειτουργούν 331 ΒΙ.ΠΕ, 

διεσπαρμένες στις 81 Περιφέρειες της χώρας, 

προσφέροντας εργασία σε 1,9 εκ. ανθρώπους. Στόχος 

είναι έως το 2023, με την προσθήκη και των νέων ΒΙ.ΠΕ, 

ο συνολικός αριθμός εργαζομένων να ανέλθει σε 2,5 εκ. 

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Εξαγωγές επιτραπέζιας ελιάς 

Τα 142 εκ. δολάρια, επιτυγχάνοντας ετήσια άνοδο 11%, 

σημείωσαν οι εξαγωγές τουρκικών επιτραπέζιων ελιών 

το 2018.  Συνολικά εξήχθησαν 91 χιλ. τόνοι ελιάς, σε 

περίπου 100 εξαγωγικούς προορισμούς,  με τις χώρες της 

ΕΕ να απορροφούν περισσότερο από το ήμισυ (52%) της 

συνολικής παραγωγής.  

Η Γερμανία εισήγαγε τουρκικές ελιές αξίας 32 εκ. δολ. 

ακολουθούμενη από το Ιράκ (25 εκ. δολ) και τη 

Ρουμανία (20 εκ. δολ.). Το μεγαλύτερο μέρος της 

τουρκικής παραγωγής προέρχεται από την περιοχή της 

Manisa (Μαγνησία) με την πόλη Akhisar να κατέχει τα 

πρωτεία. 

 

Άνοδος των τουρκικών εξαγωγών στην Κίνα 

Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Εξαγωγέων Αιγαίου, 

οι εξαγωγές τροφίμων τουρκικής παραγωγής στην Κίνα 

σημείωσαν άνοδο 86% τους πρώτους 10 μήνες του 2019. 

Μεταξύ των προϊόντων που ξεχωρίζουν βρίσκονται τα 

φουντούκια, με άνοδο 107% και συνολική αξία 

εξαχθέντων τα 71 εκ. δολάρια. Σημαντική άνοδος 

παρατηρείται και στις εξαγωγές αποξηραμένων 

φρούτων, οι οποίες εμφανίζουν αύξηση 131%, 

φθάνοντας τα 18,42 εκ. δολ.  

 

Η EBRD αποχωρεί από το Χρηματιστήριο Κων/λης 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 

αναζητά αγοραστή για το ποσοστό (10%) που διατηρεί 

στον φορέα που διαχειρίζεται την Αγορά Αξιών της 

Κωνσταντινούπολης. Ως αιτιολογία προβάλλεται η 

πρόσληψη του Hakan Attila, πρώην ανώτατου στελέχους 

της HALKBANK, στη θέση του Διευθύνοντος 

Συμβούλου. 
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Επικρατέστερος αγοραστής φέρεται να είναι το κρατικό 

επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας, το οποίο –εφόσον η 

αγορά τελεσφορήσει- θα ανεβάσει το ποσοστό 

συμμετοχής του σε 90%.  

 

Έξοδος της UniCredit από την Yapi Kredi 

Ο ιταλικός χρηματοπιστωτικός όμιλος Unicredit 

βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Koc 

Ηοlding σχετικά με τη μεταβίβαση στην τελευταία  του 

ποσοστού που κατέχει στην τράπεζα Yapi Kredi. Οι δύο 

όμιλοι συμμετέχουν εξίσου στην Koc Financial Services, 

στην ιδιοκτησία της οποίας ανήκει το 81,9% της Yapi 

Kredi, τρίτης μεγαλύτερης τράπεζας της Τουρκίας με 

κεφαλαιοποίηση που υπερβαίνει τα 3,36 δις ευρώ. 

 

Σχέδια για εισαγωγή του Ιπποδρομιακού στοιχήματος 

Το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας (TWF) 

ζήτησε από την τράπεζα επενδύσεων και ανάπτυξης της 

χώρας (TKYB) να εκπονήσει μελέτη σχετικά με τη δομή 

και τις προδιαγραφές που θα όφειλε να πληρεί το  

ιπποδρομιακό  στοίχημα στην Τουρκία. 

Το TWF απέκτησε τα σχετικά δικαιώματα από το 

τουρκικό κράτος το 2018, ενώ αναμένεται σύντομα να 

προκηρυχθεί διαγωνισμός, που σε αρχικό στάδιο θα 

προβλέπει την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εγχώριους 

και αλλοδαπούς επιχειρηματικούς ομίλους. 

 

Ενέργεια 

Νέοι διαγωνισμοί για κατασκευή υποδομών ΑΠΕ 

Ο Υπουργός Ενέργειας, κ. F. Donmez, ανακοίνωσε ότι 

μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2020 θα προκηρυχθούν 

νέοι διαγωνισμοί για την κατασκευή υποδομών σχετικά 

με τις ΑΠΕ. Στόχος είναι η προσθήκη 10.000 Mw 

αιολικής και 10.000 Mw ηλιακής ενέργειας στο 

ενεργειακό απόθεμα της Τουρκίας μέσα στην τρέχουσα 

δεκαετία, με απώτερο σκοπό η συμμετοχή των ΑΠΕ στο 

ενεργειακό μείγμα να υπερβεί το 50% σε βάθος χρόνου.  

 

 

 

Μονάδα παραγωγής ηλ ενέργειας από ΑΠΕ στην 

Ουκρανία 

Στην Οβιδιόπολη, στα περίχωρα της Οδησσού, ξεκίνησε 

τη λειτουργία της μονάδα παραγωγής ηλεκτρισμού από 

αιολική ενέργεια, κατασκευής του τουρκικού ομίλου 

GURIS.  Η μονάδα έχει παραγωγική δυναμικότητα 32,4 

Mw ετησίως, ενώ σε διάστημα 10 ετών η ιδιοκτησία της 

θα περιέλθει στην κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού της 

Ουκρανίας.  

Ο όμιλος GURIS εξετάζει την κατασκευή δύο νέων 

μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία 

δυναμικού 10 και 19 Mw αντιστοίχως, ανεβάζοντας την 

παραγωγική ικανότητα του ομίλου στην ουκρανική 

επικράτεια στα 220 Mw. 

 

 

Τουρισμός 

Νέες τουριστικές υποδομές 

Με το βλέμμα στην αυξανόμενη τουριστική κίνηση, τα 

συναρμόδια Υπουργεία, Τουρισμού και Υποδομών, 

υπέγραψαν πρωτόκολλο συνεργασίας με αντικείμενο τη 

βελτίωση των υφιστάμενων αλλά και τη δημιουργία 

νέων τουριστικών υποδομών. 

Ειδικότερα, το μνημόνιο προβλέπει την αύξηση της 

ικανότητας εξυπηρέτησης επισκεπτών στα αεροδρόμια 

της Αττάλειας και της Αλάνια, που προσελκύουν μεγάλο 

αριθμό τουριστών κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.  

Αντίστοιχα, προβλέπεται η επέκταση του δεύτερου 

αεροδρομίου της Κωνσταντινούπολης (Sabiha Gokcen) 

με την προσθήκη ενός ακόμη αεροδιαδρόμου, επένδυση 

που θα ανεβάσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης 

επισκεπτών στα 62 εκ. το χρόνο, από 23 εκ. σήμερα. 

Στο ίδιο πλαίσιο, προβλέπεται η κατασκευή ενός νέου 

λιμένα κατάπλου κρουαζιερόπλοιων στην περιοχή 

Yenikapi της Κωνσταντινούπολης, έως το 2022. 


