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Οικονομική Πολιτική 

Στροφή σε ασφαλέστερες επενδύσεις 

Ένεκα της αυξημένης αβεβαιότητας, λόγω της πορείας 

της εγχώριας οικονομίας αλλά και της διεθνούς 

αβεβαιότητας,  πολύ μεγάλη άνοδος (67,3%) 

παρατηρήθηκε τους πρώτους 9 μήνες του 2019 στις 

αποταμιεύσεις σε χρυσό, οι οποίες έφθασαν τα 64,5 δις 

ΤΛ έναντι μόλις 38,5 δις ΤΛ την ίδια περίοδο το 

παρελθόν έτος.  

 Λόγω της αυξημένης ζήτησης, σημαντική άνοδος 

σημειώθηκε στην τιμή του χρυσού ανά γραμμάριο, η 

οποία έφθασε τις 267,4 ΤΛ την ίδια χρονική περίοδο. 

Συναλλαγές Ρωσίας και Τουρκίας σε τοπικά νομίσματα 

Με την υπογραφή σχετικής συμφωνίας, στις 4 

Οκτωβρίου, μεταξύ των Υπουργών Οικονομικών των 

δύο χωρών, Ρωσία και Τουρκία θα χρησιμοποιούν την 

τουρκική λίρα και το ρωσικό ρούβλι στις μεταξύ τους 

επίσημες συναλλαγές.  

Οι συναλλαγές αυτές θα εκκαθαρίζονται μέσω του 

ρωσικού συστήματος SPFS, και όχι μέσω του ευρύτατα 

διαδεδομένου αμερικανικού SWIFT.  

Παράλληλα, συμφωνήθηκε η επέκταση της χρήσης της 

ρωσικής κάρτας ηλεκτρονικών συναλλαγών MIR, η 

οποία αποτελεί τη ρωσική εναλλακτική σε VISA και 

Mastercard. 

Η Τουρκία αποτελεί την πρώτη μη-ρωσόφωνη χώρα 

που υιοθετεί τη χρήση της κάρτας MIR, ενώ η τουρκική 

τράπεζα IS Bankasi αποτελεί το πρώτο εγχώριο 

χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που έκανε ήδη αποδεκτή τη 

χρήση των καρτών MIR. 

Παράλληλα, οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν στον από 

κοινού σχεδιασμό ενός προγράμματος παροχής 

εμπορικών πιστώσεων στις επιχειρήσεις των δύο χωρών 

που δραστηριοποιούνται στο διμερές εμπόριο. 

Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 2020 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του, το Υπουργείο 

Οικονομικών της Τουρκίας θα αποπληρώσει 

υποχρεώσεις ύψους 352,1 δις ΤΛ (61 δις δολ.) το 2020, 

εκ των οποίων 222,6 δις ΤΛ αφορούν αποπληρωμές 

κεφαλαίου, ενώ 129,4 δις αποπληρωμές τόκων.  

Επιπρόσθετα, 287 δις ΤΛ εκ των προαναφερθέντων 

αφορά σε αποπληρωμές εγχώριων υποχρεώσεων ενώ 

65,1 δις ΤΛ υποχρεώσεων στην αλλοδαπή.  

Παράλληλα, το Υπ. Οικονομικών της Τουρκίας 

προσανατολίζεται στον δανεισμό 299,6 δις ΤΛ το 

επόμενο έτος από εγχώριες πηγές, ενώ θα αναζητήσει 9 
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δις δολ. μέσω εκδόσεων ομολόγων που θα απευθύνονται 

σε αλλοδαπούς επενδυτές  

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Νέα επένδυση του VW Group 

Η θυγατρική της Volkswagen στον τομέα της παραγωγής 

φορτηγών οχημάτων θα προχωρήσει στην κατασκευή 

νέας παραγωγικής μονάδας στην περιοχή Akuyrt, 

προάστιο της πρωτεύουσας Άγκυρας.  

Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Τούρκος Υπουργός 

Βιομηχανίας και Τεχνολογίας κ. M. Varank, επεσήμανε 

η νέα αυτή επένδυση θα απολαύσει των προνομίων του 

νέου επενδυτικού νόμου, σημειώνοντας ότι το ύψος της 

επένδυσης θα ξεπεράσει τα 450 εκ. ΤΛ, δημιουργώντας 

700 νέες θέσεις εργασίας. 

Εξαγωγή γαλακτοκομικών στην Κίνα 

Το Υπουργείο Γεωργίας και Δασών της Τουρκίας 

ανακοίνωσε πρόσφατα ότι ολοκληρώθηκαν επιτυχώς οι 

διαπραγματεύσεις για την εξαγωγή τουρκικών 

γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της Κίνας, 

έπειτα από εξασφάλιση των αναγκαίων υγειονομικών 

πιστοποιητικών.  

Ιαπωνική τράπεζα θα χρηματοδοτήσει την 

κατασκευή σταθμού διακίνησης οχημάτων στο 

Kocaeli 

Ο όμιλος ΟΥΑΚ εξασφάλισε χρηματοδότηση από την 

Ιαπώνική Τράπεζα Διεθνούς Συνεργασίας (JBIC) και την 

MUFG, επενδυτικό βραχίονα του ομίλου Mitsubishi, για 

την κατασκευή σταθμού διακίνησης οχημάτων (car 

terminal) στην πόλη Kocaeli.  

Το έργο αναμένεται να κοστίσει 110 εκ. δολάρια, ενώ με 

την ολοκλήρωση του, περί τα τέλη του 2020, ο λιμένας 

της ΟΥΑΚ θα καταστεί ο μεγαλύτερος λιμένας 

διακίνησης οχημάτων στην Τουρκία. 

Σημειώνεται ότι το έργο αυτό αποτελεί από κοινού 

επένδυση της ΟΥΑΚ με την ιαπωνική ναυτιλιακή 

εταιρεία ΝΥΚ, η οποίο εξειδικεύεται στην μεταφορά 

φορτίων Ro-Ro. 

Τέλος, η ΟΥΑΚ διαθέτει κοινοπραξία παραγωγής 

οχημάτων με τη γαλλική Renault στην Προύσα της 

Τουρκίας, με τη γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία να 

διατηρεί πλειοψηφική συμμετοχή στην ιαπωνική Nissan. 

 

Ενέργεια 

Οι εισαγωγές προϊόντων διύλισης/καυσίμων σημείωσαν 

υποχώρηση 33% το 2018, υποχωρώντας στους 554 χιλ. 

τόνους. Σημαντική υποχώρηση σημείωσαν οι εισαγωγές 

ντίζελ, υποχωρώντας κατά 27%. 

Αντιθέτως, σημαντική άνοδο σημείωσε η εγχώρια 

παραγωγή προϊόντων διύλισης, η οποία αυξήθηκε κατά 

23,8%. Ειδικά σε ό,τι αφορά το ντίζελ, η παραγωγή του 

αυξήθηκε κατά 33,9%. 

 

 

Τουρισμός 

Άνοδος στην τουριστική κίνηση 

41 εκατομμύρια ξένοι τουρίστες επισκέφτηκαν την 

Τουρκία τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους, 

σηματοδοτώντας άνοδο 14 % στην τουριστική κίνηση, 

σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου 

Τουρισμού. 

Την ίδια περίοδο, τα συνολικά τουριστικά έσοδα 

εκτιμώνται σε 26,6 δις δολάρια ΗΠΑ, αυξημένα κατά 

15,7% εν συγκρίσει με το παρελθόν έτος. Η μέση κατά 

κεφαλήν τουριστική δαπάνη ανήλθε σε 649 δολάρια, με 

τους αλλοδαπούς τουρίστες να δαπανούν κατά μ.ο. 623 

δολάρια και τους Τούρκους του εξωτερικού 789 

δολάρια.  

Δημοφιλέστερος προορισμός αναδείχθηκε το τουριστικό 

θέρετρο της Αττάλειας, το οποίο επισκέφθηκαν 12,5 εκ. 

ξένοι τουρίστες (34,2% εκ του συνόλου). Στη δεύτερη 

θέση αναδείχθηκε η Κωνσταντινούπολη (11,3 εκ. 

τουρίστες) και στην τρίτη η Αδριανούπολη (3,4 εκ.). Αν 

στο τουριστικό ρεύμα συμπεριληφθούν και οι Τούρκοι, 

κάτοικοι εξωτερικού, που επισκέφθηκαν τη χώρα, ο 

συνολικός αριθμός επισκεπτών ανήλθε σε 41,6 

εκατομμύρια.  

Άνοδος σημειώθηκε και στην επισκεψιμότητα 

προορισμών εξωτερικού από Τούρκους πολίτες, με 

περίπου 3 εκ. Τούρκους να ταξιδεύουν στο εξωτερικό  

στο 9μηνο του 2019. 


