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A. Πλέον του ήμισυ των συνολικών επενδυτικών εισροών στην Τουρκία, για την περίοδο
αναφοράς (2003-2018) προέρχονται από χώρες-μέλη της ΕΕ (συμπ. το ΗΒ).

Country

%

Netherlands

15.70

USA

7.70

Gulf

6.80

UK

6.60

Luxembourg

6.20

Spain

6.10

Germany

6.10

Belgium

5.60

Azerbaijan

4.20

Russia

4.10

UAE

2.80

Japan

1.60

Others

26.50

B.

Οι βασικοί κλάδοι της τουρκικής οικονομίας οι οποίοι απορροφούν επενδυτικά κεφάλαια
από την αλλοδαπή είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (κυρίως τραπεζικά ιδρύματα όπως
τα Garanti Bank/ BBVA, Yapi Kredi/Uni Credit. Deniz Bank/ Emirates NBD. Finans Bank/ αρχικά
ΕΤΕ και ακολούθως QNB) και η βιομηχανία, όπου η αυτοκινητοβιομηχανία κατέχει τα ηνία
(Ford/Otosan (Koc Group), Fiat/ Tofas (Koc Group), Renault (Oyak), Mercedes Benz, Toyota,
κ.ο.κ). Ακολουθεί ο κλάδος της Ενέργειας, όπου ξεχωρίζει η επένδυση ύψους 20 δις δολ. ΗΠΑ
περίπου της αζερικής SOCAR (διυλιστήριο σε Αλίαγα Σμύρνης, Petkim, TANAP, κ.α.) και η
μονάδα παραγωγής συστημάτων πρόωσης ανεμογεννητριών της αμερικανικής GE. Μεταξύ
των εν εξελίξει μεγάλων επενδύσεων συγκαταλέγεται η κατασκευή του πυρηνικού
εργοστασίου στο Ακούγιου, από τη ρωσική Rosatom (εκτιμώμενο ύψος επένδυσης περί τα 20
δις δολ. ΗΠΑ).

Γ. Η 16-ετία 2013-2018 συνέπεσε με την ακμή των ΑΞΕ με κατεύθυνση την Τουρκία. Σύμφωνα με τα
επίσημα στοιχεία, το εν λόγω χρονικό διάστημα η χώρα προσέλκυσε 187,87 δις. δολ ΗΠΑ, έναντι μόλις
15 δις δολ. ΗΠΑ τη χρονική περίοδο 1973-2003 (30 έτη).

Δ. Τρέχουσα κατάσταση
Το παρελθόν έτος η τουρκική οικονομία συνάντησε σημαντικές δυσκολίες στην προσέλκυση
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ). Πιο συγκεκριμένα, οι καθαρές εισροές ΑΞΕ (net FDI) ανήλθαν σε
μόλις 5,1 δις ευρώ, ποσό που φαντάζει μικρό εάν αναλογιστούμε ότι υπολείπεται κατά το ήμισυ
περίπου των αντίστοιχων επενδύσεων που εισέρευσαν στη χώρα το 2018 και σε περίπου το 25%
των κεφαλαίων που προσέλκυσε η Τουρκία ως επενδυτικός προορισμός το 2007 (18,54 δις ευρώ),
χρονιά ορόσημο σε ότι αφορά την ελκυστικότητα της Τουρκίας ως διεθνή επενδυτικό προορισμό.
Παράλληλα, εκτιμάται πως το παρελθόν έτος, ξένοι επενδυτές προέβησαν σε πωλήσεις τουρκικών
μετοχικών τίτλων και ομολόγων αξίας περί τα 4,6 δις δολ. ΗΠΑ. Πλέον, μόλις το 8,3% των κρατικών
ομολόγων της Τουρκίας διακρατείται από αλλοδαπούς επενδυτές, έναντι 17% στα τέλη του 2017.
Τα στοιχεία αυτά συνηγορούν στην εκτίμηση ότι η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών παραμένει
εύθραυστη, ενώ η αποκατάσταση της προϋποθέτει πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ένωσης Διεθνών Επενδυτών της Τουρκίας (YASED), η εγχώρια οικονομία
απορροφά περί το 1% των ετήσιων ροών ΑΞΕ σε παγκόσμιο επίπεδο, έναντι 3% που θα μπορούσε
δυνητικά να αποσπάσει

Σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, το 39,5% των
Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Τουρκία το 2019 (στοιχεία δεκαμήνου) προήλθε από χώρες της
Ασίας και της Μέσης Ανατολής, καταγράφοντας αύξηση 91% σε σχέση με την ίδια περίοδο του
παρελθόντος έτους. Αντίθετα, οι επενδύσεις από χώρες της ΕΕ, τον μεγαλύτερο διαχρονικά
επενδυτή στην τουρκική οικονομία, σημείωσαν υποχώρηση (-16,8%) την ίδια χρονική περίοδο,
διατηρώντας όμως την πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην Τουρκία με ποσοστό 52,6%
επί του συνόλου. Υποχώρηση σημείωσαν και οι προερχόμενες από τις ΗΠΑ επενδύσεις.

Έμφαση, από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής, δίνεται στη διατήρηση των υφιστάμενων
επενδύσεων, ειδικά αυτών που έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι η Τουρκία –
πλέον- συναντά δυσκολίες στην προσέλκυση νέων επενδυτών, ξένων προς την τουρκική
πραγματικότητα, με την πλειοψηφία των νέων επενδύσεων να αποτελούν, κατ’ ουσίαν,
«επεκτάσεις» υφιστάμενων. Παράλληλα, τα ευρωπαϊκά κεφάλαια που εισρέουν στη γείτονα,
έχουν –στην πλειοψηφία τους- το χαρακτήρα υποστήριξης/ κεφαλαιακής ενίσχυσης υφιστάμενων
επενδύσεων, κυρίως στον χρηματοπιστωτικό τομέα και τον κλάδο της μεταποίησης. Αντιθέτως, τα
κεφάλαια που προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου και της Ασίας
κατευθύνονται σε νέες επενδύσεις, στρατηγικού χαρακτήρα σε πλείστες περιπτώσεις (SOCAR,
εξαγορά BMC από καταρινό κοινοπρακτικό σχήμα).

Αναφορικά με την προσέλκυση νέων επενδύσεων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε όσες μπορούν
χαρακτηριστούν ως υψηλής προστιθέμενης αξίας, με δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας (knowhow).

