
 

     Οικονομικές εξελίξεις στη Τουρκία 

 

 

Πληροφορίες για πραγματοποίηση της επένδυσης της VW στη περιοχή της Σμύρνης (Μαγνησία) 

 

Σύμφωνα με συνδρομητικό έντυπο της μεγάλης οικονομικής εφημερίδας Dunya, το οποίο 

επικαλείται έγκυρη πηγή, η επένδυση της γερμανικής εταιρείας VW στη περιοχή της Σμύρνης προχωρεί 

παρά τις πληροφορίες για αναστολή της. 

Σημειώνουμε ότι η επένδυση, εάν υλοποιηθεί, θα ανέλθει στο 1,4 δις $ και θα είναι η πρώτη 

είσοδος νέας εταιρείας στη τ/αυτοκινητοβιομηχανία μετά από 23 χρόνια. Η εταιρεία ανακοίνωσε την 

αναστολή της επένδυσης μετά την πρόσφατη επέμβαση της Τουρκίας στη Συρία. 

 

 Επίσης σημειώνουμε ότι η εν λόγω επένδυση είναι κρίσιμης σημασίας για την Τουρκία καθώς 

βασικό πρόβλημα της Οικονομίας της χώρας τα τελευταία χρόνια αποτελεί το ιδιαίτερα χαμηλό επίπεδο 

ΑΞΕ και η αδυναμία προσέλκυσης μακροπρόθεσμων κεφαλαίων. Η εν λόγω επένδυση,   αφενός θα 

ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας αφετέρου αναμένεται 

να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων.  

 

Αύξηση της ανεργίας και τον Αύγουστο. 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τ/Στατιστικού Ινστιτούτου, ο δείκτης ανεργίας στη χώρα ανήλθε το 

Αύγουστο τ.ε. σε 14,0% παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον 

Αύγουστο του 2018. Σε απόλυτους αριθμούς ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε κατά 980 χιλ. και 

ανήλθε σε 4,650 εκατ. (Τον Ιούλιο τ.ε. η ανεργία είχε ανέλθει σε ποσοστό 13,9%). 

Η ανεργία στους νέους (15-24 ετών) παρουσίασε ιδιαίτερα μεγάλη αύξηση κατά 6,6 

εκατοστιαίες μονάδες και ανήλθε σε 27,4%. (Το ποσοστό των νέων που ούτε εργάζονται ούτε 

σπουδάζουν ανήλθε στο 30,1%) 

Σημειώνεται ότι η αρνητική αυτή εξέλιξη συμβαίνει τη θερινής περίοδο κατά την οποία υπήρξε 

σημαντική αύξηση του τουριστικού ρεύματος στη χώρα (Αύξηση των τουριστικών εσόδων κατά 21,7% 

και των αφίξεων κατά 15,1% το γ΄ τριμ. τ.ε., βλ. και έγγρ. μας Α.Π. Φ 2710 / 321/4-11-2019. 

 

Ο εποχιακά διορθωμένος δείκτη ανεργίας (εμφανίζεται στο παρακάτω διάγραμμα), 

παρουσιάζει οριακά θετική εξέλιξη (η πρώτη μετά τον Ιαν. 2018) και διαμορφώθηκε στο 14,2%  έναντι 

14,3% τον Ιούλιο. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

        

 


