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Οικονομική Πολιτική 
 

Ενίσχυση των τουρκικών εξαγωγών την περίοδο 

Ιανουαρίου – Αυγούστου 2018 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Εξαγωγέων της 

Τουρκίας (ΤΙΜ) οι τουρκικές εξαγωγές σημείωσαν 

άνοδο κατά 5,3% στο οκτάμηνο Ιανουαρίου – 

Αυγούστου, φθάνοντας τα 108,7 δις δολ. από 103,2 δις 

δολ. την ίδια περίοδο το 2017. 

Κορυφαία εξαγωγική αγορά για τα τουρκικά προϊόντα  

αναδείχθηκε εκ νέου η Γερμανία με 10,45 δισ. δολ, 

απορροφώντας το 9,88% των συνολικών εξαγωγών, 

ακολουθούμενη από το Ηνωμένο Βασίλειο (7,08 δισ. 

δολάρια), την Ιταλία (6,18 δισ. δολάρια), τις ΗΠΑ (5,3 

δισεκατομμύρια δολάρια) και την Ισπανία (5,05 

δισεκατομμύρια δολάρια).  

Τα στοιχεία της ΤΙΜ έδειξαν ότι η 

αυτοκινητοβιομηχανία καταλαμβάνει την πρώτη θέση 

μεταξύ των εξαγωγικών κλάδων, , ακολουθούμενη από 

τα  έτοιμα ενδύματα και τα χημικά.  

Ο Πρόεδρος της ΤΙΜ υπογράμμισε την περιορισμένη 

χρήση του εγχώριου νομίσματος στις εξαγωγικές 

συμφωνίες, κατά μόλις 4,7%, δηλώνοντας ότι οι 

συμφωνίες σε εγχώριο νόμισμα πρέπει να αυξηθούν 

προκειμένου να ενισχυθεί η αξία της τουρκικής λίρας 

στις διεθνείς αγορές.  

 

Παραινέσεις επιχειρηματικών φορέων και ενώσεων 

για βελτίωση του κλίματος μεταξύ ΗΠΑ - Τουρκίας 

Οι επικεφαλής του Αμερικανοτουρκικού Συμβουλίου και 

του Επιχειρηματικού Συμβουλίου ΗΠΑ-Τουρκίας, που 

εκπροσωπούν από κοινού 250 επιχειρήσεις, κάλεσαν τον 

πρόεδρο των ΗΠΑ κ. Donald Trump και τον πρόεδρο της 

Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan να επιλύσουν την 

κρίση στις μεταξύ τους σχέσεις, που προέκυψε από την 

απόρριψη του αιτήματος απελευθέρωσης του 

αμερικανού πάστορα Andrew Brunson. 

Οι δύο φορείς προειδοποιήσαν ότι η σοβαρή πολιτική 

κρίση μεταξύ των δύο χωρών επηρεάζει αρνητικά την 

εμπιστοσύνη των επενδυτών εκατέρωθεν,  αναγκάζοντας  

επιχειρήσεις που θέλουν να πραγματοποιήσουν 

επενδύσεις  να αναβάλλουν τα σχετικά τους σχέδια. 

Το Υπουργείο Εμπορίου διέταξε ελέγχους για 

αισχροκέρδεια 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, έχουν 

παρατηρηθεί αδικαιολόγητες αυξήσεις  τιμών σε ευρεια 

γκάμα προϊόντων. Η έρευνα του Υπουργείου στοχεύει 

στον εντοπισμό των επιχειρήσεων οι οποίες αύξησαν τις 

τιμές πώλησης  παρά το γεγονός ότι δεν επηρεάστηκαν 

από την υποχώρηση της ισοτιμίας του εγχώριου 

νομίσματος ή από την αύξηση των τιμών παραγωγού.  

Επισημαίνεται πως η ραγδαία αύξηση των τιμών 

συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην άνοδο του 

πληθωρισμού στα επίπεδα του 17,80%.  
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Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

 

Ανανέωση της συνεργασίας Inteltek (όμιλος 

INTRALOT) - Turkcell 

H σχετική συμφωνία προβλέπει τη μονοετή επέκταση 

της σύμβασης για τη λειτουργία και παροχή τεχνικής 

υποστήριξης του παιχνιδιού προκαθορισμένου αθλητικού 

στοιχήματος Iddaa, με τους ίδιους όρους που καθόριζε 

και η προηγούμενη συμφωνία. 

Αναμένεται, περί το τέλος του 2018, το τουρκικό 

Δημόσιο να προκηρύξει νέο διεθνή διαγωνισμό  για  

(10ετές το πιθανότερο) συμβόλαιο. 

Σύμφωνα με τη διοίκηση της Intralot η μοναδική αλλαγή 

αφορά στο ποσοστό του pay out που ανέβηκε από το 

50%, στο 70% (αύξηση 40%), ενώ δόθηκε η δυνατότητα 

και για live στοιχηματισμό.  

Ήδη η Intralot στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους 

ανέφερε μεγάλη αύξηση (22%) της αγοράς αθλητικού 

στοιχήματος σε ετήσια βάση, καθώς και ισχυρή  στροφή 

στο διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα (μερίδιο αγοράς  

άνω του 60%, έναντι περίπου 50% πέρυσι). 

 

Νέα επένδυση του ομίλου ΤΙΤΑΝ στην Τουρκία 

Η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ αύξησε το ποσοστό 

μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει στην τουρκική 

βιομηχανία Adocim από 50% σε 75%. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, η συγκεκριμένη επένδυση 

στοχεύει κυρίως στην επέκταση των δραστηριοτήτων 

του ομίλου στις αγορές της Αφρικής και της Μέσης 

Ανατολής και όχι τόσο στην εσωτερική αγορά της 

Τουρκίας όπου η κατασκευαστική δραστηριότητα 

φαίνεται να ατονεί. 

 

Ενέργεια 

Αύξηση  της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ κατά 50% έως το 2023 

 

Η Τουρκία αναθεώρησε το στόχο  όσον αφορά τη 

χρήση των ΑΠΕ έως το 2023, προκειμένου να 

αυξήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού από ΑΠΕ από 

31 σε 50% έως το 2023.  

 

Επιπροσθέτως, η Τουρκία σχεδιάζει να αυξήσει τη 

δυναμικότητα της παραγόμενης αιολικής και 

ηλιακής ενέργειας κατά 10.000 MW έκαστη, την 

επόμενη δεκαετία χάρη στους δημόσιους 

διαγωνισμούς κατασκευής αντίστοιχων πάρκων.  

 

Το Υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων θα 

δέχεται αιτήσεις έως τις 23 Οκτωβρίου τ.έ. για ένα 

από τα πιο μεγάλα υπεράκτια αιολικά πάρκα στον 

κόσμο, δυναμικότητας 1.200 MW, το οποίο θα είναι 

και το πρώτο στη χώρα.  

 

Οι προϋποθέσεις του διαγωνισμού απαιτούν το 60% 

του εξοπλισμού να είναι τουρκικής παραγωγής και 

το 80% των μηχανικών να είναι τουρκικής 

καταγωγής.  

 

Το διυλιστήριο STAR στην Τουρκία παρέλαβε το 

πρώτο φορτίο αργού πετρελαίου 

 

Το διυλιστήριο STAR, που αποτελεί  την 

μεγαλύτερη επένδυση  της κρατικής εταιρείας 

πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν (SOCAR) παρέλαβε 

το πρώτο φορτίο 80.000 τόνων αργού πετρελαίου 

προς επεξεργασία στο διυλιστήριο SOCAR Turkey 

Aegean Refinery (STAR), το οποίο  είναι υπό 

κατασκευή στη Σμύρνη, Αλιάγα. Το πρώτο αζερικό 

φορτίο αργού πετρελαίου παρελήφθη από το 

διυλιστήριο στις 3 Αυγούστου τ.έ., όπως αναφέρει 

σε ανακοίνωσή της η SOCAR Turkey. 

 

Το έργο, αξίας 6,3 δις δολαρίων, προβλέπεται να 

τεθεί σε πλήρη λειτουργία κατά το τελευταίο 

τρίμηνο του έτους. Η Petkim Petrokimya Holding 

AS (Petkim), διαχειριστής του κτιριακού 

συγκροτήματος πετροχημικών, στο οποίο θα 

ενταχθεί το νέο διυλιστήριο, εξέδωσε ομόλογο 500 

εκατομ. δολαρίων προκειμένου να αποκτήσει 

έμμεσα το 18% του διυλιστηρίου STAR, ανέφερε 

δελτίο τύπου της STAR. Στην  SOCAR Turkey 

ανήκει το 51% της Petkim. 

 

Το διυλιστήριο αλλά και το κτιριακό συγκρότημα 

κατασκευάζονται από την κοινοπραξία Tecnicas 

Reunidas SA (Ισπανία),  Saipem SPA (Ιταλία), GS 

Engineering & Construction Corp. (Νότιος Κορέα) 

και Itochu Corp. (Ιαπωνία). 
 


