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Οικονομική Πολιτική 
 

Υποχώρηση του δείκτη ανεργίας στο 9,6%  

Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής στατιστικής 

υπηρεσίας, ο δείκτης ανεργίας υποχώρησε τον Απρίλιο 

στο 9,6% από 10,1% το Μάρτιο και 10,5% τον Απρίλιο 

του 2017. Ο συνολικός αριθμός των ανέργων ανέρχεται 

σε 3,08 εκ.  

Η αποκλιμάκωση του δείκτη ανεργίας σε μεγάλο βαθμό 

αποδίδεται στην αύξηση των εποχικών θέσεων εργασίας 

στον τουριστικό κλάδο, ένεκα της αυξημένης θερινής 

τουριστικής κίνησης.  

Νέα διεύρυνση του ελλείμματος ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών 

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της 

Τουρκίας διευρύνθηκε εκ νέου, κατά 516 εκ. δολάρια 

τον Μάιο, φθάνοντας τα 5,8 δις δολ. σύμφωνα με 

στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. 

Το έλλειμμα σε 12-μηνη βάση προσεγγίζει τα 57,6 δις 

δολάρια. Υπογραμμίζεται ότι το 2017 το συνολικό 

έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έφτασε 

τα 47,3 δις δολ έναντι 33,1 δις το 2016. 

Κρατική παρέμβαση για συγκράτηση των τιμών σε 

βασικά είδη διατροφής 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπ. Οικονομικών, έχουν 

ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για την υποχώρηση των 

τιμών σε είδη διατροφής όπως οι πατάτες και τα 

κρεμύδια. Μεταξύ των ληφθέντων μέτρων 

περιλαμβάνεται και η μερική απελεύθερωση των 

εισαγωγών για τα συγκεκριμένα ήδη, παρά τις 

αντιδράσεις του αγροτικού κόσμου.  

Επισημαίνεται πως η ραγδαία αύξηση των τιμών των 

ειδών διατροφής συνετέλεσε σε μεγάλο βαθμό στην 

άνοδο του πληθωρισμού στα επίπεδα του 15,39%.  

Αναγγελία δημιουργίας νέων βιομηχανικών ζωνών 

Με προσωπική εξαγγελία του Προέδρου Ερντογάν 

ανακοινώθηκε η δημιουργία  νέων βιομηχανικών ζωνών 

σε πέντε περιφέρειες της χώρας. 

Για τη δημιουργία τους θα δαπανηθούν 9,5 δις δολάρια 

ενώ, σε πλήρη λειτουργία, θα απασχαλούνται σε αυτές 

εώς και 100 χιλιάδες εργαζόμενοι. 

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Νέα διώρυγα Κωνσταντινούπολης 

Σύμφωνα με  δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας 

Sabah, σύντομα θα ξεκινήσουν τα έργα για την νέα 

διώρυγα της Κωνσταντινούπολης.  

Η διώρυγα, μήκους 43 χιλιομέτρων, θα εκτείνεται 

παράλληλα του Βοσπόρου και θα ονομαστεί Κανάλι της 

Κωνσταντινουπόλεως. Το αρχικό συνολικό κόστος 

υπολογιζόταν σε 65 δις Τ/λίρες, ωστόσο 

επαναπροσδιορίστηκε σε 30 δις Τ/λίρες, καθώς 
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συμφωνήθηκε μείωση του πλάτους της από 400 σε 275 

μέτρα.   

Η σύνδεση μεταξύ των δύο πλευρών θα επιτευχθεί με 

την κατασκευή 7 γεφυρών, εκ των οποίων οι δύο θα 

έχουν αποκλειστική χρήση σιδηροδρομικής γραμμής. 

 

Επέκταση των δραστηριοτήτων της OTOKAR στην 

Πολωνία 

Η εταιρεία κατασκευής λεωφορείων και βαρέων 

οχημάτων ΟΤΟΚΑR, συμφερόντων του ομίλου Koc, 

αναδείχτηκε μειοδότης σε διεθνή διαγωνισμό για την 

προμήθεια λεωφορείων στην πρωτεύουσα της Πολωνίας, 

Βαρσοβία. 

Η αρχική φάση της συμφωνίας προβλέπει την προμήθεια 

34 λεωφορείων. Η OTOKAR εξάγει οχήματα σε 50 

χώρες, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Μάλτα και η 

Πολωνία. 

 

Η ελβετική ΑΒΒ εξαγοράζει την τουρκική ΑΒ Rotech 

Η AB Rotech δραστηριοποιείται στον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, με ειδίκευση στις συγκολλήσεις 

ακριβείας με τη χρήση ρομπότ. Το τίμημα τηςεξαγοράς 

δεν δημοσιοποιήθηκε. 

 

Η Yapi Merkezi εξασφάλισε δάνειο 100 εκ. δολ. από 

την IFC για επέκταση των δραστηριοτήτων της στην 

Αφρική 

Η IFC, μέλος του ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, 

συμφώνησε με την εν θέματι τουρκική εταιρεία για την 

παροχή δανείου ύψους 100 εκ. δολαρίων με τριετή 

αποπληρωμή, προκειμένου η Yapi Merkezi να 

χρηματοσοτήσει την κατασκευή σιδηροδρομικού 

δικτύου σε περιοχές της Βόρειας και υπο-Σαχαρικής 

Αφρικής καθώς και της Μέσης Ανατολής.  

 

Ενέργεια 

Διαγωνισμός για 1200 Mw αιολικής ενέργειας 

Το Υπουργείο Ενέργειας προκήρυξε διαγωνισμό για την 

παροχή αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 1200 Mw 

από υπεράκτια αιολικά πάρκα.  

Ο εν λόγω διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε συμμετοχές 

μέχρι τις 23 Οκτωβρίου 2018. 

 

Τουρισμός 

Η Booking.com ξεκινά πάλι τις δραστηριότητες της 

στην Τουρκία 

Η Τουρκική Ένωση Ταξιδιωτικών Πρακτόρων 

(TUTSAB) χαιρέτισε την επανέναρξη των 

δραστηριοτήτων της Booking.com, καθώς και άλλων 

διαδικτυακών πυλών παροχής τουριστικών υπηρεσιών 

στην Τουρκία, οι οποίες είχαν αναστείλει για μεγάλο 

χρονικό τις δραστηριότητες τους στη χώρα.  

Έπειτα από τις απαραίτητες προσαρμογές στο θεσμικό 

πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, κατά απαίτηση 

του Τούρκου νομοθέτη, δόθηκε  άδεια επανεκκίνησης 

στις εγχώριες πωλήσεις «πακέτων» τουριστικών 

κρατήσεων.  

Σημειώνεται ότι η Booking.com ανέστειλε τις 

δραστηριότητες της στην Τουρκία τον Μάρτιο του 2017 

έπειτα από προσφυγή της TURSAB, καταγγέλλοντας 

αθέμιτο ανταγωνισμό για τους εγχώριους τουριστικούς 

πράκτορες. Η συμβιβαστική λύση που δόθηκε 

περιλαμβάνει την καταβολή από μεριάς του 

διαδικτυακού κολοσσού ετήσιας «συνδρομής» στην 

TURSAB. 

 

Σιδηροδρομική σύνδεση Τουρκίας – Ιράν 

Μια νέα επιβατική σιδηροδρομική αμαξοστοιχία θα 

συνδέει, 2 φορές την εβδομάδα, την πόλη Βαν της 

Τουρκίας με την πόλη Ταμπρίζ, στο Βορειοδυτικό Ιράν. 

 


