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ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
             Ιούνιος, 2021 
 

 Ροή Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Τουρκία (2003-2020) 
 
 

Α. Κυριότεροι επενδυτές 

 

Πλέον του ήμισυ (58,4%) των συνολικών επενδυτικών εισροών στην Τουρκία, για την περίοδο      

αναφοράς (2003-2020) προέρχονται από χώρες-μέλη της ΕΕ (συμπ. το ΗΒ). Αντίστοιχα, την ίδια 

χρονική περίοδο, το 50,9% τον τουρκικών εξαγωγών απορροφήθηκε από χώρες-μέλη της ΕΕ. 
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Β. Διαχρονική Εξέλιξη  

 

Η χρονική περίοδος 2003-2020 συνέπεσε με την ακμή των ΑΞΕ με κατεύθυνση την Τουρκία. 

Σύμφωνα με τα  επίσημα στοιχεία, το εν λόγω χρονικό διάστημα η χώρα προσέλκυσε $ 225 δισεκ. 

δολ ΗΠΑ, έναντι μόλις $ 15 δισεκ. δολ. ΗΠΑ τη χρονική περίοδο 1980-2002 (23 έτη). Από τα 

κεφάλαια αυτά, 62,4% στον κατευθύνθηκε στον τομέα των υπηρεσιών, 24,2% στη μεταποίηση, 11% 

στην ενέργεια και 2,4% στη γεωργία και την εξορυκτική δραστηριότητα.  

 

 

                               
 

Γ.  Κλαδική κατανομή 

 

Σε ότι αφορά την κατανομή των ΑΞΕ ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, ο τομέας των 

υπηρεσιών απορροφά τη μερίδα του λέοντος. Τα εισερχόμενα κεφάλαια κατευθύνονται κυρίως 

στους κλάδους των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και της ασφάλισης (33%). Ακολουθούν οι 

τηλεπικοινωνίες (9%), και το χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 7%.  

 

Στον τομέα της μεταποίησης (24%), τα τρόφιμα, τα χημικά προϊόντα και τα προϊόντα πετρελαίου 

ήταν οι τομείς που προσέλκυσαν τις περισσότερες επενδύσεις. Αναφορικά με τη βιομηχανία, η 

αυτοκινητοβιομηχανία κατέχει τα ηνία: Ford/Otosan (Koc Group), Fiat/Tofas (Koc Group), Renault 

(Oyak), Mercedes Benz, Toyota, κ.α..  

 

Ακολουθεί ο κλάδος της Ενέργειας (11%), όπου ξεχωρίζει η επένδυση ύψους $ 20 δισεκ. δολ. ΗΠΑ 

περίπου της αζερικής κρατικής εταιρείας SOCAR (διυλιστήριο σε Αλίαγα Σμύρνης, TANAP, κ.α.). 
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Μεταξύ των εν εξελίξει μεγάλων επενδύσεων συγκαταλέγεται η κατασκευή του πυρηνικού 

εργοστασίου στο Akkuyu, από τη ρωσική Rosatom (εκτιμώμενο ύψος επένδυσης περί τα $ 20 δισεκ. 

δολ. ΗΠΑ) 
 

 
 

Δ. Τρέχουσα κατάσταση 
 

Η εισροή ΑΞΕ στην Τουρκία παρουσιάζει πτωτική τροχιά τα τελευταία έτη. Το 2020 σε παγκόσμιο 

επίπεδο χαρακτηρίστηκε από γενικευμένη υποχώρηση των επενδύσεων (-35%) λόγω της 

επίδρασης που είχε η πανδημία COVID-19 στην παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα. Ειδικά για 

την Τουρκία, το συνολικό ύψος των ΑΞΕ διαμορφώθηκε σε $ 5,67 δισεκ. δολάρια ΗΠΑ έναντι $ 5,87 

δισεκ. δολ. το 2019 (-3,4%). Αντίστοιχα, το 2018  στην Τουρκία εισέρευσαν επενδυτικά κεφάλαια 

ύψους $ 6,7 δισεκ. δολ. ΗΠΑ, ποσό που αντιστοιχεί σε υποχώρηση 60% περίπου των αλλοδαπών 

επενδυτικών  κεφαλαίων που προσέλκυσε η Τουρκία ως επενδυτικός προορισμός εν συγκρίσει με 

το 2011 ($ 16,1  δισεκ. δολ. ΗΠΑ).i 

Σημειώνεται ότι η περίοδος Νοεμβρίου 2020 και Μαρτίου 2021 χαρακτηρίστηκε από αντιστροφή 

του επενδυτικού κλίματος στην Τουρκία, καθώς η ανάληψη της ηγεσίας του Υπ. Οικονομικών από 

τον τεχνοκράτη L. Elvan καθώς και ο διορισμός του N. Agbal στη θέση του Διοικητή της Κεντρικής 

Τράπεζας της Τουρκίας, σε συνδυασμό με τις φιλικές προς τις διεθνείς αγορές αποφάσεις που 

έλαβαν, αναπτέρωσαν την εμπιστοσύνη των διεθνών επενδυτών στην τουρκική οικονομία. 

Υπολογίζεται ότι οι εισροές ξένων κεφαλαίων -βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χαρακτήρα- 
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ξεπέρασαν τα $11,5 δισεκ. δολάρια το τετράμηνο αυτό. Η απρόσμενη αντικατάσταση όμως του 

Κεντρικού Τραπεζίτη περί τα μέσα Μαρτίου τ.ε. από τον άγνωστο στις διεθνείς αγορές Ş. Kavcıoğlu, 

υπέρμαχο της πολιτικής των χαμηλών επιτοκίων ως αντιστάθμισμα των πληθωριστικών πιέσεων, 

οδήγησε σε άμεση εκροή επενδυτικών κεφαλαίων από τη χώρα. 

 

Ε. Μεσοπρόθεσμη προοπτική και Τάσεις 

• Έμφαση, από πλευράς κυβερνητικής πολιτικής, δίνεται στη διατήρηση των υφιστάμενων 

επενδύσεων, ειδικά αυτών που έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα.  

• Στο πλαίσιο αυτό, με γνώμονα ότι οι χώρες της ΕΕ πρωτοστατούν στην εισροή ΑΞΕ στην Τουρκία, 

έμφαση δίνεται  στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τ/οικονομίας ιδιαίτερα αναφορικά με 

την ευθυγράμμιση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (κανονιστικό πλαίσιο, υποδομές)  με τους 

Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης και ιδίως με τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας 

(European Green Deal).  

• Σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, 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. Τα κεφάλαια που προέρχονται από χώρες της Μέσης Ανατολής, του Καυκάσου και της 

Ασίας κατευθύνονται σε νέες επενδύσεις, στρατηγικού χαρακτήρα σε πλείστες περιπτώσεις -

SOCAR, καταρινή συμμετοχή  σε BMC(Άρμα μάχης Altay, οχήματα μεταφοράς προσωπικού)-. 

• Αναφορικά με την προσέλκυση νέων επενδύσεων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε όσες μπορούν     

να    χαρακτηριστούν ως υψηλής προστιθέμενης αξίας, με δυνατότητα μεταφοράς τεχνογνωσίας (know- 

how).  

• Η Τουρκική οικονομία φιλοδοξεί να επωφεληθεί από τις αλλαγές που θα επιφέρει η μετα-Covid 

εποχή. Στο πλαίσιο αυτό, ειδικά σε ότι έχει να κάνει με τη μεταφορά των αλυσίδων παραγωγής 

από τις Ασιατικές χώρες εγγύτερα στις ανεπτυγμένες οικονομίες, ειδικά σε προϊόντα που 

θεωρούνται κεφαλαιώδους σημασίας (φάρμακα, ιατρικός εξοπλισμός, κτλ.), η Τουρκία 

προβάλλεται ως ιδανικός προορισμός λόγω της γεωγραφικής θέσης, των ανεπτυγμένων υποδομών 

και του μεγέθους της εγχώριας αγοράς. 

 
i Πηγή CBRT: Balance of Payments Statistics 4/21 
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