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Eξωτερικό
εμπόριο
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Επιδείνωςθ
εμπορικών
ςχζςεων
με το Ιράκ
Tν δίκελν Ιαλνπαξίνπ – Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013 ην ηνπξθηθό εμποπικό έλλειμμα απμήζεθε
θαηά 5,65 % ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δίκελν ηνπ 2012 (έθηαζε ζε 10,70 δηζ. επξώ) κε ηηο
εμαγσγέο λα έρνπλ απμεζεί θαηά 6,14%, ζην ίδην δηάζηεκα, αγγίδνληαο ζε αμία ηα 17,95 δηζ.
επξώ, ελώ θαη νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ θαηά 5,96%, θηάλνληαο ζε αμία ηα 28,64 δηζ. επξώ, ζε
ζρέζε κε ην α΄δίκελν ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο.
Σα κυριότερα προϊόντα τα οποία εξιχκθςαν το Φεβρουάριο ιταν: οχιματα (1,1 δις.
ευρϊ), λζβθτεσ – μθχανζσ-μθχανικόσ εξοπλιςμόσ (0,7 δις.ευρϊ), ςίδθροσ - χάλυβασ (0,7 δις.
ευρϊ) και πολφτιμοι λίκοι (0,6 δις. ευρϊ).
Σα κυριότερα προϊόντα τα οποία ειςιχκθςαν τον ίδιο μινα ιταν: ορυκτά καφςιμα και
ζλαια (3,4 δις. ευρϊ) λζβθτεσ – μθχανζσ-μθχανικόσ εξοπλιςμόσ (1,6 δις. ευρϊ), ςίδθροσ και
χάλυβασ (1,0 δις. ευρϊ) και θλεκτρικζσ μθχανζσ και εξοπλιςμόσ (1,0 δις. ευρϊ).
Tο Φεβρουάριο οι κυριότεροι εταίροι τθσ Σουρκίασ ωσ προσ τισ εξαγωγζσ ιταν: Γερμανία
(0,81 δις. ευρϊ), Ιράκ (0, 63 δις. ευρϊ), Θν.Βαςίλειο (0,51 δις. ευρϊ)και ΘΑΕ (0,45 δις. ευρϊ)
Οι κυριότεροι ειςαγωγικοί εταίροι ιταν οι: Ρωςία (1,50 δις. ευρϊ), Γερμανία (1,40 δις. ευρϊ),
Κίνα (1,36 δις. ευρϊ), και ΘΠΑ (0,71 δις. ευρϊ).
Εμπόριο με τθν ΕΕ: Σο μερίδιο των εξαγωγϊν που κατευκφνκθκαν προσ τθν ΕΕ επί του
ςυνόλου των τ/εξαγωγϊν μειϊκθκε κατά -2,29% ςε ςχζςθ με τον προθγοφμενο μινα, παρά το
γεγονόσ τθσ αφξθςθσ των τουρκικϊν εξαγωγϊν προσ τθν ΕΕ το μινα Φεβρουάριο, οι οποίεσ
ανιλκαν ςτα 3,8 δις.ευρϊ. Αντικζτωσ, το μερίδιο των ειςαγωγϊν από τθν ΕΕ επί του ςυνόλου
των τ/ειςαγωγϊν αυξικθκε κατά 3,55% ςε ςχζςθ μετον Ιανουάριο, φτάνοντασ τα 5,2
δις.ευρϊ.

Διμερζσ εξωτερικό εμπόριο Ελλάδασ-Σουρκίασ

Οη η/εξαγωγέρ ππορ ηην Ελλάδα ην δίκελν Ιαλνπαξίνπ – Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013
αλήιζαλ ζε 153,90 εθαη.επξώ παξνπζηάδνληαο κηθξή κείσζε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν δίκελν
ηνπ 2012 θαηά -5,39% (2012: 162,67 εθαη. επξώ).
Οη η/ειζαγωγέρ από ηην Ελλάδα ην δίκελν Ιαλνπαξίνπ – Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2013
αλήιζαλ ζε 515 εθαη. επξώ παξνπζηάδνληαο αύμεζε θαηά +46,38% ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν
δίκελν 2012 (2012: 352 εθαη. επξώ).
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Αφξθςθ των καταναλωτικών τιμών κατά το μινα Φεβρουάριο
Αφξθςθ τθσ τάξθσ του 3% ςθμειϊκθκε ςτισ καταναλωτικζσ τιμζσ κατά το μινα
Φεβρουάριο, γεγονόσ το οποίο μείωςε ςε 7,03 % τα μζχρι ςτιγμισ καταγεγραμμζνα επίπεδα
πλθκωριςμοφ, κατεβάηοντάσ τα από το 7,31% του Ιανουαρίου. Θ μεγαλφτερθ αφξθςθ ςε ςχζςθ
με τον προθγοφμενο μινα παρουςιάςτθκε ςτισ τιμζσ των μεταφορικϊν (+1,63%) και ςτα
τρόφιμα/ποτά (+0,89%).

Ανακοίνωςθ τθσ καταρινισ CBQ για απόκτθςθ μεριδίου 71% τθσ τουρκικισ Alternatif Bank
Θ τουρκικι Alternatif Bank ανακοίνωςε ότι ςυμφϊνθςε ςτθν πϊλθςθ μεριδίου 70,84%
ςτθν Commercial Bank of Qatar, τθν τρίτθ μεγαλφτερθ τράπεηα του Κατάρ με φψοσ ςυναλλαγισ
460 εκατομμυρια δολάρια. H CBQ, θ οποία βριςκόταν ςε διαπραγματεφςεισ ιδθ από τον
περαςμζνο Δεκζμβρθ με τθν κάτοχο του 96% τθσ Alternatif, Anadolu Holding, ςφμφωνα με
δθλϊςεισ υψθλόβακμου ςτελζχουσ τθσ, με αυτι τθν εξαγορά κα καταφζρει να επεκτακεί και
ςτθν τουρκικι αγορά που ποτζ δεν ζκρυψε ότι τθν ενδιζφερε. Θ Alternatifbank, θ μεγαλφτερθ
ςε μζγεκοσ τράπεηα τθσ Σουρκίασ αφξθςε τθν περαςμζνθ χρονιά το κακαρό κζρδοσ τθσ κατά
141% (πάνω από 68 εκατομμφρια λίρεσ).
Θ CBQ δεν είναι θ πρϊτθ οφτε θ μόνθ καταρινι τράπεηα που ζχει εκδθλϊςει
ενδιαφζρον για τθν αγορά τθσ Σουρκίασ. Θ Εκνικι Σράπεηα του Κατάρ, ο μεγαλφτεροσ παροχζασ
δανείων ςτθ χϊρα, ζχει, μζςω επίςθμων δθλϊςεων ςτελεχϊν τθσ, κατά καιροφσ αναφερκεί ςτο
ενδιαφζρον τθσ για άνοιγμα προσ τθν Σουρκία, χωρίσ να ζχει κάνει ρθτι μνεία ςε ςυγκεκριμζνθ
εταιρία. Επιπλζον, πρόςφατα, μια ακόμθ καταρινι τράπεηα, θ Doha Bank QSC, θ πζμπτθ
μεγαλφτερθ τθσ χϊρασ, ςφμφωνα με δθμοςίευμα του πρακτορείου Anatolia, ανακοίνωςε ότι
πρόκειται να δραςτθριοποιθκεί ςτθν αγορά τθσ Σουρκίασ, αν και με ςχετικι κακυςτζρθςθ, κατά
δικι τθσ διλωςθ.

Αποκρατικοποιιςεισ
- Θ εταιρία Limak προςζφερε 105 εκατομμφρια δολάρια για τθν αγορά του ςτακμοφ
παραγωγισ φυςικοφ αερίου Hamitabat, ενϊ δεςμεφτθκε να επενδφςει 1,2 δις.δολάρια για να
κάνει το ςτακμό πιο αποδοτικό.
- φμφωνα με πλθροφορίεσ του πρακτορείου Reuters, θ τουρκικι κυβζρνθςθ προτίκεται να
κζςει ςε δθμόςια προςφορά το 20-25% τθσ κρατικισ τράπεηασ Ziraat το 2014.

3

Σο ποςοςτό τθσ ανεργίασ μειώκθκε ςε 9,2% για το 2012
φμφωνα με ςτοιχεία τθσ τουρκικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ, το ποςοςτό τθσ ανεργίασ
ςτακεροποιικθκε ςτο 9,2% για το 2012, ζναντι 9,8% που ιταν το 2011, κακϊσ, από τθ μια
χρονιά ςτθν επόμενθ μειϊκθκε ο αρικμόσ των ανζργων κατά 71.000. Παράλλθλθ μείωςθ
γνϊριςαν και τα ποςοςτά τθσ ανεργίασ ςτουσ νζουσ, θ οποία από 18,4% ζφταςε ςτο 17,5% τθ
χρονιά που μασ πζραςε. ε υψθλά επίπεδα ςυνεχίηει να παραμζνει ο αρικμόσ των ανζργων
αποφοίτων Πανεπιςτθμίων, οι οποίοι το 2012 ζφταςαν τουσ 503.000. ε περιφερειακό
επίπεδο, τα υψθλότερα ποςοςτά ανεργίασ καταγράφθκαν ςτισ νοτιοανατολικζσ επαρχίεσ τθσ
χϊρασ (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), ενϊ τα χαμθλότερα ςτα παράλια (Manisa, Afyon,
Kütahya, Uşak). Κατά το 2012 δθμιουργικθκαν 711.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ, κυρίωσ ςτον
τομζα των υπθρεςιϊν και δευτερευόντωσ ςτον τομζα τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ, ενϊ οι
κζςεισ εργαςίασ ςτθν αγροτικι παραγωγι μειϊκθκαν κατά 46.000.
Επιχειρθματικό Forum και Β2Β επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτο
πλαίςιο του 2ου Ανώτατου υμβουλίου υνεργαςίασ Ελλάδοσ – Σουρκίασ (4 Μαρτίου 2013)
Πραγματοποιικθκε ςτισ 4 Μαρτίου 2013 ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, ςτο πλαίςιο του
Ανϊτατου υμβουλίου υνεργαςίασ Ελλάδοσ – Σουρκίασ επιχειρθματικό Forum και Β2Β
ςυναντιςεισ μεταξφ εκπροςϊπων ελλθνικϊν και τουρκικϊν επιχειριςεων και φορζων.
Σισ εναρκτιριεσ ομιλίεσ του Forum, το οποίο ζλαβε χϊρα ςτο ξενοδοχείο Ciragan
Palace, ζκαναν ο Δ/νων φμβουλοσ του Invest in Greece κ. τζφανοσ Θςαΐασ και θ Γενικι
Διευκφντρια Διεκνϊν Επενδφςεων του Σουρκικοφ Τπουργείου Οικονομικϊν κα Ozlem Nudrali.
υντονιςτισ των παρουςιάςεων ιταν ο Αντιπρόεδροσ του DEIK κ. Tevfik Bilgen. Ακολοφκθςε
το δεφτερο μζροσ τθσ εκδιλωςθσ, με ομιλίεσ των κ.κ. Engin Denizmen, Διευκφνοντοσ
υμβοφλου τθσ εταιρίασ Kaplamin Packaging, Eryligit Umur, Αντιπροζδρου του Ομίλου Dogus,
Κωνςταντίνου Αντωνόπουλου, Διευκφνοντοσ υμβοφλου τθσ INTRALOT, Ακαναςίου Κεφαλά,
Γεν.Διευκυντι για τθ ΝΑ Ευρϊπθσ τθσ S&B Α.Ε. υντονιςτισ των παρουςιάςεων ιταν ο
Πρόεδροσ του Ελλθνο-Σουρκικοφ Επιχειρθματικοφ υμβουλίου του ΕΒ κ. Δθμιτριοσ
Παπανικολάου. Σο τρίτο και τελευταίο μζροσ, το οποίο ζκλειςε με τισ κεντρικζσ ομιλίεσ των
Πρωκυπουργϊν των δφο χωρϊν, ξεκίνθςε με ομιλίεσ των κ.κ. Ακαναςίου Λαβίδα, Προζδρου
του ΕΒ, Ali Nedim Güreli, Αντιπροζδρου τθσ ΣΙΜ και Rifat Hisarcıklıoğlu, Προζδρου του
ΣΟΒΒ/DEIK. Όλοι ανεξαιρζτωσ οι ομιλθτζσ τόνιςαν τθν ανάγκθ περαιτζρω ενδυνάμωςθσ τθσ
οικονομικισ ςυνεργαςίασ των επιχειρθματικϊν κοινοτιτων των δφο χωρϊν.
τθ ςυνζχεια, ςε ειδικά διαμορφωμζνο χϊρο του ξενοδοχείου, ακολοφκθςαν Β2Β
επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ, ςτισ οποίεσ ζλαβαν μζροσ περί τισ 90 ελλθνικζσ και 360
τουρκικζσ εταιρίεσ και φορείσ, δραςτθριοποιοφμενεσ ςε ζνα ευρφ φάςμα τομζων παραγωγισ
αγακϊν και παροχισ υπθρεςιϊν, όπωσ υφαντουργία, τουριςμόσ, τρόφιμα-ποτά, καταςκευζσ4

δομικά υλικά, ναυτιλία, μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, αρδευτικά ςυςτιματα, ζπιπλα, ΑΠΕ,
κοςμιματα, υπθρεςίεσ υγείασ, χρθματοοικονομικά, real estate, ICT, ςυςτιματα αςφαλείασ
κλπ. υνολικά πραγματοποιικθκαν περί τισ 280 ςυναντιςεισ.

υνεργαςία οφκαλμολογικισ κλινικισ Dunyagoz με νοςοκομείο «Ιαςώ» για τθ δθμιουργία
οφκαλομολογικοφ νοςομείου ςτθν Ακινα
φμφωνα με δθμοςιεφματα των τουρκικϊν εφθμερίδων Vatan, Star και Taraf, θ ομάδα
των οφκαλμολογικϊν νοςοκομείων Dunyagoz που ζλαβε μζροσ ςτο ελλθνοτουρκικό
επιχειρθματικό φόρουμ που πραγματοποιικθκε ςτθν Κων/λθ με τθν ςυμμετοχι των
Πρωκυπουργϊν των δφο χωρϊν, ανακοίνωςε ότι μαηί με το «Ιαςώ» που είναι ζνα από τα πιο
πετυχθμζνα Ιατρικά Κζντρα τθσ Ελλάδασ κα δθμιουργιςουν οφκαλμολογικό νοςοκομείο με
πλιρθ εξοπλιςμό ςε διεκνζσ επίπεδο ςτθν Ακινα.

Ευάλωτθ ςε εξωτερικοφσ κραδαςμοφσ θ Σουρκία, ςφμφωνα με τον Οίκο Fitch

φμφωνα με τον Οίκο Αξιολόγθςθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ Fitch, θ Σουρκία ζχει
ακόμθ αρκετά δομικά προβλιματα να αντιμετωπίςει, με προεξάρχον το εξωτερικό τθσ χρζοσ.
Προκειμζνου να αναβακμιςτεί θ πιςτολθπτικι τθσ ικανότθτα απαιτείται περαιτζρω μείωςθ
του ελλείμματοσ τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν και αφξθςθ των άμεςων επενδφςεων. ε ςφντομθ
παρουςίαςθ τθσ τουρκικισ οικονομίασ ςε ςυνζδριο ςτο Λονδίνο, το υψθλόβακμο ςτζλεχοσ τθσ
Fitch, Paul Rawkins διλωςε ότι δεν διαβλζπει βελτίωςθ ςτο ιςοηφγιο τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν
τθσ Σουρκίασ τα επόμενα δφο χρόνια (δίνοντασ πρόβλεψθ 6,5% για το 2013).
Δφο νζεσ ιςλαμικζσ τράπεηεσ προτίκεται να «ανοίξει» θ τουρκικι κυβζρνθςθ
Προκειμζνου να αυξιςει τον ανταγωνιςμό ςτουσ κόλπουσ των ιςλαμικϊν τραπεηϊν, θ
τουρκικι κυβζρνθςθ ανακοίνωςε τθν δθμιουργία δφο ακόμθ ιςλαμικϊν τραπεηϊν, ςφμφωνα
με δθλϊςεισ του Ali Babacan, οι οποίεσ ζρχονται να προςτεκοφν ςτισ ιδθ τζςςερισ
υπάρχουςεσ. φμφωνα με δθλϊςεισ του ιδίου, θ Κυβζρνθςθ υπζγραψε ςυμφωνία με τθν
Παγκόςμια Σράπεηα για τθν δθμιουργία διεκνοφσ κζντρου μελετϊν με εξειδίκευςθ ςτον
ιςλαμικό τραπεηικό τομζα.
Αφξθςθ των εταιριών ξζνου κεφαλαίου ςτθν Σουρκία
φμφωνα με ανακοίνωςθ του τουρκικοφ Τπουργείου Οικονομίασ, το 2012
καταγράφθκαν 32.604 ενεργζσ εταιρίεσ ξζνου κεφαλαίου ςτθν Σουρκία. Από αυτζσ 27.110
5

είναι αμιγϊσ ξζνων ςυμφερόντων, ενϊ 5.494 είναι μικτζσ. Από αυτζσ 10.539 (το 32% των
ςυνολικϊν επιχειριςεων) δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του χονδρικοφ-λιανικοφ εμπορίου,
5.263 (16%) ςυνιςτοφν εταιρίεσ μεςιτείασ/πρακτορείασ, 4.980 αςχολοφνται με τθ βιομθχανικι
παραγωγι, ενϊ 2.770 με λοιπζσ δραςτθριότθτεσ.
τον τομζα παροχισ υπθρεςιϊν, το μεγαλφτερο μζροσ ζχουν οι καταςκευαςτικζσ
εταιρίεσ (3.020), οι μεταφορικζσ (περί τισ 3.000), τα ξενοδοχεία (1.868) και οι εταιρίεσ παροχισ
ενζργειεασ (781).
Οι μιςζσ από τισ ξζνεσ επενδφςεισ προζρχονται από χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με
κυριότερουσ επενδυτζσ τουσ Γερμανοφσ (5.158 εταιρίεσ), τουσ Βρετανοφσ (2.446 εταιρίεσ) και
τουσ Ολλανδοφσ (2.105 εταιρίεσ). Από εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ χϊρεσ, επενδφςεισ ςτθν
Σουρκία ζχουν πραγματοποιιςει 2.872 ιρανικζσ εταιρίεσ, 1.190 αηζρικεσ και 1.009 ιρακινζσ.
ε ό,τι αφορά ςτθν περιφερειακι κατανομι των εν λόγω εταιριϊν ςτθν χϊρα, οι 18.968
είναι εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Κωνςταντινοφπολθ, 3.720 ςτθν Αττάλεια, 2.107ςτθν Άγκυρα, 1800
ςτθ μφρνθ, 1.447 ςτθ Μοφγλα, 582 ςτθν Προφςα, 542 ςτθ Μερςίνα, 514 ςτο Αϊδίνιο, 367 ςτο
Κοτηαζλι και περί τισ 2.550 ςε άλλεσ μικρότερεσ πόλεισ τθσ Σουρκίασ.
τθν 46θ κζςθ θ Σουρκία για υπθρεςίεσ ςτον τομζα του τουριςμοφ ανάμεςα ςε 140 χώρεσ
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τθν 46θ κζςθ τθσ παγκόςμιασ κατάταξθσ για υπθρεςίεσ ςτον τομζα τουριςμοφ βρζκθκε
θ Σουρκία, ςφμφωνα με τθν διετι ζκκεςθ ανταγωνιςτικότθτασ για τισ επιδόςεισ τθσ ςτθν
οργάνωςθ ταξιδιϊν και υπθρεςιϊν τουριςμοφ (Σ&Σ cometitiveness report)που ςυνζταξε το
World Economic Forum για το 2013. τθν εν λόγω ζκκεςθ, ςτθν οποία αξιολογικθκαν 140
ςυνολικά βιομθχανοποιθμζνεσ και αναδυόμενεσ οικονομίεσ, ελιφκθςαν υπ’όψιν παράγοντεσ,
όπωσ οι υποδομζσ, θ ςχετικι νομοκεςία, ο ςεβαςμόσ προσ το περιβάλλον και τον πολιτιςμό
κλπ. φμφωνα με τθν ίδια ζκκεςθ, ςτισ υψθλότερεσ κζςεισ κατάταξθσ τθσ οποίασ παραμζνουν,
κατά ςειρά θ Ελβετία, Γερμανία, Αυςτρία, Ιςπανία, Θνωμζνο Βαςίλειο, Γαλλία και ουθδία, θ
Σουρκία ζχει αυξιςει ςθμαντικά τισ υποδομζσ τθσ ςτον τομζα των αεροπορικϊν μεταφορϊν
και των υπθρεςιϊν τουριςμοφ τα τελευταία χρόνια, παρουςιάηει ωςτόςο αδυναμίεσ ςτα
κζματα αςφάλειασ, οδικϊν και ακτοπλοϊκϊν μεταφορϊν και περιβαλλοντικισ μζριμνασ.

Μερίδιο και για τθν τουρκμενικι αγορά φυςικοφ αερίου ςτον αγωγό ΣΑΝΑΡ

Οι πόρτεσ είναι ανοιχτζσ και για το τουρκμενικό φυςικό αζριο, διλωςε, ςφμφωνα με
δθμοςίευμα τθσ Zaman, ο Σοφρκοσ Τπουργόσ Ενζργειασ κ.Taner Yildiz, αναφερόμενοσ ςτο ζργο
τθσ καταςκευισ αγωγοφ φυςικοφ αερίου ΣΑΝΑΡ (TransAnatolian Gas Pipeline) και τονίηοντασ
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ότι οι πολιτικζσ διαφορζσ δεν μποροφν να εμποδίηουν τθν οικονομικι και ενεργειακι
ςυνεργαςία.
Ο αγωγόσ ΣΑΝΑΡ ςυνιςτά ζνα μείηονοσ ςθμαςίασ ζργο για τθν Σουρκία, κακϊσ αποτελεί
ζνα ακόμθ ζργο που φζρνει πιο κοντά τθν Σουρκία ςτο ςτόχο τθσ να γίνει ζνασ διεκνισ
ενεργειακόσ κόμβοσ, ο ςυνδετικόσ κρίκοσ μεταξφ τθσ Ευρϊπθσ και των καυκάςιων και
μεςανατολικϊν πθγϊν ενζργειασ. Θ κρατικι εταιρία BOTAS κατζχει το 20% του εν λόγω
αγωγοφ, ενϊ θ SOCAR, θ αντίςτοιχθ αηζρικθ, το 80%. Ο αγωγόσ αναμζνεται να ολοκλθρωκεί
ωσ το 2018 με εκτιμϊμενο κόςτοσ καταςκευισ τα 7 δις.δολάρια.
Πζραν τθσ δυναμικισ τθσ ωςτόςο, να μετατραπεί ςε διακενι ενεργειακό κόμβο, θ
Σουρκία με τα ζργα των μεγάλων αγωγϊν κα ζχει τθ δυνατότθτα να καλφψει και τισ δικζσ τθσ
διαρκϊσ ευξανόμενεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ (υπερδιπλαςιαςμόσ των οχθμάτων τα τελευταία 10
χρόνια, αφξθςθ του πλθκυςμοφ τθσ κλπ). Προσ το ςκοπό αυτό ζχει προςανατολιςτεί μάλιςτα
ςτθν αφξθςθ των κερμοθλεκτρικϊν ςτακμϊν ςτθ χϊρα, για να περιορίςει και τθν εξωτερικι
ενεργειακι τθσ εξάρτθςθ, και ζχει αυξιςει κατά 13 φορζσ τισ δαπάνεσ τθσ ςτισ ζρευνεσ για
ανεφρεςθ πθγϊν πετρελαίου και φυςικοφ αερίου, τθν ίδια περίοδο που θ παραγωγι
πετρελαίου τθσ ζχει αυξθκεί ςτο 27πλάςιο.
Η Σουρκία τιμώμενθ χώρα ςτθν Ζκκεςθ ΜΙΡΙΜ 2013
Σιμϊμενθ χϊρα υπιρξε θ τουρκία ςτθν Διεκνι Ζκκεςθ για τθν Αγορά Ακινιτων
ΜΙΡΙΜ 2013, θ οποία ζλαβε χϊρα 12-15 Μαρτίου 2013 ςτισ Κάννεσ. Σο περίπτερο τθσ χϊρασ
εγκαινίαςε ο Αναπλθρωτισ Πρωκυπουργόσ Ali Babacan, ο οποίοσ, αναφερόμενοσ ςτισ
τελευταίεσ μεταρρυκμίςεισ ςτθ νομοκεςία για τθν κτιςθ ακινιτων ςτθν Σουρκία, προκειμζνου
να γίνει ελκυςτικότερθ θ εν λόγω αγορά, με ςτόχο τθν ετιςια ειςζλευςθ ςτα ταμεία των
τουρκικϊν εταιριϊν 12 δις.δολαρίων, προερχομζνων από ξζνεσ επενδφςεισ ακινιτων
προανιγγειλε ανακοίνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ εντόσ των επομζνων θμερϊν για νζα
ελκυςτικότερθ ρφκμιςθ που κα ςυνδζεται με το χρόνο άδειασ διαμονισ των ξζνων που
αγοράηουν ακίνθτα ςτθν Σουρκία (αφξθςθ από 6 μινεσ ζωσ 1 ζτοσ). Ο νόμοσ για τθν
κατάργθςθ των περιοριςμϊν κτιςθσ ακινιτων ςτθν Σουρκία από οριςμζνεσ κατθγορίεσ μι
Σοφρκων πολιτϊν ψθφίςτθκε τον Ιανουάριο του 2012 και ζκτοτε πωλικθκαν 11.000 ακίνθτα.
τόχοσ για το 2013 είναι, ςφμφωνα με τον κ.Babacan ο διπλαςιαςμόσ του αρικμοφ αυτοφ.

Πρόςτιμα μαμοφκ ςε 12 τουρκικζσ τράπεηεσ για χειραγώγθςθ επιτοκίων

Πρόςτιμα ςυνολικοφ φψουσ 620 εκατ. δολαρίων επζβαλε το τουρκικό υμβοφλιο
Ανταγωνιςμοφ ςε δϊδεκα τράπεηεσ για χειραγϊγθςθ των επιτοκίων. Πρόκειται για το
μεγαλφτερο πρόςτιμο που ζχει επιβλθκεί ςτον χρθματοπιςτωτικό τομζα ςτθν ιςτορία τθσ
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Σουρκίασ. Οι τράπεηεσ κατθγοροφνταν ότι ακολουκοφςαν εναρμονιςμζνεσ πρακτικζσ ςε ό,τι
αφορά τα επιτόκια κατακζςεων, τισ αυξιςεισ επιτοκίων ςτισ πιςτωτικζσ κάρτεσ και τισ
προμικειεσ και τα τζλθ για τισ υπθρεςίεσ καρτϊν. τθν Garantibank επιβλικθκε πρόςτιμο 213
εκατομμυρίων τουρκικϊν λιρϊν, ςτθ Akbank 172 εκατομμυρίων τουρκικϊν λιρϊν, ςτθ Yapi
Kredi πρόςτιμο 150 εκατομμυρίων τουρκικϊν λιρϊν, ςτθ Ηιraat Βank πρόςτιμο 148
εκατομμυρίων τουρκικϊν λιρϊν, και ςτθν Isbank πρόςτιμο 147 εκατομμυρίων τουρκικϊν
λιρϊν. Οι άλλεσ τράπεηεσ ςτισ οποίεσ επιβλικθκαν πρόςτιμα είναι οι Denizbank, Finansbank,
ING Bank and TEB, θ κυγατρικι τθσ HSBC ςτθν Σουρκία, θ Halkbank και θ Vakifbank.
Μείωςθ του διατραπεηικοφ επιτοκίου ςτθν Σουρκία ςε 7,5% από 8,5%
Θ Κεντρικι Σράπεηα τθσ Σουρκίασ ανακοίνωςε ςτισ 26/3/2013 ότι κα διατθριςει μια
ελαςτικι νομιςματικι πολιτικι εξαιτίασ τθσ αβεβαιότθτασ που χαρακτθρίηει τθν παγκόςμια
οικονομία, μειϊνοντασ το ανϊτερο όριο του διατραπεηικοφ επιτοκίου από 8,5% ςε 7,5% με
παράλλθλλθ διατιρθςθ του κατϊτερου του ορίου ςε 4,5%.
Θ κίνθςθ αυτι, τθν οποία τθ χαρακτθρίηει ςυμμετρικι επιχειρεί να μειϊςει τθν άνοδο
τθσ τουρκικισ λίρασ, να ςυγκρατιςει τισ ιςχυρζσ ειςροζσ κεφαλαίων και τθν αφξθςθ του
δανειςμοφ με ςκοπό να αντιμετωπίςει τθν αφξθςθ που παρατθρείται ςτο ζλλειμμα τρεχουςϊν
ςυναλλαγϊν εξαιτίασ τθσ ανάκαμψθσ τθσ εγχϊριασ ηιτθςθσ. θμειϊνεται εξάλλου, ότι από τον
περαςμζνο επτζμβριο ζχει προβεί ςε διαδοχικζσ μειϊςεισ των επιτοκίων χορθγιςεων με
ςτόχο τθ ςτιριξθ του ρυκμοφ ανάπτυξθσ.
Όπωσ γίνεται κατανοθτό, αναμζνεται ενίςχυςθ των τουρκικϊν εξαγωγϊν, που κα δϊςει
περαιτζρω ϊκθςθ ςτθν αφξθςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ. Σο γεγονόσ αυτό κα οδθγιςει ςε
περιοριςμό των ειςαγωγϊν εκείνων των προϊόντων που μποροφν να υποκαταςτθκοφν από
τθν εγχϊρια παραγωγι. θμειϊνεται ωςτόςο ότι αναμζνεται μια ενιςχυμζνθ ηιτθςθ
ειςαγόμενων πρϊτων υλϊν για βιομθχανικά προϊόντα, εξαιτίασ αδυναμίασ κάλυψθσ τθσ
ηιτθςθσ από τθν εγχϊρια αγορά.
Οι αρνθτικζσ επιπτώςεισ τθσ υμφωνίασ Σελωνειακισ Ζνωςθσ τθσ Σουρκίασ με τθν ΕΕ
ε τελευταίεσ διαδοχικζσ δθλϊςεισ του Τπουργοφ Οικονομίασ τθσ Σουρκίασ Zafer
Çağlayan, διατυπϊνεται ρθτά ότι θ υμφωνία Σελωνειακισ Ζνωςθσ τθσ Σουρκίασ με τθν ΕΕ ζχει
αρχίςει να λειτουργεί εισ βάροσ τθσ χϊρασ του.
Αφορμι για αυτζσ τισ δθλϊςεισ αποτελεί θ επικείμενθ ςφναψθ υμφωνίασ Ελευκζρου
Εμπορίου τθσ ΕΕ με τισ ΘΠΑ, κακϊσ ςφμφωνα με τθ υμφωνία Σελωνειακισ Ζνωςθσ θ Σουρκία
είναι υποχρεωμζνθ να εφαρμόηει τισ υμφωνίεσ Ελευκζρου Εμπορίου τθσ ΕΕ με τρίτεσ χϊρεσ,
χωρίσ θ ίδια να επωφελείται από αυτζσ. Ειδικότερα, αναφζρεται ότι λόγω των αντίςτοιχων
υμφωνιϊν Ελευκζρου Εμπορίου τθσ ΕΕ με το Μεξικό, τθν Αλγερία και τθν Ν. Αφρικι, ςτισ
οποίεσ θ Σουρκία δεν ςυμμετζχει, το εμπορικό ιςοηφγιο τθσ Σουρκίασ με τισ χϊρεσ αυτζσ είναι
ελλειμματικό κακϊσ οι τουρκικζσ εξαγωγζσ βιομθχανικϊν προϊόντων προσ αυτζσ
επιβαρφνονται με δαςμοφσ που κυμαίνονται από 40% - 50%, ενϊ αντιςτοίχωσ οι ειςαγωγζσ
βιομθχανικϊν προϊόντων επιβαρφνοντια με μθδαμινοφσ δαςμοφσ που ανζρχονται ςτο 4,2%.
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Αναβάκμιςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ τθσ Σουρκίασ από τον Οίκο αξιολόγθςθσ
Standard and Poor's
Ο Οίκοσ Αξιολόγθςθσ Standard & Poors αναβάκμιςε τθν πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ
Σουρκίασ ςε ΒΒ+, ςθμειϊνοντασ ςε ςχετικι ανακοίνωςθ ότι θ προοπτικι του μακροπρόκεςμου
χρζουσ τθσ Σουρκίασ είναι ςτακερι και ςυνεπϊσ δεν εξετάηεται το ενδεχόμενο τροποποίθςισ
τθσ μεςοπρόκεςμα. θμειϊνει επίςθσ, ότι θ επανεξιςορρόπθςθ τθσ οικονομίασ δεν
υπονομεφει τθν καλι επίδοςθ των δθμοςιονομικϊν τθσ.
φμφωνα με τθν Standard & Poors θ αναβάκμιςθ αυτι αντικατοπτρίηει, μεταξφ άλλων,
τθν πρόοδο τθσ Σουρκίασ αναφορικά με τθν επίλυςθ του Κουρδικοφ ηθτιματοσ, ςθμειϊνοντασ
ότι θ προοπτικι αυτι κα μποροφςε να οδθγιςει ςε χαμθλότερεσ δαπάνεσ για αςφάλεια,
δίνοντασ ϊκθςθ ςτισ διαςυνοριακζσ εμπορικζσ ροζσ και ςυμβάλλοντασ περαιτζρω ςτθν
ανάπτυξθ τθσ τουρκικισ οικονομίασ.
θμειϊνεται ότι θ περιοχι τθσ Ν.Α. Σουρκίασ διακζτει πολλά ςυγκριτικά
πλεονεκτιματα και αντίςτοιχα περικϊρια ςυνεργαςιϊν ςτουσ τομείσ τουριςμοφ, εξόρυξθσ
ορυκτοφ πλοφτου, ενζργειασ και ωσ εκ τοφτου θ οικονομικι και εμπορικι τθσ αναβάκμιςθ κα
βοθκοφςε ςθμαντικά ςτθν περαιτζρω ανάπτυξθ των επιχειρθματικϊν μασ ςχζςεων με τισ
τοπικζσ επιχειρθματικζσ κοινότθτεσ.
Η Σουρκία διακόπτει τθ ςυνεργαςία τθσ με τθν ιταλικι ENI

Θ Σουρκία ανακοίνωςε τθν Σετάρτθ 27 Μαρτίου ότι διακόπτει τα ςχζδια ςυνεργαςίασ
τθσ με τθν ιταλικι πετρελαϊκι εταιρεία ENI εξαιτίασ τθσ ςυμμετοχισ τθσ ςτα προγράμματα
πετρελαίου και φυςικοφ αερίου ςτθν Κφπρο. φμφωνα με δθλϊςεισ του Σοφρκου Τπουργοφ
Ενζργειασ Σανζρ Γιλντίη, θ απόφαςθ ελιφκθ εξαιτίασ τθσ επιμονισ τθσ ENI να διεξαγάγει
γεωτριςεισ μαηί με τθν Κφπρο ςτα διεκνι φδατα τθσ Μεςογείου παρά τισ επανειλθμμζνεσ
προειδοποιιςεισ τθσ Σουρκίασ.
Θ εταιρεία ENI ανακοίνωςε ςτο τζλοσ του Ιανουαρίου ότι υπζγραψε με τθν κυπριακι
κυβζρνθςθ ςυμφωνίεσ για ζρευνεσ και αξιοποίθςθ φυςικοφ αερίου ςε τρία οικόπεδα που
βρίςκονται ανοικτά των κυπριακϊν ακτϊν.Θ ΕΝΙ ςυμμετζχει με 80% ςτθν κοινοπραξία μαηί με
τθν κορεατικι Kogas (20%). Θ γαλλικι Total ζχει υπογράψει επίςθσ ςυμφωνία με τθ Λευκωςία
για τθν αξιοποίθςθ δφο άλλων οικοπζδων.
θμειϊνεται ότι θ ΕΝΙ ζχει μερίδιο ςτον αγωγό πετρελαίου αμψοφντασ – Σςεϊχάν. Ο
τοφρκοσ υπουργόσ Ενζργειασ διλωςε επίςθσ ςιμερα πωσ θ Σουρκία ενδζχεται να εξετάςει το
ενδεχόμενο ακφρωςθσ τθσ ςυμφωνίασ για τον εν λόγω αγωγό.
Ο διευκφνων ςφμβουλοσ του ιταλικοφ ενεργειακοφ κολοςςοφ Eni Paolo Scaroni,
διλωςε ότι θ αρνθτικι αντίδραςθ τθσ τουρκικισ κυβζρνθςθσ ςτθν ενεργειακι ςυμφωνία με
τθν Σουρκία ιταν αναμενόμενθ, ωςτόςο, κεωρεί ότι δεν ιταν ξεκάκαρο εάν ο υπουργόσ
εννοοφςε τα υφιςτάμενα ι τα προγραμματιςμζνα projects τθσ EΝΙ ςτθν Σουρκία,
προςκζτοντασ ότι θ ιταλικι εταιρεία ακολουκεί τουσ κανόνεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Πθγι: Dow Jones Newswires
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Άρςθ τθσ απαγόρευςθσ τθσ ΕΕ
ειςαγωγών γάλακτοσ και γαλακτομικών προϊόντων από τθν Σουρκία

Από 3 Απριλίου 2013 επιτρζπονται οι εξαγωγζσ γάλακτοσ και γαλακτοκομικϊν
προϊόντων από τθν Σουρκία ςτα κράτθ – μζλθ τθσ ΕΕ. Θ απαγόρευςθ, που διιρκθςε 12 χρόνια,
από το 2000, οφειλόταν ςτθν απόκλιςθ των τουρκικϊν προϊόντων γάλακτοσ από τισ ιςχφουςεσ
ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ τροφίμων.
Ο υπουργόσ Σροφίμων, Γεωργίασ και Κτθνοτροφίασ Mehdi Eker χαρακτιριςε τθν
εξζλιξθ ωσ μια πολφ ςθμαντικι επιτυχία για τθν οικονομία τθσ Σουρκίασ, ςθμειϊνοντασ ότι θ
Σουρκία τθν προςεχι περίοδο κα μπορεί να εξάγει γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα ςε 120
χϊρεσ από ογδόντα ςιμερα. Ο αρικμόσ αυτόσ προκφπτει από το γεγονόσ ότι θ Σουρκία εκτόσ
των κρατϊν μελϊν τθσ ΕΕ κα μπορεί πλζον να εξάγει και ςε τρίτεσ χϊρεσ, που ζχουν
υιοκετιςει και εφαρμόηουν τισ ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ τροφιμων ςτα ειςαγόμενα
προϊόντα. Με τισ εν λόγω εξαγωγζσ αναμζνεται να εξαςφαλιςτεί ζνα δισ δολάρια ειςφορά
ςτθν οικονομία, ςφμφωνα με τισ δθλϊςεισ του Τπουργοφ.
χολιάηοντασ τθν εξζλιξθ ο Πρόεδροσ τθσ τουρκικισ Ζνωςθσ Γαλακτοπαραγϊν
(SÜTBİR) Ali Koyuncu αλέθεξε όηη ε απόθαζε ηεο ΕΕ λα επηηξέςεη ηελ εηζαγσγή
γαιαθηνθνκηθώλ πξντόλησλ ζα επηιύζεη ηε ρξόληα αβεβαηόηεηα ησλ ηηκώλ ζηελ εγρώξηα αγνξά.
Σεκείσζε όηη ν ηνκέαο αλακέλεηαη λα αλαπηπρζεί πεξαηηέξσ, ελώ πξόζζεζε όηη ε παξαγσγή
θξέζθνπ γάιαθηνο αλακέλεηαη ζρεδόλ λα δηπιαζηαζηεί, βξαρππξόζεζκα θαη λα αλέιζεη ζηνπο 30
εθ ηόλνπο από 16,4 εθ.
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