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Eξωτερικό εμπόριο Σουρκίασ (Μάιοσ 2014)
φμφωνα με τα ςτοιχεία του τουρκικοφ Ινςτιτοφτου τατιςτικισ (TurkStat), το ζλλειμμα
του εμπορικοφ ιςοηυγίου μειϊκθκε κατά 28,7 % το μινα Μάιο, φτάνοντασ τα 7,1 εκατ. δολάρια.
υγκεκριμζνα, οι τουρκικζσ εξαγωγζσ κατζγραψαν αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 3,6 % ςε ςχζςθ με τον
ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ, αγγίηοντασ τα 13,75 δις.δολάρια, ενϊ οι τουρκικζσ ειςαγωγζσ
μειϊκθκαν κατά 10,3 % ςυγκρινόμενεσ με τον Μάιο του 2013, φτάνοντασ τα 20,86 δις.δολάρια. Ο
λόγοσ ειςαγωγϊν-εξαγωγϊν για το μινα Μάιο ιταν 65,9%.
Ειδικότερα, το εξωτερικό εμπόριο μεταξφ ΕΕ – Σουρκίασ διαμορφϊκθκε ωσ εξισ: Οι
τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ χϊρεσ – μζλθ ΕΕ αυξικθκαν κατά 16 % κατά το μινα Μάιο, ανερχόμενεσ
ςε 6.022 εκατ.δολάρια/ 4.402 εκατ.ευρϊ, ενϊ τον ίδιο μινα του 2013 ιταν 5.192 εκατ.δολάρια/
3.796 εκατ.ευρϊ. Σο 43,8% των ςυνολικϊν τουρκικϊν εξαγωγϊν κατευκφνκθκαν προσ κράτθ –
μζλθ τθσ ΕΕ κατά το Μάιο του 2014 (ζναντι ποςοςτοφ 39.1% το Μάιο του 2013). Οι τουρκικζσ
ειςαγωγζσ από ΕΕ το Μάιο ιταν 5,68 δις.ευρϊ, μειωμζνεσ κατά 9,4% ςε ςχζςθ με το Μάιο 2013
που ιταν 6,27 δις.ευρϊ.
θμαντικότεροι εξαγωγικοί εταίροι τθσ Σουρκίασ ιταν θ Γερμανία (1.372 εκατ.δολάρια/
1.003 εκατ.ευρϊ), το Ιράκ (1.052 εκατ.δολάρια/ 757 εκατ.ευρϊ) και το Ηνωμζνο Βαςίλειο (818
εκατ.δολάρια/ 598 εκατ.ευρϊ), με το ςφνολο των τουρκικϊν εξαγωγϊν που κατευκφνκθκαν προσ
τισ χϊρεσ αυτζσ να ανζρχεται ςτα 3,87 δις.δολάρια. Κακίςταται εμφανζσ ότι το Ιράκ ςυνεχίηει να
αποτελεί ζναν από τουσ βαςικοφσ εξαγωγικοφσ εταίρουσ τθσ Σουρκίασ. θμειϊνεται ότι κατά μζςο
όρο οι εξαγωγζσ τθσ Σουρκίασ ςτο Ιράκ ανζρχονται ςε 12 δις.δολάρια ετθςίωσ και αποτελοφν το
8% των ςυνολικϊν εξαγωγϊν τθσ.
Κυριότεροι ειςαγωγικοί εταίροι ιταν θ Κίνα (2.112 εκατ.δολάρια/1.544 εκατ.ευρϊ), θ
Ρωςία (2.096 εκατ.δολάρια/1.532 εκατ.ευρϊ) θ Γερμανία (1.887 εκατ.δολάρια/1.383 εκατ.ευρϊ),
και οι ΗΠΑ (1.150 εκατ.δολάρια).

(Πθγι: ΤurkStat)

Διμερζσ εξωτερικό εμπόριο Ελλάδασ-Σουρκίασ
Αναφορικά με το διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ Σουρκίασ κατά το μινα Μάιο 2014,
ςθμειϊνεται ότι οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ που καταγράφθκαν το μινα αυτόν, ανιλκαν ςε 350,71
εκατ.ευρϊ παρουςιάηοντασ αφξθςθ 20 % ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ
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(2013), όπου ςε απόλυτο αρικμό ιταν 291,4 εκατ.ευρϊ, ενϊ παράλλθλα κατά τον ίδιο μινα οι
τουρκικζσ εξαγωγζσ ςτθν Ελλάδα αυξικθκαν ςε 94,1 εκατ.ευρϊ, ζναντι 86,95 εκατ.ευρϊ τον Μάιο
του 2013, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 8%. Επιςθμαίνεται ότι τον αμζςωσ προθγοφμενο μινα (Απρίλιο
2014) οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ τθν Σουρκία ιταν 192,9 εκατ.ευρϊ, κατά 82% δθλαδι
χαμθλότερεσ ςε ςχζςθ με τον Μάιο.
Η μεγάλθ αυτι αφξθςθ από μινα ςε μινα, αλλά και ςτον ίδιο μινα δφο διαδοχικϊν ετϊν
οφείλεται ςτθ μεγάλθ αφξθςθ των πετρελαιοειδϊν, τα οποία και το Μάιο κατζλαβαν το
ςυντριπτικά μεγαλφτερο μερίδιο των ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ τθν Σουρκία (85,7%). Κατά το
Μάιο 2014 τα εξαγόμενα πετρελαιοειδι ανιλκαν ςε αξία ςτα 300 εκατ.ευρϊ, ενϊ τον ίδιο μινα
τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ ιταν μόλισ 237 εκατ.ευρϊ, ςθμειϊνοντασ από χρονιά ςε χρονιά
αφξθςθ 26,6%. Σον αμζςωσ προθγοφμενο μινα (Απρίλιοσ 2014) ιταν 136 εκατ.ευρϊ κατά 120%
κατϊτερα των αντίςτοιχων εξαγωγϊν του Μαΐου.
Άλλεσ ςθμαντικζσ κατθγορίεσ εξαγϊγιμων προϊόντων μασ προσ Σουρκία που παρζμειναν,
ςε γενικζσ γραμμζσ, ςτακερζσ ωσ ποςοςτά ςτο ςφνολο των ελλθνικϊν εξαγωγϊν ιταν: πλαςτικά
(15,3 εκατ.ευρϊ ςφνκεςθ 4,5 %), βαμβάκι (14,2 εκατ.ευρϊ, ςφνκεςθ 4%), αλουμίνιο (5 εκατ.ευρϊ,
ςφνκεςθ 1,4%), λζβθτεσ και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ (5,1 εκατ.ευρϊ ςφνκεςθ 1,4%).
(Πθγι: ΤurkStat)

Μείωςθ πλθκωριςμοφ
φμφωνα με ςτοιχεία τθσ τουρκικισ ςτατιςτικισ υπθρεςίασ, ο πλθκωριςμόσ ςτθν Σουρκία
κινικθκε ςε αιςκθτά χαμθλότερα επίπεδα το μινα Ιοφνιο, αγγίηοντασ το 9,16% από 9,66% που
ιταν το μινα Μάιο. Επίςθμοσ ςτόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ για το τζλουσ του ζτουσ παραμζνει το 5%.
(Πθγι: Turkstat)
Αφξθςθ δείκτθ βιομθχανικισ παραγωγισ
Η βιομθχανικι παραγωγι παρουςίαςε μια αφξθςθ μεταξφ Μαρτίου και Απριλίου 2014 τθσ
τάξεωσ του 0,7%, ενϊ ςε ετιςια ωςτόςο βάςθ (Απρίλιοσ 2013-Απρίλιοσ 2014) θ αφξθςθ του
ςχετικοφ δείκτθ ιταν 17,2%.
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(Πθγι: Turkstat)

Μείωςθ επιτοκίου Κεντρικισ Σράπεηασ Σουρκίασ

Για για δεφτερο ςυνεχόμενο μινα, θ Κεντρικι Σράπεηα τθσ Σουρκίασ μείωςε το βαςικό
επιτόκιο αναφοράσ (1-week lending rate) κατά 75 μονάδεσ βάςθσ, προκειμζνου να τονϊςει τθν
οικονομικι ανάπτυξθ. Ζτςι, ςτθν προγραμματιςμζνθ ςυνεδρίαςθ τθσ 23θσ Ιουνίου, θ Επιτροπι
Νομιςματικισ Πολιτικισ τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ μείωςε το επιτόκιο από το 9,5% ςτο 8,75%. Σο
επιτόκιο δανειςμοφ μιασ θμζρασ (borrowing) διατθρικθκε ςτο 8% και το αντίςτοιχο χοριγθςθσ
(lending rate) ςτο 12%.
ε ανακοίνωςι τθσ που αναρτικθκε ςτθν ιςτοςελίδα τθσ, θ Κεντρικι Σράπεηα επικαλζςτθκε
τθ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ρευςτότθτασ παγκοςμίωσ για τθν μείωςθ του επιτοκίου
αναχρθματοδότθςθσ
μιασ
εβδομάδασ
(1-week
lending
rate).
Η περικοπι ιταν μεγαλφτερθ τθσ αναμενόμενθσ και μάλιςτα ζγινε παρά το ότι ο
πλθκωριςμόσ προςεγγίηει ςταδιακά διψιφιο νοφμερο, πόρρω απζχοντασ από από τον επίςθμο
ςτόχο για 5%. Ο ετιςιοσ πλθκωριςμόσ τθσ Σουρκίασ διαμορφϊκθκε ςε υψθλό δφο ετϊν τον
Μάιο, ςτο 9,66% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, ςθμειϊνοντασ άνοδο από το 9,38% του
Απριλίου, λόγω του υψθλοφ κόςτουσ των τροφίμων. Ο διοικθτισ τθσ Κεντρικισ Σράπεηασ, Erdem
Basci, είχε δθλϊςει τθν προθγοφμενθ εβδομάδα ότι θ τράπεηα μπορεί να μειϊςει τα επιτόκια
ξανά, ίςωσ και αυτόν τον μινα, αλλά θ μείωςθ επρόκειτο να είναι «ιπια», δθλαδι κάπου μεταξφ
25-75 μονάδων βάςθσ.
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θμειϊνεται ότι, μετά από τθν απόφαςθ τθσ κεντρικισ τράπεηασ, θ τουρκικι λίρα
παρουςίαςε άνοδο περίπου 0,4% , διαμορφϊνοντασ τθν ιςοτιμία ςτισ 2,1290 ζναντι του
δολαρίου ζναντι των 2,1323 λιρϊν πριν από τθν απόφαςθ τθσ τράπεηασ.
(Πθγζσ: Finansbank, Today’s Zaman)

Περιοριςμόσ του ελλείμματοσ ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν κατά το μινα Απρίλιο
Μείωςθ τθσ τάξεωσ του 41% του ελλείμματοσ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν ςε
ετιςια βάςθ ςθμειϊκθκε το μινα Απρίλιο, κυρίωσ λόγω τθσ αφξθςθσ των εξαγωγϊν,
διαμορφοφμενο ςτα 4,8 δις.δολάρια, ζναντι 8,1 δις.δολάρια που ιταν τον Απρίλιο του 2013. Οι
λόγοι μείωςισ του είναι θ μεγαλφτερθ αφξθςθ των τουρκικϊν εξαγωγϊν ςε ςχζςθ με τθν αφξθςθ
των τουρκικϊν ειςαγωγϊν, θ ραγδαία μείωςθ των ειςαγωγϊν χρυςοφ και θ αφξθςθ του
πλεονάςματοσ του ιςοηυγίου υπθρεςιϊν από 0,9 δις.δολάρια ςε 1,4 δις.δολάρια. Οι κακαρζσ
επενδφςεισ ανιλκαν ςε 4,2 δις.δολάρια.
(Πθγζσ:Κεντρικι Σράπεηα Σουρκίασ, EU Commission Statistics))

Μείωςθ του δείκτθ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν
Πτϊςθ κατά 3% του δείκτθ εμπιςτοςφνθσ των καταναλωτϊν παρατθρικθκε το μινα Ιοφνιο ςε
ςχζςθ με τον προθγοφμενο μινα, διαμορφϊνοντασ τθ ςχετικι τιμι ςε 73,7 μονάδεσ (από 76 το
μινα Μάιο).
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(Πθγι: Turkstat)

τατιςτικά ςτοιχεία για τθ βιομθχανικι παραγωγι και τον τομζα υπθρεςιϊν τθσ Σουρκίασ
τισ 23 Ιουνίου 2014 ανακοινϊκθκαν από τθν τουρκικι τατιςτικι Τπθρεςία ςτατιςτικά
ςτοιχεία για τθ βιομθχανικι παραγωγι τθσ τουρκίασ κατά το ζτοσ 2012. φμφωνα με αυτά, το
40,3% του ςυνόλου των ενεργϊν επιχειριςεων ςτθν Σουρκία, οι οποίεσ ανζρχονται ςε 2.646.153,
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ χονδρικισ και λιανικισ πϊλθςθσ και καταςκευισ εμπορίασ
οχθμάτων, το 15,9 ςτον τομζα των μεταφορϊν και ςυςκευαςιϊν και το 12,7 ςτθν βιομθχανία
παραςκευισ προϊόντων. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ απαςχολουμζνων είναι ςτον τομζα τθσ βιομθχανίασ
και των υπθρεςιϊν είναι 12 557 616.

Κατανομι ανά κλάδο υπθρεςιών:

Κατανομι ανά ποςοςτό εργαηομζνων:
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(Πθγι: Turkstat)

Εξελίξεισ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ ςτθν Σουρκία

1. φμφωνα με δθλϊςεισ τθσ δανζηικθσ εταιρίασ παραγωγισ ανεμογεννθτριϊν Vestas
Wind Systems, θ τουρκικι εταιρία ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ Borusan EnBW, θ
οποία αποτελεί κοινοπραξία τθσ γερμανικισ EnBW και του τουρκικοφ ομίλου
εταιρειϊν Borusan, προχϊρθςε ςε παραγγελία ανεμογεννθτριϊν ιςχφοσ 33 MW για
αιολικό πάρκο ςτθ μφρνθ. το πακζτο τθσ ςυμφωνίασ με τθ Vestas περιλαμβάνεται θ
παράδοςθ, μεταφορά και εγκατάςταςθ των ανεμογεννθτριϊν κακϊσ και πενταετζσ
ςυμβόλαιο ςυντιρθςθσ. φμφωνα με εκτιμιςεισ, θ ετιςια παραγωγι του αιολικοφ
πάρκου κα είναι πάνω από 112.000 MWh ετθςίωσ, πράγμα το οποίο κα οδθγιςει ςτθν
εξοικονόμθςθ άνω των 51.500 τόνων εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ενϊ κα ζχει
δυναμικι να καλφψει τισ ενεργειακζσ ανάγκεσ 185.000 ατόμων.
2. Η τουρκικι Akenerji ανακοίνωςε ότι ζχει ιδθ κζςει ςε λειτουργία θλεκτρικό ςτακμό
δυναμικισ 904 ΜW ςτθ νότια επαρχία Hatay τθσ Σουρκίασ. Τπενκυμίηεται ότι ζνα από
τα τελευταία projects τθσ Akenerji είναι θ καταςκευι από τθ κυγατρικι τθσ Egemer
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Elektrik Uretin του θλεκτρικοφ ςτακμοφ Erzin. υνολικά θ δυναμικι των ςτακμϊν τθσ
εν λόγω εταιρίασ είναι 1.548 MW.
3. H Socar Turkey Enerji εξαςφάλιςε δάνειο φψουσ 2,41 δις.ευρϊ για το ζργο τθσ
επεξεργαςίασ αργοφ πετρελαίου ςτθν περιοχι τθσ μφρνθσ.
(Πθγζσ: ΙΕΝΕ, Today’s Zaman)

Εκτιμιςεισ διεκνϊν οίκων για τθν οικονομικι προοπτικι τθσ Σουρκίασ
Σθ μακροπρόκεςμθ αξιολόγθςθ τθσ Σουρκίασ ςε ξζνο και τοπικό νόμιςμα ςε BBB- και BBB
αντίςτοιχα, επιβεβαίωςε τθν Σετάρτθ, 25/6 τ.ζ ο οίκοσ αξιολόγθςθσ Fitch. Ο αμερικανικόσ οίκοσ,
εκτιμϊντασ ότι θ Σουρκία είναι ακόμθ ευάλωτθ ςε εξωτερικοφσ, λόγω του περιοριςμοφ τθσ
ρευςτότθτασ παγκοςμίωσ και τθσ περιοριςτικισ πολιτικισ τθσ FED, αλλά και και εςωτερικοφσ
κραδαςμοφσ, υποβακμίηει τισ εκτιμιςεισ του για τθν ανάπτυξθ τθσ Σουρκίασ το 2014, ςτο 2,55
ζναντι 3,2% προθγουμζνωσ και ςτο 3,2% από 3,8% για το 2015.
Και ο οίκοσ Standard & Poor’s ζκανε λόγο για «επίμονουσ κινδφνουσ», εςωτερικοφσ και
εξωτερικοφσ, για τθν οικονομικι προοπτικι τθσ Σουρκίασ, διατθρϊντασ ςτθν κατθγορία των
«ςκουπιδιϊν» (junk) τθν πιςτολθπτικι διαβάκμιςθ τθσ χϊρασ. Ο διεκνισ οίκοσ επιβεβαίωςε τθ
βακμολογία «ΒΒ+», για το τουρκικό αξιόχρεο, με τθν προοπτικι τθσ αξιολόγθςθσ να είναι
«αρνθτικι», κάτι που ςθμαίνει ότι κα μποροφςε να επζλκει υποβάκμιςθ εντόσ του επόμενου
εξαμινου. φμφωνα με τθν S&P, οι αρχζσ δεν ζχουν λάβει επαρκι μζτρα για τθ κωράκιςθ τθσ
τουρκικισ οικονομίασ από εξωτερικοφσ κινδφνουσ και οι πικανότθτεσ για μία «ανϊμαλθ
προςγείωςθ» τθσ τουρκικισ οικονομίασ είναι, ςφμφωνα με τθν S&P, λίγο πάνω από το 30%.
(Πθγζσ: Hurriyet Daily News, Today’s Zaman, Reuter’s, Ναυτεμπορικι)

Ελαφρά υποχϊρθςθ τθσ τουρκικισ λίρασ

Η τουρκικι λίρα υποχϊρθςε κατά 1,6% ζναντι του ευρϊ ςε διάςτθμα ενόσ μθνόσ (από 31
Μαΐου τ.ζ ωσ 30 Ιουνίου τ.ζ), διαμορφϊνοντασ τθν ιςοτιμία ςτο 2,8919 και κατά 1,5% ζναντι του
δολαρίου, με το οποίο θ ιςοτιμία ζφταςε το 2,1234 τθν τελευταία θμζρα του Ιουνίου.
(Πθγι: Turkstat)

Ανακοίνωςθ για δθμιουργία εργαςτθρίου Ζρευνασ και Σεχνολογίασ τθσ Intel ςτθν
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Σα ςχζδιά του για δθμιουργία ενόσ Εργαςτθρίου Ζρευνασ και Σεχνολογίασ ςτο τεχνολογικό
πάρκο του Πολυτεχνείου Κωντςταντινοφπολθσ ανακοίνωςε πρόςφατα ο αμερικανικόσ κολοςςόσ
Intel. Η δθμιουργία του εργαςτθρίου, το οποίο αναμζνεται να προςελκφςει επενδφςεισ φψουσ 40
εκατ.δολαρίων τα επόμενα πζντε χρόνια, ςτόχο ζχει, ςφμφωνα με δθλϊςεισ υψθλόβακμων
ςτελεχϊν τθσ εταιρίασ, τθν αξιοποίθςθ πλεονεκτθμάτων τθσ Σουρκίασ ςτον τομζα τθσ ζρευνασ και
τεχνολογίασ, όπωσ το νεαρό πλθκυςμό, τθ ανάδυςθ ανερχόμενων εταιριϊν ςτον τομζα τθσ
τεχνολογίασ και τθ γεωγραφικι τθσ κζςθ, θ οποία αναμζνεται να παίξει ςθμαντικό ρόλο κακϊσ τθν
κακιςτά ςταδιακά τθν Σουρκία περιφερειακό κζντρο ζρευνασ τθσ Μζςθσ Ανατολισ και τθσ
Αφρικισ.
(Π θγι: ISPAT- Invest in Turkey)

υνζπειεσ τθσ κρίςθσ ςτο Ιράκ ςτθν τουρκικι οικονομία

φμφωνα με δθμοςιεφματα ςτον τουρκικό τφπο, οι ενεργειακζσ δαπάνεσ τθσ Σουρκίασ
αναμζνεται να αυξθκοφν κατά 4,5 δις.δολάρια, ωσ αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ των τιμϊν του αργοφ
πετρελαίου, και οι τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ το Ιράκ να μειωκοφν κατά 2,5 δις.δολάρια.
φμφωνα με εκτιμιςεισ Tοφρκων οικονομολόγων, θ αφξθςθ κατά 10% ςτθν τιμι του
πετρελαίου κα προκαλζςει αυτόματθ αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 0,5% ςτον δείκτθ του πλθκωριςμοφ,
ενϊ άνοδοσ τθσ τιμισ του φυςικοφ αερίου, κακϊσ και τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ κατά 10%,
ενδζχεται να προκαλζςει περαιτζρω αφξθςθ κατά 1% ςτον πλθκωριςμό.
Ιςχυρό πλιγμα φαίνεται να υφίςταται και ο τομζασ τθσ τουρκικισ βιομθχανίασ ςιδιρου
και χάλυβα. φμφωνα με τον Γενικό Γραμματζα τθσ Ζνωςθσ Σουρκικϊν Χαλυβουργιϊν κ. Veysel
Yayan, τα γεγονότα ςτο Ιράκ επζφεραν ςθμαντικζσ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ για τθ βιομθχανία χάλυβα
και ςιδιρου ςτθν Σουρκία υγκεκριμζνα παρατθρείται ςυνεχισ μείωςθ εξαγωγϊν χάλυβα και
ςιδιρου από Σουρκία προσ Ιράκ, γεγονόσ που προκαλεί το «πάγωμα» των τουρκικϊν
καταςκευαςτικϊν δραςτθριοτιτων ςτθ χϊρα αυτι όπωσ επίςθσ και τθν αναςτολι των ςχετικϊν
επενδφςεων. Οι τουρκικζσ εξαγωγζσ ςιδιρου και χάλυβα τον Ιοφνιο προσ Ιράκ ζχουν μειωκεί
υπερβολικά διολιςκαίνοντασ τουσ τελευταίουσ δφο μινεσ κατά 8% ςε ςφγκριςθ με τισ εξαγωγζσ
του περαςμζνου ζτουσ και, όπωσ εκτιμάται, θ μείωςθ αυτι αναμζνεται να ςυνεχιςτεί τον Ιοφλιο.
ε ςφγκριςθ με τα ςτοιχεία του περαςμζνου ζτουσ, οι εξαγωγζσ μόνο για το μινα Ιοφλιο ενδζχεται
να μειωκοφν μζχρι και 80%, επθρεάηοντασ ζτςι τα τελικά ςτοιχεία του ζτουσ.
(Πθγι: Cumhurriyet)
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Χρθματοδότθςθ φψουσ 48 δις.ευρϊ. από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων για
καινοτόμα προγράμματα υψθλισ τεχνολογίασ
το πλαίςιο του 7ου Πακζτου τιριξθσ τθσ ΕΕ εντάςςεται το Πρόγραμμα InnovFin, το οποίο
χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Σράπεηα Επενδφςεων και τθν ΕΕ με το ςυνολικό ποςό των 48
δις.ευρϊ. Σο πρόγραμμα παρζχει χρθματοδότθςθ ςε καινοτόμεσ επιχειριςεισ ςε κράτθ – μζλθ τθσ
ΕΕ και ςυνδεόμενα κράτθ, ανεξαρτιτωσ μεγζκουσ. Σα χρθματοδοτικά μζςα ποικίλλουν από
απ’ευκείασ δανειοδότθςθ ι παροχι εγγφθςθσ μζχρι διευκόλυνςθ παροχισ τεχνογνωςίασ, ενϊ
τίκενται ςυγκεκριμζνα κριτιρια για τθν επιλεξιμότθτα των προσ χρθματοδότθςθ projects και του
εργαλείου χρθματοδότθςισ τουσ.
(Πθγι: European Investment Bank)

Επιςκζψεισ οικονομικοφ και επιχειρθματικοφ ενδιαφζροντοσ ςτθν Σουρκία – Διμερείσ
υμφωνίεσ

1. Τπεγράφθ ςτισ 3/6/2014 ςτθν Άγκυρα μεταξφ του Σοφρκου Τπουργοφ Οικονομίασ
κ.Nihat Zeybekci και τθσ Ολλανδισ Τπουργοφ Εξωτερικοφ Εμπορίου κασ Lilian Plumen,
ςυμφωνία ςτο πλαίςιο ςφγκλιςθσ Μικτισ Επιτροπισ Οικονομίασ και Εμπορίου μεταξφ
των δφο χωρϊν (Joint Economic and Trade Committee (JETCO).
2. υνάντθςθ πραγματοποίθςε τθν Σετάρτθ 25.6 τ.ζ ςτθν Άγκυρα ο Τπουργόσ Σελωνείων
και Εμπορίου τθσ Σουρκίασ κ. Hayati Yazici με τθν ομόλογό του από τθν
Κεντροαφρικανικι Δθμοκρατία κα Gertrude Zouta, κατά τθν επίςκεψθ τθσ τελευταίασ
ςτθν Άγκυρα, με ςτόχο τθν περαιτζρω προϊκθςθ των διμερϊν οικονομικϊν ςχζςεων.
3. Ο Ιρανόσ Τπουργόσ Σθλεπικοινωνιϊν κ.Mahmoud Va’ezi πραγματοποίθςε ςτισ 3 .6. τ.ζ.
επίςθμθ επίςκεψθ ςτθν Σουρκία, ςτο πλαίςιο των διμερϊν επαφϊν για τθν ενίςχυςθ
των οικονομικϊν ςχζςεων μεταξφ των δφο χωρϊν. Κατά τθν επίςκεψι του ςτθν
Σουρκία, ο Ιρανόσ Τπουργόσ ςυναντικθκε με τον Σοφρκο Τπουργό Ανάπτυξθσ κ.Cevdet
Yilmaz.
(Πθγζσ: Anadolu Agency, Hurriyet Daily News, Daily Sabah, Today’s Zaman)

Μείωςθ του αρικμοφ των Ευρωπαίων τουριςτϊν – Αφξθςθ ρεκόρ εγχϊριων τουριςτϊν
φμφωνα με τθν Ετιςια Ζκκεςθ για το 2014 τθσ TURSAB (Ζνωςθσ Σουριςτικϊν Πρακτόρων
Σουρκίασ), αναμζνεται μείωςθ των αφίξεων ςτθν Σουρκία από χϊρεσ που παραδοςιακά
προτιμοφςαν τθν Σουρκία ωσ προοριςμό διακοπϊν, όπωσ θ Γερμανία, θ Ουκρανία και το Βζλγιο.
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Για να αντιςτακμίςουν τθν απϊλεια εςόδων από ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, οι τουρκικζσ επιχειριςεισ
που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του τουριςμοφ ςτοχεφουν πλζον ςτον εγχϊριο πλθκυςμό.
Με μείωςθ τιμϊν ςτα καταλφματα τθσ τάξεωσ ακόμθ και 40% κατά τθν περίοδο του τζλουσ του
Ραμαηανιοφ (27-30 Ιουλίου τθν φετεινι χρονιά), οι ξενοδόχοι τθσ Σουρκίασ εκτιμοφν ότι κα
υπάρξει ςθμαντικι ειςζλευςθ Σοφρκων τουριςτϊν ςτα τουρκικά κζρετρα.
Σα ςκιπτρα και αυτό το καλοκαίρι αναμζνεται να ζχουν οι παρακαλάςςιεσ πόλεισ τθσ
Αττάλειασ και του Μπόντρουμ. φμφωνα με τθν εν λόγω Ζκκεςθ, ςτθν Αττάλεια αναμζνεται να
αυξθκεί ο αρικμόσ των τοφρκων τουριςτϊν κατά 15% και ςτο Μπόντρουμ κατά 40%. Και παρά τισ
όχι και τόςο κετικζσ προβλζψεισ για τον ειςερχόμενο από Ευρϊπθ τουριςμό, οι ειδικοί τθσ TURSAB
πιςτεφουν ότι ο εγχϊριοσ τουριςμόσ κα ωκιςει ςε νζο ρεκόρ αφίξεων το 2014, με τον αρικμό των
τουριςτϊν να αγγίηει τα 43 εκατομμφρια και τα ζςοδα από τον τουριςμό αναμζνεται να φτάςουν
τα 36 εκατ.δολάρια (το 2014 ιταν 34 εκατ.δολάρια). Σα ζξοδα ωςτόςο ανά άτομο αναμζνεται να
είναι χαμθλότερα φζτοσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ χρονιά.
(Πθγζσ: TURSAB, Hurriyet Daily News)
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