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Α. ΓΕΝΙΚΑ
Θ ΣΟΤΡΚΙΑ ΘΜΕΡΑ

19θ οικονομία διεκνϊσ (ςτοιχεία CEBR, EU)

7θ οικονομία ςτθν Ευρϊπθ (ςτοιχεία EU)

22θ ςτθν κατάταξθ με τουσ πιο ελκυςτικοφσ επενδυτικοφσ προοριςμοφσ
(UNCTAD)

55θ ςτθν κατάταξθ ευκολίασ δθμιουργίασ επιχείρθςθσ (World Bank)

45θ πιο ανταγωνιςτικι οικονομία παγκοςμίωσ ( World Economic Forum)

6θ χϊρα παγκοςμίωσ ςε ειςερχόμενο τουριςμό ςε επίπεδο αφίξεων και 10 θ ςε
επίπεδο εςόδων από τον τουριςμό.
Επίςθμθ Ονομαςία
Πξωηεύνπζα
Πνιίηεπκα
Πιεζπζκόο
Εξγαηηθό δπλακηθό
Μέζε ειηθία
Επίζεκε γιώζζα
Πξόεδξνο
Πξωζππνπξγόο

Republic of Turkey - Türkiye Cumhuriyeti
Άγκσρα
Κοινοβοσλεσηική Γεμοκραηία
77.695.904 κάηοικοι (2014)
26,2 εκαη. (2014)
29,7 έηε
Σοσρκική
Recep Tayyip Erdoğan
Ahmet Davutoglu

Έθηαζε
Υξνληθή δώλε
Καηάιεμε δηαδηθηύνπ
Γεηηνληθέο ρώξεο

783,562.38 km²
GMT +2
.tr
Δλλάδα, Βοσλγαρία, σρία, Ιράκ, Ιράν,
Αδερμπαχηδάν, Αρμενία, Γεφργία
Κφν/πολε, Άγκσρα, μύρνε, Προύζζα, Άδανα,
Γκαδιανηέπ, Καιζάρεια, Ικόνιο, Αηηάλεια,
Μερζίνα, Δζκίζετίρ, αμυούνηα, Δρδερούμ,
Καρανμαράς,
Κιοσηάτεια,
Σραπεδούνηα,
Αδριανούπολε, Αθιον Καράτιζάρ, Νηιγιαρμπακιρ
+90
εμερινή ιζοηιμία (30.9.2015): 3.0433 ένανηι ηοσ
δολαρίοσ/ 3.3909 ένανηι ηοσ εσρώ
800 διζ. USD (2014)
10.404 USD (2014)
157 διζ USD (2014)
242,2 διζ. USD (2014)
36 διζ. USD (2014)
39,2 εκαη.(2014)
Ιαν-Ιοσν. 2015 :6,3 διζ. USD (ζηοιτεια ISPAT)
5,3 % επί ηοσ ΑΔΠ (2014)
33, 6% επί ηοσ ΑΔΠ (2014)

Κπξηόηεξεο πόιεηο (πιεζπζκόο)

Σειεθωληθόο θώδηθαο
Νόκηζκα
ΑΕΠ
Καηά θεθαιήλ ΑΕΠ
Αμία εμαγωγώλ
Αμία εηζαγωγώλ
Σνπξηζηηθά έζνδα
Σνπξηζηηθέο αθίμεηο
Ξέλεο άκεζεο επελδύζεηο
Έιιεηκκα πξνϋπνινγηζκνύ
Υξένο
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Δεκόζηεο Δαπάλεο
Δεκόζηα Έζνδα
Πιεζωξηζκόο
Αλεξγία

209,7 διζ.USD (2014)
189 διζ.USD (2014)
7,14 %(Aύγοσζηος 2015)
9.6% (Ιούνιος 2015)

ΠΡΟΦΑΣΕ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΕΞΕΛΙΞΕΙ (Ιανουάριοσ – επτζμβριοσ
2015)
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Τουρκικοφ Ινςτιτοφτου Στατιςτικισ (TurkStat), το
ζλλειμμα του εμπορικοφ ιςοηυγίου τθσ Τουρκίασ μειϊκθκε κατά 39,8 % το
μινα Αφγουςτο, φτάνοντασ τα 4,89 δις. δολ (4,36 δις. ευρϊ) από 8,11 δις. δολ
(7,22 δις. ευρϊ) που ιταν τον Αφγουςτο του 2014.
Συγκεκριμζνα, οι τουρκικζσ εξαγωγζσ κατζγραψαν μείωςθ τθσ τάξεωσ του 2,8%
ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα του προθγοφμενου ζτουσ, φκάνοντασ τα 11,65
δις.δολ (10,38 δις. ευρϊ), ενϊ οι τουρκικζσ ειςαγωγζσ μειϊκθκαν κατά 18,2%
ςυγκρινόμενεσ με τον Αφγουςτο του 2014, φτάνοντασ τα 15,95 δις.δολ (14,2
δις. ευρϊ). Θ μείωςθ των τουρκικϊν ειςαγωγϊν οφείλεται ςτθν πτϊςθ κατά
41% των ειςαγωγϊν πετρελαίου, θ οποία εντάςςεται ςτθν ευρφτερθ
προςπάκεια τθσ Τουρκίασ για ενεργειακι απεξάρτθςθ, ενϊ θ μείωςθ ςτισ
εξαγωγζσ δεν υπιρξε ιδιαίτερα μεγάλθ λόγω τθσ αφξθςσθ κατά 10,6% των
τουρκικϊν εξαγωγϊν αυτοκινιτων.
Ο πλθκωριςμόσ μειϊκθκε τον Ιοφνιο από 7,2% ςε 6,81% τον Ιοφλιο τ.ε, για να
ξανανζβει τον Αυγουςτο ςε 7,14% ευριςκόμενοσ ςε κάκε περίπτωςθ αρκετά
υψθλότερα από τον κυβερνθτικό ςτόχο για το 2015 που παραμζνει το 5%.
Το ζλλειμμα του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν μειϊκθκε τον Ιοφνιο τ.ε ςε
ςχζςθ με τον Ιοφνιο του 2014 κατά 19,48% φκάνοντασ τα 3,356 δις.δολ. απο
4,168 δις.δολ. που ιταν τον Ιοφνιο 2014 με αποτζλεςμα το ςυνολικό ζλλειμμα
ςε κυλιόμενθ δωδεκάμθνθ βάςθ να διαμορφωκεί ςε 44,691 δις.δολ.. Θ μείωςθ
αυτι του ελλείμματοσ οφείλεται ςτθ ςθμαντικι μείωςθ του εμπορικοφ
ελλείμματοσ κατά -22% περίπου, κυρίωσ λόγω ςθμαντικισ πτϊςθσ των
ειςαγωγϊν χρυςοφ και πετρελαιοειδϊν κατά το μινα Ιοφνιο τ.ε.
O δείκτθσ τθσ ανεργίασ παρουςίαςε αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 0,6% τον Ιοφνιο τ.ζ
ςε ςχζςθ με τον ίδιο μινα τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ, διαμορφϊνοντασ το
ςχετικό ποςοςτό ςε 9,6%, με τον αρικμό των ανζργων να ανερχεται ςε 2,82
εκατομμφρια. Υψθλό είναι το ποςοςτό τθσ ανεργίασ ςτουσ νζουσ 15-24 ετϊν,
το οποίο αγγίηει το 17%, ενϊ θ ανεργία φαίνεται να πλιττει πιο πολφ τισ
γυναίκεσ ςε ςχζςθ με τουσ άνδρεσ (ποςοςτό 11,8% ζναντι 10,2%).
Οι κυβερνθτικζσ επιδόςεισ ςτον προχπολογιςμό υπιρξαν ςχετικά καλζσ κατά
τον Mάιο, ςυγκριτικά με τον ίδιο μινα τθσ προθγοφμενθσ χρονιάσ, με τισ
δθμόςιεσ δαπάνεσ και τα ζςοδα να ζχουν αυξθκεί κατά 11,2 % ςθμειϊνοντασ
πλεόναςμα 1,6 δις.τ.λ
Το ςυνολικό εξωτερικό χρζοσ του ιδιωτικοφ τομζα μειϊκθκε από 282,4 δις.δολ
(Δεκ.2014) ςε 280,4 δις.δολ τον Απρίλιο του 2015
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Νζα πτϊςθ ρεκόρ κατζγραψε θ τουρκικι λίρα ζναντι του δολαρίου ςτισ 13
τρζχοντοσ μθνόσ. Συγκεκριμζνα, θ ιςοτιμία τουρκικισ λίρασ – δολαρίου
διαμορφϊκθκε ςε 2,8422, ςθμειϊνοντασ μείωςθ 3%, ενϊ και ςε ςχζςθ με το
ευρϊ το τουρκικό νόμιςμα εμφανίςτθκε αποδυναμωμζνο, διαμορφϊνοντασ τθ
ςχετικι ιςοτιμία ςε 3,1020. Θ απόδοςθ του 10ετοφσ τουρκικοφ ομολόγου
αυξάνεται κατά 12 μονάδεσ βάςθσ, ςτο 9,76%, ενϊ ο δείκτθσ του
Χρθματιςτθρίου Αξιων τθσ Κωνςταντινοφπολθσ (ΒΙST 100) ςθμείωςε πτϊςθ τθσ
τάξεωσ του 2,6 %, διολιςκαίνοντασ ςτισ 76.179,67 μονάδεσ και καταγράφοντασ
τθ μεγαλφτερθ πτϊςθ των τελευταίων δζκα μθνϊν.

Β. ΠΡΟΕΓΓΙΘ ΣΘ ΑΓΟΡΑ
Ζνα αποτελεςματικό βιμα για τθν προςζγγιςθ τθσ τουρκικισ αγοράσ
κεωρείται, ςε πρϊτθ φάςθ, θ προςωπικι επαφι του Ζλλθνα με τον Τοφρκο
επιχειρθματία.
Στθ ςυνζχεια, θ ανεφρεςθ ενόσ ζμπειρου Τοφρκου ςυνεργάτθ (αντιπροςϊπου,
διανομζα κ.ά.), ο οποίοσ κα γνωρίηει τουσ νόμουσ και τουσ κανόνεσ, κα ζχει επαφζσ
και κα μπορεί να ςυνεννοθκεί ςτθν τουρκικι και κα μποροφςε να βοθκιςει τθν
ελλθνικι επιχείρθςθ να ειςζλκει ςτθν αγορά και να προωκιςει τα προϊόντα τθσ.
Το γεγονόσ ότι το ποςοςτό γλωςςομάκειασ ςτθν Τουρκία είναι χαμθλό ςε
ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι οι γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ δεν είναι πάντα απλζσ,
κακιςτοφν τθν ανεφρεςθ αξιόπιςτου ςυνεργάτθ ςθμαντικι.
Πςον αφορά το εξαγωγικό εμπόριο, ςκόπιμθ είναι θ ανεφρεςθ ενόσ αξιόπιςτου
και ζμπειρου ειςαγωγζα ι (ςτθ ςυνζχεια) αντιπροςϊπου. Ρροκειμζνου να ζλκει
κανείσ ςε ςτενότερθ επαφι με τθν τουρκικι πραγματικότθτα μπορεί να ςυμμετάςχει ι
να επιςκεφκεί κάποια διεκνι ζκκεςθ ι να επιδιϊξει τθ ςυμμετοχι του ςε κάποια
επιχειρθματικι αποςτολι.
Πςον αφορά τουσ δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ, χρειάηεται θ ςυνδρομι
διαμεςολαβθτι προκειμζνου να διεκπεραιωκοφν τα διαδικαςτικά κζματα και να
ξεπεραςτεί το εμπόδιο τθσ γλϊςςασ (ακόμα και για διεκνείσ διαγωνιςμοφσ οι
προκθρφξεισ ςυνικωσ είναι μόνο ςτθν τουρκικι).
Για τθν επζκταςθ μιασ αλλοδαπισ εταιρείασ ςτθν τουρκικι αγορά απαιτείται θ
ίδρυςθ εταιρείασ. Οι ςυνθκζςτερεσ μορφζσ είναι θ ΑΕ για μεγαλφτερεσ εταιρείεσ, θ
ΕΡΕ για εμπορικι ι εταιρεία διανομισ, τα υποκατάςτθμα. Επίςθσ, ζνα Γραφείο
ςυνδζςμου ςε περίπτωςθ που ενδιαφζρεται κάποια εταιρεία για τθ διερεφνθςθ τθσ
αγοράσ και για τθ ςφνταξθ μελζτθσ ςκοπιμότθτασ, ενδεχομζνωσ για κάποια επζνδυςθ.

φςταςθ ΕΠΕ και ΑΕ
Για τθ ςφςταςθ ΕΡΕ το απαιτοφμενο αρχικό κεφάλαιο είναι 10.000 τ.λίρεσ
και για τθ ςφςταςθ ΑΕ 50.000 τ.λίρεσ
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ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ
Δείκτθσ World Bank Doing
Business Rank 20131
Αρικμόσ Ενεργειϊν
Χρόνοσ (θμζρεσ)
Κόςτοσ (%του κατα
κεφαλιν ειςοδιματοσ)
ΕΡΓΑΙΕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

72
6
6
13,2%
ΧΡΟΝΟ

ΚΟΣΟ

Σφνταξθ ςχεδίου
καταςτατικοφ

1 θμζρα

Καταβολι ςτθν Αρχι
Ανταγωνιςμοφ ποςοςτοφ
επό του μετοχικοφ
κεφαλαίου
Κατάκεςθ του αρχικοφ
κεφαλαίου ςε τραπεηικό
λογαριαςμό και απόδειξθ
κατάκεςθσ τθσ τράπεηασ,
Εγγραφι ςτο Γραφείο
Εμπορικοφ Μθτρϊου τθσ
περιοχισ τθσ ζδρασ τθσ
εντόσ 15 θμερϊν

1 θμζρα

Κόςτοσ εντφπων: TL 120
Συμβολαιογραφικι πράξθ:
TL 600
0,04% του μετοχικοφ
κεφαλαίου

1 θμζρα

Χωρίσ Επιβάρυνςθ

2 θμζρεσ

175
(αρχικό
τζλοσ
εγγραφισ ςτο Εμπορικό
Επιμελθτιριο) + TL 745
(εγγραφι για τον πρϊτο
διευκυντι) + TL 250 (για
κάκε επιπλζον manager) +
TL 0.33 ανά λζξθ για
δθμοςίευςθ + TL 2
(Δθμοςίευςθ ςτο ΦΕΚ)

9. Επικφρωςθ από ςυμβολαιογράφο

1 θμζρα

615 TL

10. Ενθμζρωςθ τθσ εφορίασ

1 θμζρα

(Ρθγι:World Bank)
Για τθν εγγραφι ςτο Γραφείο Εμπορικοφ Μθτρϊου απαιτοφνται τα εξισ δικαιολογθτικά:
Αίτθςθ και ζντυπο γνωςτοποιιςθσ ςφςταςθσ εταιρείασ, ςυμπλθρωμζνα και υπογεγραμμζνα
από τα ιδρυτικά μζλθ τθσ εταιρείασ ι ι εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα, με το πρωτότυπο ι
επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ πράξθσ εξουςιοδότθςθσ. Στθν αίτθςθ ςυμπλθρϊνονται διάφορα
1

Καηάηαξη ανάμεζα ζε 189 σώπερ
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ςτοιχεία τθσ εταιρείασ που αφοροφν ςτο κεφάλαιο, τθν ζδρα, τουσ ιδρυτζσ, τον αρικμό των
απαςχολοφμενων, τθν εφορία ςτθν οποία θ εταιρεία κα εγγραφεί.
Ρρωτόπυπο καταςτατικό τθσ εταιρείασ και επικυρωμζνα αντίγραφά του (2)
Επικυρωμζνα υποδείγματα υπογραφϊν των εκπροςϊπων μαηί με τθν εμπορικι επωνυμία τθσ
εταιρείασ
Αποδεικτικό κατάκεςθσ 0,04% του κεφαλαίου τθσ εταιρείασ ςε λογαριαςμό τθσ τθν Αρχισ
Ανταγωνιςμοφ ςε κρατικι τράπεηα
Επιςτολι δζςμευςθσ (letter of commitment), τυπικι επιςτολι που βεβαιϊνει τθν δζςμευςθ
των εταίρων για τιρθςθ των προβλεπομζνων απο το καταςτατικό τθσ εταιρείασ κλπ
Διλωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο (κάκε εταιρεία που ιδρφεται υποχρεοφται ςε
εγγραφι ςε επιμελθτιριο)
Ρρωτότυπθ άδεια από το Υπουργειο Βιομθχανίασ και Εμπορίου (μόνο για τισ Α.Ε. οριςμζνων
δραςτθριοτιτων (τράπεηεσ, χρθματοπιςτωτικά ιδρφματα, αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, εταιρείεσ
χρθματοπιςτωτικοφ leasing, εταιρείεσ factoring, εταιρείεσ ςυμμετοχϊν, εταιρείεσ που
λειτουργοφν ανταλλακτιρια ςυναλλάγματοσ, εταιρείεσ που υπόκεινται ςτισ διατάξεισ τθσ
Επιτροπισ Κεφαλαιαγοράσ)
Επικυρωμζνα αντίγραφα ταυτότθτασ και βεβαίωςθ του τόπου διαμονισ των φυςικϊν
προςϊπων που ιδρφουν τθν εταιρεία. Σε περίπτωςθ που κάποια από τα ιδρυτικά μζλθ είνα
αλλοδαπισ προζλευςθσ, απαιτείται παρουςία του με το διαβατιριό του κακϊσ και αντίγραφο
διαβατθρίου. Αν τα ιδρυτικά μζλθ τθσ εταιρείασ είναι ξζνα νομικά πρόςωπα απαιτείται
Ριςτοποιθτικό Επιχειρθματικισ Δραςτθριότθτασ από Επιμελθτιριο ςτο οποίο είναι
εγγεγραμμζνο ι αρμόδιο δικαςτιριο, επικυρωμζνο απο το τουρκικό Ρροξενείο ι με apostille
κακϊσ και επικυρωμζνθ μετάφραςι του.

Μορφζσ εταιρειών
Οι ξζνοι επενδυτζσ μποροφν να ςυςτιςουν όλεσ τισ μορφζσ εταιρειϊν οι οποίεσ
προβλζπονται από τον τουρκικό Εμπορικό κϊδικα.
Οι βαςικζσ μορφζσ αυτϊν αφοροφν:
 Limited liability company - Εταιρεία περιοριςμζνθσ ευκφνθσ - Limited Sirketi
(Ltd.Sti.)
 Joint-stock company (A.S.) - Ανϊνυμοσ εταιρεία - Anonim Sirketi (A.S.)
 Branch office - Υποκατάςτθμα
 Liaison office – Γραφείο Αντιπροςωπείασ
Άλλεσ μορφζσ εταιρειϊν:
 Limited Partnerships–Komandit Sirket (Societe en Comandite)
 Collective Company (Kollektif Şirket)
 Merchant (Single Proprietorship)
Πλεσ οι εταιρείεσ ςτθν Τουρκία υποχρεοφνται να εγγράφονται ςτο Εμπορικό Μθτρϊο
Ticaret Sicili. Στθν Εφθμερίδα Εμπορικοφ Μθτρϊου, www.ticaretsicil.gov.tr τθσ
Ζνωςθσ Επιμελθτθρίων και Χρθματιςτθρίων τθσ Τουρκίασ (Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği-TOBB) αναγράφονται τα ςτοιχεία των εταιρειϊν.
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Συγκριτικόσ πίνακασ των πιο διαδεδομζνων μορφϊν εταιρειϊν
ΑΕ
ΕΠΕ
Νομικό κακεςτϊσ Ανεξάρτθτθ νομικι Ανεξάρτθτθ νομικι
οντότθτα
οντότθτα
Φορολογικι
Ρλιρθσ
Ρλιρθσ
υποχρζωςθ
Αρικμόσ μετόχων
Ελάχ.:1
– Ελάχ.:1 – Μζγ.:50
Μζγ.:χωρίσ όριο
Απαιτιςεισ
Ελάχ.: 50.000 τ.λ.
Ελάχ.: 10.000 τ.λ.
κεφαλαίου
Ευκφνθ μετόχων
Ρεριορίηεται ςτο Ρεριορίηεται ςτθν
ποςό
του αναλογία
του
κεφαλαίου κάκε κεφαλαίου κάκε
μετόχου
μετόχου
Φορολόγθςθ
20%
20%
ειςοδιματοσ
Παρακρατοφμενοσ 15% (των κερδϊν 15% (των κερδϊν
φόροσ
που διανζμονται)
που διανζμονται)
μεριςμάτων

Τποκατάςτθμα
Εξαρτϊμενο
από
τθν εταιρεία
Ρεριοριςμζνθ
Δεν ορίηεται
Ευκφνεται
εταιρεία

θ

20%
15% (των κερδϊν
που αποδίδονται)

Αλλαγζσ που επζφερε ο νζοσ Εμπορικόσ Κϊδικασ
Ο νζοσ Εμπορικόσ Κϊδικασ (Ιοφλιοσ 2012) επζφερε αλλαγζσ, όπωσ:
- Δυνατότθτα ςφςταςθσ ΑΕ και ΕΡΕ από ζνα μόνο πρόςωπο (και όχι από 2 για τισ ΕΡΕ και 5
για τισ ΑΕ όπωσ ίςχυε προθγουμζνωσ). Οι αλλοδαποί επενδυτζσ επομζνωσ δεν είναι
αναγκαςμζνοι πλζον να αναηθτοφν άλλουσ μετόχουσ για τθ ςφςταςθ ετιαρείασ.
- Οι εταιρείεσ κα πρζπει να διακζτουν ιςτοςελίδα με ςτοιχεία τθσ εταιρείασ. Σε περίπτωςθ
που αυτό δεν ςυμβαίνει ι τα ςτοιχεία είναι ψευδι προβλζπονται κυρϊςεισ
- Το ΔΣ μπορεί να αποτελείται από ζνα μόνον πρόςωπο
- Τουλάχιςτον ζνα μζλοσ του ΔΣ κα πρζπει να είναι Τοφρκοσ υπικοοσ
- Κατάργθςθ τθσ υποχρεϊςθσ τα μζλθ του ΔΣ τθσ εταιρείασ να είναι και μζτοχοι αυτισ,
επομζνωσ κάκε ανεξάρτθτο πρόςωπο μπορεί να γίνει μζλοσ του ΔΣ
- Νομικά πρόςωπα μποροφν να είναι μζλθ του ΔΣ, τα οποία κα εκπροςωποφνται μζςω
αντιπροςϊπου τον οποίο κα ορίηουν
- Οι ςυνεδριάςεισ του ΔΣ κα μποροφν να λαμβάνουν χϊρα ςε εικονικό περιβάλλον (on line)
και τα πρακτικά να επικυρϊνονται με θλεκτρονικζσ υπογραφζσ
- Τουλάχιςτον το ζνα τζταρτο των μελϊν του ΔΣ κα πρζπει να ζχουν ανϊτατθ μόρφωςθ (δεν
ιςχφει για μονοπρόςωπεσ εταιρείεσ)
- Κάκε μζτοχοσ μπορεί να ηθτιςει λογιςτικό ζλεγχο
- Οι μζτοχοι μποροφν να μποροφν να λάβουν δάνεια από τθν εταιρεία τουσ εάν ζχουν
εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ τουσ προσ τθν εταιρεία και θ εταιρεία εμφανίηει κζρδθ
Επίςθσ, από τον Ιοφλιο του 2012, αλλοδαποί Γενικοί Δ/ντζσ εταιρειϊν οι οποίεσ ζχουν
ςυςτακεί με ξζνα κεφάλαια, κα πρζπει να ζχουν άδεια εργαςίασ για να μποροφν να
υπογράφουν ζγγραφα εκ μζρουσ τθσ εταιρείασ τουσ.
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Επενδυτικά κίνθτρα
Από το 2012 ιςχφουν νζεσ ρυκμίςεισ για τα Επενδυτικά Κίνθτρα
Εκτόσ από τα αντίςτοιχα κίνθτρα που είχαν ιςχφςει και ςτο παρελκόν, ειςάγονται οι
παρακάτω δφο καινοτομίεσ οι οποίεσ ωσ ςτόχο ζχουν τθν υποκατάςταςθ των ειςαγωγϊν
από τθν εγχϊρια παραγωγι, ϊςτε να μειωκεί το εμπορικό ζλλειμμα τθσ χϊρασ:
- πρϊτον, δίνονται κίνθτρα για τθν ενίςχυςθ τθσ εγχϊριασ παραγωγισ ενδιάμεςων
και τελικϊν αγακϊν ςε τομείσ όπου υπάρχει υψθλι εξάρτθςθ από τισ ειςαγωγζσ,
- δεφτερον, δίνονται κίνθτρα για τθν ενίςχυςθ επενδφςεων για τθν παραγωγισ
υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ προϊόντων και προϊόντων υψθλισ τεχνολογίασ.
Σφμφωνα, με το νζο πλαίςιο επενδυτικϊν κινιτρων, ειςάγεται οι ζννοια των
«ςτρατθγικϊν» επενδφςεων, όπου ωσ τζτοιεσ ορίηονται οι επενδφςεισ που μειϊνουν τθν
εξάρτθςθ από τισ ειςαγωγζσ, ενιςχφοντασ τθν παραγωγι αγακϊν υψθλισ προςτικζμενθσ
αξίασ και υψθλισ τεχνολογίασ.
Τα κίνθτρα που δίνονται, αναλόγωσ του είδουσ, του φψουσ, του τομζα και τθσ
περιοχισ επζνδυςθσ, περιλαμβάνουν: μείωςθ ςυντελεςτϊν εταιρικισ φορολόγθςθσ και
φορολόγθςθσ ειςοδιματοσ, μείωςθ εργοδοτικϊν ειςφορϊν για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ,
παραχωριςεισ γθσ, εξαίρεςθ καταβολισ ΦΡΑ, εξαίρεςθ τελωνειακϊν επιβαρφνςεων,
επιςτροφι ΦΡΑ.
Επενδυτικά κίνθτρα που μποροφν να δοκοφν ανάλογα με τθν επζνδυςθ
Γενικό ςχιμα Επενδφςεισ
Επενδφςεισ τρατθγικζσ
επενδφςεων κατά
κλίμακασ
επενδφςεισ
νομοφσ
●
●
●
Δαςμολογικζσ απαλλαγζσ ●
●
●
●
Απαλλαγι ΦΡΑ για μθχανζσ ●
εξοπλιςμό
●
●
●
Φορολογικζσ ελαφρφνςεισ
●
●
●
Μείωςθ
εργοδοτικϊν
ειςφορϊν για κοινωνικι
αςφάλιςθ
●
●
●
Ραραχϊρθςθ γθσ
●
●
Μείωςθ τόκων
●
Επιςτροφι ΦΡΑ
●
Μείωςθ
ειςφορϊν
εργαηόμενου για κοινωνικι
αςφάλιςθ
●
Ελάφρυνςθ
φόρου
ειςοδιματοσ
Τα επενδυτικά κίνθτρα επομζνωσ μποροφν να ενταχκοφν ςε 4 ςχιματα:
Γενικό ςχιμα επενδυτικϊν κινιτρων: Ανεξαρτιτωσ τθσ περιοχισ και του
είδουσ τθσ επζνδυςεισ, αρκεί να καλφπτεται ζνα ελάχιςτο φψοσ
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Σχιμα επενδυτικϊν κινιτρων κατά νομοφσ: Οι νομοί τθσ χϊρασ
κατθγοριοποιοφνται ςε 6 κατθγορίεσ ανάλογα με το ποιεσ περιοχζσ ενιςχφονται
περιςςότερο, εκ των οποίων ςτθν κατθγορία VI ανικουν οι νομοί οι οποίοι ευνοοφνται
περιςςότερο (νομοί ΝΑ Τουρκίασ)
Σχιμα κινιτρων για επενδφςεισ κλίμακασ: επωφελοφνται των κινιτρων του
ςχιματοσ αυτοφ, επενδφςεισ μεγάλου φψουσ το οποίο κακορίηεται ανά κατθγορία
προϊόντων (διφλιςθ περελαίου, χθμικά, λιμάνια, αυτοκινθτοβιομθχανία, οχιματα
ςιδθροδρόμων, δίκτυα αγωγϊν, θλεκτρονικά, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, φαρμακοβιομθχανία,
αεροναυπθγικι βιομθχανία, μθχανζσ-μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, μεταλλικζσ καταςκευζσ)
Σχιμα κινιτρων για ςτρατθγικζσ επενδφςεισ: επωφελοφνται επενδφςεισ ςτθν
παραγωγι ενδιάμεςων ι τελικϊν αγακϊν των οποίων ποςοςτό μεγαλφτερο του 50%
προζρχεται από ειςαγωγζσ, κακϊσ και επενδφςεισ ςτον τομζα τθσ ενζργειασ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Φόροσ ειςοδιματοσ
Πλα τα φυςικά τα οποία διαμζνουν και τα νομικά πρόςωπα τα οποία ζχουν τθν
ζδρα τουσ ςτθν Τουρκία. Τα ειςοδιματα προςϊπων τα οποία δεν διαμζνουν ςτθν
Τουρκία και τα οποία ζχουν αποκτθκεί ςτθν Τουρκία μζςω εργαςίασ, ιδιοκτθςίασ
ακίνθτθσ περιουςίασ, εμπορικϊν ςυναλλαγϊν ι άλλων δραςτθριοτιτων επίςθσ
φορολογοφνται.
Φορολογία εταιρειϊν
Βαςικόσ φορολογικόσ ςυντελεςτισ εταιρειϊν: 20%
Ραρακρατοφμενοσ φόροσ μεριςμάτων: 15%
Ραράδειγμα
Εταιρικά ζςοδα
Φόροσ εταιρικοφ ειςοδιματοσ
Κακαρό ειςόδθμα μετά τθν αφαίρεςθ φόρου ειςοδιματοσ
Ραρακρατοφμενοσ φόροσ μεριςμάτων
Συνολικι φορολογικι επιβάρυνςθ
Κακαρό κζρδοσ μετά τθ φορολόγθςθ

Τ.λίρεσ
100
-20
80
-12
32
68

Φορολογία φυςικών προςώπων
Φορολογικοί ςυντελεςτζσ ειςοδιματοσ φυςικϊν προςϊπων από μιςκωτζσ εργαςίεσ:
Ειςόδθμα (Τ.λίρεσ)
Συντελεςτισ (%)
Ζωσ 9.400
15
9.401-23.000
20
23.001-80.000
27
Άνω των 80.000
35
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Φορολογικοί ςυντελεςτζσ ειςοδιματοσ φυςικών προςώπων από άλλεσ εργαςίεσ:
Ειςόδθμα (Τ.λίρεσ)
Ζωσ 9.400
9.401-23.000
23.001-53.000
Άνω των 53.000

Συντελεςτισ (%)
15
20
27
35

υντελεςτζσ ΦΠΑ
Είδοσ
υντελεςτισ
Κφριοσ ςυντελεςτισ για προϊόντα και υπθρεςίεσ
Ρροϊόντα πολυτελείασ και οριςμζνεσ υπθρεςίεσ ψυχαγωγίασ (bar
18%
κ.ά)
Αυτοκίνθτα
Βαςικζσ τροφζσ, βιβλία, υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ από ιδιωτικά
ιδρφματα, τουριςτικζσ υπθρεςίεσ
Κωςτοχφαντουργικά και δερμάτινα προϊόντα
8%
Ιατρικά προϊόντα και ςυςκευζσ
Αγροτικά προϊόντα τα οποία χρθςιμοποιοφνται ωσ πρϊτθ φλθ,
εφθμερίδεσ, μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα, κατοικζσ κακαροφ
1%
εμβαδοφ ζωσ 150 τ.μ.
Στισ ανωτζρω βαςικζσ κατθγορίεσ ειδϊν υπάρχουν και εξαιρζςεισ ςτισ οποίεσ
επιβάλλεται άλλοσ ςυντελεςτισ από τον γενικό τθσ κατθγορίασ.

Φόροσ ειδικισ κατανάλωςθσ
Επιβάλλεται ςε:
- Ρροϊόντα πετρελαίου, φυςικό αζριο, λιπαντικά ζλαια, διαλφτεσ και παράγωγά τουσ
- Οχιματα, μοτοςυκλζτεσ, αεροπλάνα, ελικόπτερα, γιϊτ
- Καπνό και αλκοολοφχα
- Ρολυτελι αγακά
- Οριςμζνεσ υπθρεςίεσ τθλεπικοινωνιϊν

Φόροσ τραπεηικών και αςφαλιςτικών εργαςιών
Εξαιροφνται του ΦΡΑ, αλλά προβλζπεται φόροσ με ςυντελεςτισ 5% επί του
ποςοφ που ειςπράτει θ τράπεηα ι θ αςφαλιτικι εταιρεία ςτθ γενικι περίπτωςθ, ενϊ
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ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ ο ςυντελεςτισ είναι 1%.

Κοινωνικι αςφάλιςθ
Νόμοσ 6385/01.09.2013
Ο τουρκικόσ Οργανιςμόσ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (Sosyal Güvenlik Kurumu) είναι
πλζον ενιαίοσ, περιλαμβάνει δε τα παλαιότερα αςφαλιςτικά ταμεία: των εργαηομζνων
υπαλλιλων (Sosyal Sigortalar Kurumu), των εμπόρων και αςκοφντων ελεφκερα
επαγγζλματα (ΒΑĞ-KUR) και των δθμόςιων υπαλλιλων (Emekli Sandığı).
Συνειςφορά εργοδότθ: 20,5%
Συνειςφορά εργαηόμενου: 14%

ΚΣΘΘ ΑΚΙΝΘΣΩΝ
Νόμοσ 6302/18.5.2012
Ωσ προσ τα αλλοδαπά φυςικά πρόςωπα:
- Μποροφν να αποκτιςουν ακίνθτθ περιουςία ςε ηϊνεσ δόμθςθσ που ζχουν κακοριςκεί
για γραφεία ι κατοικίεσ.
- Θ ςυνολικι επιφάνεια ςτθν οποία ζνα ξζνο φυςικό πρόςωπο μπορεί να αποκτιςει δεν
μπορεί να ξεπεράςει τα 30 ςτρζμματα.
- Στθν περίπτωςθ τθσ κτιςθσ ακινιτων ι περιοριςμζνων δικαιωμάτων επί ακινιτων ςε
αςτικζσ ι αγροτικζσ περιοχζσ τθσ επαρχίασ, θ αγοραηόμενθ ζκταςθ δεν κα πρζπει να
υπερβαίνει το 10% τθσ ςυνολικισ επιφάνειασ τθσ ηϊνθσ και να κατζχει περιςςότερα από 30
εκτάρια ςε όλθ τθν τουρκικι επικράτεια. Το ποςοςτό αυτό μπορεί να μειωκεί περαιτζρω
από το Υπουργικό Συμβοφλιο ςε περιπτϊςεισ που κρίνεται ότι ςυντρζχουν λόγοι που
αφοροφν τισ υποδομζσ, τθν οικονομία, τθν ενζργεια, το περιβάλλον, τον πολιτιςμό, τθ
γεωργία ι τθν αςφάλεια τθσ περιοχισ.
Οι αιτιςεισ οι οποίεσ υποβάλλονται ςτα κατα τόπουσ κτθματολόγια κα πρζπει να λάβουν τθν
ζγκριςθ τθσ τοπικισ ςτρατιωτικισ διοίκθςθσ, θ οποία κα κρίνει εάν θ υπό εξζταςθ ζκταςθ
βρίςκεται ςε ηϊνθ ςτατιωτικά απαγορευμζνθ ηϊνθ, ςε ςτρατιωτικι ηϊνθ αςφαλείασ ι ςε
«ςτρατθγικι» ηϊνθ.
Επιπλζον περιοριςμοί τίκενται ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Για παράδειγμα για τθν
απόκτθςθ αγροτικισ γθσ κα πρζπει να δοκεί ζγκριςθ του αρμόδιου για κζματα γεωργίασ
Υπουργείου, για τθν απόκτθςθ γθσ ςε περιοχζσ ιςτορικοφ-πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ ι
περιοχζσ φυςικοφ κάλουσ κα πρζπει να δοκεί ζγκριςθ του αρμόδιου για κζματα πολιτιςμοφ
Υπουργείου ι του αρμόδιου για το περιβάλλον Υπουργείου.
Εάν κάποιοσ αλλοδαπόσ αποκτιςει μια ζκταςθ θ οποία δεν είναι αξιοποιθμζνθ
(αγρόκτθμα, αμπελϊνασ κλπ) κα πρζπει εντόσ διετίασ να παρουςιάςει προσ ζγκριςθ ζνα
αναπτυξιακό ςχζδιο.
Οι Ζλλθνεσ (ωσ φυςικά πρόςωπα και εκτόσ των μουςουλμάνων τθσ Θράκθσ) δεν
μποροφν να αποκτιςουν ακίνθτθ ιδιοκτθςία ςε 28 παραλιακζσ επαρχίεσ,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ Κων/πολθσ, και ςτθν επαρχία Αδριανοφπολθσ. Επίςθσ, εάν
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κάποιοσ Ζλλθνασ κλθρονομιςει ακίνθτο ςτισ ανωτζρω περιοχζσ κα πρζπει ι να το
μεταβιβάςει ι να το ρευςτοποιιςει εντόσ μθνόσ.
Ωσ προσ τα αλλοδαπά νομικά πρόςωπα:
- Οι εμπορικζσ εταιρείεσ μποροφν να αποκτιςουν ακίνθτθ περιουςία με περιοριςμζνα
εμπράγματα δικαιϊματα επ’ αυτισ με τισ επιφυλάξεισ ειδικϊν νόμων
- Νομικά πρόςωπα πλθν των εμπορικϊν εταιρειϊν δεν μποροφν να αποκτιςουν ακίνθτθ
περιοςία
Οι εμπορικζσ εταιρείεσ τισ οποίεσ ζχουν ιδρφςει ι ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν αλλοδαποί
επενδυτζσ ςτθν Σουρκία:
- Εάν ζχουν ιδρυκεί υπό το τουρκικό νομικό ςφςτθμα μποροφν να αποκτιςουν και να
χρθςιμοποιοφν ακίνθτο, κακϊσ και περιοριςμζνα εμπράγματα δικαιϊματα επί ακινιτου
ςτθν Τουρκία, εφόςον θ εν λόγω κτιςθ των ακινιτων ςυνάδει με τισ επιδιϊξεισ τθσ
εταιρείασ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτο καταςτατικό τθσ.
Αλλοδαπά φυςικά ι νομικά πρόςωπα δεν μποροφν να αποκτιςουν ακίνθτθ περιουςία
εντόσ ςτρατιωτικά απαγορευμζνων ηωνϊν και περιοχϊν αςφαλείασ. Επιπλζον το διακαίωμα
κτιςθσ περιορίηεται περαιτζρω από το γεγονόσ ότι το Υπουργικό Συμβοφλιο τθσ χϊρασ
μπορεί να κακορίηει περιοχζσ ςτισ οποίεσ δεν μποροφν να αποκτθκοφν δικαιϊματα επί
ακινιτων από ξζνα φυςικά πρόςωπα ι εμπορικζσ εταιρείεσ, για λόγουσ δθμόςιου οφζλουσ,
εάν κρικεί ότι ζχουν ιδιαίτερθ ςθμαςία για ςκοποφσ ενζργειασ, αρδευτικοφσ, γεωγραφικοφσ,
κρθςκευτικοφσ, πολιτιςτικοφσ, περιβαλλοντικοφσ.
Αντίκετα, εταιρείεσ που ζχουν ιδρυκεί υπό το τουρκικό νομικό ςφςτθμα και διακζτουν
τουρκικι νομικι προςωπικότθτα, ζχουν ευρφτερα διακαιϊματα κτιςθσ ακόμα και ςε ηϊνεσ
ςτρατιωτικισ απαγόρευςθσ, περιοχζσ αςφαλείασ και ςτρατιωτικζσ περιοχζσ, με οριςμζνεσ
επιφυλάξεισ του ςχετικοφ νόμου για λόγουσ αςφαλείασ και πάντοτε μετά από
εξουςιοδότθςθ των ςτρατιωτικϊν αρχϊν.
Πςον αφορά επομζνωσ το ενδιαφζρον κτιςθσ ακινιτου από Ζλλθνεσ, προκφπτει ωσ
πλζον ςυμφζρουςα λφςθ θ δθμιουργία νζων εμπορικϊν εταιρειϊν ςτθν Τουρκία με
τουρκικι νομικι προςωπικότθτα.
Ιςτότοποσ τ/ΥΡΕΞ:http://www.mfa.gov.tr/guidance-for-foreigners.en.mfa

ΠΡΟΒΑΘ Ε ΕΛΕΤΘΕΡΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΗΩΝΕ
Σφμφωνα με τθν τουρκικι νομοκεςία (Ν.3218 και Ν.4562), φυςικά ι νομικά
πρόςωπα, τουρκικά ι αλλοδαπά, μποροφν να εγκαταςτακοφν ςε οποιαδιποτε από τισ 19
ηϊνεσ ελεφκερου εμπορίου που υπάρχουν ςτθν Τουρκία, κατόπιν άδειασ από το τουρκικό
Υπουργείο Οικονομίασ. Θ απόκτθςθ τθσ ςχετικισ άδειασ ςυνεπάγεται δικαίωμα χριςθσ τθσ
γθσ, των εγκαταςτάςεων και των κτθρίων τθσ ηϊνθσ ζωσ και 49 ζτθ.
Εκτόσ από τισ ηϊνεσ Ελευκζρου Εμπορίου, ςτθν Τουρκία υπάρχουν 39 τεχνολογικά
πάρκα, για εταιρίεσ δραςτθριοποιοφμενεσ ςτον τομζα Ζρευνασ, Τεχνολογίασ και
Καινοτομίασ.
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ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ
Σχετικά με τισ προκθρφξεισ δθμόςιων διαγωνιςμϊν για ζργα τα οποία
χρθματοδοτοφνται από τθν ΕΕ, εκτόσ από το ότι αναρτϊνται υποχρεωτικά ςτο TED, τθν
θλεκτρονικι ζκδοςθ του «Συμπλθρϊματοσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ»
http://ted.europa.eu, μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
Αντιπροςωπείασ
τθσ
Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ
ςτθν
Τουρκία:
http://www.avrupa.info.tr/Duyurular,Tender.html
Επίςθσ, οι ανωτζρω προκθρφξεισ μποροφν να αναηθτθκοφν και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ
αρμόδιασ τουρκικισ Υπθρεςίασ Central Finance and Contracts Unit (CFCU) www.cfcu.gov.tr
Σειρά προκθρφξεων για ζργα χρθματοδοτοφμενα από τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα
Αναςυγκρότθςθσ και Ανάπτυξθσ δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ για προγράμματα και
ζργα που πρόκειται να υλοποιθκοφν ςτθν Τουρκία:
http://www.ebrd.com/pages/country/turkey.shtml
Επιπλζον, πλθροφορίεσ εν γζνει για διαγωνιςμοφσ ςτθν Τουρκία δθμοςιεφονται ςτθν
Θλεκτρονικι Βάςθ Κρατικϊν Αγορϊν τθσ αρμόδιασ για διαγωνιςμοφσ υπθρεςίασ του τ/
Υπουργείου Οικονομικϊν και ςυγκεκριμζνα ςτθν ιςτοςελίδα:
https://ekap.kik.gov.tr
Θ ανωτζρω ιςτοςελίδα πάντωσ, είναι δφςχρθςτθ για όςουσ δεν γνωρίηουν τθν
τουρκικι, αφοφ δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε άλλθ γλϊςςα, ενϊ επιπλζον δεν γίνεται
διαχωριςμόσ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν από τουσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ μποροφν να
ςυμμετάςχουν μόνο τ/εταιρείεσ.
Τζλοσ, υπάρχουν και ιςτοςελίδεσ οι οποίεσ παρζχουν πλθροφορίεσ για δθμόςιουσ
διαγωνιςμοφσ μόνον ςε εγγεγραμμζνουσ ςυνδρομθτζσ (π.χ. http://www.ekap.com.tr)
Ιςτότοποι, οι οποίοι όμωσ απαιτοφν ςυνδρομι ( 250$ για 3 μινεσ,375$ για 6 και 600$
για 12μινεσ είναι:
http://www.turkishtenders.com/eng/index.php
http://www.cwctenders.com/subscribe_cwct_tenders.htm
http://www.globaltenders.com/government-tenders-turkey.php
(για
γενικζσ
πλθροφορίεσ για όλουσ τουσ διαγωνιςμοφσ ςτθν Τουρκία και ενδεχομζνωσ με βάςθ το
Ref.Number τουσ να τουσ αναηθτιςει ςτουσ ιςτοτόπουσ των Υπουργείων)
Κρατικό τουρκικό site του Υπουργείου Οικονομικϊν www.ihale.gov.tr –
https://www.ekap.kik.gov.tr –https://www.ekap.com.tr (με ςυνδρομι)
Θ
ανωτζρω ιςτοςελίδα πάντωσ, είναι δφςχρθςτθ για όςουσ δεν γνωρίηουν τθν τουρκικι,
αφοφ δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ ςε άλλθ γλϊςςα, ενϊ επιπλζον δεν γίνεται
διαχωριςμόσ των διεκνϊν διαγωνιςμϊν από τουσ διαγωνιςμοφσ ςτουσ οποίουσ
μποροφν να ςυμμετάςχουν μόνο τ/εταιρείεσ.

13

FRANCHISING
Αυξανόμενο ενδιαφζρον παρατθρείται για τθν επζκταςθ ελλθνικϊν brand
names μζςω του franchising.
Οι ενδιαφερόμενοι κα πρζπει να λάβουν υπϋόψιν τουσ βεβαίωσ ότι είναι
ςθμαντικι θ επιλογι αξιόπιςτου ςυνεργάτθ, αλλά και ότι κα πρζπει να υπάρξει
ςχετικι προςαρμογι του τελικοφ προϊόντοσ και τθσ εικόνασ του ςτθν τουρκικι αγορά
και ςτισ τουρικζσ ςυνικειεσ.
Σθμείο ενδιαφζροντοσ για όςουσ ενδιαφζρονται είναι ο τουρκικόσ Εκνικόσ Σφνδεςμοσ
Franchising, ο οποίοσ είναι μζλοσ του International Franchising Association (IFA).
Συνικωσ οι τομείσ ενδιαφζροντοσ είναι θ εςτίαςθ κακϊσ και θ ζνδυςθ, χωρίσ να
αποκλείονται και άλλοι τομείσ.
National Franchising Association
(Ulusal Franchising Dernegi-UFRAD)
Ergenekon Caddesi
Pangalti Is Merkezi 89/15
80240 Pangalti
Istanbul, Turkey
Tel: [90] (212) 296-6628
Fax: [90] (212) 224-5130
Internet: www.ufrad.org.tr
Προςταςία Πνευματικισ Ιδιοκτθςίασ
Ρροκειμζνου να αποφευχκοφν οι κίνδυνοι αντιγραφισ πρωτότυπων προϊόντωνευρεςιτεχνιϊν- εμπορικϊν ςθμάτων, ενδείκνυται θ κατοχφρωςι τουσ ςτο αρμόδιο Turkish
Patent Institute, αφοφ θ κατοχφρωςθ τουσ ςτθ χϊρα προζλευςθσ δεν διαςφαλίηει τον
παραγωγό και ςτθν Τουρκία.
Turkish Patent Institute
115 Hipodrom Street (06330) Yenimahalle / ANKARA
Tel.(00 90 312)303 10 00
Fax. (00 90 312)303 11 73
info@turkpatent.gov.tr
http://www.tpe.gov.tr
http://www.turkpatent.gov.tr
Ενδεικτικό διάγραμμα καταχϊρθςθσ αιτιςεων διπλωμάτων ευρεςιτεχνιϊν τα
τελευταία 5 ζτθ
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Γ. Θ ΣΟΤΡΚΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
Θ ΣΟΤΡΚΙΚΘ ΑΓΟΡΑ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΤΠΘΡΕΙΩΝ
ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΙΚΕ ΣΑΕΙ
Δθμογραφικά χαρακτθριςτικά
Ρλθκυςμόσ
77.695.904 κάτοικοι
Μζςοσ όροσ θλικίασ
29,2 ζτθ
Οικονομικά
ενεργόσ Ροςοςτό 67,2% του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ είναι
πλθκυςμόσ
μεταξφ 15-64 ετϊν και 39,4% -είναι μεταξφ 20-44 ετϊν
υκμόσ ετιςιασ αφξθςθσ 1,4% (για το 2014)
του πλθκυςμοφ
Σφνκεςθ πλθκυςμοφ με 0-14 ετϊν: 24,9%, 15-64 ετϊν: 67,5%, 65 άνω: 7,5%
βάςθ τθν θλικία
Κυριότερεσ πόλεισ
Κων/πολθ, Άγκυρα, Σμφρνθ, Ρροφςςα, Άδανα, Γκαηιαντζπ,
Καιςάρεια, Ικόνιο, Αττάλεια,
Μερςίνα, Εςκίςεχίρ,
Σαμψοφντα, Ερηεροφμ,
Καραμάνμαράσ, Κιουτάχεια,
Τραπεηοφντα,
Αδριανοφπολθ,
Αφιον
Καράχιςάρ,
Ντιγιαρμπακιρ
Ραρατθριςεισ
1.Το 75% του πλθκυςμοφ κατοικεί ςε αςτικζσ περιοχζσ
2. Ζντονεσ διαφοροποιιςεισ ανάλογα με τα ακόλουκα
ςτοιχεία: ειςόδθμα, μορφωτικό επίπεδο, ανατολικζσ-δυτικζσ
περιοχζσ, παράλια-θπειρωτικι χϊρα, τουριςτικζσ-μθ
τουριςτικζσ περιοχζσ
3. Συγκεκριμζνα, ςφμφωνα με ζρευνα τθσ Ζνωςθσ Τουρκικϊν
Επιχειριςεων (TÜRKONFED), , ςε 27 επαρχίεσ τα ειςοδιματα
είναι χαμθλά, 40 επαρχίεσ ζχουν μετρίου μεγζκουσ
ειςοδιματα ενϊ 10 επαρχίεσ (Κων/πολθ, Άγκυρα, Ρροφςα,
Εςκίςεχίρ, Μπιλετηίκ, Νικομιδεια, Σακάρυα, Μπολοφ,
Ντουητηζ και Γιάλοβα) ζχουν υψθλά ειςοδιματα και
κατζχουν ςχεδόν το 30% του ςυνολικοφ ΑΕΡ τθσ χϊρασ- 376
δις δολ.

Οι τάςεισ τθσ αγοράσ και τθσ οργάνωςθσ των δικτφων διανομισ ακολουκοφν
τισ καταναλωτικζσ τάςεισ που αναπτφςςονται λόγω τθσ ζντονθσ αςτικοποίθςθσ.
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Συγκεκριμζνα, παρατθρείται ζντονθ τάςθ ςυνζνωςθσ των τοπικϊν αλυςίδων αλλά και
ιςχυροποίθςθ των μεγάλων αλυςίδων, τόςο πολυεκνικϊν όςο και εγχωρίων. Οι
αλυςίδεσ αυτζσ διακζτουν κυρίωσ τρόφιμα, είδθ ςπιτιοφ και ροφχα. Δεν ζχουν
εκλείψει ωςτόςο και τα «καταςτιματα τθσ γειτονιάσ», τα οποία πλζον περιορίηονται
ςτο λιανεμπόριο τροφίμων (παντοπωλεία) και τα οποία διακζτουν ςε μεγάλο βακμό
τοπικά-παραδοςιακά προϊόντα. Ειδικότερα, ςτον τομζα των τροφίμων, θ άνοδοσ του
βιοτικοφ επιπζδου και θ ςυνακόλουκθ τάςθ αναηιτθςθσ προϊόντων υψθλισ ποιότθτασ
και κρεπτικισ αξίασ ζχει οδθγιςει ςτθ δθμιουργία delicatessen καταςτθμάτων και
boutique pastry shops, όπου μπορεί κανείσ να βρει μικρότερεσ μεν ποςότθτεσ πιο
εξεηθτθμζνων ωςτόςο και υψθλότερθσ ποιότθτασ (και τιμισ) προϊόντων.
Οι ςθμαντικότερεσ τουρκικζσ αλυςίδεσ λιανικισ είναι οι ακόλουκεσ ανά κατθγορία:
Τρόφιμα-Είδθ ςπιτιοφ:
Migros Türk TAS, Çağdaş, SΟK, A101, ΒΙΜ
Ενδφματα:
Koton, Ipekyol, LC Waikiki, Batik, Sarar, Beymen
Υποδιματα:
DTG, Inuovo, BETA, Elisse, Cabani, Derimod, Kemal
Καλλυντικά:
Sevil Kozmetiks, Tekin Acar, Αltug Parfumeri
Οικιακζσ Συςκευζσ:
Arcelik, Vestel
Οι αντίςτοιχεσ, πιο ςυχνά απαντϊμενεσ ςτθν Τουρκία πολυεκνικζσ είναι οι ακόλουκεσ:
Τρόφιμα-Είδθ ςπιτιοφ:
Macro, Metro, Carrefour, DIA, Tesco,
Ενδφματα/Υποδιματα:
Mango, Zara, Benetton, Nine West
Οικιακζσ Συςκευζσ:
Philips, Samsung, Rowenta
Καλλυντικά:
Sephora, MAC, Yves Rocher, L’ occitane, Body
Shop, Clinique,
Χαρακτθριςτικι είναι και θ μεγάλθ αφξθςθ των shopping malls, τα οποία ζχουν
ξεπεράςει τα 350 (χαρακτθριςτικό είναι ότι το 2006 ιταν μόλισ 129 ςε όλθ τθ χϊρα,
ενϊ μόνο ςτθν Κωνςταντινοφπολθ τα τελευταία τζςςερα χρόνια ζχουν δθμιουργθκεί
45 επιπλζον malls). Στα αςτικά κζντρα τθσ χϊρασ, τα shopping malls αποτελοφν και
χϊρουσ ολοιμερθσ ψυχαγωγίασ και ολοκλθρωμζνθσ εξόδου, όπου μπορεί κανείσ,
εκτόσ από αγορζσ, να περάςει τθν θμζρα του ςε κινθματογράφουσ εντόσ του
ευρφτερου χϊρου, εςτιατόρια, πάρκα για παιδιά κλπ.
Ενδιαφζρον ζχει το πϊσ θ επικράτθςθ των μεγάλων αλυςίδων καταςτθμάτων
ςυνυπάρχει με τισ ανοιχτζσ αγορζσ (παηάρια, Çarşı), τα οποία απευκφνονται κυρίωσ ςε
μεςαία και χαμθλά ειςοδθματικά ςτρϊματα και όπου μπορεί κανείσ να βρει από είδθ
διατροφισ, μζχρι κοςμιματα, χαλιά και είδθ διακόςμθςθσ.
Τζλοσ, ςθμαντικό είναι να ςθμειωκεί πωσ θ ανερχόμενθ αςτικι τάξθ τθσ
Τουρκίασ προςανατολίηεται όλο και περιςςότερο ςε επϊνυμα ακριβά προϊόντα, τα
οποία, ανεξαρτιτωσ του αν είναι value for money, ζχουν ςυνδεκεί με ζνα
ςυγκεκριμζνο κοινωνικό status, το οποίο τουσ ενδιαφζρει πλζον να επιδεικνφουν.
Κατανάλωςθ
•

Μζςθ καταναλωτικι δαπάνθ: 5.936 δολάρια (2014)
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•

Οι λιανικζσ πωλιςεισ και θ καταναλωτικι δαπάνθ επανιλκαν ςτα προ τθσ
κρίςθσ του 2008-9 επίπεδα κατά τθν περίοδο 2011-2012 και άρχιςαν να
παρουςιάηουν ςταδιακι άνοδο το 2014, οφειλόμενθ εν μζρει και ςτθν
υποτίμθςθ τθσ λίρασ.
• Τα καταναλωτικά πρότυπα ςταδιακά δυτικοποιοφνται
• Οι καταναλωτζσ εμφανίηονται αρκετά προςεκτικοί ςτθ ςχζςθ τιμισ/αξίασ→
αφξθςθ discount stores, αφξθςθ προϊόντων ιδιωτικισ ετικζτασ
• Στα προϊόντα υψθλισ κατανάλωςθσ: προτιμοφνται οι οικογενειακζσ
ςυςκευαςίεσ
• Ρροτιμϊνται τα επϊνυμα προϊόντα, ιδίωσ από τα μεςαία-ανϊτερα ειςοδιματα
Δείκτθσ τιμών καταναλωτικών αγακών

Προςζγγιςθ
Εάν θ εταιρεία δεν διακζτει τα προϊόντα τθσ με τθ βοικεια κυγατρικισ τθσ ςτθν Τουρκία,
μπορεί να τα διακζςει μζςω κάποιου ειςαγωγζα-διανομζα ι αντιπροςϊπου.
Τα περιςςότερα δίκτυα διανομισ ςτθν Τουρκία ζχουν ωσ βάςθ τουσ τθν ευρφτερθ περιοχι
του Μαρμαρά, ενϊ εξαπλϊνονται ςε όλθν τθν Τουρκία, ςυχνά και ςε γειτονικζσ χϊρεσ.
Σε ςυγκεκριμζνεσ περιοχζσ πικανόν να διακζτουν δίκτυα τοπικϊν αντιπροςϊπων.
Σε περίπτωςθ που θ εταιρεία ςυνεργάηεται με κάποιον Τοφρκο αντιπρόςωπου κα πρζπει να
υπάρχει τακτικι προςωπικι επαφι, (ςτοιχείο που είναι απαραίτθτο ςτθν αγορά τθσ
Τουρκίασ) ςυχνά μζςω επιςκζψεων.
Ζνασ τρόποσ πρϊκθςθσ και γνωριμίασ με τθν τοπικι αγορά και τον ανταγωνιςμό είναι θ
ςυμμετοχι ι και θ επίςκεψθ ςε κάποια διεκνι ζκκεςθ, ι άλλεσ διοργανϊςεισ.
Ρριν τθ ςυνεργαςία με κάποια τουρκικι εταιρεία, ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ που θ «γνωριμία»
γίνεται μζςω διαδικτφου, κα πρζπει να προθγθκεί ςχετικι ζρευνα για τθν αξιοπιςτία τθσ
εταιρείασ αυτισ.
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Ειςαγωγι μεταχειριςμζνων προϊόντων
Για τθν ειςαγωγι μεταχειριςμζνων αγακϊν απαιτείται άδεια ειςαγωγισ από τθν αρμόδια
Δ/νςθ ειςαγωγϊν του τ/ Υπουργείου Οικονομίασ. Θ απόφαςθ για το ποια μεταχειριςμζνα
αγακά μποροφν να ειςαχκοφν ι όχι ςτθν Τουρκία υπόκειται αποκλειςτικά ςτθν κρίςθ τθσ
ανωτζρω Δ/νςθσ, θ οποία ςυνικωσ δεν χορθγεί άδειεσ ειςαγωγισ για μεταχειριςμζνα
προϊόντα ςτα οποία θ Τουρκία ζχει αξιόλογθ παραγωγι.
Για μεταχειριςμζνα αυτοκίνθτα θ ειςαγωγι επιτρζπεται μόνο για εκείνα που μποροφν να
χαρακτθριςτοφν αντίκεσ (άνω των 35 ετϊν) και ςε καλι κατάςταςθ.

Δαςμοί
Ππωσ προβλζπεται από τθ Συμφωνία Τελωνειακισ Ζνωςθσ τθσ ΕΕ με τθν Τουρκία, οι
δαςμολογικζσ επιβαρφνςεισ για προϊόντα εκτόσ τροφίμων ζχουν εξαλειφκεί.
Στα τρόφιμα και ιδίωσ ςε αρκετζσ κατθγορίεσ ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ οι δαςμοί είναι
υψθλοί με αποτζλεςμα ςε πολλζσ περιπτϊςεισ να κακίςτανται απαγορευτικοί για τουσ
εξαγωγείσ.
Αναφζρουμε ενδεικτικά:
αλεφρι ςίτου (11010011): 102,6%,
ςιμιγδάλι (11010090): 82%
επιτραπζηιεσ ελιζσ (07108010):19,5%
ελαιόλαδο παρκζνο (1509): 31,2%
ελαιόλαδο (lampante) υψθλισ οξφτθτασ (1509010): 31,2%,
επεξεργαςμζνο ελαιόλαδο (151620): 46,8%
μζλι (04090000): 38,5%,
φροφτα (εςπεριδοειδι 54%, ςταφφλια (080610): 54,9%, καρποφηια
(080711) - 86,4%, μιλα (080810)- 60,3%, ροδάκινα (080930): 55,8%, ςφκα
(08042010): 45,9%,
λαχανικά εωσ και 49,5%: ντομάτεσ (0702): 48,6%, κρεμμφδια/ςκόρδα/πράςα
(0703): 49,5%, καρότα/ςελινόριηα/ραπανάκια (0706): 36,9%
ηϊντα ηϊα (010229): μοςχάρια άνω των 400 κιλϊν: 40%, κατςίκια/αγελάδεσ
φυλισ Hibos: 135%

Για οριςμζνα τρόφιμα (κυρίωσ επεξεργαςμζνα παραςκευάςματα), ο υπολογιςμόσ του
δαςμοφ ειςαγωγισ γίνεται μζςω του προςδιοριςμοφ τθσ δαςμολογικισ κατθγορίασ
βάςει επιμζρουσ ςυντελεςτϊν οι οποίοι εξαρτϊνται από τθ ςφςταςθ του προϊόντοσ
(λιπαρά, περιεκτικότθτα πρωτεϊνϊν κ.ά.).
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Δ. EΞΑΓΩΓΘ ΕΛΛΘΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΣΘΝ ΣΟΤΡΚΙΚΘ ΑΓΟΡΑ
1. Διμερζσ εμπόριο
Αναφορικά με το διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ Τουρκίασ, ςθμειϊνονται τα εξισ: Οι
τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ τθν Ελλάδα κατά το 2014 ανιλκαν ςτα 1,082 δις. ευρϊ
ςθμειϊνοντασ αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 7% ςε ςχζςθ με το 2013, ςφμφωνα με το
τουρκικό Ινςτιτοφτο Στατιςτικισ.
Οι τουρκικζσ ειςαγωγζσ από τθν Ελλάδα μειϊκθκαν το 2014 κατά 4,1% ςε
ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ και ζφταςαν τα 3,04 δις. ευρϊ.
Ο όγκοσ διμεροφσ εμπορίου, κατά το 2014, ανιλκε ςε 4,2 δις. ευρϊ,
παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 1,1 % ςε ςχζςθ με το 2013 και το εμπορικό πλεόναςμα
υπζρ τθσ Ελλάδοσ ανιλκε ςε 1,89 δις ευρϊ, παρουςιάηοντασ μείωςθ κατά 9,6 % ςε
ςχζςθ με το 2013. Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ αποτελοφν το 1,26 % των ςυνολικϊν
τουρκικϊν ειςαγωγϊν.
Θ Τουρκία ιταν και το 2014 θ πρϊτθ χϊρα προοριςμόσ των ελλθνικϊν
εξαγωγϊν, ενϊ θ Ελλάδα κατζχει τθ 12θ κζςθ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ-προμθκευτζσ τθσ
Τουρκίασ.
2013
Δις €
Σ/εξαγωγζσ

1,08

Μεταβολι
2013-14
%

2014
Δις €
1,16

+7%

T/ειςαγωγζσ

3,17

3,04

-4,1%

‘Ογκοσ

4,25

4.2

+1,1%

Ιςοηφγιο

2,09

1,89

-9,6%

Διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ-Τουρκίασ (2009-2014), ςυμπεριλαμβανομζνων
πετρελαιοειδϊν
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(Πθγι: Turkstat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ)
Στο ςφνολο των παραπάνω εξαγωγϊν, τα πετρελαιοειδι καταλαμβάνουν
μερίδιο 74,96% των ςυνολικϊν εξαγωγϊν και ακολουκοφν τα πλαςτικά, το βαμβάκι
και το αλουμίνιο (βλ.αναλυτικά ςε πίνακα που ακολουκεί). Εάν αφαιρζςουμε τα
πετρελαιοειδι, το ιςοηφγιό μασ με τθν Τουρκία είναι ωσ προσ τα υπόλοιπα προϊόντα,
ελλειμματικό.
Διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ-Τουρκίασ 2008-2014, εξαιρουμζνων των πετρελαιοειδϊν
(ςε εκατ.ευρϊ)

(Πθγι: Turkstat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ)
Οι ςθμαντικότερεσ μεταβολζσ ςτθν αξία των εξαγομζνων από τθν Ελλάδα
προϊόντων προσ τθν Τουρκία εντοπίηεται ςτα εξισ προϊόντα:
Αφξθςθ εξαγωγϊν ςε: Λζβθτεσ-Μθχανολογικό εξοπλιςμό (172%), Χαρτίχαρτόνι (44%), λιπάςματα (29%), αργίλιο και τεχνουργιματα αυτοφ(10,5%), χαλκό
και τεχνουργιματα αυτοφ (7,5%), πλαςτικζσ φλεσ και ςυναφι τεχνουργιματα (5,7%)
Μείωςθ εξαγωγϊν ςε: πολφτιμουσ λίκουσ-μεταλλζυματα (-72%), δζρματαγουνοδζρματα (-52%),, τεχνουργιματα από ςίδθρο-χάλυβα (-57%), βαμβάκι (-27%),
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ (-11,7%), πετρελαιοειδι (-5,5%)
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Κατθγορίεσ με καλζσ επιδόςεισ για τα τελευταία δφο ζτθ ςε ςχζςθ με τα
αμζςωσ προθγοφμενα χρόνια ιταν: Λοιπά μεταλλικά Εξαρτιματα και προϊόντα
τςιμζντου, αςβεςτου, γφψου κλπ.

ΟΙ 15 ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

CN-2 Προϊόν

27 Ορυκτά λάδιακαφςιμα
39 Ρλαςτικζσ φλεσ
και
τεχνουργιματα
52 Βαμβάκι
76 Αργίλιο και
τεχνουργιματα
από αργίλιο
84 Λζβθτεσ,
μθχανζσ,
ςυςκευζσ
74 Χαλκόσ και
τεχνουργιματα
από χαλκό
31 Λιπάςματα
48 Χαρτί, χαρτόνια
72 Χυτοςίδθροσ,
ςίδθροσ και
χάλυβασ

2012
Αξία
εξαγωγϊν
(€)

2013
2014
Αξία
Αξία
εξαγωγϊν (€) εξαγωγϊν
(€)

1.968.774.22 2.380.271.06 2.275.890.7
1
1
31

2013-14
Μεταβολ
ι (%)

75%

-5,5%

8%

+5,7%

5%

-27%

2,4%

+10,5%

2,3%

+172%

1,4%

+7,5%

1,2%

+29%

0.6%

+44%

0,5%

+1,2%

0. 4%

-52%

0,3%

-8.5%

0,3%

-4%

162.030.918 174.874.478
152.143.673
202.060.680

67.378.392

22.245.588

44.284.674

208.604.223 151.760.316
64.704.170 71.519.870

25.341.171 68.642.053

39.965.942 43.024.996

11.783.634

28.614.263 36.333.919

13.174.861

12.818.309 18.377.989

11.114.416

15.982.959 16.244.552

41 Δζρματα,
γουνοδζρματα

30.738.235

27.274.772 12.877.071

32
Χρωςτικά/χθμικά

11.814.388

12.785.265 11.674.057

83 Λοιπά
μεταλλικά

2014
φνκεςθ
(%)

4.432.731

10.601.701 10.202.846
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Εξαρτιματα
85 Θλεκτρικζσ
μθχανζσ,
ςυςκευζσ
68 Ρροϊόντα
τςιμζντου,
αςβεςτίου, γφψου
κλπ
71 πολφτιμοι
λίκοι/μεταλλεφμα
τα

15.233.422

12.109.967

10.312.284

9.471.086

30.827.681

- 11,7%

0,3%

-10%

0,2%

-72%

9.251.614

7.451.760

29.575.984

0,3%

8.171.192

(Πθγι: Turkstat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ)
Οι κατθγορίεσ όπου οι εξαγωγζσ μασ ιταν μθδενικζσ είναι:, προϊόντα
αλευροποιίασ (κεφ.11), πλεκτικζσ φλεσ φυτικισ προζλευςθσ (κεφ.14), εκρθκτικάπυροτεχνιματα (κεφ.36), φωτογραφικά και κινθματογραφικά προϊόντα (κεφ.37),
φελλόσ και προϊόντα φελλοφ (κεφ.45), μετάξι (κεφ.50), νικζλιο (κεφ.75), καςςίτεροσ
και τεχνουργιματα αυτοφ (κεφ.80) .
Τα ιςχυρότερα εξαγϊγιμα προϊόντα μασ ςε βάκοσ 5ετίασ, πλθν
πετρελαιοειδϊν, είναι τα εξισ: βαμβάκι, πλαςτικά, ςίδθροσ/χάλυβασ, χαλκόσ,
αλουμίνιο, δθμθτριακά, λιπάςματα, , ενϊ τθν τελευταία τριετία αφξθςθ εξαγωγϊν
ειδαν προϊόντα, όπωσ καλλυντικά, μθχανολογικόσ και θλεκτρικόσ εξοπλιςμόσ και και
μεταλλεφματα. Κατθγορίεσ όπωσ δζρματα-γουνοδζρματα πολφτιμοι/θμιπολφτιμοι
λίκοι και φαρμακευτικά είναι προϊόντα που τθν τελευταία πενταετία ζχουν ηιτθςθ
ςτθν τουρκικι αγορά, το 2014, ωςτόςο, παρουςίαςαν ςθμαντικι κάμψθ, κυρίωσ λόγω
τθσ διαφοροποίθςθσ από πλευράσ Τοφρκων των αγορϊν προμικειάσ τουσ.
Ειδικότερα για το 8μθνο Ιανουαρίου-Αυγοφςτου 2015 παρατθροφνται τα
εξισ:
Συγκεντρωτικά κατά το οκτάμθνο του 2015, οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ανιλκαν ςε
1,17 δις.ευρϊ, μειωμζνεσ κατά 39,4% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα τθσ
περυςινισ χρονιάσ που ιταν 1,93 δις. ευρϊ. Οι τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ τθν Ελλάδα
κατά το οκτάμθνο του τρζχοντοσ ζτουσ ανιλκαν ςε 772,3 εκατ.ευρϊ, αυξθμζνεσ κατά
3,8% ςε ςχζςθ με το ίδιο διάςτθμα του 2014 (744 εκατ.ευρϊ). Κατά ςυνζπεια το
εμπορικό πλεόναςμα υπερ τθσ χϊρασ μασ μειϊκθκε ςτθ υπό εξζταςθ χρονικι
περίοδο του 2015 ςε ςχζςθ με τθ αντίςτοιχθ του 2014 κατά 60% (από 398 εκ. ευρϊ
εμπορικό πλεόναςμα το οκτάμθνο του 2014 ςε 160 εκατ. ευρϊ το 2015) που
οφείλεται κυρίωσ ςτθ ςθμαντικι μείωςθ των εξαγωγϊν πετρελαιοειδϊν τόςο ςε
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ποςότθτα, όςο και ςε αξία, δεδομζνου ότι από τα τζλθ του πραςμζνου ζτουσ
παρατθρείται ςυνεχισ υποχϊρθςθ των διεκνϊν τιμϊν.
Ραρά όμωσ τθ ςθμαντικι υποχϊρθςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των
πετρελαιοειδϊν ςτισ ελλθνικζσ εξαγωγζσ, εντοφτοισ εξακολουκεί και κατά το μινα
Αφγουςτο τ.ε, λίγο περιςςότερο από το ιμιςυ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν προσ τθν
Τουρκία να κατζχουν τα πετρελαιοειδι με 67,5 εκατ. ευρϊ (μερίδιο 59,2 % επί των
ςυνολικϊν μασ εξαγωγϊν προσ Τουρκία από 79,5% τον Αφγουςτο του 2014).
Ακολουκοφν τα πλαςτικά (9,5 εκατ.ευρϊ), λιπάςματα (6,9 εκατ.ευρϊ), το αλουμίνιο
και τεχνουργιματα αυτοφ (6,4 εκατ.ευρϊ), ο χαλκόσ και τεχνουργιματα αυτοφ (4,1
εκατ.ευρϊ), οι λζβθτεσ, τα μθχανιματα και μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ (2,4
εκατ.ευρϊ) και βαμβάκι (1 εκατ.ευρϊ).
Από τθν άλλθ πλευρά, όπωσ ζχουμε επιςθμάνει ςε διάφορα παλαιότερα
ζγγραφά μασ, θ πορεία των εξαγωγϊν μασ ςτθν Σουρκία εξαρτάται από τθν πορεία
των πετρελαιοειδϊν, δεδομζνου ότι αυτά ςυνιςτοφν το μεγαλφτερο μζροσ ςε αξία
των ςυνολικϊν μασ εξαγωγϊν τα τελευταία ζτθ. Χωρίσ αυτά, το εμπορικό ιςοηφγιό
μασ με τθν Σουρκία κα ιταν ςαφϊσ ελλειμματικό.
Ζτςι ςε μία ςυγκριτικι επιςκόπθςθ οκταμινου 2015 με το αντίςτοιχο του
2014, χωρίσ τα πετρελαιοειδι, διαπιςτϊνονται τα εξισ:
Κατά το οκτάμθνο του 2015, οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ανιλκαν ςε 490
εκατ.ευρϊ, αυξθμζνεσ κατά +13,7% ςε ςχζςθ με το αντίςτοιχο διάςτθμα τθσ
περυςινισ χρονιάσ (431 εκατ. ευρϊ). Οι τουρκικζσ εξαγωγζσ προσ τθν Ελλάδα κατά το
ίδιο διάςτθμα του τρζχοντοσ ζτουσ (χωρίσ πετρελαιοειδι) ανιλκαν ςε 595,3
εκατ.ευρϊ, μειωμζνεσ κατά 0,3 % ςε ςχζςθ με το οκτάμθνο του 2014 (597 εκατ.ευρϊ).
Κατά ςυνζπεια το εμπορικό ζλλειμμα τθσ χϊρασ μασ μειϊκθκε ςτθ υπό εξζταςθ
χρονικι περίοδο του 2015 ςε ςχζςθ με τθ αντίςτοιχθ περίοδο του 2014 κατά -38,6 % (
από 166 εκατ. ευρϊ ςε 105,3 εκατ. ευρϊ).
υμεραςματικά παρατθροφμε ότι χωρίσ τα πετρελαιοειδι αφενόσ α) οι
ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ τθ Σουρκία ςτο οκτάμθνο του 2015 ςε ςχζςθ με το 2014
παρουςίαςαν αφξθςθ κατά +13,7%, β) το εμπορικό μασ ζλλειμμα με τθ Σουρκία
(και όχι πλεόναςμα που εμφανίηεται με τα πετρελαιοειδι) υπζςτθ ςθμαντικι
μείωςθ τθσ τάξθσ του -38,6 %, γ) κατά τθν εξζταςθ τθσ εξζλιξθσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν
ανά προϊόν, διαπιςτϊνεται ςθμαντικι αφξθςθ εξαγωγϊν ςτο οκτάμθνο τ.ε ςε ςχζςθ
με το αντίςτοιχο του 2014 ςε πρϊτεσ φλεσ όπωσ χαλκόσ, ςίδθροσ, αλουμίνιο και
προϊόντα αυτοφ, μόλυβδοσ, πλαςτικζσ φλεσ, ελαςτικά-καουτςοφκ, βαμβάκι κακϊσ
επίςθσ και ςε άλλα προϊοντα όπωσ λιπάςματα, λζβθτεσ ,φαρμακευτικά, ζπιπλα
κ.τ.λ

( Πθγι: ΣurkStat)
Ε. ΑΝΑΛΤΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ-ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ
ΠΡΟΪΟΝΣΑ:
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Εξετάηονται κατθγορίεσ προϊόντων για τα οποία είτε υπάρχουν καλζσ προοπτικζσ είτε
υπάρχει μεγάλο εξαγωγικό ενδιαφζρον από ελλθνικζσ επιχειριςεισ.
Ι. ΑΓΡΟΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ –ΣΡΟΦΙΜΑ -- ΠΟΣΑ
Ο τομζασ των αγροτικϊν προϊόντων και των τροφίμων διζπεται από προςτατευτιςμό ωσ προσ
τον εξωτερικό ανταγωνιςμό, κακεςτϊσ, είτε μζςω πρακτικϊν που δυςχεραίνουν τισ ειςαγωγζσ
είτε μζςω υψθλϊν δαςμϊν.
Συγκεκριμζνα :
Ο ΦΡΑ για τα περιςςότερα τρόφιμα είναι 8% (ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ 1%)
Τα διαδικαςτικά κζματα όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά ειςαγωγισ τα αναλαμβάνει
ειςαγωγζασ
Λόγω κυρίωσ των υψθλϊν δαςμϊν και των ανταγωνιςτικϊν τιμϊν των τουρκικϊν προϊόντων
υπάρχουν δυςκολίεσ εξαγωγισ για αρκετζσ κατθγορίεσ τροφίμων
Ρροϊόντα με κετικζσ προοπτικζσ: κακάο, ςοκολατοειδι, καφζσ, κατεψυγμζνα-κατεψυγμζνθσ
ηφμθσ, βιολογικά, ζτοιμα για μαγείρεμα ι για κατανάλωςθ τρόφιμα, gourmet, εκνικά
προϊόντα, προϊόντα υγιεινισ διατροφισ
Στθν Τουρκία δραςτθριοποιείται ο Σφνδεςμοσ Ειςαγωγζων Τροφίμων Τουρκίασ. Αν και ο
προςανατολιςμόσ του Συνδζςμου δεν είναι κακαρά προσ τθν ςτιριξθ των ειςαγωγϊν, εν
τοφτοισ μποροφν οι ενδιαφερόμενοι μζςω του Συνδζςμου αυτοφ να δεχκοφν κάποια
ςυνδρομι ι να κανονίςουν ςυναντιςεισ με Τοφρκουσ ειςαγωγείσ κατά τθν διάρκεια κάποιασ
ζκκεςθσ, όχι όμωσ για προϊόντα τα οποία κεωροφνται ανταγωνιςτικά ωσ προσ τθσ τουρκικι
παραγωγι, όπωσ οι ελιζσ και το ελαιόλαδο.
TUGIDER
TÜM GIDA DIŞ TİCARET DERNEĞİ
Büyükdere Caddesi Somer Apt. No:64 D:13 K:5 - Mecidiyeköy / İstanbul
Tel : 0090 212 347 25 60 pbx
Fax : 0090 212 347 25 70
Ε-mail : tugider@tugider.org.tr
www.tugider.org.tr

To 2014 οι εξαγωγζσ μασ ςε λαχανικά (κεφ.07) ιταν 23,8 εκατ. $, με τθν Ελλάδα να
καταλαμβάνει τθν 54θ κζςθ, κατζχοντασ μερίδιο 0,005%. Ωσ προσ τα προϊόντα του
κεφ. 08 (καρποί και βρϊςμα φροφτα), οι εξαγωγζσ μασ το 2014 ιταν 3,69 εκατ. $, με
τθν Ελλάδα να καταλαμβάνει τθν 17θ κζςθ, κατζχοντασ μερίδιο 0,9% ςτο ςφνολο των
τουρκικϊν ειςαγωγϊν των ςυγκεκριμζνων προϊόντων. Ρεραιτζρω, αναφορικά με τισ
εξαγωγζσ ελαιολάδου (Δ.Κ 1509), αναφζρεται ότι το 2014 δεν κατεγράφθ καμία
ελλθνικι εξαγωγι ελαιολάδου ςτθν Τουρκία. Τθν τελευταία 5ετία, μόνο το 2013
εξιχκθςαν ποςότθτεσ ελαιολάδου αξίασ 9.136 $ προσ τθν Τουρκία, που αντιςτοιχοφν
ςε 0,2% των ςυνολικϊν τουρικιϊν ειςαγωγϊν ελαιολάδου εκείνθσ τθσ χρονιάσ, με τθν
Ελλάδα να κατατάςςεται ςτθν 6θ κζςθ των ειςαγωγζων ελαιολάδου ςτθν Τουρκία
(ςθμειϊνεται ότι θ Τουρκία εξάγει 7πλάςιεσ ποςότθτεσ ελαιολάδου από αυτζσ που
ειςάγει). Ωσ προσ τισ βρϊςιμεσ ελιζσ (Δ.Κ 200570), ςθμειϊνεται πωσ μόνο το 2010
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εξιχκθςαν ελιζσ αξίασ 54.839 $ από Ελλάδα προσ Τουρκία, καταλαμβάνοντασ το 34%
τθσ ςυνολικϊσ ειςαχκείςασ ποςότθτασ ελιϊν ςτθ χϊρα με τθν Ελλάδα να
κατατάςςεται 2θ μετά το Ιράκ. Θ εξαγωγικι αυτι δραςτθριότθτα ιταν μάλλον
ςυγκυριακι, δεδομζνου ότι τισ επόμενεσ τζςςερισ χρονιζσ ιταν εξαιρετικά αςιμαντθ
ζωσ μθδαμινι. Σθμειϊνεται επίςθσ ότι οι τουρκικζσ εξαγωγζσ ελιϊν εκείνθ τθ χρονιά
ιταν 773 φορζσ περιςςότερεσ από τισ ςυνολικζσ ειςαγωγζσ τθσ.
Συριά
Οι εξαγωγζσ φζτασ και παραδοςιακϊν ελλθνικϊν τυριϊν ςτθν Τουρκία ςυναντοφν υψθλζσ
δαςμολογικζσ επιβαρφνςεισ και γι αυτό είναι ςχεδόν ανφπαρκτεσ.
Συγκεκριμζνα, πζρα από το όριο τθσ ποςόςτωςθσ των 2.000 τόνων οι οποίοι δεν
επιβαρφνονται δαςμολογικά, για ποςότθτεσ μεγαλφτερεσ αυτοφ του ορίου ο δαςμόσ
ειςαγωγισ είναι 180%. Επιπλζον, θ ποςόςτωςθ δεν εφαρμόηεται με τον τρόπο που
εφαρμόηεται ςτθν ΕΕ, δθλαδι «first come-first served», αλλά υπάρχει περιοριςμόσ 3 τόνων
ανά δαςμολογικό κωδικό και ανά αίτθςθ.
Ραρομοίωσ για το κεφαλοτφρι, ο δαςμόσ ειςαγωγισ εκτόσ ποςόςτωςθσ είναι 138%. Υπάρχουν
βζβαια και κατθγορίεσ τυριϊν, κυρίωσ εκείνεσ οι οποίεσ δεν κεωροφνται ανταγωνιςτικζσ ωσ
προσ τθν τουρκικι παραγωγι, ςτα αποία ο δαςμόσ ειςαγωγισ είναι χαμθλότεροσ (π.χ.
παρμεηάνα, ροκφόρ κ.ά. 43%).
Οινοπνευματϊδθ
Με βάςθ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία για το διμερζσ εμπόριο οινοπνευματωδϊν τα
τελευταία δφο ζτθ παρατθροφμε ότι οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ οινοπνευματωδϊν προσ
τθν Τουρκία ανιλκαν το 2013 ςε 78.666 ευρϊ, ενϊ το εννεάμθνο 2014 ιταν 328.101
ευρϊ, απαρτιηόμενεσ και ςτισ δφο περιπτϊςεισ ςτθ ςυντριπτικι τουσ πλειοψθφία από
οφηο /ρακι και ςυναφι αλκοολοφχα.
Ραραμζνει ωςτόςο ελλειμματικό το ιςοzφγιό μασ με τθν Τουρκία, κακϊσ οι
αντίςτοιχεσ τουρκικζσ εξαγωγζσ αλκοολοφχων προσ τθν Ελλάδα ιταν 1.698.037 ευρϊ
το 2013 και 750.728 ευρϊ το 9μθνο του 2014. Σε κάκε περίπτωςθ πάντωσ θ δυναμικι
είναι αρκετά καλφτερθ τθ χρονιά που διανφουμε, κακϊσ ουςιαςτικά
υπερτετραπλαςιάςτθκαν οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ ςτθν Τουρκία ςε ςχζςθ με το 2012 και
το ζλλειμμα του ιςοηυγίου φαίνεται να μειϊνεται ςθμαντικά, ςτοιχείο το οποίο
προκαλεί αιςιοδοξία ςχετικά με τισ προοπτικζσ ελλθνικϊν εξαγωγϊν αλκοολοφχων,
παρά τα εμπόδια που τίκενται ςτθν τουρκικι αγορά (βλ. παρακάτω)
Αναφορικά με το ιςοηφγιο εμπορίου οίνων, παρατθρείται ότι οι εξαγωγζσ
κραςιϊν μασ προσ τθν Τουρκία παρουςιάηουν αρκετζσ αυξομειϊςεισ τα τελευταία
ζτθ. Το 2013 οι εξαγωγζσ οίνου ςτθν Τουρκία ιταν πολφ περιοριςμζνεσ ςε αντίκεςθ με
το 2012 όπου το ςχετικό ιςοηφγιο ιταν πλεοναςματικό υπζρ μασ κατά 3.416 ευρϊ,
καταλαμβάνοντασ μερίδιο 0,07% των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν τθσ Τουρκίασ ςε οίνουσ.
Οι κατϊτερεσ των προοπτικϊν τουσ επιδόςεισ των ελλθνικϊν κραςιϊν ςτθν τουρκικι
αγορά οφείλεται ςτο ότι δεν ζχουν γίνει ςυντονιςμζνεσ προςπάκειεσ προβολισ τουσ
ςτθν Τουρκία από μζρουσ ελλθνικϊν οινοπαραγωγικϊν εταιριϊν. Αντίκετα πολλζσ
ευρωπαϊκζσ εξαγωγικζσ εταιρίεσ οίνου από Γαλλία, Ιταλία, Ιςπανία, Ρορτογαλία και
Γερμανία ςυςτθματικά οργανϊνουν εκδθλϊςεισ προβολισ των κραςιϊν τουσ ςτθν
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Τουρκία είτε ειδικά ςτοχευμζνεσ (π.χ ςεμινάρια οινογνωςίασ, βραδιζσ οινογευςίασNuit Beaujolais, Pinot Bianco etc), είτε ςτο πλαίςιο τουριςτικϊν και γαςτρονομικϊν
εκδθλϊςεων.

(Πθγι:Turkstat, Επεξεργαςία, Γρ.ΟΕΤ Αγκυρασ)
Μια ακόμθ ςθμαντικι παράμετροσ ςτθν εξζταςθ του διμεροφσ εμπορίου που
παράλειψθ κα ιταν να μθν αναφερκεί, είναι και θ ακόλουκθ: ςφμφωνα με το
τουρκικό Ινςτιτοφτο Στατιςτικισ πολφ μεγάλεσ φαίνεται να είναι οι ποςότθτεσ
αλκοολοφχων τφπου ρακισ που ειςάγονται ςτθν Ελλάδα από τθν Τουρκία, οι οποίεσ
κακιςτοφν το ςχετικό ιςοηφγιο ςθμαντικά ελλειμματικό ςε βάροσ των ελλθνικϊν
εξαγωγϊν.
Εξαγωγζσ
Ειςαγωγζσ
οφηου/ρακισ οφηου/ρακισ
ςτθν Ελλάδα από Ελλάδα
Ζτοσ
(ςε Euro)
(ςε Euro)
2012
374.717
7.442
2013
413.106
78.666

(Πθγι:Turkstat, Επεξεργαςία, Γρ.ΟΕΤ Αγκυρασ)
Τζλοσ, αναφορικά με το διμερζσ εμπόριο μπφρασ ςθμειϊνεται πωσ το 2012 οι
εξαγωγζσ ελλθνικισ μπφρασ προσ Τουρκία ανιλκαν ςε 3.416 ευρϊ, δυναμικι που δεν
ςυνεχίςτθκε ωςτόςο και το επόμενο ζτοσ.
Τα πιο ςθμαντικά δαςμολογικά και ιςοδφναμου αποτελζςματοσ εμπόδια που
ζχουμε καταγράψει είναι τα ακόλουκα:
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1. Εκτόσ των επιβλθκζντων δαςμϊν και του ΦΡΑ προβλζπεται για οριςμζνεσ
κατθγορίεσ αλκοολοφχων Ειδικόσ Φόροσ Κατανάλωςθσ. Ακόμα και ςτισ
περιπτϊςεισ όπου ο φόροσ αυτόσ είναι μθδενικόσ (βλ.Ρίνακα που ακολουκεί)
προβλζπεται ζνα minimum φόρου ανάλογα με το ποςοςτό αλκοόλθσ, ςτοιχείο
το οποίο ανεβάηει ςθμαντικά τθν τιμι των αλκοολοφχων.
2. Υπάρχει διακριτικι μεταχείριςθ οριςμζνων κατθγοριϊν εγχωρίων και ξζνων
ςυναφϊν προϊόντων ωσ προσ τον ειδικό φόρο κατανάλωςθσ. Για παράδειγμα,
το οφηο φορολογείται με τον υψθλότερο ΕΦΚ (118,18 TL/LT), ενϊ θ yeni raki
που αποτελεί ςυναφζσ προϊόν με ίδιουσ βακμοφσ αλκοόλθσ φορολογείται με
χαμθλότερο φόρο (94,09 TL/LT), χωρίσ να δίδεται από τισ τουρκικζσ αρχζσ
επαρκισ εξιγθςθ γιατί υπάρχει αυτι θ διάκριςθ. Αποτζλεςμα αυτοφ είναι θ να
υπάρχει μία ςθμαντικι διαφορά ςτθν τιμι, π.χ μπουκάλι 700 γρ.οφηου
φορολογοφμενο μόνο με τον ειδικό φόρο κατανάλωςθσ καταλιγει να κοςτίηει
11,59 ευρϊ, ενϊ το αντίςτοιχο μπουκάλι yeni raki κοςτίηει 8,87 ευρϊ(μθ
ςυνυπολογιηομζνου του ΦΡΑ).
3. Τα μόνα τελωνεία τθσ Τουρκίασ από τα οποία εκτελωνίηονται αλκοολοφχα είναι
τθσ Μερςίνασ και ςτθν Κων/πολθ, γεγονόσ που ανεβάηει το ςυνολικό κόςτοσ
λόγω αυξθμζνων μεταφορικϊν.
4. Οι τουρκικζσ αρχζσ, ςφμφωνα με πλθροφορίεσ Ελλινων εξαγωγζων προκαλοφν
ςοβαρζσ κακυςτεριςεισ ςτθ διαδικαςία, επικαλοφμενοι χρεία πλειόνων
πιςτοποιθτικϊν, π.χ. ηθτοφν πιςτοποιθτικά ανάλυςθσ μεταλλικϊν ςτοιχείων ι
τθν αναλυτικι ςφςταςθ υλικοφ δϊρων που τυχόν ςυνοδεφουν το προϊόν (π.χ.
ποτιρι)
5. Γενικότερα, τα τελευταία χρόνια με διάφορα νομοκετιματα ζχουν καταβλθκεί
προςπάκειεσ περιοριςμοφ τθσ κατανάλωςθσ αλκοόλ ςτθν Τουρκία, ςτοιχείο το
οποίο είχε επίπτωςθ ςτισ εξαγωγζσ των δικϊν μασ αλκοολοφχων

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ
• Οικονομία ςε αναπτυξιακι τροχιά
• Εκτίμθςθ για περαιτζρω ανάπτυξθ του τομζα τροφίμων και ποτϊν (ωσ ποςοςτά ΑΕΡ, θ
κατανάλωςθ τροφίμων και ποτϊν κα φκάςει ςτο 8% και 16.4% αντίςτοιχα μζχρι 2014)
. Αφξθςθ του όγκου εμπορικϊν ςυναλλαγϊν ςτα 9.1 δις. $ μζχρι 2014. Αφξθςθ
κατανάλωςθσ βιολογικϊν προϊόντων
• χαμθλόσ μ.ο. θλικίασ
• Ρεριςςότερεσ απαςχολοφμενεσ γυναίκεσ και ωσ εκ τοφτου ηιτθςθ για νζα προϊόντα
ςυςκευαςμζνα , κατεψυγμζνα, ζτοιμα φαγθτά, βιολογικά, delicatessen
• Σθμαντικι αφξθςθ ειςοδιματοσ –υψθλό ποςοςτό νεοπλουτιςμοφ
• Επίδειξθ –μιμθτικό αποτζλεςμα
• Αυξθτικι τάςθ ειςόδου νζων προϊόντων και κατανάλωςθσ ποιοτικϊν προϊόντων (π.χ
βιολογικϊν, μεςογειακισ διατροφισ)
• ενίςχυςθ οργανωμζνου λιανεμπορίου
• Αφξθςθ τουριςτικοφ ρεφματοσ
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ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ
• Βάςθ ςυμφωνίασ τελωνειακισ Ζνωςθσ Ε.Ε –Τουρκίασ, όλα τα αγροτικά προϊόντα
προζλευςθσ Ε.Ε δαςμοφορολογοφνται ςτθ Τουρκία. Θ δαςμοφορολόγθςθ όμωσ είναι
ιδιαίτερα υψθλι (ςχεδόν αποτρεπτικι) για οριςμζνα τρόφιμα και ποτά.
• Υψθλοί δαςμοί για κραςί 50%, ελαιόλαδο 31,2%, ελιζσ 19,5%, μζλι 38,5 %,μαρμελάδεσ
58,5%,τυριά ζωσ και 180% (φζτα 180%,κεφαλοτφρι 138% ,κεφαλογραβιζρα 138%),
αλεφρι ςίτου 102,6%, κραςιά -50%, μπαχαρικά 30%,τςάι 145%
• αλκοολοφχα: υψθλόσ ΦΕΚ( μπφρα ΦΕΚ 63%+0,63 τ.λ/λ, κραςιά 3,53 τ.λ./λίτρο,
τςίπουρα- 104,87 τ.λ./λ. λικζρ- 104,87 τ.λ./λ., οφηο 79.07 τ.λ./λ.)
• ΦΡΑ για όλα τα οινοπνευματϊδθ 18%
• διαδικαςίεσ ειςαγωγισ
• υψθλζσ τιμζσ ραφιοφ
• κίνδυνοσ αντιγραφισ προϊόντων

ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
•
•
•

•

Ο κλάδοσ παραγωγισ δομικϊν υλικϊν είναι ο τρίτοσ μεγαλφτεροσ ςτθν Τουρκία
Θ Τουρκία είναι θ 5θ μεγαλφτερθ χϊρα ςε εξαγωγζσ δομικϊν υλικϊν.
Οι πιο ςθμαντικζσ τθσ επιδόςεισ είναι ςτθν παραγωγι και ςτισ εξαγωγζσ: τςιμζντου, ζτοιμου
ςκυροδζματοσ, αεριηόμενου ςκυροδζματοσ, ςωλινων από χάλυβα, υαλοπινάκων,
υαλοπεταςμάτων, κεραμικϊν υλικϊν επιχρίςματοσ, κεραμικϊν ειδϊν υγιεινισ, δομικϊν
επιχριςμάτων, φυςικϊν λίδων, ακατζργαςτου μαρμάρου – τραβερτίνθ, πλαςτικϊν
κουφωμάτων παρακφρων, πλαςτικϊν προκαταςκευαςμζνων ςτοιχείων, δομικϊν υλικϊν από
αλουμίνιο.Οι εξαγωγζσ τθσ για το 2012 ςε δομικά υλικά ανιλκαν ςε 21,29 δις. δολάρια, ενϊ
ςτόχοσ, ςφμφωνα με τον Ρρόεδρο τθσ Ζνωςθσ παραγωγϊν δομικϊν υλικϊν, ςτόχοσ είναι οι
εξαγωγζσ να αγγίξουν τα 40 δισ δολάρια για το 2015.
Προοπτικζσ ειςαγωγϊν ςε:
• υαλοβάμβακα
• δομικά υλικά από αλουμίνιο
• ανελκυςτιρεσ
• κεραμικά καλφμματα
• προϊόντα αςφάλτου, γφψου, τςιμζντου, ςκυροδζματοσ
• ορυκτοβάμβακασ
• προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία
• ταπετςαρίεσ τοίχου
• ςϊματα καλοριφζρ
• είδθ υγιεινισ από αλουμίνιο
• ςιδερζνιεσ και χαλφβδινεσ ςυςκευζσ
• κεραμικά είδθ υγιεινισ
• τςιμζντο
• γφψοσ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

τοφβλα, πλακάκια, κεραμίδια
μθχανιματα κ/ψ
θλεκτρολογικό υλικό
ςιδθρζσ και χαλφβδινεσ ςωλθνϊςεισ και ςφνδεςμοι
επιχρίςματα
βρφςεσ και βάνεσ
ςιδθρά και χαλφβδινα βίδεσ και παξιμάδια
κλειδαριζσ και ςχετ. εξοπλιςμόσ
ςιδθρά και χαλφβδινα βζργεσ, προφίλ, ςφρματα, καρφιά, μπουλόνια κ.ά
δομικά υλικά από ξφλο
δομικά υλικά από πλαςτικό
μονωμζνα καλϊδια
ςυςκευζσ φωτιςμοφ
επεξεργαςμζνοι λίκοι (μάρμαρο, γρανίτθσ)
ςιδθρά και χαλφβδινα ςυναρμολογοφμενα είδθ
υαλοπετάςματα, μονωτικοί φαλοι, υαλότουβλα

ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ
Ραρά το ότι θ εγχϊρια βιομθχανία παρουςιάηει αξιόλογθ ανάπτυξθ, παρατθρείται ιςχυρι
εξάρτθςθ από τισ ειςαγωγζσ. To 2014 οι τουρκικζσ εξαγωγζσ φαρμακευτικϊν ιταν 607,7 εκατ.
ευρϊ, ενϊ οι ειςαγωγζσ 3,3 δις. ευρϊ.
Θ μζςθ κατά κεφαλιν φαρμακευτικι δαπάνθ παρά το ότι ζχει αυξθκεί τα τελευταία χρόνια
κεωρείται χαμθλι (1,8% επί των ςυνολικϊν δαπανϊν των νοικοκυριϊν), γεγονόσ που δείχνει
ότι υπάρχει περικϊριο περαιτζρω αφξθςθσ (Κατά κεφαλιν δαπάνθ για τθν περίοδο 2004-9 ςε
δολ.: 87-102-106-142-157-144). Θ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ το 2013 ιταν 121 USD
Οι δαπάνεσ υγείασ ςτθν Τουρκία αντιπροςωπεφουν το 7% του ΑΕΡ τθσ χϊρασ, τθ ςτιγμι που
ο αντίςτοιχοσ μζςοσ όροσ των χωρϊν του ΟΟΣΑ είναι 9,5% (2010).
Από τισ ςυνολικζσ δαπάνεσ υγείασ ποςοςτό 25-30% αντιπροςωπεφουν οι φαρμακευτικζσ
δαπάνεσ.
Τα μθ ςυνταγογραφοφμενα (OTC - Over The Counter) καλφπτουν χαμθλό ποςοςτό τθσ
αγοράσ (περίπου 10%). Θ κατά κεφαλιν κατανάλωςθ είναι χαμθλι, ειδικά ςε περιοχζσ με
χαμθλότερο διακζςιμο ειςόδθμα, όπωσ οι ανατολικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ. Θ αφξθςθ του
διακζςιμου ειςοδιματοσ και θ αλλαγι των καταναλωτικϊν προτφπων αναμζνεται να
ςυμβάλλουν κετικά ςτθν ανάπτυξθ τθσ ςχετικισ αγοράσ.
Ωσ προσ τα μερίδια αγοράσ πρωτότυπων-γενόςθμων, το 2011 τα πρωτότυπα
αντιπροςϊπευαν το 52,4% του ςυνολικοφ όγκου και ωσ προσ τθν αξία το 38,4% του ςυνόλου,
ενϊ τα γενόςθμα το 47,6% του ςυνολικοφ όγκου και το 61,6% τθσ ςυνολικισ αξίασ. Θ τάςθ
που εμφανίηεται υποδεικνφει ενίςχυςθ των γενόςθμων ζναντι των πρωτότυπων.
Οι ειςαγωγζσ αφοροφν κατά κφριο λόγο πρωτότυπα φάρμακα.
Οι ειςαγωγζσ πρϊτων υλϊν και θμιεπεξεργαςμζνων προϊόντων αποτελοφν το ¼ των
ςυνολικϊν ειςαγωγϊν
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Oι ελλθνικζσ εξαγωγζσ φαρμάκων προσ τθν Τουρκία το 2014 ανιλκαν ςε 7,8 εκατ. ευρϊ,
ςθμειϊνοντασ πτϊςθ ςε ςχζςθ με το 2013 που ιταν 8,4 εκατ,ευρϊ.
Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ Τουρκία τθν ίδια χρονιά αντιπροςϊπευαν το 2,3% του ςυνόλου
των τουρκικϊν ειςαγωγϊν ςε φαρμακευτικά.

Κακεςτϊσ ειςαγωγϊν
Τα ειςαγόμενα από τισ χϊρεσ ΕΕ φάρμακα δεν επιβαρφνονται δαςμολογικά.
Τα ειςαγόμενα φαρμακευτικά προϊόντα πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό
ςυμμόρφωςθσ (conformity certificate) του Υπουργείου Υγείασ τθσ Τουρκίασ.
Επίςθσ, απο το 2010, για τα ειςαγόμενα από τθν ΕΕ φαρμακευτικά προϊόντα θ Τουρκία
δεν δζχεται τα πιςτοποιθτικά Ορκισ Ραραγωγικισ Ρρακτικισ (GMP) τα οποία
εκδίδονται από φορείσ χωρϊν τθσ ΕΕ, όπωσ γινόταν ζωσ τότε. Ζκτοτε, για τα
εξαγόμενα από χϊρεσ τθσ ΕΕ φαρμακευτικά προϊόντα γίνονται δεκτά από τισ τ/ αρχζσ
μόνον πιςτοποιθτικά τα οποία ζχουν εκδοκεί από επίςθμουσ Τοφρκουσ ελεγκτζσ. Εάν
ζνα φαρμακευτικό προϊόν δεν διακζτει τζτοιο πιςτοποιθτικό δεν μπορεί να πάρει
άδεια κυκλοφορίασ. Εξαιτίασ τθσ πρακτικισ αυτισ, παρατθροφνται κακυςτεριςεισ ςτθ
διαδικαςία ειςαγωγισ.

ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

υκμοί ανάπτυξθσ αγοράσ 10% περίπου ετθςίωσ και το μζγεκόσ τθσ υπολογίηεται ςε $3,1 δισ
(2014)
200 δισ δολάρια επενδεδυμζνο κεφάλαιο
Τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ παρατθρικθκε είςοδοσ ξζνων επενδυτϊν και πολυεκνικϊν εταιρειϊν
ςτθν τοπικι αγορά
Ανάπτυξθ εγχϊριασ βιομθχανίασ αλλά με ζντονθ εξάρτθςθ από ειςαγόμενεσ πρϊτεσ φλεσ
Υψθλόσ ανταγωνιςμόσ αγοράσ - οι μεγαλφτερεσ πολυεκνικζσ δραςτθριοποιοφνται και ςτθν τ/
αγορά καλφπτοντασ μεγάλο μερίδιο αγοράσ
Ραράγοντεσ ανάπτυξθσ: ο αυξανόμενοσ αρικμόσ των εργαηόμενων γυναικϊν, θ ανάπτυξθ
αςτικϊν κζντρων, ο νεαρόσ πλθκυςμόσ, θ αλλαγι ςτα καταναλωτικά πρότυπα/αναηιτθςθ
ποιοτικϊν-φυςικϊν προϊόντων, θ διάδοςθ κι επζκταςθ κζντρων wellness & spa
Το 1/3 τθσ αγοράσ αφορά προϊόντα περιποίθςθσ μαλλιϊν (61% ςαμπουάν, styling). Επίςθσ,
δυναμικι παρουςιάηουν προϊόντα ανδρικισ περιποίθςθσ, αποτριχωτικά, μακιγιάη ματιϊν,
κραγιόν, οδοντόπαςτεσ, αποςμθτικά, προϊοντα υγιεινισ-περιποίθςθσ μωρϊν
Ενδιαφζρον για τα φυςικά προϊόντα
Άνοδοσ αντιθλιακά (ενθμζρωςθ, τουριςμόσ)
Ευαιςκθςία ςχζςθ τιμισ/αξίασ
Λιανικι πϊλθςθ
Αλυςίδεσ λιανικισ καλλυντικϊν: Sevil Kozmetiks, Tekin Acar, Αltug Parfumeri, επίςθσ Sephora,
MAC, Body Shop, Clinique, Lush, Yves Rocher, L’ occitane
Μεγάλο ποςοςτό πωλιςεων πραγματοποιείται ςτα super market
Στα φαρμακεία θ πϊλθςθ δεν είναι διαδεδομζνθ
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Τα κυριότερα ειςαγόμενα προϊόντα είναι: ςαμπουάν, κρζμεσ-λάδια για τθν περιποίθςθ του
δζρματοσ, οδοντόπαςτεσ, κολϊνιεσ, βαφζσ μαλλιϊν, μακιγιάη ματιϊν, αποςμθτικά ςϊματοσ

ΠΛΑΣΙΚΑ
•
•
•
•
•
•
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•
•
•

Αγορά πλαςτικϊν
ταχζωσ αναπτυςςόμενθ
μζςοσ όροσ ανάπτυξθσ 2002-7: 15%, 2008: -4%, 2009-10: 20% 2011-14: 23%
7.000 εταιρείεσ το 2012- 98% ΜΜΕ – περίπου 140 ξζνων κεφαλαίων, οι μιςζσ από ΕΕ
(
Γερμανία, Ολλανδία, ΘΡΑ, Γαλία, Ιταλία)
20 εκατομμφρια δολάρια ετιςια κζρδθ
8 δις δολάρια προςτικζμενθ αξία ΑΕΡ
250.000 εργαηόμενοι
70 kg per capita κατανάλωςθ
85% εξωτερικι εξάρτθςθ ςε πρϊτεσ φλεσ
Συνολικζσ εξαγωγζσ 4,8 δισ δολάρια-ειςαγωγζσ 12,8 δις δολάρια το 2011, 9,8 δις δολάρια
2012
εξαρτάται από ειςαγωγζσ πετροχθμικϊν για τθν παραγωγι πλαςτικϊν προϊοντων για τθν
εγχϊρια αγορά και τισ αγορζσ του εξωτερικοφ
θ κατανάλωςθ κατευκφνεται κυρίωσ προσ: υλικά ςυςκευαςίασ, καταςκευαςτικό τομζα,
θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, γεωργία, ζνδυςθ υπόδθςθ, αυτοκινθτοβιομθχανία κ.ά.
Ρλαςτικζσ πρϊτεσ φλεσ
Θ εγχϊρια παραγωγι καλφπτει μόλισ το 15% τθσ ηιτθςθσ με μικρι προοπτικι αφξθςθσ ςτο
άμεςο μζλλον
Θ PETKIM (κρατικι ζωσ το2008, οπότε πωλικθκε το 51% - 2,04 δις.USD ςτθ SOCAR
Αηερμπαϊτηάν) καλφπτει 85% εγχϊριασ παραγωγισ

ΤΛΙΚΑ ΤΚΕΤΑΙΑ
•

αφξθςθ κατανάλωςθσ με τθν εξάπλωςθ οργανωμζνου λιανεμπορίου, αλλαγι καταναλωτικϊν
προτφπων
• 5.000 εταιρίεσ δραςτθριοποιοφνται ςτθν παραςκευι διαφόρων υλικϊν ςυςκευαςίασ
• 90.000 εργαηόμενοι
• θ μζςθ ετιςια κατανάλωςθ είναι περίπου 3,5 εκατ. τόνοι
• κατανάλωςθ: χαρτί – χαρτόνι - κυματοειδζσ χαρτόνι (40%), μεταλλικά υλικά (22%),
πλαςτικό:29%, γυαλί:13%, ξφλο:9%, μζταλλο: 9%
• Το 2000 το 20% των προϊόντων του οργανωμζνου λιανικοφ εμπορίου ιταν ςυςκευαςμζνα και
ςιμερα το 40%
• Νζεσ τάςεισ – πρωτότυπεσ ςυςκευαςίεσ
(Ρθγι:http://www.gpcaplastics.com)
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ΤΠΘΡΕΙΕ:
Εξετάηονται οι κυριότερεσ κατθγορίεσ υπθρεςιϊν, ςτισ οποίεσ ενδεχόμενεσ ςυνζργειεσ
μεταξφ ελλθνικϊν και τουρκικϊν εταιριϊν εμφανίηουν προοπτικζσ
ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ – REAL ESTATE- ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ
Ο τουρκικόσ καταςκευαςτικόσ τομζασ είναι από τουσ κορυφαίουσ και πλζον δυναμικοφσ
ςτθν τουρκικι οικονομία. Ενδεικτικό είναι ότι ςτον κατάλογο των 250 μεγαλφτερων
καταςκευαςτικϊν εταιρειϊν, με διεκνι δραςτθριότθτα, τον οποίο εκδίδει κάκε χρόνο το
περιοδικό Engineering News Record (ENR), οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ καταλαμβάνουν τθ 2θ
κζςθ παγκοςμίωσ. Συγκεκριμζνα, ςτον κατάλογο του 2014 περιλαμβάνονται 42 τουρκικζσ
καταςκευαςτικζσ (ςτουσ αντίςτοιχουσ καταλόγουσ του 2013 περιλαμβάνονταν 38 τ/
καταςκευαςτικζσ2, το 2012 περιλαμβάνονταν 33, ζναντι 31 και 23 το 2011 και 2010
αντίςτοιχα), κατατάςςοντασ τα τελευταία τζςςερα χρόνια τθν Τουρκία ωσ τθ δεφτερθ χϊρα με
τισ περιςςότερεσ εταιρείεσ ςτον κατάλογο μετά τθν Κίνα3.
Ο τομζασ των καταςκευϊν ςτθν Τουρκία γνϊριςε μία ταχεία ανάπτυξθ δεκαετία του ϋ80.
Ραρουςίαςε ςυρρίκωνςθ τθν περίδο 1993-2001, για να ακολουκιςει νζα περίοδοσ ανάκαμψθσ
μετά το 2002 με εξαίρεςθ περίοδο 2008-9. Αντιπροςωπεφει το 7,1% του ΑΕΠ τθσ Τουρκίασ4
(6,5% τo 2013, 4,4% το 2012, 6,1% 2012) και απαςχολεί 1,9 εκατομμφρια εργαηόμενουσ, που
αντιςτοιχοφν ςτο 7,3% του εργαςιακά ενεργοφ τουρκικοφ πλθκυςμοφ (M.O 2013-α’ εξάμθνο
2014) 5
Θ ςυνολικι αξία τθσ καταςκευαςτικισ βιομθχανίασ ανιλκε ςε 19 δις.τ.λ. κατά το πρϊτο
τρίμθνο του 2014, αυξθμζνθ κατά 18,4% ςε ςχζςθ με το ίδιο διάςτθμα τθσ προθγοφμενθσ
χρονιάσ. Κατά το ίδιο διάςτθμα, τα χριματα που ξοδεφτθκαν ςε καταςκευαςτικζσ εργαςίεσ
ιταν 38,7 δις.τ.λ.
Το 2013 πωλικθκαν περίπου 1.110.500 κατοικίεσ (690.880 το 2012, 708.275 το 2011 και
607.098 το 2010), ενϊ το 2014 οι πωλιςεισ κατοικιϊν ανιλκαν ςτισ 1.230.275.
Στισ αιτίεσ ραγδαίασ ανάπτυξθσ του καταςκευαςτικοφ τομζα ςτθν Τουρκία
ςυγκαταλζγονται θ οικονομικι ςτακερότθτα, τα χαμθλά επιτόκια δανειςμοφ και θ ςχετικι
ευκολία χοριγθςθσ δανείων, θ επικετικι πολιτικι ΤΟΚΙ (κρατικοφ καταςκευαςτικοφ
οργανιςμοφ), θ αφξθςθ πλθκυςμοφ και θ ςυνοδεφουςα αυτιν μεγάλθ τάςθ αςτικοποίθςθσ
(νζοσ πλθκυςμόσ που επικυμεί να αποκτιςει κατοικία, αφξθςθ ειςοδιματοσ, προτίμθςθ για
απόκτθςθ κατοικίασ αντί ενοικίαςθσ).
Ο μεγαλφτεροσ αρικμόσ πωλιςεων ςθμειϊνεται τα τελευταία δζκα χρόνια, όπωσ είναι
αναμενόμενο, ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα και κυρίωσ ςε Κων/πολθ, Άγκυρα και Σμφρνθ 6, με
εξαίρεςθ τθ διετία 2010-2012 όπου ςθμειϊκθκε μείωςθ κατά 10 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ (από
51% το 2010 ςε 41% το 2012) των ετθςίων εςόδων από πωλιςεισ ακινιτων ςτισ τρείσ
2

Βλ.ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι, όπος καηαγπάθονηαι και ηα εηήζια έζοδα ανά εηαιπία.
http://enr.construction.com/toplists/Top-International-Contractors/201-300.asp
4
Πηγή: ηοςπκικό Ινζηιηούηο ηαηιζηικήρ, www.turkstat.gov.tr
5
ΙΜSAD Report (Construction Materials Industrialists Association)
6
Βλ.Παπάπηημα ΙΙΙ, όπος ενδεικηικά παπαηίθεηαι πίνακαρ πωλήζεων καηοικιών έηοςρ 2012 ανά πεπιοσή.
3
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μεγαλφτερεσ αυτζσ πόλεισ τθσ Τουρκίασ. Μικρι πτϊςθ πωλιςεων κατοικιϊν παρατθρικθκε
ςτισ ωσ άνω πόλεισ το 11μθνο του 2014 ςε ςχζςθ με το 11μθνο 2013. Τθν τελευταία
πενταετία αυξθμζνα ζςοδα καταγράφονται ςτθν Ρεριφζρεια, γεγονόσ που αναδεικνφει τθ
μετατόπιςθ τθσ ηιτθςθσ ακινιτων από μεγάλεσ ςε αναπτυςςόμενεσ επαρχιακζσ και
ειδικότερα πόλεισ τθσ Ανατολίασ (πχ. Ρροφςα, Εςκίςεχιρ, Μερςίνθ, Καιςάρεια, Γκαηίαντεπ)
και τουριςτικά κζρετρα των νοτίων παραλίων (με χαραςτθριςτικότερο παράδειγμα τθν
Αττάλεια).
Θ ςτεγαςτικι πίςτθ αυξικθκε από περίπου 1 δισ δολ. το 2004 ςε 86 δισ δολ. το 2012,για να
ξεναπζςει ςτα 60περίπου δις.το 2013. Ραράλλθλα, μζςα ςτα πζντε τελευταία χρόνια αυξικθκε
ςθμαντικά το ποςοςτό των νόμιμων καταςκευϊν κατοικιϊν, από το 50% το 2004 ςε 80% το
2013.
Διαγραμματικά θ εξζλιξθ ζκδοςθσ αδειϊν ανοικοδόμθςθσ και καταςκευισ κτιρίων τθν
τελευταία δεκαετία κα μποροφςε να αποδοκεί με το ακόλουκο ςχιμα, όπου απεικονίηεται ανά
ζτοσ το ποςοςτό (%) μεταβολισ του αρικμοφ των αδειϊν ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ:

Στον πίνακα που ακολουκεί καταγράφονται οι πωλιςεισ με αναφορά ςτθν ζκταςθ και ςτισ
καταςκευαηόμενεσ μονάδεσ ανά τρίμθνο και ανά ζτοσ τθσ περιόδου 2005-2014:

Yıl

I.
τρίμθνο

II.
τρίμθνο

III.
τρίμθνο

IV.
τρίμθνο

Year

QI

Q II

Q III

Q IV

υνολο

Ετιςια
Μεταβολι

ΕΚΤΑΣΘ (m²)
2002
2003
2004
2005

5 145
301
6 374
283
14 122
375
15 738
607

10 272
866
10 860
068
14 627
540
26 597
892

8 964
265
12 494
448
16 626
938
27 634
296

11 804
589
15 787
231
24 342
758
36 453
792

36 187
021
45 516
030
69 719
611
106 424
587

25,8
53,2
52,6
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2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

22 159
303
24 150
913
23 659
893
29 059
771
24 555
850
20 986
665
32 671
004
33 251
745
66 410
608

35 321
389
37 047
733
31 197
787
22 495
376
36 229
182
30 886
171
44 519
027
48 918
955
57 102
500

31 497
279
30 942
615
25 482
421
20 279
046
31 300
551
30 441
707
36 532
596
42 171
380
49 612
992

33 931
915
32 925
762
23 506
132
28 892
351
84 343
783
41 307
321
44 909
402
50 454
831

122 909
886
125 067
023
103 846
233
100 726
544
176 429
366
123 621
864
158 632
029
174 796
911
173 126
100

15,5
1,8
-17,0
-3,0
75,2
-29,9
28,3
10,2
-1,0

Αρικμόσ καταςκευαςκειςϊν μονάδων
2002

20 891

46 398

41 654

52 977

161 920

25,3

2003

26 162

49 885

57 089

69 718

202 854

62,9

2004

58 981

71 307

84 145

116 013

330 446

65,4

2005

77 382

141 229

142 065

185 942

546 618

9,8

2006

115 627

174 468

147 959

162 333

600 387

-2,6

2007

112 394

170 511

150 219

151 831

584 955

-13,9

2008

121 403

148 346

119 822

113 994

503 565

3,0

2009

135 571

113 802

108 967

160 135

518 475

75,0

2010

129 674
109
618
149
681
163
074
294
304

181 883
164
358
222
738
245
514
282
208

167 128
157
477
174
916
198
689
233
085

428 766
218
674
223
746
228
332

907 451
650
127
771
081
835
609
809
597

-28,4

2011
2012
2013
2014

18,6
8,4
-3,1

Το 2013, θ Κυβζρνθςθ ειςιγαγε Σχζδιο Αςτικισ Ανάπλαςθσ, με κφριο ςτόχο τθν
αντικατάςταςθ επικίνδυνων κτιρίων με άλλα που πλθροφν αντιςειςμικζσ προδιαγραφζσ.
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Ρρακτικά αυτό ςυνεπάγεται τθν κατεδάφιςθ περίπου 6.5 εκατ.κτθρίων και τθν ανακαταςκευι
εντόσ των επομζνων 15-20 ετϊν με 400,000 κτθριακζσ μονάδεσ. Το εν λόγω Σχζδιο αναμζνεται
να δϊςει περαιτζρω ϊκθςθ ςτον τομζα των καταςκευϊν και ςε ςυναφείσ βιομθχανίεσ, όπωσ
θ τςιμεντοβιομθχανία.
ΔΡΑΣΘΡΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤΡΚΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΑΣΙΚΩΝ ΕΣΑΙΡΙΩΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ

Το άνοιγμα των τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν ςτισ ξζνεσ αγορζσ
ξεκίνθςε ςτισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1970 . Θ πρϊτθ χϊρα ςτθν οποία οι Τοφρκοι
εργολάβοι άρχιςαν να παρζχουν τισ υπθρεςίεσ τουσ ιταν θ Λιβφθ.
Αργότερα, οι τουρκικζσ καταςκευαςτικζσ επεκτάκθκαν και ςε άλλεσ αραβικζσ
χϊρεσ όπωσ το Ιράκ , τθν Ιορδανία , τθ Σαουδικι Αραβία , το Κουβζιτ, τα Θνωμζνα
Αραβικά Εμιράτα, τθν Υεμζνθ και το Ιράν . Ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια τθσ δεκαετίασ
του 1970 , το 90 % των εκτόσ Τουρκίασ ζργων που ανελιφκθςαν πραγματοποιικθκαν
ςτισ αραβικζσ χϊρεσ . Από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του ‘80 , οι τουρκικζσ εταιρίεσ
άρχιςαν να προςανατολίηονται προσ τισ χϊρεσ τθσ πρϊθν Σοβιετικισ Ζνωςθσ. Από τθ
δεκαετία του ‘90 και μετά επεκτάκθκαν και ςτισ χϊρεσ ΚΑΚ, ςτθν Ανατολικι Ευρϊπθ
και τθν Αςία, αλλά και ςε ευρωπαϊκζσ χϊρεσ7 και πλζον ςε χϊρεσ και τθσ υποςαχάριασ
Αφρικισ (πχ Αικιοπία, Ανγκόλα).
Στον πίνακα που ακολουκεί απεικονίηεται το φψοσ των κακαρϊν εςόδων από
διεκνείσ ςυμβάςεισ τουρκικϊν καταςκευαςτικϊν εταιριϊν για δραςτθριότθτά τουσ
ςτο εξωτερικό τθν τελευταία δεκαετία

ΣΟΤΡΙΜΟ
Ο τουριςμόσ ςυνιςτά ζναν από τουσ πιο ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ
ςτθν Τουρκία και μία βαςικότατθ πθγι εςόδων, αφοφ πάνω από το 1/10 των
χρθμάτων που ειςρζουν ςτα ταμεία τθσ πλζον ετθςίωσ προζρχονται από τον
τουριςμό. Θ Τουρκία αποτελεί ζναν προοριςμό, ο οποίοσ μπορεί να ςυνδυάςει πολλζσ
μορφζσ τουριςμοφ: κερινό-χειμερινό, πολιτιςτικό, κρθςκευτικό, γαςτρονομικό,
ιατρικό, εναλλακτικό. Οι φυςικζσ δυνατότθτζσ τθσ ςε ςυνδυαςμό με εκτεταμζνθ
διαφθμιςτικι καμπάνια τα τελευταία χρόνια και με τισ χαμθλζσ τιμζσ υπθρεςιϊν που
παρζχει, τθν ζχουν φζρει ςτισ πρϊτεσ κζςεισ παγκοςμίωσ τόςο ςε επίπεδο αφίξεων,
όςο και εςόδων.

7

Βλ.ΠΑΡΑΣΗΜΑ IV
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Θ Τουρκία κατατάςςεται ςτθν 6θ κζςθ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο αφίξεων
τουριςτϊν και ςτθ 10θ παγκοςμίωσ ςε επίπεδο εςόδων.
Οι διμεπείρ ηοςπιζηικέρ ποέρ αποηςπώνονηαι ωρ εξήρ:
Σαμηδηωηηθή θίλεζε κε ηελ Σνπξθία (Πεγή: Σράπεδα ηες Δλλάδος)
Αθίμεηο από Σνπξθία πξνο Ειιάδα
Αλαρωξήζεηο από Ειιάδα πξνο Σνπξθία

2011

2012

2013

2014

552.090
500.500

602.306
533.485

831.113
524.124

976.758
715.603

Μεηαβνιή
2013-2014
17,5%
36,5%

Με βάςθ τα ανωτζρω οι προτάςεισ μασ κα μποροφςαν να ςυνοψιςκοφν ςτισ
εξισ:
1. Διερεφνθςθ από μζρουσ των ελλθνικϊν τουριςτικϊν πρακτορείων
δυνατοτιτων
ςυνεργαςίασ με τουρκικά πρακτορεία ςε πόλεισ εκτόσ
Κων/πολθσ και Σμφρνθσ
2. Διοργάνωςθ είτε από μζρουσ τθσ Ελλάδασ είτε από κοινοφ εκδθλϊςεων
τουριςτικισ προβολισ ςε ςυνδυαςμό με γαςτρονομία ςε τουρκικζσ πόλεισ με
γνωςτά και χαρακτθριςτικά τοπικά προϊόντα, όπωσ πχ. Άδανα, Τραπεηοφντα,
Σαμψοφντα, Άγκυρα, Gaziantep κλπ
3. Συμφωνίεσ ελλθνικϊν και τουρκικϊν πρακτορείων για κοινά πακζτα ιαματικοφ,
εναλλακτικοφ (ακλθτικοφ, αγροτουριςμοφ) και κρθςκευτικοφ τουριςμοφ. Ππωσ
ςτθν Τουρκία, ομοίωσ και ςτθν Ελλάδα, το κόςτοσ ιατρικοοφ τουριςμοφ είναι
αρκετά χαμθλό, ςυγκρινόμενο με αυτό των χωρϊν τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ και
των ΘΡΑ (χαμθλό κόςτοσ επεμβάςεων, αιμοκακάρςεων κλπ), αλλά και ςτον
τουριςμό τρίτθσ θλικίασ, κακϊσ υπάρχουν κερμά και ιαματικά λουτρά ςε
προςβάςιμεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ και με ςφγχρονεσ και προςιτζσ
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ.
4. Επζκταςθ του προγράμματοσ διευκόλυνςθσ 15θμερθσ-ι και μεγαλφτερου
διαςτιματοσ- κεϊρθςθσ visa, δεδομζνου ότι θ Τουρκία τουριςτϊν, λόγω τθσ
ανόδου του βιοτικοφ επιπζδου, του χαμθλοφ μζςου όρου θλικίασ, τθσ
διάδοςθσ του διαδικτφου και τθσ δθμιουργίασ ωρίμου κεςμικοφ πλαιςίου
μεταξφ των δφο χωρϊν αποτελεί ςθμαντικότατθ αγορά άντλθςθσ τουριςτϊν.
5. Ρροσ αξιοποίθςθ είναι επίςθσ και το ςτοιχείο τθσ τάςθσ του ςυνεδριακοφ αλλά
και εταιρικοφ τουριςμοφ ςτθν Τουρκία, κακϊσ κα μποροφςαν να
προςφζρονται ελκυςτικά πακζτα ςε εργαηομζνουσ εταιριϊν και ςφνεδρουσ,
προκειμζνου να επιςκεφτοφν τθ χϊρα μασ και να διεξάγουν τισ εκδθλϊςεισ
τουσ ςε αυτιν.
6. Επιπλζον, ςτοχεφοντασ ςτο 10% των πιο εφπορων Τοφρκων, τα μεγάλα
ξενοδοχεία ςτθν Ελλάδα κα μποροφςαν να επιδιϊξουν μεγαλφτερθ προβολι
τουσ ςτθν Τουρκία και να προςφζρουν πακζτα γνωριμίασ, ϊςτε να
ςυμπεριλθφκοφν ςτουσ ςυνικεισ προοριςμοφσ των πιο εφπορων Τοφρκων.
7. Διοργάνωςθ πολυκεματικϊν εβδομάδων εκδθλϊςεων ελλθνικοφ πολιτιςμοφ
ςε πολυτελι ξενοδοχεία τθσ Τουρκίασ που κα περιλαμβάνουν εκκζςεισ
ηωγραφικισ, φωτογραφίασ και μουςικϊν εκδθλλϊςεων, ςε ςυνδυαςμό με
επίδειξθ ελλθνικισ κουηίνασ.
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8. Ρρόςκλθςθ προζδρων μεγάλων επιχειριςεων, δθοςιογράφων, τουριςτικϊν
φορζων και μεγάλων tour operators και ξενοδόχων ςε οργανωμζνεσ
κρουαηιζρεσ ςτο Αιγαίο, όπου κα δίνεται ευκαιρία γαςτρονομικισ και
πολιτιςτικισ προβολισ τθσ χϊρασ μασ.
9. Διευκόλυνςθ επαφϊν μεταξφ ελλθνικϊν και τουρκικϊν Ρεριφερειϊν,
αμοιβαία προβολι ςε τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ, δθμιουργία Workshops,
αδελφοποιιςεισ, ςφναψθ ςχετικϊν ςυμφωνιϊν.
10. Δθμιουργία περιςςότερων αεροπορικϊν slots μεταξφ Ελλάδασ και Τουρκίασ και
ςε προοριςμοφσ ιδιαίτερου τουριςτικοφ ενδιαφζροντοσ για Τουρκουσ
τουρίςτεσ (π.χ νθςιά ανατ.Αιγαίου, Χαλκιδικι, Κριτθ)
11. Δθμιουργία μζςω Γραφείων Τφπου, ΟΕΥ, ΕΟΤ επαφϊν με μζςα ενθμζρωςθσ
ςτθν Τουρκία με ςκοπό τθν αρκρογραφία, τθν προβολι, τα διαφθμιςτικά spots
και εκτεταμζνα αφιερϊματα ςε τουριςτικοφσ προοριςμοφσ ςτθ χϊρα μασ.
12. Ρρόςκλθςθ ςε αρκρογράφουσ τουριςτικϊν περιοδικϊν, τουριςτικοφσ
πράκτορεσ και ξενοδόχουσ για διαμονι και ξενάγθςθ ςε τουριςτικοφσ
προοριςμοφσ ςτθν Ελλάδα
13. Κοινζσ τθλεοπτικζσ παραγωγζσ με προβολι ιςτορικϊν προςϊπων και
διαδρομϊν τουσ και ςτισ δφο χϊρεσ (π.χ Απόςτολοσ Ραφλοσ, Μ.Αλζξανδροσ)
14. Χειμερινζσ προςφορζσ εκ μζρουσ ελλθνικϊν τουριςτικϊν πρακτορείων ειδικά
για Τοφρκουσ τουρίςτεσ
15. Οργάνωςθ κοινϊν πολιτιςτικϊν/ακλθτικϊν εκδθλϊςεων (π.χ Ροςειδόνια,
Aegean Festival κλπ)
16. Ρροςζγγιςθ μεγάλων τουρκικϊν επιχειριςεων-προςφορά τουριςτικϊν
πακζτων για εργαηομζνουσ –διευκόλυνςθ ςτθ χοριγθςθ visa (Ολλανδικό
μοντζλο)
17. Σφναψθ ςυμφωνιϊν μεταξφ ιδιωτικϊν φορζων για κοινά πακζτα ςε τουρίςτεσ
μακρινϊν προοριςμϊν (πχ. από Αμερικι και από αναδυόμενεσ χϊρεσ τθσ
Αςίασ), τα οποία κα μποροφςαν να ςυνδυάςουν δφο μεςογειακζσ χϊρεσ ςε
ενιαίο πακζτο διακοπϊν, με αλλθλοςυμπλθροφμενα χαρακτθριςτικά.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΠΕ
Θ ηιτθςθ ενζργειασ τθσ Τουρκίασ διπλαςιάςτθκε μεταξφ 2000-2010 και αναμζνεται να
τετραπλαςιαςτεί μεταξφ 2000-2025 . Αυτι θ ταχεία αφξθςθ τθσ ηιτθςθσ οφείλεται ςτο
υψθλό ποςοςτό οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Τουρκίασ. Το 1995 μόλισ το 20% των
αναγκϊν ενζργειασ τθσ Τουρκίασ καλυπτόταν από φυςικό αζριο, ποςτοςτό που ζχει
φτάςει ςιμερα ςτο 44 %. Βαςικόσ καταναλωτισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Τουρκία
είναι θ βιομθχανία (μεταλλουργία , χθμικι βιομθχανία. Μθχανουργία).
Θ εγχϊρια πρωτογενισ παραγωγι ενζργειασ ςτθν Τουρκία αντιςτοιχεί ςε λιγότερο
από το 1/3 τθσ κατανάλωςθσ. Θ μειωμζνθ αυτι αναλογία ςυνάδει με τουσ υψθλοφσ
ρυκμοφσ ανάπτυξθσ που ζχει επιτφχει θ τ/οικονομία, οι οποίοι αναμζνεται να
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διατθρθκοφν, γεγονόσ που ςυνεπάγεται και αφξθςθ των ενεργειακϊν αναγκϊν τθσ
χϊρασ.
Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ άγγιηε τα 53 GW ςτισ αρχζσ του 2012 ετθςίωσ ( 35 %
υδροθλεκτρικι ενζργεια , 23 % άνκρακα, 3 % αιολικι ενζργεια, 0,1 % φωτοβολταϊκά)
και παρουςιάηει ρυκμό αφξθςθσ 5% ετθςίωσ.
Τθν προθγοφμενθ δεκαετία παρατθρικθκε αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ άνκρακα,
φυςικοφ αερίου και ςθμαντικι μείωςθ τθσ κατανάλωςθ πετρελαίου. Επίςθσ,
διευρφνεται ςυνεχϊσ θ χριςθ υδροθλεκτρικισ ενζργειασ, με νζεσ μονάδεσ παραγωγισ
υδροθλεκτρικισ ενζργειασ να προςτίκενται ςυνεχϊσ ςτισ ιδθ υπάρχουςεσ. H Τουρκία
κατζχει μεγάλα λιγνιτικά αποκζματα τθσ χϊρασ τα οποία παραμζνουν ςε μεγάλο
βακμό αναξιοποίθτα. (Δυναμικότθτα μονάδων παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ από
λιγνίτθ 10.000MW, δυναμικότθτα υδροθλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 16.000 ΜW,
δυναμικότθτα αιολικϊν πάρκων 1.200 ΜW)
Με τθν ιδιωτικοποίθςθ τθσ Τoroslar Elektrik, ολοκλθρϊκθκε ςτα τζλθ Σεπτεμβρίου
2013 το πρόγραμμα ιδιωτικοποιιςεων 18 δθμόςιων επιχειριςεων ςτον τομζα τθσ
διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, αποφζροντασ ςυνολικά ζςοδα 12,7 δις. δολάρια.
Οι ςθμαντικότερεσ ιδιωτικοποίθςεισ από τισ 18 ςυνολικά που πραγματοποιικθκαν,
αφοροφςαν τισ δφο μεγαλφτερεσ εταιρείεσ διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν
Τουρκία, τθν Τoroslar Elektrik και τθν AYEDAŞ, οι οποίεσ αποκτικθκαν ζναντι 3 δισ
δολ. από τθν εταιρεία Enerjisa. Ζτςι, θ εταιρεία Enerjisa, θ οποία ανικει ςτον τ/όμιλο
Sabancı και τον γερμανικό κολοςςό ενζργειασ E.ON. γίνεται πλζον μία απο τισ
ςθμαντικότερεσ εταιρείεσ τθσ χϊρασ ςτον τομζα αυτό.
Από τισ ΑΡΕ (πλθν υδροθλεκτρικϊν) κυρίωσ ενιςχφκθκε θ παραγωγι αιολικισ
ενζργειασ. Θ εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ από φωτοβολταϊκά ςυςτιματα είναι εξαιρετικά
περιοριςμζνθ.
Νομοκεςία περί ΑΡΕ ςτθν Τουρκία
Οι ςυμβαςιοποιθμζνεσ τιμζσ αγοράσ (feed-in tariff) για φωτοβολταϊκά ςτθν Τουρκία,
ςφμφωνα με τα τελευταία δεδομζνα, είναι 13,3 δολ.ανά kWh. Θ τουρκικι κυβζρνθςθ
προςφζρει και πρόςκετα κίνθτα αν ςτθν καταςκευι των φωτοβολταϊκϊν κινθτιρων
περιλαμβάνεται και εγχϊριο εξάρτθμα (domestic component), ςτοιχείο που μπορεί να
ανεβάςει τθν FID ωσ και 6,7 δολάρια επιπλζον ανα kWh (πενταετισ διάρκεια ευνοϊκισ
ρφκμιςθσ).
Θ εγγφθςθ τιμισ προβλζπεται για 10 χρόνια και μποροφν να επωφελθκοφν εταιρείεσ
με ζναρξθ λειτουργίασ από 18/5/2005 (κζςθ ςε ιςχφ προθγοφμενου Νόμου) ζωσ
31/12/2015 εφόςον είναι κάτοχοι πιςτοποιθτικϊν ΑΡΕ (Renewable Energy Resources
Certificate). Μετά το 2015 οι εν λόγω τιμζσ κα αναπροςαρμοςτοφν από το Συμβοφλιο
Υπουργϊν.
Οι επενδυτζσ που χρθςιμοποιοφν μθχανολογικό και θλεκτρομθχανολογικό εξοπλιςμό
που ζχει καταςκευαςτεί ςτθν Τουρκία κα επωφελοφνται επιπλζον ενιςχφςεων
Θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από θλιακι
που ςυνδζεται με το δίκτυο μεταφοράσ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 600 ΜW ζωσ τισ
31.12.2013.
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O ιςτότοποσ τθσ υκμιςτικισ Αρχισ Ενζργειασ τθσ Τουρκίασ είναι:
http://www.emra.org.tr/και υπάρχει και ςτθν αγγλικι. (τθλ. 0090 312 2014001, φαξ.
0090 312 2014050)
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν αγορά ενζργειασ ςτθν Τουρκία, μπορεί να βρει κανείσ
ςτον ιςτότοπο http://turkey-electricity.com/page3.html.

ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ
Οι κυριότερεσ πόλεισ τθσ Σουρκίασ (πλθν Άγκυρασ και Κων/πολθσ) και το αντίςτοιχο
επιχειρθματικό ενδιαφζρον που παρουςιάηουν για δυνθτικοφσ εξαγωγείσ και επενδυτζσ
ΠΟΛΕΙ
μφρνθ

ΚΤΡΙΟΣΕΡΟΙ ΣΟΜΕΙ
ΔΡΑΣΘΡΙΟΠΟΙΘΘ
Τουριςμόσ, αυτοκινθτοβιομθχανία,
βιομθχανία χθμικϊν, ΑΡΕ, ΙCT, Αγροτικι
παραγωγι (βαμβάκι, φροφτα, ελιζσ,
ελαιόλαδο), Καπνά, Τρόφιμα-Ροτά,
Σιδθρομεταλλεφματα,
Υφαςματοβιομθχανίεσ

Προφςα

Αυτοκινθτοβιομθχανία, υφάςματα,
τρόφιμα (γάλα, αναψυκτικά),
ςυςκευαςίεσ, χειμερινόσ τουριςμόσ,
κερμά λουτρά

Άδανα

Αγροτικά προϊόντα (βαμβάκι, ςταφφλι,
καλαμπόκι, αλεφρι, ςόγια), επεξεργαςία
δερμάτων και υφαςμάτων, βιομθχανίεσ
παραγωγισ φυτικϊν ελαίων και

ΠΑΡΑΣΘΡΘΕΙ
Θ Σμφρνθ ςυνιςτά:
1.Το δεφτερο μεγαλφτερο εμπορικό
κζντρο τθσ χϊρασ
2.Κζντρο παραγωγισ του 9,3% τθσ
ςυνολικισ τουρκικισ βιομθχανικισ
παραγωγισ
3.Κζντρο δραςτθριοποίθςθσ 1600
περίπου διεκνϊν βιομθχανιϊν και
επιχειριςεων
4. Ζδρα 4000 εξαγωγικϊν εταιριϊν
5. χϊρο δφο Ελεφκερων Ηωνϊν και 7
ενεργϊν Βιομθχανικϊν Ηωνϊν, 4
εμπορικϊν λιμζνων και μιασ
Βιομθχανικισ Τεχνολογικισ Ηϊνθσ
1.Μεγάλεσ βιομθχανίεσ όπωσ FIAT,
Renault Cocacola, Βosch, Pepsi, Sütaş
κλπ είναι χρόνια εγκατεςτθμζνεσ ςτθν
Ρροφςα
2. Ζδρα του Bursa International
Textiles&Trade Center
1.Μεγάλα Συνεδριακά Κζντρα (TÜYAP
Exhibition and Congress Centre, Alper
Akınoğlu Congress Center)
2. Στα Αδανα είναι εγκατεςτθμζνθ θ
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μαργαρίνθσ, ςυνεδριακόσ τουριςμόσ,

Γκαηίαντεπ

Ικόνιο

Αττάλεια

Μερςίνα

Ελαιόλαδο, Αγροτικά προϊόντα
(φυςτίκια), Επεξεργαςμζνα χαλιά,
Τουριςμόσ, τοπικά παραδοςιακά
προϊόντα (χάλκινα διακοςμθτικά και
ςανδάλια)
Εξαρτιματα αυτοκινιτων, αγροτικά
μθχανιματα, πλαςτικά, αγροτικά
προϊόντα, ζπιπλα, αλευρόμυλοι
Τουριςμόσ (κερινόσ, χειμερινόσ,
μουςειακόσ, ακλθτικόσ κλπ) Αγροτικά
προϊόντα (βαμβάκι, ελιζσ, ελαιόλαδο,
μπανάνεσ,φρζςκα λαχανικά) καταςκευι
πολυτελϊν yacht, ναυπιγθςθ,
καταςκευι φωτιςτικϊν

μεγαλφτερθ ευρωπαϊκι εταιρία
επεξεργαςίασ πολυεςτζρα Advansa Sasa
S.A
Στο Γκαηίαντεπ βρίςκεται θ μεγαλφτερθ
οργανωμζνθ βιομθχανικι περιοχι ςτθν
Τουρκία

1.Το 2012 θ Αττάλεια ςυγκαταλζχκθκε
ςτουσ 5 ςθμαντικότερουσ προοριςμοφσ
παγκοςμίωσ (βάςει επιςκεψιμότθτασ)
από τθν UNWTO (United Nations World
Tourism Organization)
2. Από το 2000 υπάρχει ςτθν Αττάλεια
ελεφκερθ ηϊνθ καταςκευισ yachts
Το 1986 δθμιουργικθκε ςτθ Μερςίνα θ
πρϊτθ Ελζκυερθ Οικονομικι Ηϊνθ ςτθν
Τουρκία

Ναυτιλία, μθχανιματα (αποκικευςθ,
παραγωγι, ςυναρμολόγθςθαποςυναρμολόγθςθ), εκκεςιακόσ
τουριςμόσ
Εςκίςεχίρ
Βιομθχανία φορτθγϊν, μθχανιματα,
καταςκευι ςιδθροδρόμων, θλεκτρονικά,
μθχανζσ αεροςκαφϊν, αγροτικά
μθχανιματα, βιομθχανίεσ επεξεργαςίασ
ηάχαρθσ, τςιμζντο, χθμικά προϊοντα,
τρόφιμα (μπιςκότα, ςοκολάτεσ, γλυκά),
κεραμοβιομθχανία, επεξεργαςία
ορυκτϊν πρϊτων υλϊν για τθν
καταςκευι
διακοςμθτικϊν(Meerschaum)
αμψοφντα
Ιατρικά προϊόντα, ζπιπλα, καπνά, χθμικι
βιομθχανία, ναυτιλία (ςφνδεςθ με
Νοβοροςιςκ), αγροτικά προϊόντα,
εξαρτιματα αυτοκινιτων
Ερηεροφμ
Χειμερινόσ τουριςμόσ (ςκι ςτο όροσ
Τελικό ςθμείο του αγωγοφ ΒΤΕ (BakuPalandöken), λικοκαταςκευζσ
Tbilisi-Erzerum)
(κοςμιματα και διακοςμθτικά από
πζτρα Oltu)
Καραμάνμαράσ Βιομθχανία υφαςμάτων, παγωτό
Τζςςερισ από τισ μεγαλφτερεσ
υφαςματοβιομθχανίεσ τθσ Τουρκίασ
(Kipaş, İskur, Arsan Bozkurt) είναι
εγκατεςτθμζνεσ ςτθν πόλθ. Εκεί
δραςτθριοποιοφνται επίςθσ οι American
Eagle και Aeropostale
Κιουτάχεια
Ορυχεία λιγνίτθ, βιομθχανία
καταςκευισ τοφβλων, επεξεργαςίασ
ηάχαρθσ, νιτρικοφ οξζωσ, επεξεργαςία
ορυκτϊν πρϊτων υλϊν για τθν
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Σραπεηοφντα

Αδριανοφπολθ

καταςκευι
διακοςμθτικϊν(Meerschaum), αγροτικά
προϊόντα (φροφτα, δθμθτριακά)
Αγροτικά προϊόντα (τςάι, φουντοφκια,
φροφτα), ξυλεία, κτθνοτροφία, αλιεία,
παραγωγι γάλακτοσ, μζλι, αυγά,
παραςκευι τςιμζντου, δομικά υλικά,
προϊόντα από μζταλλο, αςιμι, χρυςό,
χαλκό και γυαλί, παραςκευι ιατρικϊν
προϊόντων
Αγροτικά προϊόντα (πεπόνια, καρποφηια,
καλαμπόκι, ηάχαρθ, τομάτεσ, μελιτηάνεσ,
ςταφφλια), αλιεία, κτθνοτροφία, κυνιγι
τουριςμόσ

Θ Τραπεηοφντα καλφπτει το 20% των
ςυνολικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ ςε αλιεία
(Στον δε Ευξεινο αλιεφεται το 75% των
ψαριϊν τθσ αλιευτικισ παραγωγισ τθσ
Τουρκίασ)

ΠΘΓΕ:

www.turkstat.org.tr
www.invest.gov.tr
http://www.tobb.org.tr
http://www.deik.org.tr/
http://www.inflation.eu/inflation-rates/turkey/historic-inflation/cpi-inflation-turkey2012.aspx
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/turkey/
http://www.centralbanknews.info
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/september/tradoc_113456.pdf
http://www.tradingeconomics.com/turkey/balance-of-trade
http://www.ebrd.com/pages/country/turkey.shtml

www.epdk.gov.tr (Energy Market Regulatory Authority)
www.rekabet.gov.tr (Competition Authority)
www.bddk.org.tr (Banking Regulation &Supervision Agency)
www.cmb.gov.tr (Board Authority)
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www.oib.gov.tr (Privatization Administration)
www.btk.gov.tr (Information &Communication Technologies Authority)

ΧΘΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. Σοςπκικέρ Απσέρ
Undersecretariat of Treasury

T:+90 312 204 60 00

Inonu Bulvari No:36 06510 Emek/

www.treasury.gov.tr
bilgiedinme@hazine.gov.tr

ANKARA
Undersecretariat for Foreign

T: +90 312 204 75 00

Trade

www.dtm.gov.tr
ead@dtm.gov.tr

İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek /
ANKARA
Undersecretariat for Customs

T: +90 312 306 80 00 (pbx)

Hükümet Meydanı 06100 Ulus /

http://www.gumruk.gov.tr
bilgiedinme@gumruk.gov.tr

ANKARA
Privatisation Administration

T: +90 0312 4304560

Ziya Gökalp Cad. No:80

www.oib.gov.tr
info@oib.gov.tr

06600 Kurtuluş /Ankara

Turkish Statistical Institute

T:+90 312 410 0 410

www.turkstat.gov.tr

National Lottery

T: +090 312 286 93 06 (PBX)

www.millipiyango.gov.tr

Ziyabey Caddesi 22. Sokak No : 1

F: +090 312 286 97 88

Yücetepe Mah.Necatibey Cad.
No:114 06100 Çankaya/ANKAR

06520 Balgat / ANKARA
General Directorate of Press and
Information

T: +90 312 583 60 00

www.byegm.gov.tr
webinfo@byegm.gov.tr

Ceyhun Atıf Kansu Caddesi
No:122 Balgat / ANKARA
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Investment Support and Promotion

T: +90 312 4138900

www.invest.gov.tr

Agency

F: +90 312 413 89 01

info@invest.gov.tr

T: +90 312 310 36 46

www.tcmb.gov.tr

Turkish Competition Authority

T: +90 312 291 44 44

www.rekabet.gov.tr

Bilkent Plaza B-3 Blok

F: +90 (312) 266 79 20

rek@rekabet.gov.tr

Energy Market Regulatory

T: +90 312 287 25 60 (Pbx)

www.epdk.org.tr

Authority

F: +90 312 287 78 00

Kavaklidere Mahallesi Akay
Caddesi No: 5 Cankaya 06640

Central Bank of the Republic of
Turkey
İstiklal Cad. 10 Ulus, 06100
Ankara, Türkiye

Ρςθμιζηικέρ Απσέρ

06800 Bilkent/Ankara/TURKEY

Ziyabey Caddesi No:19 P.K:
06520 Balgat-ANKARA
Telecommunications Authority

T : +90 312 294 72 00

Yeşilırmak Sokak No:16

F: +90 312 294 71 45

www.tk.gov.tr

Demirtepe 06430 ANKARA
Radio & Television Authority

T: + 90 312 297 50 00

Bilkent Plaza B2 Blok Bilkent-

F: + 90 312 266 19 85

www.rtuk.org.tr

ANKARA
Authority for Tobacco, Tobacco

T: +90 312 218 03 00

Products and Alcoholic Drinks

F: +90 312 284 23 13

www.tapdk.gov.tr

Sögütözü Mahallesi Sögütözü Cad.
No:31 06520
SÖĞÜTÖZÜ/ANKARA
University Education Authority

T: +90 312 298 70 00

06539 Bilkent/ Ankara

F: +90 312 266 47 59

www.yok.gov.tr

ύνδεζμοι, Ενώζειρ, Κένηπα κ.η.λ.
TOBB - Union of Chambers of

T: +90 312 218 20 00 (PBX)

www.tobb.org.tr

Commerce, Industry, Maritime

F: +90 312 219 40 90 - 91 - 92 - 93

info@tobb.org.tr

Trade & Commodity Exchanges of
Turkey
Dumlupınar Bulvarı No:252
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(Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530
/ANKARA

IGEME - Export Promotion Center

T: +90 312 4172223

Mithatpaşa Cad. No:60 06420

F: +90 312 4172233

Ankara

www.igeme.org.tr
igeme@igeme.gov.tr

YASED - International Investors

T: +90 212 272 5094

Association of Turkey

F: +90 212 274 6664

www.yased.org.tr

Barbaros Bulvari Morbasan sok.
Koza Is Merkezi B Blok Kat 3
34349 Balmumcu Besiktas /
Istanbul / Turkey
TÜSİAD-Turkish Industrialists’

T: +90 212 2491929

www.tusiad.org

and Businessmen’s Association

F: +90 212 2491350

tusiad@tusiad.org

MUSIAD-Independent

T: +90 212 222 04 06 (PBX)

musiad@musiad.org.tr

Industrialists and Businessmen's

F: +90 212 210 50 82

Association
Imrahor Cad. No.28, Sutluce,
34445 Beyoglu,
Istanbul / TURKEY
TÜGIAD - Young Businessmen

T: +90 212 251 97 62-63

www.tugiad.org.tr

Association of Turkey

F: +90 212 245 59 06

tugiad@tugiad.org.tr

DEIK-Foreign Economic Relations

T: +90 212 339 50 00 (pbx)/ 270

www.deik.org.tr

Board

41 90 (pbx)

info@deik.org.tr

İstiklal Cad. Kat:14 No:142 34430
Odakule Tepebaşı-İstanbul /
TURKEY

TOBB Plaza Talatpaşa Cad. No:3
Kat:5

F: +90 212 270 30 92

34394 Gültepe Levent İstanbul
Türkiye
KOSGEB – Small & Medium

T: +90 312 595 28 00 (pbx)

www.kosgeb.gov.tr

Enterprises Development

F: +90 312 368 07 15

bilgi@kosgeb.gov.tr

T: +90 312 413 70 00

www.basbakanlik.gov.tr

Organisation
Abdülhak Hamit Cad. No:866
Altmışevler / MAMAK

Τποςπγεία
Prime Ministry
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Vekaletler Caddesi Başbakanlık

bimer@basbakanlik.gov.tr

Merkez Bina
P.K. 06573
Bakanlıklar / Ankara
Ministry of Foreign Affairs

T: +90 312 292 10 00

www.mfa.gov.tr

Ministry of Industry and

T: +90 312 219 65 00

www.sanayi.gov.tr

Commerce

F: +90 312 219 67 38

webmaster@sanayi.gov.t

Ministry of Energy and Natural

T: +90 312 212 64 20

www.enerji.gov.tr

Resources

F: +90 312 223 40 84

Balgat / ANKARA / TURKEY
06100

Eskişehir Yolu 7. Km
ODTÜ Karşısı No:154

İnönü Bulvarı No:27
06100 BAHÇELİEVLER /
ANKARA / TÜRKİYE
Ministry of Transport

T: +90 312 203 10 00

www.ubak.gov.tr

Ministry of Culture and Tourism

T: +90 312 3090850

www.kultur.gov.tr

Ministry of Public Works and

T: +90 312 410 10 00 / 312 418 64

www.bayindirlik.gov.tr

Settlement
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Vekaletler Cd. No : 1

F: 312 425 12 88

Hakkı Turayliç Caddesi No:5
Emek/Ankara

Εμποπικά & Βιομησανικά Επιμεληηήπια
EBSO - Aegean Region Chamber

T: +90 232 455 29 00

www.ebso.org.tr

of Industry

F: +90 232 483 99 37 - 489 07 90

info@ebso.org.tr

T: 0312 285 79 51-52

www.atonet.org.tr/yeni

T: +90 312 417 1200

www.aso.org.tr

Cumhuriyet Bulvari No:63 IZMIR
ATO – Ankara Chamber of
Commerce
SÖĞÜTÖZÜ MAHALLESİ
2.CADDE NO.5 SÖĞÜTÖZÜ /
ANKARA
ASO – Ankara Chamber of
Industry

aso@aso.org.tr

Atatürk Bulvarı No: 193
Kavaklıdere
İZTO – İzmir Chamber of

T: +90 232 4417777 / 444 92 92

www.izto.org.tr

Commerce

F: +90 0232 498 46 98

info@izto.org.tr
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Atatürk Caddesi No:126 35210
Pasaport / İzmir - Türkiye

ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΤ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ
ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΑΓΚΤΡΑ:
Turan Emeksiz sokak 3/10 - 06700 G.O.P. Ankara
Tηλ. ++90/312/4278307-8 Fax ++90/312/4278374
ecocom-ankara@mfa.gr

46

