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ΣΥΝΟΨΗ 

Η  διατριβή αυτή φιλοδοξεί να καλύψει τις πιο πρόσφατες εξελίξεις τόσο του 

οικονοµικού κλίµατος, όσο και των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Τουρκία. Το 

έργο αυτό εστιάζει στην µετουσίωση της θεωρίας, µέσω της ανάλυσης εις βάθος µιας 

µελέτης περίπτωσης. 

Ειδικότερα, το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί µια ανασκόπηση όλων των τοµέων 

δράσης της τουρκικής οικονοµίας µε σαφή αναφορά στο ζήτηµα ένταξης της Τουρκίας 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνονται οι διµερείς εµπορικές 

σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Το τρίτο κεφάλαιο διεξάγει µια διεθνή ανασκόπηση των 

επενδυτικών τάσεων στην Τουρκία - µαζί µε το νοµικό πλαίσιο αυτών καθώς και τις 

επιδράσεις της πολιτικής αστάθειας στις ΑΞΕ -, ενώ το επόµενο κεφάλαιο επικεντρώνεται 

στις ελληνικές επενδυτικές κινήσεις στην γειτονική χώρα. Εν συνεχεία, το πέµπτο 

κεφάλαιο παρουσιάζει τα ενδεχόµενα κίνητρα των ξένων επενδυτών για την επενδυτική 

τους επέκταση στην Τουρκία, ενώ συγχρόνως αναφέρονται και οι προοπτικές της εν λόγω 

οικονοµίας. Μια µελέτη περίπτωσης και συγκεκριµένα η πρόσφατη επενδυτική κίνηση της 

Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας µε την εξαγορά της Finansbank ολοκληρώνει την έρευνα 

προσπαθώντας να προβάλει ένα αντιπροσωπευτικό και ίσως το πιο ουσιαστικό παράδειγµα 

ελληνικής επένδυσης στα τουρκικά χωρικά ύδατα. 

Τέλος, τα αποτελέσµατα της συγκεκριµένης έρευνας παρουσιάζονται στη τελευταία 

ενότητα, οπού προκύπτουν µια σειρά από εύλογα συµπεράσµατα αναφορικά µε την 

τουρκική οικονοµία ως ολότητα, αλλά και µε τα ελληνικά επενδυτικά εγχειρήµατα και τα 

αποτελέσµατα αυτών.   
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Αισθάνοµαι την ειλικρινή ανάγκη να ευχαριστήσω τον κύριο Παντελή Παντελίδη, 

επιβλέποντα καθηγητή της συγκεκριµένης διατριβής, για την ουσιαστική αρωγή και 

καθοδήγηση του µέχρι τη πλήρη ολοκλήρωση της διπλωµατικής µου εργασίας. Επιπλέον, 

θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του συγκεκριµένου µεταπτυχιακού προγράµµατος, 

κύριο Ιωάννη Πολλάλη, για όλα εκείνα τα εφόδια και τα κίνητρα σκέψης που µου 

προσέφερε έτσι ώστε να είµαι σήµερα σε θέση να παρουσιάζω την ακόλουθη µελέτη. 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθώ στην πολύτιµη υποστήριξη της 

οικογένειάς µου και των φίλων µου, οι οποίοι µε στήριξαν καθόλη τη διάρκεια της έρευνάς 

µου. 

 

 

 

Ευχαριστώ πολύ, 

 

Κατσαραγάκη Φωτεινή 

Ιούλιος 2007 
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ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ 

 

ΑΕΠ: Σύντµηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος. Αφορά την αξία σε τιµές αγοράς, 

όλων των αγαθών και υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία σε ένα χρονικό διάστηµα, που 

συνήθως είναι το ηµερολογιακό έτος 

Αντιστάθµιση: ∆ηµιουργία µιας αντίθετης θέσης σε σχέση µε µια ήδη υπάρχουσα µε 

σκοπό την εξάλειψη (ή τον περιορισµό σε επιθυµητό επίπεδο) του κινδύνου της πρώτης. 

ΑΞΕ: Σύντµηση των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων 

Αποτελέσµατα συσσώρευσης (agglomeration effects): Η µαζική συνάθροιση 

επιχειρήσεων σε µια συγκεκριµένη γεωγραφική περιοχή 

Βασιλεία II: De facto οργάνωση που λειτουργεί για τη διασφάλιση της σταθερότητας του 

διεθνούς χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και τη διαµόρφωση ισοδύναµων όρων 

ανταγωνισµού 

∆είκτης αποδοτικότητας: Σχετίζεται µε την ικανότητα της επιχείρησης να επιτυγχάνει 

ικανοποιητικά κέρδη, ώστε οι επενδυτές και οι µέτοχοι να τοποθετούν τα κεφάλαιά τους σε 

αυτή 

∆είκτης κάλυψης: Μετρά το βαθµό προστασίας που απολαµβάνουν οι πιστωτές της 

επιχείρησης από τον κίνδυνο ενδεχόµενης µη καταβολής των τόκων των ξένων κεφαλαίων 

∆είκτη κεφαλαιακής επάρκειας: Απεικονίζει την κερδοφόρα δυναµικότητα µιας 

επιχείρησης και παρέχει ένδειξη του βαθµού επίτευξης του στόχου πραγµατοποίησης ενός 

ικανοποιητικού αποτελέσµατος 
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∆είκτης τιµών καταναλωτή (∆ΤΚ): Απόλυτα αναγκαίος δείκτης για την οικονοµία, αφού 

µέσω αυτού υπολογίζεται ο ρυθµός του Πληθωρισµού, το Τιµαριθµικό Επίδοµα των 

εργαζοµένων και η εξέλιξη στις τιµές των βασικών κατηγοριών των αγαθών και υπηρεσιών 

∆είκτης τιµών παραγωγού (∆ΤΠ): Σύνολο Εγχώριας και Εξωτερικής Αγοράς 

∆ιαχείριση επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring): Χρηµατοοικονοµική σχέση 

µεταξύ ενός Προµηθευτή που πουλάει µε πίστωση προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες προς το 

επιχειρηµατικό του Πελατολόγιο και ενός Factor που αγοράζει τις πωλήσεις αυτές µέσω 

των εκδιδοµένων Τιµολογίων – εν συντοµία διαχείρισης επιχειρηµατικών απαιτήσεων 

∆ικαιώµα µειοψηφίας: Η δυνατότητα αίτησης για αναβολή (Τακτικής ή Έκτακτης) 

Γενικής Συνέλευσης και προσδιορισµού νέας, καθώς και του σχετικού µε την άσκηση του 

εν λόγω δικαιώµατος νοµικού και θεωρητικού πλαισίου 

∆ΝΤ: Σύντµηση ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου 

Εµπορικό Έλλειµµα: ∆ιαφορά Εξαγωγών – Εισαγωγών, όταν οι εξαγωγές είναι λιγότερες 

από τις εισαγωγές 

Ενεργητικό: Οι οικονοµικοί πόροι που ελέγχονται από την επιχείρηση ως αποτέλεσµα 

συναλλαγών του παρελθόντος και από τους οποίους αναµένεται να προκύψουν οικονοµικά 

οφέλη στο µέλλον 

Ε.Ε. : Σύντµηση Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΕΤΕ: Σύντµηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος 

ΗΠΑ: Σύντµηση των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής 

Ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: Το άθροισµα του Εµπορικού Ισοζυγίου, του 

Ισοζυγίου Υπηρεσιών, του Ισοζυγίου Εισοδηµάτων και του Ισοζυγίου Μεταβιβάσεων 
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Ισοζυγίου υπηρεσιών: Η διαφορά των Εισπράξεων και Πληρωµών από και προς 

υπηρεσίες 

Κίνδυνος επιτοκιακός: Προκύπτει, κυρίως, από τις επιπτώσεις που ενδέχεται να έχουν οι 

µεταβολές των επιτοκίων στην κερδοφορία και την κεφαλαιακή επάρκεια 

Κίνδυνος πιστωτικός: Ο κίνδυνος µη εξόφλησης ή µη εξόφλησης σύµφωνα µε τους όρους 

του δανείου 

Κίνδυνος ρευστότητας: Προκύπτει, κυρίως, από την ασυµµετρία της διάρκειας ως τη 

λήξη των στοιχείων των τραπεζικών ισολογισµών 

Κοινή µετοχή: Ο πιο συνηθισµένος τύπος µετοχής και περιλαµβάνει όλα τα βασικά 

δικαιώµατα ενός µετόχου, όπως δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, στην έκδοση νέων 

µετοχών, στο προϊόν της εκκαθάρισης, καθώς και δικαίωµα ψήφου στη Γενική Συνέλευση 

της εταιρείας και συµµετοχής στη διαχείρισή της 

Κριτήρια της Κοπεγχάγης: Κριτήρια για την ένταξη στην Ε.Ε. που περιλαµβάνουν 

καθολική δηµοκρατία, ελεύθερη αγορά, τήρηση των ανθρώπινων δικαιωµάτων και των 

δικαιωµάτων των µειονοτήτων και πολιτική σταθερότητα 

Κ.Τ.: Σύντµηση της Κεντρικής Τράπεζας 

Λειτουργικά έξοδα: Τα έξοδα που απορρέουν από τη συνολική δραστηριότητα της  

επιχείρησης 

ΜΜΕ: Σύντµηση των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 

ΝΑΕ 5: Σύντµηση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης των 5 που περιλαµβάνει τις Αλβανία, 

Βουλγαρία, Π.Γ.∆.Μ., Ρουµανία και Σερβία 

Ξ.ν.: Σύντµηση του Ξένου νοµίσµατος 
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ΟΕΥ: Σύντµηση Ένωσης ∆ιπλωµατικών Υπαλλήλων Οικονοµικών και Εµπορικών 

Υποθέσεων 

ΟΟΣΑ: Σύντµηση του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD), ο 

οποίος περιλαµβάνει τις εξής 30 χώρες: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερµανία, 

∆ανία, Ελβετία, Ελλάδα, Ηνωµένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ιαπωνία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, 

Ιταλία, Καναδά, Κορέα, Λουξεµβούργο, Μεξικό, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ολλανδία, 

Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σουηδία, Τουρκία, Τσεχία, Φιλανδία 

Παθητικό: Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης που προέκυψαν από συναλλαγές του 

παρελθόντος και από τις οποίες αναµένεται να προκύψουν εκροές οικονοµικών πόρων στο 

µέλλον 

ΠΓ∆Μ: Σύντµηση Πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας 

ΠΟΕ: Σύντµηση Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου 

Τ.ε. : Σύντµηση του τρέχοντος έτους 

Τ.Λ.: Σύντµηση της Τουρκικής Λίρας 

Χρηµατοδοτική µίσθωση (leasing) : Ευέλικτη µορφή χρηµατοδότησης που δύναται να 

επιτύχει µείωση του κόστους και βελτίωση των χρηµατικών ροών 

ΑΤΜs: Σύντµηση Asynchronous Transfer Mode. Προέρχεται από τα αρχικά της αγγλικής 

ορολογίας που στα ελληνικά µεταφράζεται σαν Ασύγχρονος Τρόπος Μεταφοράς 

∆εδοµένων. Είναι µία τεχνολογία η οποία χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πληροφοριών 

σε κυψέλες (cells) των 53 ψηφιοσυλλαβών (bytes) 

BPS: Σύντµηση του Bits per Second - Ποσοστό µεταφοράς στοιχείων. Υψηλότερα 

ποσοστά BPS οδηγούν σε γρηγορότερη µεταφορά στοιχείων 
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BRSA’s Performance Index: ∆είκτης αποδοτικότητας, τον οποίο καταρτίζει η τουρκική 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς µε σκοπό να ποσοτικοποιήσει την κατάσταση του 

χρηµατοπιστωτικού τοµέα 

CAGR: Σύντµηση Compound Annual Growth Rate - Επιτόκιο στο οποίο µια δεδοµένη 

παρούσα αξία "θα αυξανόταν" σε µια δεδοµένη µελλοντική αξία σε ένα δεδοµένο χρονικό 

διάστηµα. Είναι ένας φανταστικός αριθµός που περιγράφει το ποσοστό στο οποίο µια 

επένδυση θα αυξηθεί εάν αυξανόταν µε ένα σταθερό ποσοστό  

CAGR = (Τελική Αξία / Αρχική Αξία) (1/ αριθµός ετών) - 1 

Carry Trades: Στρατηγικές δανεισµού µε νοµίσµατα χαµηλού επιτοκίου για επενδύσεις 

υψηλότερων αποδόσεων / ρίσκου 

IFRS: Σύντµηση International Financial Reporting Standards - ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, 

Λογιστικοί Κανόνες που εκδίδονται από ∆ιεθνείς Οργανισµούς 

Mortgage: Τύπος στεγαστικού δανείου 

Repos: Συµφωνία πώληση ενός βραχυπρόθεσµου χρεογράφου µε συµφωνία επαναγοράς, 

δηλαδή µε τον όρο ότι µετά από συγκεκριµένη περίοδο η Τράπεζα θα το ξαναγοράσει σε 

µια προσυµφωνηµένη τιµή 

Swaps: Εξωχρηµατιστηριακό προθεσµιακό συµβόλαιο, το οποίο συνίσταται στην 

παράδοση και πληρωµή ενός συγκεκριµένου περιουσιακού στοιχείου σε µια 

προκαθορισµένη τιµή και µια προκαθορισµένη χρονική στιγµή στο µέλλον 

TRY: Νέα τουρκική λίρα = 0.752842 δολάρια Αµερικής  

USD : Σύντµηση του United States Dollar, ∆ολαρίου Αµερικής 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η σπουδαιότητα των Άµεσων Ξένων Επενδύσεων (ΑΞΕ) είναι προφανής, καθώς τα 

τελευταία χρόνια η προσέλκυση άµεσων επενδύσεων σε µορφή κεφαλαίων από το 

εξωτερικό είναι ένα ζήτηµα που συναντούµε πολύ συχνά σε βιβλιογραφικές αναφορές, 

αλλά και το βλέπουµε και πρακτικά στη διεθνή οικονοµία. Συγκεκριµένα, τις δύο 

τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται έντονος ανταγωνισµός µεταξύ των κυβερνήσεων 

διάφορων κρατών, προκειµένου να προσελκύσουν ΑΞΕ, κυρίως επειδή οι ΑΞΕ 

συµβάλλουν στην οικονοµική ανάπτυξη των χωρών υποδοχής. Με τον όρο ΑΞΕ ή FDI, 

όπως είναι διεθνώς γνωστό, εννοούµε τη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων ώστε να 

χορηγείται στον επενδυτή ο έλεγχος του αποκτηθέντος αγαθού. Με άλλα λόγια, πρόκειται 

για την αγορά ή την κατασκευή παγίων (γη, εργοστάσια, µηχανές, κτίρια, επιχειρήσεις) σε 

µια χώρα από εταιρίες άλλης χώρας. 

Η ΑΞΕ παίρνει, συνήθως, τη µορφή κεφαλαιακών εκροών από µια µεγάλη εταιρία 

προς την αλλοδαπή θυγατρική της. Γενικότερα, όµως, ως ΑΞΕ θα µπορούσαµε να 

ορίσουµε όλες τις µεταβιβαστικές ροές που προέρχονται από τη λειτουργία των µεγάλων 

πολυεθνικών επιχειρήσεων και περιλαµβάνουν κεφάλαιο, τεχνογνωσία, management και 

marketing. Με αυτές τις µεταβιβάσεις, οι πολυεθνικές επιζητούν να αποκτήσουν 

περισσότερη δύναµη στις ξένες αγορές (Market Power). Εποµένως, µέσα σε αυτό το 

πλαίσιο, οι παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των πολυεθνικών επιχειρήσεων 

επηρεάζουν και την προσέλκυση, το µέγεθος και την κατεύθυνση των ΑΞΕ. Σύµφωνα µε 

έγκριτες επιστηµονικές µελέτες, τέτοιοι παράγοντες µπορεί να είναι η οικονοµική 

ανάπτυξη, το µέγεθος της αγοράς, το ανθρώπινο κεφάλαιο, τα αποτελέσµατα 
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συσσώρευσης, καθώς και τα εµπορικά ή νοµικά καθεστώτα των χωρών που πρόκειται να 

φιλοξενήσουν τις νέες επενδύσεις.  

Οι ΑΞΕ που συγκεντρώνουν τις προτιµήσεις της αγοράς χωρίζονται σε Grienfield 

επενδύσεις και σε Συγχωνεύσεις και Eξαγορές. Οι πρώτες είναι άµεση επένδυση για νέες 

εγκαταστάσεις ή επέκταση των παλαιών. Οι επενδύσεις αυτές είναι πρωταρχικός στόχος 

κάθε κράτους αποδέκτη, διότι δηµιουργούν παραγωγική δυναµικότητα, θέσεις εργασίας, 

µεταφορά τεχνολογίας κα τεχνογνωσίας και σύνδεση µε την παγκόσµια αγορά. Είναι κατ’ 

εξοχήν ο τρόπος επένδυσης για αναπτυσσόµενες και αναδυόµενες αγορές. Οι δεύτερες 

είναι η µεταφορά των υπαρχόντων παγίων από εθνικές εταιρίες σε αλλοδαπές. 

∆ιασυνοριακή συγχώνευση σηµαίνει ότι συνδυάζονται λειτουργία και πάγια επιχειρήσεων 

από διαφορετικές χώρες, προκειµένου να δηµιουργήσουν νέα νοµική οντότητα. 

∆ιασυνοριακή εξαγορά έχουµε όταν ο έλεγχος των παγίων και της λειτουργίας µεταφέρεται 

από εθνική επιχείρηση σε αλλοδαπή, µε την εθνική να γίνεται θυγατρική της ξένης 

επιχείρησης. Αυτός είναι ο κύριος τρόπος επένδυσης σε ανεπτυγµένες χώρες. 

Η οικονοµική θεωρία, αλλά και τα πρόσφατα εµπειρικά στοιχεία δείχνουν ότι οι 

ΑΞΕ ασκούν ευεργετική επίδραση στην ανάπτυξη των χωρών υποδοχής, ενώ η επέκταση 

τους  θεωρείται από τα θετικά στοιχεία της παγκοσµιοποίησης, καθώς οδηγεί σε µεταφορά 

γνώσης και τεχνολογίας, υψηλότερες αµοιβές και περισσότερες ευκαιρίες εργασίας. Είναι 

πολύ κοντά στην αλήθεια η θέση του ΟΗΕ, ότι δηλαδή οι ΑΞΕ είναι ζωτικής σηµασίας 

συστατικό σε εθνικές και διεθνείς προσπάθειες ανάπτυξης και αποτελούν σηµαντική πηγή 

ιδιωτικού κεφαλαίου για αρκετές αναπτυσσόµενες χώρες.  

Ειδικότερα, οι ΑΞΕ θεωρείται ότι µακροπρόθεσµα οδηγούν σε µεγαλύτερους 

ρυθµούς αύξησης του ΑΕΠ, βοηθούν καθοριστικά στη µείωση της ανεργίας και στην 
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αύξηση της παραγωγικότητας του εργατικού δυναµικού και ταυτόχρονα βελτιώνουν την 

ανταγωνιστικότητα των χωρών υποδοχής. Τέλος, µέσω των ΑΞΕ επιτυγχάνεται η 

µεταφορά τεχνογνωσίας και γενικά η διάχυση των αποτελεσµάτων της έρευνας και 

τεχνολογίας Η µεταφορά τεχνολογίας περιλαµβάνει όχι µόνο τις επιστηµονικές 

διαδικασίες, αλλά και τις οργανωτικές και διευθυντικές δεξιότητες µάρκετινγκ. Αυτό 

ωφελεί όχι µόνο τη θυγατρική  από την πολυεθνική επιχείρηση, αλλά και τη χώρα 

συνολικά, καθώς αυτή θα είναι σε θέση να χρησιµοποιεί τους πόρους περισσότερο 

αποτελεσµατικά µέσω της νέας τεχνολογία. Συνακόλουθα, τα οφέλη των ΑΞΕ δεν είναι 

περιορισµένα στη µεταφορά τεχνολογίας και τη δηµιουργία απασχόλησης, αλλά στη 

γενικότερη ωφέλεια της κύριας αγοράς, αυξάνοντας για παράδειγµα τις εξαγωγές.  

Υπό αυτές τις συνθήκες, καθίσταται σαφές ότι τα κράτη και οι κυβερνήσεις 

λαµβάνουν διάφορα µέτρα για την ενίσχυση των εισροών ΑΞΕ. Τέτοια µέτρα είναι οι 

επιχορηγήσεις, οι φορολογικές ελαφρύνσεις και οι δασµολογικές απαλλαγές, ενώ 

εφαρµόζονται πολιτικές ιδιωτικοποιήσεων. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - Η Τουρκική Οικονοµία 

 

 

1.1 Οικονοµική ανάπτυξη στην Τουρκία 1980-2000  

 

 Στα πλαίσια της διεθνούς οικονοµικής ύφεσης µετά το 1980, οι χώρες που 

διατήρησαν ή αύξησαν την ανάπτυξή τους, τυπικά επεκτείναν το εµπόριό τους και 

ταυτόχρονα εξυγίαναν το οικονοµικό τους σύστηµα. Η επέκταση αυτή διακόπηκε όταν οι 

χώρες αντιµετώπισαν φορολογική αστάθεια, υψηλό πληθωρισµό και υψηλά ποσοστά 

χρέους. Η Τουρκία ωφελήθηκε από το επιχειρηµατικό πνεύµα, µέσω του εµπορίου και της 

απελευθέρωσης του οικονοµικού τοµέα το 1980. Ωστόσο, η αστάθεια της οικονοµικής 

πολιτικής και ο πληθωρισµός εµπόδισαν την περεταίρω ανάπτυξη.  

Το 1980, η Τουρκία έχει να αντιµετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις της 

πετρελαϊκής κρίσης και τις έντονες πολιτικές αναταραχές µε αποκορύφωµα την δικτατορία 

του Κ. Εβρέν. Τον Ιανουάριο η κυβέρνηση θέτει σε εφαρµογή πρόγραµµα σταθεροποίησης 

και φιλελευθεροποίησης της οικονοµίας, υιοθετώντας µεταρρυθµίσεις σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς. Η υποτίµηση της τουρκικής λίρας, η αύξηση των τιµών 

των προϊόντων ιδιωτικού τοµέα και η άρση των εµποδίων στον προσδιορισµό των 

επιτοκίων, οδηγεί αρχικά σε περαιτέρω αύξηση του πληθωρισµού (εκφρασµένος ως 

∆είκτης Τιµών Καταναλωτή), ο οποίος ανέρχεται σε 115%. Ακολουθεί όµως πτωτική τάση 

και το 1982 ο ∆.Τ.Κ ανέρχεται σε 21,9%. Μέχρι το 1984 ο ∆.Τ.Κ. ανέρχεται σε 48,4% και 

µετά αρχίζει να µειώνεται φτάνοντας το 1986 σε 34,6%. Στη συνέχεια, ο πληθωρισµός 

ακολουθεί µια ανοδική πορεία φτάνοντας στο 73,7% το 1988 και κυµαίνεται στα ίδια 
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επίπεδα µέχρι το 1994 όπου αγγίζει το 125,5%. Σύµφωνα µε τον Kibritcioglu, µετά το 1986 

η χρηµατοδότηση των ελλειµµάτων αρχίζει να γίνεται µέσω έκδοσης οµολόγων και 

εγκαταλείπεται η χρηµατοδότηση µέσω της έκδοσης χρήµατος1. 

Η υπέρ-ανατίµηση της τουρκικής λίρας και τα υψηλά επιτόκια των κυβερνητικών 

οµολόγων έφεραν βραχυπρόθεσµα κεφάλαια στη χώρα. Αυτός ο τρόπος χρηµατοδότησης 

των ελλειµµάτων συνδυασµένος µε προσπάθειες σταθεροποίησης της συναλλαγµατικής 

ισοτιµίας οδήγησαν στην οικονοµική κρίση του 1994. Το 1995 ο πληθωρισµός πέφτει στο 

76% και για τα επόµενα δυο χρόνια ακολουθεί ανοδική πορεία φτάνοντας το 1997, τη 

χρονιά που η κυβέρνηση συνασπισµού Ερµπακάν-Τσιλέρ πέφτει υπό την πίεση των 

Στρατιωτικών, στο 99,1%. Το 1999 η Τουρκία πλήγεται από σεισµούς και ο πληθωρισµός 

αγγίζει το 68,8%2. 

Υπό αυτές τις συνθήκες η τουρκική λίρα µείωσε την αξιοπιστία της και κατά 

συνέπεια οι οικονοµικοί παράγοντες της χώρας προχώρησαν σε αύξηση των καταθέσεων 

τους σε εγχώριες τράπεζες σε ξένα νοµίσµατα, κυρίως σε δολάρια, για να αντιµετωπίσουν 

τον υψηλό πληθωρισµό και απαιτούσαν υψηλές πραγµατικές αποδόσεις στα κυβερνητικά 

οµόλογα. 

                                                 
1 Reza Moghadam - Ashoka Mody and Martin Schindler, (2005), “Turkey at the Crossroads – From 
Crisis Resolution to EU Accession” - Occasional Paper, International Monetary Fund, Washington 
DC,  pp 3-9 
2 OECD, (2001), "Economic Surveys 2000-2001: Turkey" 
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∆ιάγραµµα 1 

 

Τη δεκαετία 1990 - 2000 η προτίµηση των Τούρκων καταθετών στο αµερικάνικο 

δολάριο υπερδιπλασιάστηκε. Ενώ το 1990 οι καταθέσεις σε δολάρια έφτασαν το 25,5% 

των συνολικών καταθέσεων, το 2001 ις δολαρίων ανήλθαν στο 57,6% του 

συνόλου. Οι Τούρκοι, λόγω της αστάθειας της τούρκικης οικονοµίας, προτιµούν τις 

προθεσµιακές καταθέσεις σε ξένα νοµίσµατα σε σχέση µε τη τουρκική λίρα, και κυρίως για 

καταθέσεις προθεσµίας 6 - 12 µηνών. 

οι καταθέσε

 
Πίνακας 1 
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Η τουρκική λίρα, λόγω του υπερπληθωρισµού και του εν γένει ασταθούς 

οικονοµικού περιβάλλοντος στην Τουρκία, υποτιµάται διαρκώς κατά την δεκαετία του '90. 

Ξεκινώντας από το επίπεδο των 2.311 τουρκικών λιρών (τ.λ.) ανά δολάριο Η.Π.Α. ($) τον 

Ιανουάριο 1990, η αντιστοιχία έφθασε τις 671.675 τ.λ. ανά $ τον Ιανουάριο του 20013. 

Το κατά κεφαλήν εισόδηµα της Τουρκίας αυξήθηκε µεταξύ 1960 και 1980 περίπου 

2,3%. Π

ε την περίοδο της κρίσης χρέους, τα έτη 1979-1980.  

Το

 εµπορικότητας και, συνεπώς, στην αναλογία εµπορίου προς ΑΕΠ. Το 1959, η 

Τουρκία καταθέτει αίτηση για τη σύναψη Συµφωνίας Σύνδεσης µε την ΕΟΚ, και το 1963 

υπογράφεται η Συνθήκη της Άγκυρας  εγκαθιδρύεται σταδιακά Τελωνειακή 

Ένωση µεταξύ Τουρκίας και ΕΟΚ. Η ΕΟΚ αποτελεί τον µεγαλύτερο εµπορικό εταίρο της 

                                                

αρόλο που η παγκόσµια αύξηση επιβραδύνθηκε µετά από το 1980 από 2,5% έως 

1% ετησίως, εντούτοις η Τουρκία συνέχισε να αναπτύσσεται σε ένα ετήσιο ποσοστό 2,3% 

βελτιώνοντας έτσι, την απόδοσή της συγκριτικά µε τον παγκόσµιο µέσο όρο. Κατά τη 

διάρκεια, λοιπόν, των προηγούµενων δεκαετιών, η Τουρκία προσπάθησε να αυξήσει και να 

διατηρήσει το κατά κεφαλήν εισόδηµά της επάνω από τον παγκόσµιο µέσο, ενώ η ίδια 

έφτασε τον παγκόσµιο µέσο όρο το 1976 στην αιχµή µιας βραχείας εκτόξευσης. Εντούτοις, 

η προσπάθεια κατέρρευσ

 1988, το κατά κεφαλήν εισόδηµα της Τουρκίας ξεπέρασε το παγκόσµιο µέσο για 

πρώτη φορά στον εικοστό αιώνα και τελικά υπερέβη το παγκόσµιο µέσο όρο κατά 10% το 

2000. ∆υστυχώς, αυτή η τάση τελείωσε µε ακόµα µια κατάρρευση το 2001, µειώνοντας την 

παραγωγή περίπου 9% και φέρνοντας το κατά κεφαλήν εισόδηµα στα παλιά του επίπεδα, 

σχεδόν στον παγκόσµιο µέσο όρο.   

Επιπροσθέτως, αναφέρεται ότι η Τουρκία δοκίµασε µια ουσιαστική ανάπτυξη στον 

βαθµό

µε την οποία

 
3 Civcir Ι., (2003), “Dollarization and Its Long-run Determinants in Turkey”, Middle East Economics Series 
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Τουρκί

α

ας και οι κύριες εξαγωγές της Τουρκίας προς την ΕΟΚ είναι τα είδη ρουχισµού και 

τα αγροτικά προϊόντα4. 

Η δεκαετία του ΄80 φέρνει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις για την τουρκική οικονοµία 

και σταδιακά µετατρέπεται από εισαγωγική σε εξαγωγικά προσανατολισµένη, ξεκινώντας 

µια αλµατώδη ανάπτυξη του εµπορίου. Το 1981 η αξία των εξαγωγών ανήλθε στα 4.703 

δις $ και των εισαγωγών στα 8.933 δις $, ενώ το 2004 ο όγκος εξαγωγών ανήλθε στα 

63.074 δις $, από τα οποία τα 34.417 δις $ κατευθύνονταν στην Ε.Ε., και ο όγκος των 

εισαγωγών ανήλθε στα 97.361 δις $, πό τα οποία τα 45.435 δις $ προέρχονται από την 

Ε.Ε.  

 
Πίνακας 2 

 
φετ φωνία Τελωνειακής Ένωσης µ ξύ Ε.Ε. και υρκίας 

και τίθεται σε ισχύ την 1/1 φωνία µείωσε τον ονοµαστικό ρυθµό προστασίας 

της Τουρκίας ., από 10,22% σ %. Το κόστος από µείωσ  

                                         

Το 1995 υπογρά αι η Συµ ετα  Το

/1996. Η Συµ

 µε τις χώρες  της Ε.Ε ε 1,4 η εσόδων

        
4 Kirisci Kemal in, S. Stavridis, mbis, T. Veremis & aites, (1999 he Foreign P es of the 
European Union's Mediterranean States and Applicant Countries in the 1990's”, Macmillan Press LTD  
 

T. Coulou  N. W ), “T olici
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από δασµούς υπολογίστηκ % του ΑΕΠ. Επίσης, παρατηρήθηκε ολιγωρία σχετικά 

µε την  των διµ πορικών συµφωνιών της Τουρκίας µε τρίτα  ως 

µέρος του Κοινού Εξωτερ µολογίου, η διευθέτηση του οποίου θα επιφέ  οφέλη 

στην Τουρκία και µερική ογή των απαραίτητων µεταρρυ εων σχετι µε την 

Τελωνειακή Ένωση. Σε ριπτώσει ρατηρείτα λιτικοποίηση" της 

συµφωνίας5. 

Τα ανωτέρω µέτρα ια τριπλ αύξηση στ µπορική αναλογία, η 

οποία διαµορφώθηκε από ο του 12% σε περίπου 38% µεταξύ της πρώτ  της 

δεύτερης περιόδου που εξετάστηκαν και

 

ε στο 1,4

διευθέτηση ερών εµ  κράτη

ικού ∆ασ ρει

 εφαρµ θµίσ κά 

ορισµένες πε ς πα ι "πο

 οδήγησαν  σε µ άσια ην ε

λιγότερ ης και

 (1960-1980  1981-2000). 

Οικονοµικά Στοιχεία 1961-2000 

Μεταβλητή Περιοχή 1961-1980 1981-2000 1961-2000 

Αρχικό κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ   
($)   

Τουρκία   2.833 4.520 2.833 

 Ανατολική Ασία  4.076 8.474 4.076 

 Λατινική 
Αµερική   3.626 4.996 3.626 

 ΟΟΣΑ   9 16 9.083 .042 .083 

Μέση εκπαίδευση  
(έτη) Τουρκία   2,2 3,8 3,0 

 Ανατολική Ασία  5,0 6,9 5,9 

 Λατινική 
Αµερική   3,3 5,0 4,1 

 ΟΟΣΑ   7,1 8,7 7,9 
Αρχική οικονοµική 
ισορροπία   Τουρκία   - -4,7 -4,7 

 Ανατολική Ασία  -2,9 0,0 -1,5 

 Λατινική 
Αµερική   -2,7 -2,5 -2,6 

 ΟΟΣΑ   -3,6 -4,2 -3,9 
Φορολογική 
αστάθεια   Τουρκία   5,3 9,6 7,5 

 Ανατολική Ασία  4,5 3,8 4,1 
 Λατινική 

Αµερική   10,0 9,0 9,5 

                                                 
5 Mine Eder in, A.Carkoglu & B. Rubin (edit.), (2003), “Turkey in the European Union”, Frank Cass London  
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 ΟΟΣΑ   3,0 2,6 2,8 

Εξωτερική αστάθεια Τουρκία   10,3 4,5 7,4 
 Ανατολική Ασία  10,2 6,9 8,6 

 Λατινική 
Αµερική   12,7 11,3 12,0 

 ΟΟΣΑ   4,6 3,6 4,1 
Πληθωρισµός (%)   Τουρκία   18,0 46,1 32,1 

 Ανατολική Ασία  11,0 5,4 8,2 

 Λατινική 
Αµερική   15,5 36,5 26,0 

 ΟΟΣΑ   7,7 5,2 6,5 
Εξωτερικό χρέος   Τουρκία   16,9 40,4 28,6 

 Ανατολική Ασία  29,1 51,4 40,2 

 Λατινική 
Αµερική   33,8 82,0 57,9 

 ΟΟΣΑ      
Κυβερνητικό 
µέγεθος  (κρατική 
δαπάνη % του ΑΕΠ) 

Τουρκία   10,3 10,7 10,5 

 Ανατολική Ασία  13,1 13,3 13,2 

 Λατινική 
Αµερική   10,8 12,2 11,5 

 ΟΟΣΑ   16,4 19,7 18,0 
Εµπορικότητα 
(άθροισµα εξαγωγών  
&  εισαγωγών, % 
του ΑΕΠ)   

Τουρκία   11,4 37,7 24,6 

 Ανατολική Ασία  80,9 111,6 96,3 

 Λατινική 
Αµερική   46,0 53,9 49,9 

 ΟΟΣΑ   51,1 64,1 57,6 
Επένδυση (%  υ το
ΑΕΠ)   Τουρκία   17,9 22,6 20,2 

 Ανατολική Ασία  21,5 27,6 24,5 

 Λατινική 
Αµερική   18,4 18,5 18,5 

 ΟΟΣΑ   23,3 20,5 21,9 
Οικονοµικό χρέος  Τουρκία   18,8 24,3 21,5 
 Ανατολική Ασία  33,5 60,8 47,2 

Λατινική  Αµερική   19,1 29,1 24,1 

 ΟΟΣΑ   48,2 60,8 54,5 
Πολιτικοί 
περιορισµοί   Τουρκία   0,41 0,51 0,46 

 Ανατολική Ασία  0,40 0,57 0,49 

 Λατινική 
Αµερική   0,24 0,44 0,34 

 ΟΟΣΑ   0,70 0,77 0,74 
Πηγή: Reza Moghadam - Ashoka Mody and Martin Schindler, (2005), “Turkey at the Crossroads – 
From Crisis Resolution to EU Accession” - Occasional Paper, International Monetary Fund, 
Washington DC  p. 7 

Πίνακας 3 
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Θεωρητικά, όσο περισσότερο ανοιχτή είναι µια χώρα τόσο πιο τρωτή είναι στους 

εξ ίας 

µ  του '80 και τη δεκαετία 0 - ένα µεγάλο µέρος της αύξησης των 

εξ  από τον τοµέα της κατασκ ο οποίος αυξήθηκε ως µερίδιο των 

το ν από περίπου 36% το 1 ε πάνω από 90% το 2000 – και έτσι 

µ  της µακροοικονοµικής αστάθειας που µπορεί να προήλθε από ένα 

π ριβάλλον εµπορικών συναλλαγών. έτως, η επένδυση ως µερίδιο του ΑΕΠ 

α µειώνεται, επίσης, ότι η επένδυσ ν Τουρκία παρέµεινε σχετικά χαµηλή, 

ει ς και του Οργανισµού νοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(Ο

, η δηµοσιονοµική αστάθεια Τουρκίας  αυξήθηκε αισθητά σε µία 

εποχή που τέτοια αστάθεια µειωνότα  οικονοµικά σηµαντικές περιοχές. Η 

δη οσι

 από 0,6% ετησίως κατά την ίδια 

ερίοδο, ενώ η Τουρκία βρισκόταν πίσω από τις ανατολικές ασιατικές οικονοµίες, όπου η 

ατά κεφαλήν αύξηση ετησίως ήταν µεγαλύτερη από µια ποσοστιαία µονάδα.  

 

                                              

 

ωτερικούς κλονισµούς .6  Εντούτοις, η αστ  των όρων εµπορίου της Τουρκάθεια

ειώθηκε τη δεκαετία του '9

αγωγών ήταν ευής, 

υρκικών εξαγωγώ 980 σ

ειώθηκε το πεδίο

τωτικό πε Αντιθ

υξήθηκε. Ση η στη

δικά έναντι της Ασία  Οικο

ΟΣΑ). 

Επιπλέον  της 

ν σε άλλες

µ ονοµική αστάθεια έχει αποδειχθεί ότι είναι βασικός παράγοντας δηµιουργίας 

συνολικής αστάθειας και ίσως έτσι εξηγείται γιατί η ανάπτυξη της Τουρκίας έχει γίνει πιο 

ασταθής, ενώ η ανάπτυξη των περισσότερων άλλων χωρών είναι σταθερή. 

Η Τουρκία, εποµένως, µπορεί να χαρακτηριστεί ότι έχει άνω του µέσου όρου 

απόδοση, αλλά µεγάλο βαθµό αστάθειας κατά τη διάρκεια του προηγούµενου αιώνα. Η 

τουρκική απόδοση ξεπέρασε κατά πολύ αυτή της νότιας Σαχάρας της Αφρικής, όπου τα 

κατά κεφαλήν εισοδήµατα αυξήθηκαν σε λιγότερο

π

κ

   
drik, Dani, (1999), “Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and Growth 

Colapses,” Journal of Economic Growth, Vol.4, No 4, pp.385-412 
6 Ro
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Πραγµατικό κατά κεφαλήν εισόδηµα 1960-2000  (Ετήσια ποσοστά µεταβολών) 
Αναπτυσσόµενες Χώρες 1,37 
Λατινική Αµερική 1,37 
Αργεντινή 1,00 
Βραζιλία 2,77 
Μεξικό 1,97 
Ανατολική Ασία 3,45 
Νότια Ασία 2,11 
Μέση Ανατολή 2,74 
Αίγυπτος 2,62 
Ελλάδα 3,14 
Ισραήλ 2,80 
Τουρκία 2,33 
Νότια Σαχάρα Αφρικής 0,57 
Βιοµηχανικές Χώρες 2,69 
Γερµανία 2,03 
Ιαπωνία 4,23 

 Πηγή: Heston, Summers, and Aten, (2002), Penn World Table Version 6.1  

 

ό κ 1  τ

 1,3% ετησίως από το 1981-2000.  

 

 

 

 

 

Ηνωµένο Βασίλειο 2,49 
Άλλες χώρες 1,80 

Πίνακας 4 

  Είναι αξιοσηµείωτο, ότι η Τουρκία αναπτύχθηκε µε ένα µέσο ποσοστό 2,3% 

ετησίως, όχι µ νο ατά την περίοδο 960-2000, αλλά για κάθε µια από ις είκοσι ετών 

υποπεριόδους (1960-1980 και 1981-2000).  Ενώ η τουρκική ανάπτυξη παρέµενε σταθερή 

σε απόλυτα µεγέθη κατά τις δύο υποπεριόδους, η σχετική της απόδοση βελτιώθηκε και η 

παγκόσµια ανάπτυξη µειώθηκε κατά την δεύτερη περίοδο. Οι χώρες του δείγµατος 

αναπτύχθηκαν σε ένα µέσο ποσοστό 2,6% ετησίως κατά τη διάρκεια του 1960-1980, αλλά  

κατά µόλις
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1.2 Οικονοµική πορεία στην Τουρκία 2000-2007 

 

1.2.1 Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν

Τα τελευταία χρόνια η τουρκική οικονοµία χαρακτηρίστηκε από την οξεία κρίση 

που εκδηλώθηκε σε διάφορες φάσεις κατά την διάρκεια του 2001 και ώθησε σε βαθιά 

ύφεση την τουρκική οικονοµία. Η τουρκική οικονοµία σε ένα χρόνο κατάφερε να 

ξεπεράσει την κρίση και ενώ το 2001 η οικονοµία είχε συρρικνωθεί κατά 7,5%, το 2002 ο 

ρυθµός µεγέθυνσης της τουρκικής οικονο  το 7,9% ξεπερνώντας τις ρχικές 

κυβερνητικέ 7

8

 Υπηρεσίας η άνοδος του ΑΕΠ κατά το 

τελευταίο τρίµηνο του 2006 κυµάνθηκε στο 4,6%, διαµορφώνοντας τη ετήσια άνοδο αυτού 

στο 6%9

                                                

µίας έφτασε α

ς προβλέψεις για ανάπτυξη 4% Η ανάπτυξη κατά το πρώτο έτος µετά την 

κρίση οφειλόταν περισσότερο στην αύξηση των εξαγωγών και όχι τόσο στην εσωτερική 

ζήτηση, η οποία βρισκόταν ακόµα σε χαµηλά επίπεδα. Από το 2003 (5,8%) η κατάσταση 

αυτή άρχισε να αλλάζει, καθώς σηµειώθηκε παράλληλη αύξηση της ιδιωτικής 

κατανάλωσης στο εσωτερικό της χώρας και των εξαγωγών. Το 2004, ο ρυθµός ανάπτυξης 

έφτασε το 9%, ενώ το 2005 έπεσε κατά 1,6 ποσοστιαίες µονάδες φτάνοντας το 7,4% . 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τουρκικής Στατιστικής

. 

.  

 

 
7 Eurostat, (2005), "Europe in figures, Eurostat yearbook 2005" 
8 OECD, (2006), "Turkey Statistic Profile", http://stats.oecd.org 
9 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Μάρτιος 2007  – Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, ∆ελτίο 
Οικονοµικών Εµπορικών Εξελίξεων - Επιχειρηµατικά νέα, http://www.agora.mfa.gr 
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∆ιάγρ α 2 

 
τικά µε το µερίδ ν τριών παραγωγικών κλάδω  ΑΕΠ της Τουρκίας για 

ο 2005, το µεγαλύτερο µέρος της τουρκικής παραγωγής προέρχεται από τον κλάδο των 

οι οποίες αποτελούν το 58,5% τη  συνολικής παραγωγής, ενώ ακολουθούν ο 

λάδος µε 29,3% και η γεωργ ε 12,2%10. Παρατηρώντας τη ρονική 

ν τριών κλάδων διαπιστώνεται πως συνεχίζεται η συρρίκνωση του γεωργικού 

ότερους ρυθµ  ότι παλιότερα και την παράλληλη αύξηση τ  

ς των δύο άλ κλάδων. 

 

                                                

αµµ

Σχε ιο τω ν στο

τ

υπηρεσιών, ς

βιοµηχανικός κ

ξέλιξη τω

ία µ  διαχ

ε

τοµέα µε µικρ ούς από ου µεριδίου

της παραγωγή λων 

 

 

 

 

 

 
10 World Bank, (2006), "Turkey Country Economic Memorandum: Promoting Sustained 
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Ρυ ταθερές θµός Ανάπτυξης των κλάδων της τουρκικής οικονοµίας 2006 (%) Σ
τιµές 

Τοµείς Ι. Τρίµηνο 
 

ΙΙ  . Τρίµηνο
 

ΙΙΙ. Τρίµηνο 
 

9 Μήνες 

Αγροτικός τοµέας  
 

5,4 
 

-1,6 
 

-2,0 
 

 -1,2
 

Βιοµηχανία  
    

4,5 10,8 6,4  7,3
 

Κατασκευές 27,1 20,0 
  

20,1 
 

14,7 
 

Εµπόριο 7,0 
 

7,5 
 

3,7            5,9 
 

Μεταφορές και 
Τηλεπικοινωνίες 

          3,3 
 

          5,2 
 

0,9 
 

3,0 
 

Χρηµατοπιστωτικά 
Ιδρύµατα  
 

1,0 -0,5 1,5 0,7 
   

Έσοδα από 
Ακίνητη περιουσία     

2,0 2,1 2,2 2,1 

Ιδιωτικές 
Υπηρεσίες  
 

4,9 4,8 3,4 4,2 
    

∆ηµ  όσιες
Υπηρεσίες  
 

1,6 
 

2,2 
 

1,9 
 

1,9 
 

Ιδιωτικά Μη – 
Κερδοσκοπικά 
Ιδρύµατα  
 

1,0 
 

1,1 
 

0,2 
 

0,7 
 

∆ασµολογικά 
Έσοδα  
 

15,4 13,4 3,2 10,4 
   

Ακαθάριστο 
Εγχώριο Προϊόν  
 

6,5 7,8 3,4 5,6 
    

Ακαθάριστο 
Εθνικό Προϊόν  
 

6,4 
 

8,8 3,0 
 

5,7 

Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
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Ετήσια αύξηση προϊόντος ανά κυριότερες κατηγορίες 2005 - 2006 

 2005 2006 
Γεωργία 5,6% 2,9%
Βιοµηχανία 6,5% 7,2%
Κατασκευές 21,5% 19,4%
Εµπόριο 7,4% 5,9%

        Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 

 

επίπτωση

Πίνακας 6 

Η συρρίκνωση της τουρκικής οικονοµίας κατά το τρίτο τρίµηνο του 2006 οφείλεται 

σε µεγάλο βαθµό στη «σφικτή» νοµισµατική πολιτική της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας. 

Η διατήρηση των επιτοκίων σε σχετικά υψηλά επίπεδα και η ενίσχυση της τουρκικής λίρας 

έναντι του δολαρίου τους προηγούµενους µήνες είχαν άµεση  στη µείωση της 

εσωτερικής και εξωτερικής ζήτησης, η οποία µεταφράστηκε σε συρρίκνωση της ζήτησης 

για προϊόντα  και υπηρεσίες. Την αρνητική αυτή εξέλιξη 

ενισχύει η µείωση των εσόδων από κό τοµέα κατά τη θερινή περίοδο. 

τους πρώτους εννέα µήνες του 2006, τα έσοδα του τουριστικού κλάδου 

µειώθηκαν κατά 5,77% σε σχέση µε την ίδια περίοδο του προηγούµενου έτους, φτάνοντας 

µόλις τα

το 2005. Η συρρίκνωση του κλάδου των τουριστικών υπηρεσιών οφείλεται στις 

 της κρίσης στη Μέση Ανατολή, στα προβλήµατα και στις αντιδράσεις που 

προέκυψαν από τη δηµοσίευση των σκίτσων του Μωάµεθ στη ∆ανία και στη γρίπη των 

πτηνών που έπληξε τη χώρα.  

 

 της τουρκικής βιοµηχανίας

 τον τουριστι

Συγκεκριµένα, 

 13,7 δις $. Η πτωτική πορεία του τουριστικού κλάδου συνεχίστηκε και τους 

επόµενους µήνες, καθώς οι αφίξεις αλλοδαπών επισκεπτών τους µήνες Οκτώβριο και 

Νοέµβριο µειώθηκαν κατά 18,7% και 3,1% αντίστοιχα, σε σύγκριση µε τους ίδιους µήνες 

τροµοκρατικές επιθέσεις σε τουριστικά θέρετρα των Μικρασιατικών παραλίων, στην 

αναζωπύρωση
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1.2.2 Κατά κεφαλήν εισόδηµα

Για τον καλύτερο προσδιορισµό του βαθµού µεγέθυνσης της τουρκικής οικονοµίας 

και τη σύγκριση του µε τα επίπεδα ανάπτυξης των υπολοίπων οικονοµιών εξετάζεται το 

κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε µονάδες αγοραστικής δύναµης. Την δεκαετία 1995 - 2005 το κατά 

κεφαλήν εισόδηµα στην Τουρκίας έχει αυξηθεί σχεδόν κατά 36%, ενώ η αντίστοιχη 

αύξηση στην Ευρωζώνη αγγίζει το 50%, εξέλιξη όχι τόσο ενθαρρυντική για την τουρκική 

οικονοµία η οποία θεωρητικά βρίσκεται σε πορεία σύγκλισης µε τις οικονοµίες των χωρών 

της Ε.Ε.11. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι, το 2002, το κατά κεφαλήν εισόδηµα της 

Ευρωζώνης ήταν τετραπλάσιο (300% µεγαλύτερο) της Τουρκίας12. 

 

∆ιάγραµµα 3 
    Πηγή: Eurostat Yearbook 2005  

 
 

                                                 
11 World Bank, (2006), "Turkey Country Economic Memorandum: Promoting Sustained 
12 OECD, (2006), "Turkey Statistic Profile", http://stats.oecd.org 
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1.2.3 Εµπόριο 

Το τουρκικό εµπόριο την τελευταία εικοσαετία σηµείωσε αλµατώδη ανάπτυξη. Οι 

ρυθµοί ανάπτυξης ήταν εντυπωσιακοί µε αποκορύφωµα το 2003 όταν οι εξαγωγές 

. Το 2003 

οι εξαγωγές έφθασαν τα 46,9 δις $ και οι εισαγωγές τα 68,7 δις $. Την τελευταία πενταετία 

το µερίδιο του εµπορίου στο ΑΕΠ της χώρας κυµαίνεται στο 30%, φτάνοντας το 2004 το 

31,7%13. 

αυξήθηκαν κατά 30% και οι εισαγωγές κατά 33% έναντι του προηγουµένου έτους

 
∆ιάγραµµα 4 

 
Το εµ  τα µέσα της 

δεκαετία του 1990 και ως ίση του 2 µµα της 

Τουρκίας ν κ 0% ηλότερ το ταν έφτασε τα 

26,73 δις το εµπορικό έλλειµµα διέγραψε µια νέα ανοδική πορεία (το 2001 

                                                

πορικό ισοζύγιο της Τουρκίας είναι σταθερά ελλειµµατικό. Μετά

ς την οικονοµική κρ 001 το εµπορικό έλλει

 κυµαινότα οντά στο 2 , µε υψ ο επίπεδο 2000 ό

 $. Από το 2001 

 
13 Πρωτόπαππας ∆., (2004), "Τουρκία: Οικονοµία, Επενδύσεις, Εµπόριο", Ελληνικό Προξενείο 
Κωνσταντινούπολης, http://www.acci.gr/reports/turkey2004.htm 
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είχε πέσε δις $) ορυφώθηκε το 200 λλε έφτασε τα 42,92 

δις $, το  το υ µπο έλλειµµα ίας ονταετίας. 

Σ  µεγ αλύ απόκλιση ξαγ και εισαγωγών 

κατ  του όγκου των 

εξαγωγών (οι εξαγωγές κάλυπταν µόλις το 51% των εισαγωγών). Τα έτη 2001 και 2002 

λόγω της οικονοµικής κρίσης, οι εισαγωγές σηµείωσαν υποχώρηση κάτω του επιπέδου του 

2000, οπότε η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές αυξήθηκε σε 75,7% και 69,9% 

αντιστοίχως. ωγών ήταν 

υψηλότερος του αντιστοίχου ε αποτέλε γος των δυο 

µεγεθών ο 63 γέ ρας κα 3% ισαγωγών)14. 

 

ι στα 10 , η οποία κ 5 όταν το έ ιµµα 

οποίο είναι ψηλότερο ε ρικό  της τελευτα  τριακ

ε σχετικά έθη, η µεγ τερη  µεταξύ ε ωγών 

αγράφηκε το 2000, όπου ο όγκος των εισαγωγών ήταν διπλάσιος

Τα επόµενα χρόνια, ο ρυθµός αύξησης του όγκου των εισαγ

 των εξαγωγών, µ σµα το 2005 ο λό

να πέσει στ % (οι εξαγω ς της χώ λύπτουν το 6  των ε

 

Πίνακας 7 
                  Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 

                                                 
14 Felicitas Nowak-Lehmann D., Dierk Herzer, Immaculada Martinez-Zarzos, Sebastian Vollmer, (2005), 
"Turkey and the Ankara Treaty of 1963: What can Trade Integration Do for Turkish Exports?", Center of 
Globalization and Europeanization of the Economy. 
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ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ-ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
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          Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 

∆ιάγραµµα 5 
 

Το 2005 οι τ  16% από 63 δις το 

2004) και οι εισαγωγές αύξ ,5% ,4 ). Το εµπορικό 

έλλειµµα αυξήθ % φθάνοντας  $. 

 

ουρκικές εξαγωγές ανήλθαν σε 73,3 δις $ (αύξηση

 σε 116,3 δις $ ( ηση 19  από 97  δις το 2004

ηκε κατά 25,6  τα 43 δις

Εξαγωγές Τουρκίας 200 α: χιλ. $, %: επί συνόλου4 - 2005 Αξί  
εξαγωγών 

 Ιανουάριος 2004 ∆εκέµβριος 2005 
Χώρα Αξία (%) Αξία (%) 
Γερµανία  8.745.282 13,84 9.448.841 12,89 
Ην. 
Βασίλειο  

5.544.303 8,77 5.916.122 8,07 

Ιταλία  4.648.475 7,35 5.606.206 7,65 
ΗΠΑ  4.860.041 7,69 4.887.337 6,66 
Γαλλία  3.668.418 5,80 3.791.031 5,17 
Ισπανία  2.619.784 4,14 3.009.093 4,10 
Ιράκ  1.820.802 2,88 2.724.740 3,71 
Ολλανδία  2.138.004 3,38 2.467.331 3,36 
Ρωσσία  1.859.187 2,94 2.374.372 3,23 
Ρουµανία  1.235.485 1,95 1.783.615 2,4 3 

        Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
Πίνακας 8 
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Εισαγωγές Τουρκίας 2004 - 2005 Αξία: χιλ. $, %: επί συνόλου 
εισαγωγών 

 Ιανουάριος 2004 ∆εκέµβριος 2005 
Χώρα Αξία (%) Αξία (%) 
Γερµανία 12.515.655 12,83 13.594.836 11,68 
Ρωσσία 9.033.138 9,26 12.856.769 11,04 
Ιταλία 6.865.811 7,03 7.539.796 6,47 
Κίνα 4.476.077 4,58 6.848.184 5,88 
Γαλλία 6.201.348 6,35 5.874.763 5,04 
ΗΠΑ 4.745.195 4,86 5.360.624 4,60 
Ην.Βασίλειο 4.317.140 4,42 4.681.394 4,02 
Ελβετία 3.404.540 3,48 4.052.983 3,48 
Ισπανία 3.253.675 3,33 3.540.144 3,04 
Ν. Κορέα 2.572.537 2,63 3.475.729 2,98 

       

υ  το Νοέµβριο του 2006 σηµαντικά 

σηµάδι

 
 
 
 
                                                

 Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
Πίνακας 9 

 

Ο τουρκικός εµπορικός κλάδος παρο σίαζε

α ανάκαµψης, καταγράφοντας αύξηση του συνολικού όγκου εµπορίου 35,7% σε 

σύγκριση µε τον ίδιο µήνα του 2005. Σε ετήσια βάση η αύξηση των εξαγωγών έφτασε το 

42,8%, ενώ η αντίστοιχη των εισαγωγών ανήλθε στο 31,4%, οδηγώντας το µηνιαίο λόγο 

εξαγωγών / εισαγωγών στο 66,8%, το οποίο είναι το υψηλότερο επίπεδο του έτους. Για το 

2006, οι εισαγωγές ανήλθαν σε 137 δις $, ενώ οι εξαγωγές ήταν 85 δις $15. Η αύξηση των 

τουρκικών εισαγωγών οφείλεται στη µείωση της συναλλαγµατικής ισοτιµίας της λίρας σε 

σχέση µε το ευρώ αρχικά και στη συνέχεια µε το δολάριο.  

 
 
 
 
 

 
15 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις & Αναπτυξιακή Συνεργασία, 
www.agora.mfa.gr 
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Εξωτε ικό εµπόριο Το ρκίας 2005-2006 (δις $) ρ υ
 Ιανουάριος-∆εκέµβριος 
 2005 2006 Μεταβολή 

Τουρκικές εξαγωγές 73,47 85,14 15,88% 
Τουρκικές 
εισαγωγές 116,77 137,03 17,35% 
Εµπορικό ισοζύγιο - 43,30 - 51,89 19,83% 
Όγκος Εµπορίου 190,24 222,17 16,78% 

               Πηγή: Undersecre me M eign T
Πίνακας

tariat of the Pri inistry of  For
 10 

rade 
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Το εµπορικό έλλειµµα του Νοεµβρίου σε ετήσια βάση αυξήθηκε κατά 13%, 

φτάνοντας τα 4,2 δις $, το οποίο σε απόλυτους αριθµούς είναι το χαµηλότερο µηνιαίο 

εµπορικό έλλειµµα µετά την κρίση του Μαΐου – Ιουνίου 200616. Η ανάπτυξη, λοιπόν, του 

εξωτερικού εµπορίου χαρακτηρίζεται από την συνεχή επιδείνωση του εµπορικού 

ελλείµµατος (αυξήθηκε κατά 20% σε ετήσια βάση), καθώς οι εξαγωγές δεν µπορούν να 

παρακολουθήσουν τους ρυθµούς αύξησης των εισαγωγών.  

                                                 
16 Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
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Η ανισόρροπη αύξηση των εµπορικών συναλλαγών της Τουρκίας αντανακλάται 

στην µεγαλύτερη αύξηση του δείκτη εισαγωγικής διείσδυσης (0,36 το 2006 από 0,32 το 

2005), έναντι της αντίστοιχης του δείκτη εξαγωγικής επίδοσης (0,22 από 0,20), όπως 

επίσης και στην µείωση του ποσοστού κάλυψης εισαγωγών από εξαγωγές 62,1 (από 

62,9)17. 

Θα πρέπει επίσης να σηµειωθεί, η άνοδος του εµπορικού ελλείµµατος ως ποσοστό 

του ΑΕΠ στο 13,62% το 2006 (από 11,98%), αλλά και ως ποσοστό του συνολικού 

εµπορίου της χώρας στο 23,35% (από 22,67%)18.    

Το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου – 

Νοεµβρίου 2006 έφτασε τα 29,9 δις $, καταγράφοντας σε ετήσια βάση αύξηση 54,2%. Το 

έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών µετά το Σεπτέµβριο, που είχε µειωθεί στα 

1,9 δις $, διαγράφει ανοδική πορεία τους επόµενους µήνες, παρά την επιβράδυνση της 

οικονοµικής µεγέθυνσης. Παρά τη µείωση του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου, η 

αύξηση του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών οφείλεται στη σηµαντική συρρίκνωση του 

πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών, λόγω της µείωσης των εσόδων από τον 

τουριστικό τοµέα και τη διόγκωση του ελλείµµατος του ισοζυγίου εισοδηµάτων. Το 

εµπορικό έλλειµµα µειώθηκε κατά 360 εκατ. $, εξέλιξη που οφείλεται στην αύξηση υ 

όγκου των τουρκικών εξαγωγών και στον περιορισµό της ζήτησης για εισαγωγές, λόγω της 

µείωσης της συνολικής καταναλωτικής ζήτησης ως αποτέλεσµα της «σκληρής» 

νοµισµ

                                                

 το

ατικής πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας.  

 

 

www.agora.mfa.gr
17 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις & Αναπτυξιακή Συνεργασία, 

 
18 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις & Αναπτυξιακή Συνεργασία, 
www.agora.mfa.gr 
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Ισοζύγιο Πληρωµών 2005 - 2006 (εκατοµµύρια $) 

 Ιαν.- οεµ. Ν
2005 

Ιαν.-Νοεµ. 
2006 

Οκ . 2006 τ Νοεµβ. 
2006 

Ισοζύγιο Τρεχουσών 
Συναλλαγών 

-19.393 -29.915 -2.474 -3.152 

Εµπορικό Ισοζύγιο -29.466 -37.440 -3.431 -3.071 
Ισοζύγιο Υπηρεσιών 13.912 11.726 1.161 478 
Ισοζύγιο Εισοδηµάτων -5.152 -5.757 -372 -750 
Ισοζύγιο Μεταβιβάσεων 1.313 1.556 168 191 
Ισοζύγιο Χρηµατ/κων 
Συναλλαγών 

15.227 30.195 3.333 1.431 

Άµεσες Επενδύσεις 6.452 17.294 2.817 1.971 
Επενδύσεις 
Χαρτοφυλακίου/Παραγώγων 

11.147 7.974 3.713 1.093 

Λοιπές Επενδύσεις 19.443 13.848 -3.839 -539 
Συναλλαγµατικά ∆ιαθέσιµα -21.815 -8.921 642 -1.094 
Πηγή: Εργαστήριο Ευρωπαϊκής Ενοποίησης και Πολιτικής, ∆ελτίο για την Τουρκική Οικονοµία – 
∆εκέµβριος 06/Ιανουάριος 07, σελ.12 
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υγκρίνοντας τους πρώτους έντεκα µήνες του 2006 µε την αντίστοιχη περίοδο του 

2005 διαπιστώνουµε πως το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών έχει αυξηθεί 

κατά 10,5 δις $, καταγράφοντας αύξηση 54,2%. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη διεύρυνση 

του ελλείµµατος του εµπορικού ισοζυγίου σε ετήσια βάση κατά 27% και τη συρρίκνωση 

του πλεονάσµατος του ισοζυγίου υπηρεσιών σε ετήσια βάση κατά 15,7%. Το Νοέµβριο 

του 2006, το έλλειµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών χρηµατοδοτήθηκε, όπως και 

τους προηγούµενους µήνες, από τον εξωτερικό δανεισµό των τραπεζών και άλλων 

ιδιωτικών εταιριών και από την εισροή ΑΞΕ. 

 

1.2.3.1 Γεωγραφική κατανοµή εµπορίου

Σ

 

Η ωπαϊκή Ένω  µαντικότε εµπορικό εταίρο της 

Τουρκίας.  2003 η Ε.Ε.  51,9% το ων τ γών, ενώ 

Ευρ ση (Ε.Ε.) αποτελεί

γόρασε το

το ση ρο 

 Το α υ συνόλου τ ουρκικών εξαγω
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το 45,8% των συνολικών τουρκικών εισαγωγών προερχόταν από χώρα µέλος της Ε.Ε. 

Περίπου το 60% του συνο ικού εµπορίου διεξάγεται µε τις ευρωπαϊκές χώρες. 

Οι χώρες υ ΟΑΣΑ σε σ  µε τις υπόλ αϊκέ ς που δεν ανήκουν 

στον ΟΑΣ  απορροφούν ρκ εισαγωγών  άλλοι σηµαντικοί 

προορισµ  τουρκικών ι η Μέ ατολή (10,7%), η Ασία (5,5%) και η 

Ζώνη Ελευθέρου Εµπορί ). τοιχη είνα ι η κατανοµή των 

τουρκικώ ισαγωγών. 

λικού τουρκ

το υνδυασµό οιπες ευρωπ ς χώρε

Α  το 75% των του ικών , ενώ

οί των  εξαγωγών είν

(4%

α ση Αν

ου Τουρκίας Αντίσ ι κα

ν ε
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ - ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ 
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Α µε το έτος 2006, παρατηρήθηκε συρρίκνωση του µεριδίου της 

Ευρ αϊκ υναλλαγών . Τον 

Οκτώβριο ε λο των τουρκικών εµπορικών 

συν αγ  κατά 3 και 4 τιαίες µονά ντίστοιχα (τον 

Οκτώβριο , το Νο ιο από 46,6% 005 σε 42,5% 

το 06  του τουρκικού εµπορικού 

ενδια ρο ευταίους µήνες η µείωση είναι 

µεγα ερ ε τις εξαγω από την Ε.Ε κεκριµένα, το 

αγωγών στο 37,6% υνόλου των 

τουρκικών εισαγωγών, µειωµένο σε ετήσια  4,6%, ενώ οι ευρωπαϊκές εξαγωγές 

σε ετήσια βάση µειώθηκαν  συνόλου των τουρκικών 

εξαγωγών  τη τη ση του των λαγών, 

η ει να εί το σηµαντικότερο εµπορικ ο της Τουρ

 

ναφορικά 

ωπ ής Ένωσης στο συνολικό όγκο των εµπορικών σ  της Τουρκίας

 και το Νοέµβριο, το µ ρίδιο της Ε.Ε. στο σύνο

αλλ ών µειώθηκε σε ετήσια βάση  ποσοσ δες α

 από 46% το 2005 σε 43% το 2006 έµβρ  το 2

20 ), υποδηλώνοντας µια σταδιακή µετατόπιση

φέ ντος προς άλλες αγορές, εκτός της Ε.Ε. Τους τελ , 

λύτ η στις εισαγωγές σε σχέση µ γές . Συγ

Νοέµβριο, το µερίδιο των ευρωπαϊκών εισ ανήλθε  του σ

 βάση κατά

 κατά 3,9%, αποτελώντας το 50% του

. Παρά ν παρα ρούµενη συρρίκνω όγκου  εµπορικών συναλ

 Ε.Ε. συνεχίζ αποτελ ό εταίρ κίας.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης           42 MSc in EBS 



Α.Ξ.Ε. στην Τουρκία              Κατσαραγάκη Φωτεινή  

 

Κύριες εξαγωγές Ε.Ε. 25 προς Τουρκία (2005) 
 
α/α 
 

Κατηγορία 
προϊόντος 
 

Αξία 
(εκ. ευρώ) 
 

% 
συνόλου 
εξαγωγών ΕΕ 
 

1 Λέβητες, µηχανές, 
συσκευές & 
µηχανικές επινοήσεις 

8.942 21,37 

2 Οχήµατα 7.153 17,10 
3 Μηχανές, συσκευές 

& υλικά ηλεκτρικά 
4.211 10,06 

4 Πλαστικές ύλες & 
τεχνουργήµατα 

2.948 7,04 

5 Χυτοσίδηρος, 
σίδηρος & χάλυβας 

4,97 2.081 

6 Φαρµακευτικά 
προϊόντα 

3,51.487 5 

7 Όργανα & συσκευές 
µέτρησης/ακριβείας

 3,0
 

1.262 1 

8 Ορυκτά καύσιµα 4 2,71.13 1 
9 Οργανικά χηµικά 1.075 2,57 
10 Χαρτί & χαρτόνια 2,0868 7 
11 Αερόπλοια ή 

διαστηµόπλοια 
1,5640 3 

12 ∆ιάφορα προϊόντα 
χηµικών 
βιοµηχανιών 

1,5636 2 

Σύνολο  41.825 100,00 
      Πηγή: Eurostat, rostat.ec.europhttp://epp.eu a.eu 
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Κύριες εισαγωγές Ε.Ε.-25 από Τουρκία (2005) 
 

α/α 
 

Κατηγορία προϊόντος 
 

Αξία 
(εκ. ευρώ) 
 

% 
συνόλου 
εισαγωγών ΕΕ 

1 Οχήµατα 5.828 17,42 
2 Ενδύµατα & συµπληρώµατα ενδύµατος 

(πλεκτά) 
4.860 14,53 

3 Μηχανές, συσκευές & υλικά ηλεκτρικά 3.247 9,70 
4 Ενδύµατα & συµπληρώµατα ενδύµατος 

(πλην πλεκτώ
9,40 

ν) 
3.144 

5 Λέβητες, υσκευέςµηχανές, σ  & 
µηχανικές επ

35 
ινοήσεις  

2.5 7,57 

6 Καρποί & φ µα .176 ρούτα βρώσι 1 3,51 
7 Άλλα έτοιµα κά είδη .099  υφαντουργι 1 3,28 
8 Χυτοσίδηρο  χάλυβας  98 ς, σίδηρος &  9 2,98 
9 Τεχνουργήµατα , σίδηρο από χυτοσίδηρο  

ή χάλυβα 
 908 2,71 

10 Παρασκευάσ ικών, καρµατα λαχαν πών & 
φρούτων 

873  2,61

11 Καουτσούκ & µατα 636 τεχνουργή 1,90 
12 Βαµβάκι 534 1,59 
 Σύνολο  33.446 100,00 

      Πηγή: Eurostat, http:// c.europa.euepp.eurostat.e
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Εµπόριο Ε.Ε./Το  υρκίας 2005-2006
Περιοχές Νοέµβριος 2005 Νοέµβριος 2006 
 Αξία Μερίδιο Αξία Μερίδιο 
Σύνολο

ωγ
 

Εξαγ ών 
5.943 100% 8.492 100% 

Ευρωπ
ση
αϊκή 3.199 53,9% 4.243 50%

Ένω  (25) 
 

Υπόλοιπες 
χώρες 

2.744 46,1% 4.249 50% 

Σύνολο 
Εισαγωγών 

9.673 100% 12.711 100% 

Ευρωπαϊκή 
Ένωση (25) 

4.082 42,2% 4.779 37,6% 

Υπόλοιπες 
χώρες 

5.591 57,8% 7.932 62,4% 

 Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
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1.2.3.2 ∆οµή εµπορίου 

Ο σηµαντικότερος εξαγωγικός κλάδος της τουρκικής οικονοµίας είναι η 

κλωστοϋφαντουργία, η οποία το 2005 αποτελούσε το 25% των τουρκικών εξαγωγών. 

Άλλοι παραγωγικοί κλάδοι που κατέχουν σηµαντικό µερίδιο στις εξαγωγές της χώρας είναι 

ο κλάδος των οχηµάτων και των σχετικών ανταλλακτικών µε µερίδιο 16,2%, ο κλάδος των 

ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων µε µερίδιο 7% και ο κλάδος µηχανολογικού 

εξοπλισµού µε µερίδιο 6,8%. Όσον αφορά τις εισαγωγές για το 2005, το 70% του συνόλου 

των τουρκικών εισαγωγών αποτελείται από ενδιάµεσα αγαθά, ενώ τα κεφαλαιουχικά και 

καταναλωτικά αγαθά αποτελούν το 17,4% και 12,65% αντίστοιχα. Οι κυριότερες 

κατηγορίες προϊόντων που εξήγαγε η Τουρκία το 2005 ήταν: 

Εξαγωγές Τουρκίας ανά προϊόν (2005) 

Κατηγορία 
προϊόντος 

Αξία (χιλ. $) Ποσοστό  
 

Ετήσια 
Μεταβολή 

Οχήµατα  9.530.546 13,00 % 14,9 % 
Ενδύµατα πλεκτά  6.588.132 8,99 % 5,25 %  
Ηλεκτρικά 
µηχανή ατµ α& 
εξοπλισµός  

5.416.691 7,39 % 13,06 % 

Μηχανήµατα & 
µηχανικές εφαρµογές  

5.233.767 7,14 % 26,86 % 

Σίδηρος & χάλυβας  4.958.626 6,76 % 7,48 % 
Ενδύµατα (πλην 
πλεκτών)  

4.858.636 6,62 % 7,09 % 

Προϊόντα σίδηρου & 
χάλυβα  

2.722.031 3,71 % 22,28 % 

Ορυκτά καύσιµα  2.614.264 3,56 % 82,92 % 
Φρούτα  2.494.852 2 %3,40 % 31,1  
Λοιπά προϊόντα 
υφαντουργ

178 2
ίας  

1.968. ,68 % 6,03 % 

Πλαστικά 2 3 %  1.719.339 ,34 % 29,9  
Πολύτιµοι λίθοι  1.314.013 1,79 % 23,61 % 
Σύνολο  73.275.276 100,00 %  
Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
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Οι ες κατηγορίες εξαγόµενων προϊόντων αντιπροσωπεύουν το 63,25% 

της συνολ ν εξαγωγών (69,3% το 

Το ων εισαγω ουν αγωγ ργειακών 

προϊόντω ηχανο ι ηλεκτρολογικός σµός και 

ο σίδηρος µοποιείται ως πρώτη ύλη ραγω ερογ οϊόντων, 

καθώς η λυβουργί ρκεί κάλυ εγχώριας 

ζήτησης. ρίες εισαγόµενων για έχουν λούθως:  

 

 δέκα πρώτ

ικής αξίας τω 2004). 

 µεγαλύτερο µερίδιο τ γών κατέχ  οι εισ ές ενε

ν (18,2%), ενώ ακολουθούν ο µ λογικός κα  εξοπλι

 που χρησι για την πα γή δευτ ενών πρ

παραγωγή της τουρκικής χα ας δεν επα  για την ψη της 

Οι βασικές κατηγο προϊόντων το 2005  ως ακο

Εισαγωγές Τουρκίας α  (20νά προϊόν 05) 

Κατηγορία 
προϊόντος 

Αξία (χιλ. $) Ποσοστό Ετήσια ολή  Μεταβ
 

Ορυκτά κ 154 ,33 %
 

αύσιµα 21.226. 18,24 % 47  

Μηχανήµατα & 
µηχανικές 
εφαρµογές 

16.345.423  21,46 % 
 

14,04 %

Οχήµατα 10.542.424 9,06 % 2,97 % 
Ηλεκτρικά 
µηχανήµατα & 
εξοπλισµός 

9.634.288 8,28 % 15,08 % 
 

Σίδηρος & χάλυβας 9.388.698 8,06 % 16,89 % 
Πλαστικά 5.767.547 4,95 % 21,07 % 
Πολύτιµοι λίθοι 4.225.394 3,63 % 12,27 % 
Οργανικά χηµικά 3.520.110 3,02 % 16,71 % 
Φαρµακευτικά 
προϊόντα 

2.845.676 2,42 % 4,98 % 
 

Οπτικά εργαλεία & 2.457.063 2,11 % 27,50 % 
εξοπλισµός 
Βαµβάκι 2.070.808 1,77 % 4,43 % 
Χαρτί 1.752.680 1,50 % 14,73 % 
Σύνολο 116.351.727 100,00 %  
Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
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Οι δέκα πρώτ ύν στο 73,81% του 

συνόλου (55% ση την µεγαλύτερη α µεί  

εξαγωγές  (83%), φρούτω στ %) κα ηµάτων 

(27%). Ο τερες αυξήσεις τουρκικ ών ήθηκα καύσιµα 

(47%), τ εξοπλισµό (27 χαν αι τα κά (21% 

αµφότερ  τις εµπο αγέ υρκία ν Ε.Ε. η 

Τουρκία ές, συσκευές, µηχα µ αστικ ηρο και 

χάλυβα, καύσιµα κ ενώ γε κυρ µατα,  

ενδύµατα ίας, ρού αχανι

  Ο ς για το σύνολο του 2006  κα , εν σαγωγές 

κατά 17 δοι που παρουσίασαν τι ς εξ ές επ ήταν ο 

ηλεκτρολ έταλλ οκιν ηχαν

  Σ τερη αύξηση το 2006 παρ σε βάση υρκικές 

εξαγωγές ου αλουµινίου (40,5 υσί ,2%), τ λύτιµων 

λίθων (3 ν (28,2%), το ι 6%), τ ηµάτων 

(24,2%) και των µηχανηµάτων και µηχ ογών (23,9%). Αντίθετα, υποχώρησαν 

οι εξαγωγές παρασκευασµάτων φρούτων, καρπών και λαχανικών (-12,8%), καρπών και 

φρούτων (-4,8%), µη πλεκτών ενδυµάτων (-3,2%) και ετοίµων υφαντουργικών ειδών (-

2,6%)20.  

 

 

ες κατηγορίες εισαγόµενων προϊόντων αντιστοιχο

 το 2004). Σε ετήσια βά ύξηση ση ωσαν οι τουρκικές

 ορυκτών καυσίµων ν (31%), πλα ικών (30 ι µηχαν

ι σηµαντικό ών εισαγωγ παρατηρ ν στα 

α οπτικά εργαλεία και %) και τα µη ήµατα κ  πλαστι

α). Ειδικότερα, όσον αφορά ρικές συναλλ ς της Το ς µε τη

 εισήγαγε µηχαν νήµατα, οχή ατα, πλ ά, σίδ

φαρµακευτικά προϊόντα, αι χηµικά,  εξήγα ίως οχή

 και λοιπά είδη κλωστοϋφαντουργ  µηχανές, φ τα και λ κά .  19

ι εξαγωγέ αυξήθηκαν τά 15,9% ώ οι ει

,3%. Οι κλά ς καλύτερε αγωγικ ιδόσεις, 

ογικός εξοπλισµός, τα βασικά µ α και η αυτ ητοβιοµ ία. 

ηµαντικό ουσίασαν, ετήσια , οι το

 στις κατηγορίες τ %), των κα µων (35 ων πο

2,2%), των πλαστικώ υ σιδήρου κα  χάλυβα (2 ων οχ

ανικών εφαρµ

                                                 

2005 
20 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Φεβρουάριος 2007  – Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, 

19 Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 

∆ελτίο Οικονοµικών Εµπορικών Εξελίξεων - Επιχειρηµατικά νέα, www.agora.mfa.gr 
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Κυριότερες τουρκικές εξαγωγές 2006 (χιλ. $) 

Κατηγορία προϊόντος Αξία Μερίδιο 
Συνόλου 

Ετήσια 
Μεταβολή

Οχήµατα 11.882.093 13,95% 24,2%
Ενδύµατα πλεκτά 6.935.660 8,14% 5,2%
Μηχανήµατα και µηχανικές 
εφαρµογές 6.502.340 7,63% 23,9%
Ηλεκτρικά µηχανήµατα και 
εξοπλισµός 6.312.847 7,41% 16,4%
Σίδηρος και χάλυβας 6.268.387 7,35% 26,0%
Ενδύµατα πλην πλεκτών 4.707.330 5,52% -3,2%
Ορυκτά καύσιµα 3.571.687 4,19% 35,2%
Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 3.327.434 3,90% 21,8%
Καρποί και φρούτα 2.380.360 2,79% -4,8%
Πλαστικά 2.208.449 2,59% 28,2%
Έτοιµα υφαντουργικά είδη 1.919.454 2,25% -2,6%
Πολύτιµοι λίθοι 1.752.629 2,05% 32,2%
Πλοία και σκάφη 1.397.775 1,64% 11,7%
Βαµβάκι 1.337.204 1,57% 13,4%
Αλουµίνιο 1.229.908 1,44% 40,5%
Καουτσούκ 1.191.910 1,39% 18,2%
Ασβέστης και τσιµέντο 1.146.544 1,34% 2,0%
Παρ/µατα λαχανικών και 
φρούτων 1.117.467 1,31% -12,8%
Έπιπλα, φωτιστικά, πινακίδες 1.095.533 1,28% 14,3%
Νήµατα (συνεχή) 1.035.910 ,21% 15,9%1
Σύνολο 20 πρώτων κατηγοριών 67.320.920 79,1% 15,8%
Σύνολο εξαγωγών 85.141.517 100,00% 15,9%

         Πηγή: Undersecretariat of the Prime Ministry of  Foreign Trade 

χα  (64,9%), του αλουµινίου (44%), των 
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  Από την πλευρά των εισαγωγών ο πετρελαϊκός τοµέας και τα βασικά µέταλλα 

σηµείωσαν τις µεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ άξια αναφοράς είναι η µεγάλη αύξηση (38%) 

στις εισαγωγές ετοίµων ενδυµάτων21. Πιο συγκεκριµένα, οι µεγαλύτερες αυξήσεις στις 

εισαγωγές σηµειώθηκαν στις κατηγορίες του λκού

 
21 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Ιανουάριος 2007 – Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, ∆ελτίο 
Οικονοµικών Εµπορικών Εξελίξεων - Επιχειρηµατικά νέα, www.agora.mfa.gr 
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καυσίµων (34,3%), του καουτσούκ (2 ϊόντων σιδήρου και χάλυβα (24,3%) 

και του σιδήρου και χάλυβα (19,2%). Μείωση είχαν οι εισαγωγές βαµβακιού (-0,3%)22.  

 

6,8%), των προ

Κυριότερες τουρκικές εισαγωγές 2006 (χιλ. $) 

Κατηγορία προϊόντος Αξία Μερίδιο Ετήσια 
Συνόλου Μεταβολή

Ορυκτά καύσιµα 28.553.016 20,83% 34,3%
Μηχανήµατα και µηχανικές 
εφαρµογές 18.711.346 13,65% 14,1%
Οχήµατα 11.278.792 8,23% 6,9%
Σίδηρος και χάλυβας 11.275.203 8,22% 19,2%
Ηλεκτρικά µηχανήµατα & 
εξοπλισµός 10.768.759 7,85% 11,4%
Πλαστικά 6.837.816 4,98% 18,0%
Πολύτιµοι λίθοι 4.356.140 3,17% 3,1%
Οργανικά χηµικά 3.617.383 2,63% 2,4%
Φαρµακευτικά προϊόντα 3.013.533 2,19% 5,8%
Οπτικά εργαλεία και εξοπλισµός 2.698.198 1,96% 9,1%
Χαλκός 2.405.537 1,75% 64,9%
Βαµβάκι 2.073.088 1,51% -0,3%
Χαρτί 2.023.331 1,47% 14,5%
Αλουµίνιο 1.774.637 1,29% 44,0%
Καουτσούκ 1.528.576 1,11% 26,8%
Προϊόντα σιδήρου και χάλυβα 1.471.965 1,07% 24,3%
Νήµατα (µη συνεχή) 1.341.384 0,97% 17,9%
Χηµικά 1.281.227 0,93% 13,2%
∆εψικά και βαφ 13,7%ικά εκχυλίσµατα 1.278.133 0,93% 
Νήµατα (συνεχή) 1.195.652 0,87% 6,8%
Σύνολο 20 πρώτων κατηγοριών 117.483.714 85,7% 17,9
Σύνολο εισαγωγών 137.032.202 100,00% 17,3

        Πηγή: Undersecretariat of nistry of  Foreign Trade 
Πίνακας 19 

 

                                

the Prime Mi

 

 

                 
ών & Εµπορικών Υποθέσεων, 

∆ελτίο Οικονοµικών Εµπορικών Εξελίξεων - Επιχειρηµατικά νέα, www.agora.mfa.gr
22 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Φεβρουάριος 2007  – Γραφείο Οικονοµικ
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1.2.4 Απασχόληση

Ένα από τα σηµαντικά προβλήµατα της τουρκικής οικονοµίας είναι η ανεργία. 

Παρά την ανάκαµψη της τουρκικής οικονοµίας µετά την κρίση του 2001 το ποσοστό της 

ανεργίας διατηρεί µια σταθερή ανοδική πορεία. Ενώ το 2000 η ανεργία κυµαινόταν στο 

6,6%, µετά την κρίση έφτασε το 2002 το 10,4% του εργατικού δυναµικού. Από το 2002 ως 

και το 2005 τα ποσοστά ανεργίας διατηρήθηκαν στα ίδια υψηλά επίπεδα (άνω από 10%), 

ν και πολύ αναλυτές υποστηρίζουν πως το πραγµατικό µέγεθος της ανεργίας άγγιζε το 

5%. 

α

1

 
ommission, (2006), Candidate Countries' Economies Quarterly (January) 

∆ιάγραµµα 8 
 

Σε απόλυτους αριθµούς, οι άνεργοι µειώθηκαν το Σεπτέµβριο του 2006 σε ετήσια 

βάση κατά 107.000, φτάνοντας τα 2.316.000 άτοµα. Το ποσοστό ανεργίας σε 

παραγωγικούς κλάδους, εκτός του αγροτικού τοµέα, διατηρήθηκε στο 12%, ενώ µειώθηκε 

σχεδόν κατά µία (0,9) ποσοστιαία µο ριση µε την αντίστοιχη επίδοση του 

Σεπτεµβρίου του 2005. Επίσης, παρουσίασε µείωση το ποσοστό ανεργίας για τους άνδρες 

σε ετήσια βάση κατά µία ποσοστιαία µονάδα, φτάνοντας το 10,4%, ενώ µεγαλύτερη ήταν η 

Πηγή: European C

νάδα σε σύγκ
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µείωση του ποσοστού ανεργίας για τις γυναίκες, το οποίο σε ετήσια βάση µειώθηκε κατά 

1,3 ποσοστιαίες µονάδες, φτάνοντας το 18,4% .  

 

23

 

 

Η διατήρ

∆ιάγραµµα 9 

ηση της ανεργίας σε υψηλά επίπεδα οφείλεται στην επιβράδυνση της 

τουρκικής οικονοµίας κατά το τρίτο τρίµηνο του 2006 και ιδιαίτερα στη σηµαντική µείωση 

της του  κυρίως, 

υµβάλλει σηµαντικά στη µείωση των ανεργίας, τονίζοντας τον εποχιακό 

χαρακτήρ

στις 

κατασκευές

                                                

ριστικής κίνησης. Ο τουριστικός τοµέας, κατά τους καλοκαιρινούς µήνες

σ  ποσοστών 

α της ανεργίας στην Τουρκία.  

Παρά τη σταδιακή µετατόπιση τα τελευταία χρόνια των εργασιακών προτιµήσεων 

των Τούρκων εργαζοµένων, ο αγροτικός τοµέας διατηρεί ένα µεγάλο µερίδιο της 

συνολικής απασχόλησης. Την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2006, το 28,4% των 

Τούρκων εργαζοµένων απασχολείται στη γεωργία, το 19,6% στη βιοµηχανία, το 6,1% 

 και το 46% στον κλάδο των υπηρεσιών. Η αναλογία ανδρών / γυναικών στο 

συνολικό πληθυσµό των εργαζοµένων την περίοδο Ιουλίου – Σεπτεµβρίου 2006 αυξάνεται 

 
23 Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης           51 MSc in EBS 



Α.Ξ.Ε. στην Τουρκία              Κατσαραγάκη Φωτεινή  

υπέρ των ανδρών, καθώς το µερίδιο τους στο ύνολο των εργαζοµένω  τον Ιούλιο, τον 

Αύγουστο και το Σεπτέµβριο ήταν 73,2%, 73,3% και 73,5% αντίστοιχα

σ ν

24. 

 

∆ιάρθρωση Εργατικού ∆υναµικού 2005 -2006 

Εργαζόµενοι ανά κλάδο 
(1.000 άτοµα) 

Αυγ. – Οκτ. 2005 Αυγ. – Οκτ. 2006 

Αγροτικός Τοµέας 6.661 6.563 
Εκτός Αγροτικού Τοµέα 15.906 16.566 
Βιοµηχανία 4.363 4.529 
Κατασκευές 1.275 1.403 
Υπηρεσίες 1 10.634 0.268 
Σύνολο Εργαζοµένων 22.566  23.128
Εργατικό δυναµικό  25.444 24.990
Άνεργοι 2.424 2.316 
Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 

Πίνακας
 

ανεργίας εγαλύτερα κές περιοχές ση µε τις 

οφείλεται συνέχιση τ εσωτερικής µετανάστευσης από τις 

ς περιο  στην αδυνα ρρόφησης των  αυτών, τα 

διαφορετικές εργασιακές 

ανάγκες του αστικού περιβάλλοντος25. 

 

 

 

 

 

                                                

 20 

Τα ποσοστά  είναι µ στις αστι σε σύγκρι

αγροτικές. Αυτό στην ης 

αγροτικές στις αστικέ χές και µία απο  ατόµων

οποία επί πλέον δεν µπορούν αµέσως να προσαρµοσθούν στις 

 
24 Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
25 European Commission, (2006), Candidate Countries' Economies Quarterly (January) 
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1.2.5 ∆ηµόσια Οικονοµικά  

Η τουρκική κυβέρνηση για να ξεπεράσει την κρίση του 2001 προχώρησε σε 

επεκτατική δηµοσιονοµική πολιτική στήριξης της οικονοµίας, η οποία στηρίχθηκε στη 

δανειοδότηση από εσωτερικό και εξωτερικό, εκτοξεύοντας το δηµόσιο χρέος στο 105,2% 

του ΑΕΠ της χώρας26. 

 
Πίνακας 21 

Η οικονοµική κρίση και οι εξωτερικές εξελίξεις το 2001 περιόρισαν την 

δυνατότητα δανεισµού από το εξωτερικό, οδηγώντας σε µεγαλύτερη εξάρτηση από την 

εσωτερική αγορά, αυξάνοντας το µερίδιο του εσωτερικού δανεισµού στο δηµόσιο χρέος. 

Το 2001 ο εσωτερικός δανεισµός αποτελούσε το 54,4% του τουρκικού δηµοσίου χρέους, 

ενώ αφού ξεπεράστηκε η κρίση το 2003 το σχετικό µερίδιο έπεσε στο 46%

 

 

ίων που χορήγησε στην Τουρκία το ∆.Ν.Τ. από 

                                                

27. Το εξωτερικό 

χρέος λόγω της ευρείας χρήσης των δανε

118,7 δις $ το 2000 αυξήθηκε σε 113,8 δις  $ το 2001, σε 131,4 δις $ το 2002 και σε 137,9 

δις $ το 2003. Το συνολικό δηµόσιο χρέος ως ποσοστό επί του ΑΕΠ αυξήθηκε από 63,1% 

το 2000, σε 125,8% το 2001 και στην συνέχεια µειώθηκε σε 109,6% το 2003. Η τουρκική 

οικονοµία κατάφερε να ανακάµψει και το 2004 κατάφερε να περιορίσει το δηµόσιο χρέος 

της στο 80,1%. 

 
26 OECD, (2001), "Economic Surveys 2000-2001: Turkey" 

27 Growth and Convergence with the European Union", Report No. 33549-TR 
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Πηγή on, (2006), Candidat untries' Eco Quarterl
        ) 

∆ιάγραµ 0 
 

 της τουρκικής 

οικονοµίας. Την χρονιά της κρίσης αυξήθηκ  εντυπωσιακά φτάνοντας το 29,8%, ενώ τα 

επόµενα χρόνια ως αποτέλεσµα της περιοριστικής δηµοσιονοµικής πολιτικής και των 

, φτάνοντας το 2004 το 3,9%. Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή το

 

α

οφείλεται

: European Commissi e Co nomies y     
   (January

µα 1

Το δηµοσιονοµικό έλλειµµα ακολούθησε και αυτό τη συνολική τάση

ε

ιδιωτικοποιήσεων µειώθηκε

,  δηµοσιονοµικό έλλειµµα της χώρας για το 2005 µειώθηκε στο 3,2%. 

Το Νοέµβριο 2006, ο προϋπολογισµός, σε αντίθεση µε τις αρνητικές επιδόσεις των 

προηγούµενων µηνών, παρουσίασε πλεόνασµα 3,9 δις τ.λ., µε αποτέλεσµα ο συνολικός 

προϋπολογισµός των πρώτων έντεκα µηνών του 2006 να σηµειώσει πλεόνασµα 64 εκ. τ.λ. 

Το πρωτογενές πλεόνασµ  του ισοζυγίου του δηµοσίου τοµέα του Νοεµβρίου 

δεκαπλασιάστηκε σε σχέση µε το αντίστοιχο του Οκτωβρίου, φτάνοντας τα 7,1 δις τ.λ.. Η 

θετική αυτή εξέλιξη για την τουρκική οικονοµία , κυρίως, στην αύξηση των 

εκτάκτων εσόδων ύψους 2,1 δις τ.λ. αφενός από την πώληση µεριδίου της Telekom, 
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αφετέρου από το «πάγωµα» προγραµµατισµένων κρατικών επενδύσεων για το τελευταίο 

τρίµηνο του 200628.   

 

∆ηµόσια Οικονοµικά 2006 
Εκατοµµύρια τ.λ. Νοεµ. 2006 Ιαν. – Νοεµ. 2006 Στόχος Προϋπ.2006 
∆απάνες 13.365 157.701 174.322 
∆απάνε  για αποπληρωµή 
χρέους 

3.267 44.068 46.260 ς

Λοιπές ∆απάνες 10.097 33 128.062 113.6
Έσοδα 17.215 157.764 160.326 
Έσοδα από φόρους 13.422 125.952 132.199 
Λοιπά Έσοδα 1.276 24.447 21.372 
Ισοζύγιο Γενικής 
Κυβέρνησης 

3.850 64 -13.996 

Ισοζύγιο Κεντρικής 
Κυβέρνησης 

7.118 44.131 32.264 

Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
Πίνακας 22 
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Όσον αφορά στα έσοδα, ιδιαίτερος προβληµατισµός υπάρχει, καθώς έχει αυξηθεί το 

µερίδιο των εκτάκτων εσόδων έναντι των τακτικών εσόδων, µε αποτέλεσµα να µην 

                                                 
28 Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
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εξασφαλίζεται µακροχρόνια η βελτίωση των επιδόσεων του προϋπολογισµού. Τα έκτακτα 

έσοδα, άλλωστε, αποτελούν στιγµιαίο δηµόσιο έσοδο και όχι σταθερό, όπως τα τακτικά 

έσοδα από του φόρους. Η ανησυχία, όσον αφορά στις δαπάνες, προκαλείται λόγω του 

υψηλού ρυθµού αύξησης των δαπανών για την υγεία και των «γενναιόδωρων» 

επιδοτήσεων προς τον αγροτικό τοµέα29.  

  Αντιστοίχως, χαλάρωση της δηµοσιονοµικής πολιτικής παρατηρείται για τους 

πρώτους δύο µήνες του τρέχοντος έτους, όπου τα συνολικά έσοδα µειώθηκαν κατά 3% 

λόγω της µεγάλης πτώσης των µη φορολογικών προσόδων, ενώ και η αύξηση των 

φορολογικών εσόδων (6%) παρέµεινε κάτω από το επίπεδο πληθωρισµού. Οι συνολικές 

δαπάνες αυξήθηκαν κατά 26%. Είναι η πρώτη φορά την τελευταία τετραετία που η πορεία 

των δηµοσίων οικονοµικών χειροτερεύει30. Αναλυτικότερα, τα βασικά στοιχεία του υπό 

εκτέλεση προϋπολογισµού έχουν ως ακολούθως: 

 

Εκτέλεση προϋπολογισ δις τ. λ.) µού 2006 -2007 (

 2006  
(Ιαν.-Φεβρ.) 

2007  
(Ιαν.-Φεβρ.) 

Μεταβολή 

Έσοδα 26,4 25,6 -3%
- Φόροι 21,3 22,6 6%
- Άλλα 5,1 3,0 -41%
∆απάνες 26,9 33,8 26%
- Τοκοχρεολύσια 9,0 12,0 33%
- Άλλες 17,9 21,8 23%
Έλλειµµα -0,5 -8,2 400%
Πρωτογενές πλεόνασµα 8,5 3,8 -55%

                     Πηγή: Turkstat, Turkish Statistical Institute - Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 
Πίνακας 23 

                                                

 

 
 

29 Turkish Ministry of Finance 
30 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Μάρτιος 2007  – Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, ∆ελτίο 
Οικονοµικών Εµπορικών Εξελίξεων - Επιχειρηµατικά νέα, www.agora.mfa.gr 
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1.2.6 Πληθωρισµός

Το ∆.Ν.Τ. ανακοίνωσε το πρόγραµµα αναδιάρθρωσης της τουρκικής οικονοµίας 

για την περίοδο 2000-2002, µε κύριο στόχο την τιθάσευση του πληθωρισµού, και στο 

Ελσίνκι η Τουρκία ονοµάζεται υποψήφιο κράτος για ένταξη στην Ε.Ε. Αλλά µέσα σε ένα 

περιβάλλον δηµοσιονοµικής επέκτασης στις αρχές του 2001, η Τουρκία αντιµετωπίζει 

νοµισµατική κρίση. Παρά το γεγονός ότι το πρόγραµµα δεν έχει τα αναµενόµενα 

αποτελέσµατα, σύµφωνα µε έκθεση της Επιτροπής ο πληθωρισµός πέφτει σε 45% το 2002, 

σε 21,6% το 2003 και 8,6% το 2004, γεγονός που θεωρείται ότι αποκαθιστά την 

εµπιστοσύνη στην τουρκική οικονοµία. Σύµφωνα µε την ίδια έκθεση, µετά από µια µακρά 

περίοδο γρήγορου αποπληθωρισµού οι ρυθµοί αυτοί πέφτουν το 2005, κυρίως λόγω 

ανατίµησης της τουρκικής λίρας και αυξηµένων τιµών πετρελαίου, και ο πληθωρισµός 

ανέρχεται περίπου στο 8,2% . Το ∆εκέµβριο 2006, ο πληθωρισµός στην Τουρκία 

διαµορφώνεται στο 9,65%, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις που ήθελαν το 2006 να κλείσει 

µε µονοψήφιο ρυθµό πληθωρισµού .  

                                                

31

32

 

 
31 OECD, (2006), "Turkey Statistic Profile", (http://stats.oecd.org) 

32 CBRT, Central Bank of the Republic of Turkey – Κεντρική Τράπεζα της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας, 
http://www.tcmb.gov.tr 
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Ο µέσος ρυθµός πληθωρισµού για το ανήλθε στο 9,6%, επίδοση σχεδόν 

διπλάσια από τον στόχο του 5% που είχε θέσει η Κεντρική Τράπεζα για το 2006. Η 

ασυνέπεια αυτή οφείλεται, κυρίως, στις ισχυρές πληθωριστικές πιέσεις που ακολούθησαν 

τη χρηµατοοικονοµική κρίση του Μαΐου

  2006 

 – Ιουνίου, οι οποίες σε µεγάλο βαθµό δεν 

απορροφήθηκαν από την τουρκική οικονοµία. Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας 

εφαρµόζοντας µια αρκετά «σφιχτή», για τα τουρκικά πρότυπα, νοµισµατική πολιτική 

κατάφερε σε µεγάλο βαθµό να περιορίσει τις πληθωριστικές πιέσεις του δευτέρου 

εξαµήνου, µειώνοντας το πληθωρισµό από 11,69% τον Ιούλιο σε 9,65% το ∆εκέµβριο33.  

Ο πληθωρισµός του ∆εκεµβρίου του 2006 καθορίστηκε, κυρίως, από την άνοδο 

στις τιµές των ειδών διατροφής, των κατοικιών και του πετρελαίου. Οι τιµές των ειδών 

διατροφής αυξήθηκαν κατά τον τελευταίο µήνα του έτους, λόγω των καιρικών συνθηκών 

και της εορτής του Μπαϊραµιού. Άνοδος παρουσιάστηκε, επίσης, στις τιµ ς των 

ψυχαγωγικών και πολιτιστικών υπηρεσιών κατά τις εορταστικές περιόδους. Σηµαντική 
                                                

έ

 
33 IMF (International Monetary Fund) and CBRT (Central Bank of the Republic of Turkey) 
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ήταν η αύξηση των τιµών στον τ οινωνιών και των µεταφορών, ως 

αποτέλ

οµέα των συγκ

εσµα της ανόδου των τιµών του πετρελαίου. Αντίθετα, µειώθηκε το επίπεδο τιµών 

των προϊόντων του κλάδου της κλωστοϋφαντουργίας, ο οποίος είχε τροφοδοτήσει τις 

πληθωριστικές πιέσεις τους προηγούµενους µήνες.  

 

 
e  (January) 
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34

 συνέχισε την αυξητική του τάση και τον Μάρτιο 

2007, κατά 0,92% οδηγώντας το δωδεκάµηνο κυλιόµενο πληθωρισµό στο 10,86%. Ο 

                                                

Πηγή: European Commission, (2006), Candidate Countries' Economies Quart rly

 
Τον Ιανουάριο 2007 ο δείκτης τιµών καταναλωτή (∆ΤΚ) αυξήθηκε κατά 1% έναντι 

του προηγούµενου µηνός, ο δε δείκτης τιµών παραγωγού (∆ΤΠ) µειώθηκε κατά 0,05%. Η 

αύξηση του ∆ΤΚ προήλθε κυρίως από την άνοδο των τιµών των αγροτικών προϊόντων και 

κατά δεύτερο λόγο από τις υπηρεσίες. Στις τελευταίες οι µεγαλύτερες αυξήσεις 

παρατηρήθηκαν στα ενοίκια και τα εστιατόρια-ξενοδοχεία. Αντίθετα, υποχώρηση 

παρουσίασαν οι τιµές στον κλάδο ένδυσης / υπόδησης και των καυσίµων . 

Ο δείκτης τιµών καταναλωτή

 
34 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Ιανουάριος 2007 – Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, ∆ελτίο 
Οικονοµικών Εµπορικών Εξελίξεων - Επιχειρηµατικά νέα, www.agora.mfa.gr 
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δείκτης

ρες αυξήσεις παρατηρήθηκαν στα προϊόντα αλκοόλ και καπνού 

κατά 

νθεί µεταξύ 3,6-6,6% υπό την προϋπόθεση ότι τα 

βραχυχ

. Ο ∆ιοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Durmus Yilmaz υποστήριξε πως παρά την 

αποτυχ

.2.7 Συναλλαγµατική Ισοτιµία

 τιµών παραγωγού αυξήθηκε 0,97% διαµορφώνοντας τον δωδεκάµηνο αντίστοιχο 

δείκτη στο 10,9%. Από τις επιµέρους κατηγορίες που συνθέτουν τον δείκτη τιµών 

καταναλωτή οι µεγαλύτε

7,2%, στις µεταφορές 1,2% και ξενοδοχεία-εστιατόρια 0,8%. Αντιθέτως, 

παρατηρήθηκαν µειώσεις στις κατηγορίες των τηλεπικοινωνιών κατά 0,5% και των 

ετοίµων ενδυµάτων κατά 0,3%. Τα παρόντα στοιχεία του πληθωρισµού συνηγορούν στην 

διατήρηση των παρόντων υψηλών επιπέδων των βραχυχρονίων επιτοκίων, τουλάχιστον 

έως και το τρίτο τρίµηνο του τ.ε.35

Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της Κεντρικής Τράπεζας στο τέλος του 2007, ο ετήσιος 

πληθωρισµός αναµένεται να κυµα

ρόνια επιτόκια θα διατηρηθούν σταθερά τους εννέα πρώτους µήνες και έπειτα θα 

µειωθούν σταδιακά. Εκ των βασικότερων κινδύνων που ενδέχεται να αποτρέψουν την 

επίτευξη του στόχου είναι η διατήρηση των πληθωριστικών πιέσεων στον τοµέα των 

υπηρεσιών, η αβεβαιότητα ως προς την δυνατότητα συγκράτησης της συνολικής ζήτησης 

µέσω της περιοριστικής νοµισµατικής πολιτικής και πιθανή αστάθεια στις διεθνείς 

αγορές36

ία επίτευξης του στόχου για το 2006, ο πληθωριστικός στόχος του 2007 παραµένει 

στο 4%.  

 

1  

                                                 
35 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Μάρτιος 2007  – Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, ∆ελτίο 
Οικονοµικών Εµπορικών Εξελίξεων - Επιχειρηµατικά νέα, www.agora.mfa.gr 
36 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Ιανουάριος 2007 – Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, ∆ελτίο 
Οικονοµικών Εµπορικών Εξελίξεων - Επιχειρηµατικά νέα, www.agora.mfa.gr 
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Κατά την οικονοµική κρίση που εκδηλώθηκε στα τέλη του 2000 και στις αρχές του 

2001 το τουρκικό νόµισµα υποτιµήθηκε σε ποσοστό µεγαλύτερο του 50% και τον Ιούνιο 

2001, ένα δολάριο αντιστοιχούσε σε 1.206.147 τ.λ. 
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Έως την οικονοµική κρίση, η ισοτιµία της λίρας προς τα ξένα νοµίσµατα ήταν 

κλειδωµένη καθ' υπόδειξη του ∆.Ν.Τ κε ως µία από τις αιτίες της  

που ξέσπασε καθώς ο πληθωρισµός αυξανόταν παράλληλα µε ρυθµούς άνω του 30%. Για 

την έξοδο από την κρίση, το ∆.Ν.Τ. υπέδειξε µεταξύ άλλων την υιοθέτηση συστήµατος 

ελεύθερης διακύµανσης της τουρκικής λίρας. Έκτοτε, αρχικώς η λίρα υποτιµήθηκε στο 

 πορεία. Από το 

Μάρτιο ως το ∆εκέµβριο του 2003 η τουρκική λίρα ανατιµήθηκε κατά 20% έναντι του 

δολαρίου και 7%-8% έναντι του ευρώ37. 

                                                

. Αυτό θεωρήθη  κρίσης

επίπεδο των 1.446.638 τ.λ./$, όµως στην συνέχεια ακολούθησε αντίστροφη

 
37 Κεντρική Τράπεζα της ∆ηµοκρατίας της Τουρκίας, http://www.tcmb.gov.tr
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Παρόλο που το τουρκικό νόµισµα φάνηκε να ανακάµπτει µετά το 2003, από τις 

ρχές του 2004 άρχισε να υποχωρεί έναντι των ξένων νοµισµάτων υπό το πρίσµα των 

ιµµα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, επιβεβαιώνοντας 

τις προ

κ

1.300 τ.λ., η υψηλότερη ως τώρα 

συναλλαγµατική ισοτιµία ευρώ / τουρκικής λίρας, και ένα δολάριο κόστιζε 1.568.200 τ.λ., 

ξεπερνώντας τα επίπεδα ανάκαµψης του τουρκικού νοµίσµατος το 200338. 

                                                

α

ανακοινώσεων για το έλλε

βλέψεις των οικονοµικών αναλυτών πως το τουρκικό νόµισµα τους τελευταίους 

µήνες του 2003 ήταν υπερτιµηµένο. Η διολίσθηση της τ.λ. συνεχίστηκε ως τις αρχές του 

2005 όταν το τουρκικό νόµισµα σταµάτησε την πτωτική του πορεία και ανατιµήθηκε σε 

σχέση µε το δολάριο και το ευρώ, ξεπερνώντας τα επίπεδα συναλλαγµατικών ισοτιµιών 

του 2003. Η ανάκαµψη όµως αυτή, πάλι αποδείχτηκε πλασµατική και από τις αρχές του 

2006 ξεκίνησε µια νέα πτωτική πορεία µε απο ορύφωµα το καλοκαίρι του 2006. Τον 

Ιούνιο του 2006 ένα ευρώ έφτασε να κοστίζει 2.00

 
38 IMF, (2006), "Turkey: First and Second Reviews Under the Stand-By Arrangement, and Request for 
Waiver of Nonobservance of Performance Criteria and Rephasing of Purchases-Staff Report; Staff 
Supplement; Press Release on the Executive Board Discussion; and Statement by the Executive Director for 
Turkey", IMF Country Report No. 06/268 
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1.2.8 Χρηµατοπιστωτικό Σύστηµα  

Σ µφωνα µε το δείκ SA rfor Ind αµένουν 

επικεντρ  βελτίωση της αποτελεσµατικότητας και τη µείωση του κόστους 

λειτουργ  προσπάθειές τους εντείνονται λόγω της όξυνσης του 

ανταγων ηµατοπιστωτικό τοµέα. Ο δείκτης δάνεια προς καταθέσεις από το 

36% που 02, άγγιξε το 70% το Σεπτέµβριο του 2006. Το γεγονός αυτό 

καταδεικ χρη ικο ς δι άβη  τράπ ην Τουρκία 

βελτιώθη

Η , αίνει  κυριότερους  για το 

τουρκικό ικό σύστηµα, τον  κίνδυνο  και 

τον πιστω  

Σ π ς αρνητικές επιπτώσεις εριόδο αΐου - Ιουνίου 

2006, η τουρκικού χρηµατοπιστωτικού τοµέα εξακολουθεί να είναι 

ουσιαστι έµβριο 2006 υνο  του , έφτασε τα 

537 δις τ ηλαδή, κατά 14,2% σε σχέση µε τα τέλη του 2005. Επιπλέον, το 

Σεπτέµβρ ίκ ύνολ ργητι του χ  τοµέα προς 

ΑΕΠ, ά το ,8%, ειδικότερα ο της σύ ενεργητικού 

τραπεζώ ν 88,2%.  

Τ υ 200 έγε ν καταθέσεων ραπεζ οµέα, έφτασε 

στα 0,8% σε σχέση µε τα τέλη του 

2005 και κατά 0,6% σε σχέση µε το υ 2006. Η αύξηση των καταθέσεων 

προκύπτει, κυρίως, από την αύξηση των καταθέσεων σε ξένο νόµισµα (ξ.ν.). Πράγµατι το 

                                              

ύ τη BR ’s Pe mance ex, οι τράπεζες παρ

ωµένες στη

ίας τους, ενώ οι

ισµού στο χρ

 βρισκόταν το 20

νύει ότι σε όρους µατοο νοµική αµεσολ σης οι εζες στ

καν σηµαντικά.  

 Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επισηµ  ως κινδύνους

 χρηµατοπιστωτ  κίνδυνο επιτοκίων, τον  ρευστότητας

τικό κίνδυνο. 

ρηµαταγορές, τις χ

 ανάπτυξη του 

39

αρά τι της π υ Μ

κή . Το Σεπτ

.λ., αυξήθηκε, δ

 του , το σ λικό ενεργητικό κλάδου

ιο του 2006, ο δε

 

της σ ο ενε κού ρηµατοπιστωτικού

γγιξε τα επίπεδα

ν προς ΑΕΠ, ήτα

υ 97  ενώ δείκ νολο 

ο ∆εκέµβριο το 6, το µ θος τω  του τ ικού τ

 επίπεδα των 293,7 δις τ.λ, αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 2

 Νοέµ ριο τοβ

   
 Τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 39
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µερίδιο του ξ.ν στις συνολικ  σε σχέση µε τα τέλη του 

2005.  

η χρ στω  προ

  τω ιων επενδυτών σ ρ ιώνετ

ην ολοένα αυξανόµενη θέση των ξένων επενδυτών40.  

ές καταθέσεις, αυξήθηκε κατά 38%

Σε ό,τι αφ  χ λάκ  µορά τα αρτοφυ ια των ηµατοπι τικών ιδρυµάτων κύπτει 

από τα στοιχεία, ότι το µερίδιο ν εγχώρ ε αξιόγ αφα µε αι, σε 

αντίθεση µε τ
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ήνα βρ υνο χορηγή υ τραπεζικού , αυξή

 τα στοιχεία της τουρκικής Κεντρικής 

ράπεζας, προκύπτει, ότι η αύξηση του δανεισµού οφείλεται κυρίως στην αύξηση των 

επιχειρ

                                                

Το µ ∆εκέµ ιο οι σ λικές σεις το  τοµέα θηκαν 

κατά 38% σε σχέση µε τα τέλη του 2005. Από

Τ

ηµατικών δανείων σε συνδυασµό µε την αύξηση των καταναλωτικών δανείων41 

(δάνεια σε νοικοκυριά / ΑΕΠ = 12%, ενώ δάνεια σε επιχειρήσεις / ΑΕΠ = 25% για το 

200642) .  

 

 
40 Turkiye Bankasi 
41 Turkiye Bankasi 
42 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Επενδυτική Ηµερίδα, Λονδίνο 22 Φεβρουαρίου 2007, «Finansbank: Μια 
εξαιρετική Πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας» 
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Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Επενδυτική Ηµερίδα, Λονδίνο 22 Φεβρουαρίου 2007, «Finansbank: 
Μια εξαιρετική Πλατφόρµα

 

 

1.2 εζικός Τοµέας

 για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας», σελ.7 
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.8.1 Τραπ  

ίανση του τραπεζικού συστήµ  προέκυψε απ στη γκ τά 

τη του 2000-2001. Ο αριθµός τραπεζών ηκ δ τά α 

τρ άπεζες το 2000 σε 47 τ 06.  α του 6,  σ 0 

µε τράπεζες, ήταν ιδιωτικές νή ρι ιο ς, 

απ  συνολικ  τραπεζών φ ε 

τη εζα, µέχρι αρ το 06, ξέ τράπεζες, 

απ του συνολικού ενεργητικού.43

 

Η εξυγ ατος ως αν όδρα  ανά η µε

 σοβαρή κρίση  των  µειώθ ε, σχε όν, κα  το έν

ίτο, από 85 τρ ο 20  Στις ρχές  200 οι 7 τις 1

γαλύτερες τουρκικές και α καν σε εγχώ ους ιδ κτήτε

ού ενεργητικού των . Σύµ ωνα µοτελώντας συνολικά το 60% του

ν τουρκική Κεντρική Τράπ  τις χές υ 20  οι νες 

.  οτελούσαν το 5,2% 

 

 

                                                 
43 Thomson Financial 
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Τραπεζικό Σύστηµα 2003 - 2006 

 2003 2004 2005 Σεπ.2005 Σεπ.2006
Αριθµός 
τραπεζών 

50 48 47 47 47 

Αριθµός 
υποκαταστηµάτων

6,078 6,219 6,276 6,189 6,786 

Αριθµός 
υπαλλήλων 

124,030 127,944 132,977 131,494 141,623 

Σύνολο 
ενεργητικού (δις 
$)  

178,9 228,3 295,6 271,7 309,0 

Χορηγήσεις (δις 
$) 

47,4 74,0 111,6 99,4 134,0 

Αξιόγραφα (δις $) 76,5 92,2 106,5 105,9 105,6 
Καταθέσεις (δις 
$) 

111,3 142,4 181,0 165,0 190,8 

Καθαρά Κέρδη 
(δις $) 

4,1 4,7 4,3 3,0 5,7 

Χορηγήσεις / 
Σύνολο 
Ενεργητικού (%) 

26,5 32,4 37,8 36,6 43,4 

Μη 
εξυπηρετούµενα 
δάνεια/ Σύνολο 
δανείων (%) 

11,5 6,0 4,8 5,2 3,7 

Καταθέσεις / 62,2 
Σύνολο 
Παθητικού (%) 

62,4 62,2 60,7 61,7 

Καθαρά Κέρδη / 
Σύνολο 
Ενεργητικού (%) 

2,3 2,1 1,4 1,1 1,8 

Καθαρά Κέρδη / 
Μετοχικό 
Κεφάλαιο (%) 

15,8 14,0 10,6 8,6 15,0 

∆είκτης 
Κεφαλαιακής 
Επάρκειας (%) 

30,9 28,8 24,2 23,3 20,5 

        Πηγή: BRSA, Banking Regulation and Supervision Agency 

 
Πίνακας 24 
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Τραπεζικός Τοµέας 2004 - 2006 
 
 2004 2005 Αυγ. 2006 Σεπτ. 2006 Οκτ. 

2006 
Νοεµ. 2006 ∆εκεµ. 

2006 
Καταθέσεις (εκατ. Τ.Λ.) Εκτός ∆ιατραπεζικών καταθέσεων 
Σύνο  λο 191,360 243,160 278,261 284,266 286,542 292,483 293,685
Τουρκικές Λίρες 106,075 153,995 173,021 176,115 177,263 179,277 180,337 
Ξένο   Νόµισµα 85,285 89,165 105,240 108,151 109,279 113,206 113,348
Καταθέσεις σε ξ.ν. / 
Σύνο
(%) 

44,6 36,7 37,8 38 38,1 38,7 38,6 
λο καταθέσεων 

Αξιόγραφα (εκ. Τ.Λ.) (ονοµαστικές Αξίες) 
Σύνο  λο 87,372 90,230 98,688 99,339 103,724 103,474 105,125
Εγχώρι ,286 ,109οι 70,912 64,191 70  69,505 68  66,761 64,901 
Ξένοι 16,460 26,039 28,401 29,835 35,615 36,714 40,224 
Χορηγήσεις (εκ. Τ.Λ.) (εκτός  ∆ανείων Σε Χρηµατοπιστωτικούς) 
Σύνο γήσεων 97,329 147,510 192,192 198,080 198,927 201,584 204,156 λο Χορη
Σε Τ.Λ. 62,542 105,945 135,725 140,669 145,224 145,674 150,414 
ΣΕ Ξ.Ν. 34,787 41,565 56,467 57,410 53,703 55,910 53,742 
∆άνεια Λιανικ
Τραπεζικής
Χορη

ής 
 / Σύνολο 

γήσεων (%) 

35,9 42,3 44,3 43,6 44,0 43,8 44,1 

Μη Εξυπηρετούµενα 
∆άνε

       
ια (%) 

Σύνολο Χορηγήσεων 6,0 4,8 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 
Χορηγήσεις Λιανικής 2,2 2,5 2,4 2,4 2,4 2,5 2,4 
Καθα
Συναλλαγ
Τραπ
(Εκατ.$) 

ρή 
µατική Θέση 

εζικού Τοµέα 

-71 -97 144 97 483 -63 268 

Σύνολο -71 -97 144 97 483 -63 268 
Εντός   Ισολογισµού -1,390 -1,880 -6,925 -6,253 -6,139 -6,439 -6,972
Εκτός Ισολογισµού 1,318 1,784 7,070 6,351 6,623 6,376 7,240 

Πηγή: BRSA, Banking Regulation and Supervision Agency 
Πίνακας 25 

 

Από τα 10,5 δις $ άµεσων ξένων επενδύσεων που εισέρρευσαν στην τουρκική 

οικονοµία τα προηγούµενα 2 χρόνια, το ένα τρίτο αυτών των κεφαλαίων, διοχετεύθηκε σε 

τουρκικές εµπορικές τράπεζες.  
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Βασικές Εξαγορές Τραπεζών 1998 - 2006 
2006  

Akbank Citibank 
Denizbank Dexia 
Tektenbank Eurobank EFG 
Finansbank AS NBG 
Yapi Ve Kredi Bankasi AS Koc Finansal Hizmetler  

2005
Turkiye  Garanti Bankasi AS GE Consumer Finance 
Turk dis Ticaret Bankasi Fortis Group 
Yapi Ve Kredi Bankasi AS Unicredito 

2004
TBC Bank Soros Investment Capital Ltd 

2002
Toprak Bank – Branches (9) Finansbank AS 
Toprak Bank – Branches (26) Investor Group 
Toprak Bank Bayindir Bank (SDIF) 
Sinai Yatirim Bankas (Is Bank) TSKB  
Tekstilbankasi AS GSD Holding AS 
Sinai Yatirim Bankas (Is Bank) Sinai Kalkinma Bank 
Sitebank AS Novabank SA 

2001
Toprak Bankasi Savings Deposit & Ins Fund 
Finansbank AS Fiba Holding AS 
Osmali Bankasi AS Turkiye Garanti Bankasi AS 
Altertifbank As Anatolu Endustri Holding AS 
DemirBank TAS HSBC Bank PLC 
Bank Ekspres Tekten Holding Co Inc 
Finansbank AS BNP Paribas SA 
Faisal Finans Kurumu AS Sabri Ulker 
Turkiye Garanti Bankasi AS Dogus Insaatve Ticaret AS 
Osmanli Bankasi AS Kortezbank 
Turk dis Ticaret Bnkasi Dogan Finansal Kiralama 
Esbank Eskise hir Bankasi TAS Etibank AS (Turkey) 
Interbank AS Etibank AS (Turkey) 

1999  
Egebank As Central Bank of Turkey 
Yasar Bankasi Central Bank of Turkey 
Sumerbank AS Central Bank of Turkey 
Yurt Ticaret Ve Kredi Bankasi Central Bank of Turkey 
Esbank Eskise hir Bankasi TAS Central Bank of Turkey 
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Turk Sacura Bank AS Fiba Holding AS 
Interbank AS (Nergis Tekstil) Central Bank of Turkey 

1998

  Πηγή: Thomson Financial 

 

Συγκεντρωτικά παρουσιάζεται ο ακόλουθος πίνακας, ο οποίος συνοψίζει ποιοτικά 

στοιχεία της τουρκικής οικονοµίας για τα έτη 2000-2005. 

 

Bank Ekspres Central Bank of Turkey 
Otomobilcilik AS Sevket Demire Holding Group 

Πίνακας 26 

Βασικοί Οικονοµικοί ∆είκτες 2000 - 2005 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
ΑΕΠ τρέχουσες τιµές ($ δις) 200,0 145,6 180,8 239,2 299,4 360,8
ΑΕΠ ετήσια αύξηση (%) 6,3 -7,5 7,9 5,9 9,9 7,6
Κατά κεφαλήν ΑΕΠ ($) 2.967 2.122 2.556 3.332 4.161 4.998

∆ιάρθρωση ΑΕΠ (%)      
− Γεωργία 13,5 11,6 11,5 11,7 11,1 10,1
− Μεταποίηση 22,3 24,4 24,5 24,0 23,9 24,4
− Υπηρεσίες 64,1 64,0 64,1 64,3 65,0 65,5

Πληθωρισµός (ετήσιος µ.ο. %) 54,9 54,4 45,0 25,3 8,6 7,7
Πληθυσµός (εκ.) 67,4 68,6 70,71 71,78 71,95 72,2*

Ανεργία (%) 6,5 8,4 10,3 10,5 10,3 10,3

Εξαγωγές ($ δις) 27,7 31,3 36,0 47,2 63,0 73,2
Εισαγωγές ($ δις) 54,5 41,3 51,5 69,3 97,3 116,3
Ογκος εµπορίου ($ δις) 82,2 72,6 87,5 116,5 160,3 189,5
Εµπορικό ισοζύγιο ($ δις) -21,9 -10,1 -15,5 -22,0 -34,4 -43,0
Εµπορικό έλλειµµα ως % ΑΕΠ 10,9% 6,9% 8,6% 9,2% 11,5% 11,9%

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ($ δις) -9,8 3,3 -1,5 -8,0 -15,7 -23,1
Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ως % ΑΕΠ 4,9% 2,3% 0,8% 3,3% 5,2% 6,4%

Συναλλαγµατικά αποθέµατα ($ δις) 22,1 18,7 26,7 33,6 36,0 50,5

Εξωτερικό χρέος ($ δις) 39,5 38,7 56,8 63,3 68,4 64,6
Συνολικό χρέος ($ δις) 36,4 122,1 149,8 202,6 235,7 247,1
Ποσοστό χρέους στο ΑΕΠ 18,2% 83,8% 82,8% 84,7% 74,6% 68,48

- 1,28 1,71 1,75 1,82 1,67Ισοτιµίες (µεσοσταθµικές)  - ευρώ 
                                       - $ 0,63 1,44 1,63 1,39 1,33 1,34

Πηγή: Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κωνσταντινούπολη, Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών 
Υποθέσεων «2005, Ξένες Επενδύσεις και Ιδιωτικοποιήσεις στην Τουρκία» 

Πίνακας 27 
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1.

 

Κυρίαρχο ρόλο σε όλες τις συζητήσει περί διεύρυνσης διαδραµατίζει η Τουρκία, η 

οποία υ

Στα δύο χρόνια που ακολούθησαν, η κυβέρνησή του 

προώθη

ένα και χειροτερεύει. Έχοντας καταβάλει 

ργησε πολλούς από τους 

κατασταλτικούς της νόµους, επιδεινώθηκαν ξανά όταν οι Κούρδοι του βορείου Ιράκ 

κατοχύρωσαν την αυτονοµία τους και οι αυτονοµιστές του ΡΚΚ άνοιξαν ξανά πυρρά µετά 

την άρση της ανακωχής. Επιπλέον, οι Τούρκοι αντιµετώπισαν όπως ήταν αναµενόµενο και 

το πρόβληµα της Κύπρου.  

Ένας από τους όρους για την έναρξη των διαπραγµατεύσεων της Τουρκίας, ήταν να 

3 Η ∆ιεθνής Συγκυρία - Το Τουρκικό ζήτηµα ένταξης στην Ε.Ε. 

ς 

πήρξε µία από τις πρώτες χώρες που εξέφρασαν επιθυµία να ενταχθούν στην Ε.Ε. 

και έγινε αποδεκτή ως υποψήφια το 1963. Συνεπώς, οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν τους 

προσπέρασαν οι ανατολικοευρωπαίοι στη δεκαετία του '90.  

Το µετριοπαθές Κόµµα ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης που κέρδισε τις εκλογές του 

2002, αποδείχθηκε γρήγορα πολύ πιο πρόθυµο να προβεί σε µεταρρυθµίσεις από ότι η 

προηγουµένη, αυστηρά κοσµική κυβέρνηση. Ο Recep Tayyip Erdogan, που ανέλαβε την 

πρωθυπουργία το Μάρτιο του 2003, κατέστησε προτεραιότητά του να προετοιµάσει την 

Τουρκία για την ένταξή της στην Ε.Ε. 

σε ένα µεγάλο σύνολο µεταρρυθµίσεων όσον αφορά στο σύνταγµα και τη 

δικαιοσύνη. Η ανταµοιβή ήρθε τον Οκτώβριο του 2005, όταν η Ε.Ε. άρχισε τις ενταξιακές 

διαπραγµατεύσεις µε την Τουρκία.  

∆υστυχώς, από τότε η κατάσταση ολο

εντατικές προσπάθειες για να πληρεί τις προδιαγραφές, η κυβέρνηση Erdogan έχασε το 

µεταρρυθµιστικό της ζήλο. Οι σχέσεις µε τους Κούρδους στα νοτιοανατολικά της 

Τουρκίας, οι οποίες βελτιώθηκαν όταν η κυβέρνηση κατή
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επεκτεί

.

 τη ο ή

t µ

ή ε    

έτσι η Ε.Ε. ανέβαλε τις 

διαπρα

ρκία δεν έχει θέση στην Ε.Ε. Πολλοί Γερµανοί επισηµαίνουν µε 

τρόµο 

ράτης, 

που µέχρι και φέτος διατελούσε πρόεδρος της επιτροπής εξωτερικών θεµάτων του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θεωρεί ότι ήταν λάθος να αρχίσουν τις διαπραγµατεύσεις εξ' 

αρχής. Κατά την άποψή του, το πιο έντιµο θα ήταν να είχαν απλά δηλώσει στους Τούρκους 

νει την τελωνειακή ένωση σε όλες τις χώρες που εντάχθηκαν το 2004, 

συµπεριλαµβανοµένης και της Κύπρου  Η αναγνώριση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, χωρίς 

πρωτίστως να έχει διευθετήσει το ζή µα τ υ (τουρκοκυπριακού) Βορά, ταν, όπως 

ανέφερε ο Λόρδος Pα ton, «ένα λάθος». Το σχέδιο των Ηνω ένων Εθνών να επανενωθεί το 

νησί κατέρρευσε τον Απρίλιο του 2004, όταν απορρίφθηκε σε δηµοψήφισµα από τους 

Ελληνοκυπρίους, στους οποίους είχε υποσχεθεί ένταξη στην Ε.Ε. υπό οποιεσδήποτε 

συνθήκες. Οι Τουρκοκύπριοι φυσικά το αποδέχθηκαν, καθώς επιθυµούσαν την ένταξή 

τους.  

Η Ε.Ε., υποσχέθηκε να καταπραΰνει την αποµόνωση των Τουρκοκυπρίων, όµως η 

Κυπριακ  ηγεσία, ως πλήρ ς µέλος, έχει πλέον το δικαίωµα του βέτο. Το ∆εκέµβριο του 

2006, οι Τούρκοι αρνήθηκαν να εφαρµόσουν το Πρωτόκολλο Τελωνειακής Ένωσης µε την 

Κυπριακή ∆ηµοκρατία και συνακόλουθα να ανοίξουν τα λιµάνια και τα αεροδρόµια τους, 

επειδή δεν είχε γίνει τίποτα µε το θέµα του Βορά -

γµατεύσεις για οκτώ από τα 35 «κεφάλαια» των συζητήσεων περί υποψηφιότητας.  

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, K.Sarkozy, και οι σύµβουλοί του έχουν 

δηλώσει ρητά ότι η Του

ότι αν η Τουρκία ενταχθεί, βάσει των τρεχουσών δηµογραφικών τάσεων, θα 

αποτελεί κατά πάσα πιθανότητα το µέλος µε το µεγαλύτερο πληθυσµό µέχρι το 2020. 

Αυτό, θα της εξασφαλίσει µεγαλύτερη ισχύ σε ψήφους και περισσότερα µέλη στο κοι-

νοβούλιο σε σχέση µε τη Γερµανία. Ο Elmar Brok, ένας Γερµανός Χριστιανοδηµοκ
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ότι θα πρέπει να συµβιβαστούν µε κάτι λιγότερο από την πλήρη ένταξή τους. Όµως η 

Τουρκία αρνείται να συµβιβαστεί µε .  

ρµό α ον µατικής 

πολιτ oaq lmunia, σ λαίσιο του κόσµιου Οικ  Φόρουµ (WEF), 

δήλω νοπ  από ορεία της  οικον  κατά την τελευταία 

πεντα  οπ ει επιτύ ηλούς δεί άπτυξης κ ράλληλη µείωση του 

πληθω  και  δηµόσιου µµατος κοντά στα επίπεδα  η Συνθήκη 

του Μάαστριχ. Ωστόσο, τόνισε την ανάγκη περαιτέρω µεταρρυθµίσεων στον τοµέα των 

δηµοσί  επωφεληθούν 

οι εταιρείες που δρούν σε ευρωπαϊκό ε δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στην 

αντιµετώπιση

αντική υ

., 

που προκύπτουν από την παραγωγικότητα και τον ανταγωνισµό. Στον αντίποδα, 

γίνεται λόγος για τη χαµηλή παραγωγικότητα του τουρκικού αγροτικού τοµέα, τις 

δηµοσιονοµικές διακυµάνσεις και τον υψηλό πληθωρισµό, προβλήµατα τα οποία καλούν 

την τουρκική κυβέρνηση να στρέψει την προσοχή της, ώστε να πραγµατοποιήσει 

επιπρόσθετα βήµατα στην προσπάθεια σύγκλισης µε την Ε.Ε. 

 οτιδήποτε λιγότερο

Ο α διος Επίτροπος της Ε.Ε. γι  ζητήµατα οικ οµικής και νοµισ

ικής, J uin A το π  Παγ ονοµικού

σε ικα οιηµένος την π  τουρκικής οµίας

ετία, η οία έχ χει υψ κτες αν αι πα

ρισµού  του  ελλεί   που επιτάσσει

ων εσόδων και απλοποίησης του φορολογικού συστήµατος, ώστε να

πίπεδ ενώ ο, 

 προκλήσεων, όπως του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και των υψηλών –

συγκριτικά µε τα αντίστοιχα της Ε.Ε.- επιτοκίων.  

Το WEF στην έκθεσή του το ∆εκέµβριο του 2006, αναφέρει ότι η Τουρκία έχει 

επιτύχει σηµ  πρόοδο αφενός στο «άνοιγµα» της οικονοµίας της και αφετέρο  στην 

ενοποίηση των χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών υποστηρίζοντας την επιχειρηµατική 

πρωτοβουλία. Η Τουρκία εµφανίζεται να υπερτερεί έναντι της Πολωνίας και των νέων 

µελών της Ε.Ε Βουλγαρία και Ρουµανία, σε έναν κατάλογο κατηγοριοποίησης των χωρών 

βάσει της ποιότητας των οικονοµικών τους µεταρρυθµίσεων και συγκεκριµένα βάσει των 

οφελών 
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Αν οι σχέσεις Τουρκίας και Ε.Ε. καταρρεύσουν, τα αποτελέσµατα θα είναι 

καταστροφικά, αφού η Τουρκία αποτελεί έναν από τους πιο µεγάλους και σηµαντικούς 

γείτονες της Ε.Ε. Σίγουρα κάτι τέτοιο θα απέκλειε κάθε πιθανότητα επίλυσης του 

Κυπρια

 

 

 

 

 

 

 

 

κού. Ακόµη χειρότερα, πολλοί Μουσουλµάνοι θα έβλεπαν τον αποκλεισµό τους 

από την Ε.Ε. σαν ενέργεια µιας Χριστιανικής οµάδας. Αυτό, όχι µόνο θα επιδείνωνε 

περισσότερο τις σχέσεις ∆ύσης και Ισλάµ, αλλά θα δυσαρεστούσε και τον πληθυσµό των 

15 εκατοµµυρίων µουσουλµάνων της Ε.Ε., πολλοί εκ των οποίων είναι ήδη εχθρικοί προς 

τις χώρες όπου ζουν.  
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ∆ΙΜΕΡΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 

ι διµ  της Τουρκίας και ς βελτιώθ ατικά 

από το 999. ιτική συνδιαλλαγής ξεκίνησε ίρι του 1  το 

σεισµό ου έλ α στην Κωνσταντινούπολη κα να. Αυτή ή έχει 

συµβάλει στη φή πολυάριθµων διµερών σ σε ποικίλ ετικές 

περιοχ καθ αι στην υιοθέτηση διάφορω εµπιστοσ ώντας 

πληθώρα κοι ονοµικών και βιοµηχανικών µάτων. Ο ητικές 

συζητήσεις έ λιο του 2 005, οι χέσεις 

συνέχι να  θετικά44.   

 απ ς εφαρµογής µιας σειράς εµπιστοσύ  δύο 

κυβερνήσεις ν µέτρα  για την σταδιακή ν στρατιω ανών. 

Έχουν άρξ  και των δύο χωρώ αίσια των τικών 

συζητήσεων π ύνται  από το 200245. 

   Τουρκία  συµφώνησαν τον ∆εκέ  2003 να κατασκευάσουν 

µια εθ αντινούπολη και 

υπεγράφη συµφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας.46

                                                

 

Ο ερείς σχέσεις µεταξύ της Ελλάδα ηκαν δραµ

 1  Μια πολ το καλοκα 999 µετά από

 π αβε χώρ ι στην Αθή  η πολιτικ

ν υπογρα υµφωνιών ες διαφορ

ές, ώς επίσης κ ν µέτρων ύνης, ξεκιν

νών οικ  προγραµ ι διερευν

χουν αρχίσει από τον Απρί 002. Το 2 διµερείς σ

ζαν εξελίσσονται

Ως οτέλεσµα τη µέτρων νης και οι

λαµβάνου µείωση τω τικών δαπ

 υπ ει 26 συνεδριάσεις ν στα πλ διερευνη

ου προωθο

 Η  και η Ελλάδα µβριο του

νική οδό που να συνδέει τα ελληνικά νορα µε την Κωνστ σύ

 
44 Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek Foreign 
Direct Investment (FDI) in Turkey 
45 Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek Foreign 
Direct Investment (FDI) in Turkey 
46 Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek Foreign 
Direct Investment (FDI) in Turkey 
 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης           75 MSc in EBS 



Α.Ξ.Ε. στην Τουρκία              Κατσαραγάκη Φωτεινή  

Κατά το τελευταίο δεκαήµερο του Νοεµβρίου του 2006, πραγµατοποιήθηκε στο 

Μαρµαρά στο οποίο 

συµµετείχαν ηµατίες, µέλη των εµπορικώ ιµελητηρίων, ιτικοί, 

δηµοσ ράφο συγγραφείς των δύο χωρών ατολογία δρίου 

περιλά ε  των διµερών σχέσεων, τόσο και οικον ο και 

πολιτιστικής υ µέσου των συγκεκριµένων συ τιµάται ό ται το 

διµερέ µπόρ ώς είναι χαρακτηριστικό ότι από έλαβαν χώ ς των 

εµπορικών συναλλαγών ανάµεσα σε Ελλάδα και γγιξε τα  οι 

εκτιµήσεις κά ο για προσέγγιση του στόχο  $ στο θεσµο 

µέλλο κά αναφέρεται ότι για τη  περίοδο ίου – 

Σεπτεµ ου ελληνικές εξαγωγές προς τη  ανήλθαν  των 

συνολικών εξ  πρώτης, ενώ αντίστοιχα, ς της Το ς την 

Ελλάδ γιξ  του συνόλου των εξαγωγών 

ον λοιπόν, τον τοµέα του εµπορί πει να επ  ότι ο 

όγκος  δι ήθηκε σηµαντικά ιτουργία ιακής 

ένωση Ε.-Τ

όγκ ου Ελλάδας – Τουρκίας που ήτ  εκατ. $ το  2000 

έγινε 846 εκατ. $, το 2003 1,391 δις $, 8 δις $, ενώ το 2005 έκλεισε µε έναν 

συνολικό όγκο συναλλαγών της τάξεως τω δις $. Όπως φαίνεται και από τους 

αριθµούς, το διµερές εµπόριο έχει σχεδόν τετραπλασιαστεί µέσα σε µια δεκαετία48.  

 

 

                                                

και τη Ρόδο, το έβδοµο
 
Ελληνο-Τουρκικό Συνέδριο Αιγαίου, 

επιχειρ ν επ πολ

ιογ ι και . Η θεµ  του συνε

µβαν ζητήµατα  πολιτικής οµικής, όσ

φής. ∆ια νεδρίων, εκ τι προωθεί

ς ε ιο, καθ  τότε που ρα, ο όγκο

Τουρκία ά 2 δις $ και

νουν λόγ υ των 5 δις  βραχυπρό

ν. Χαρακτηριστι  χρονική  Ιανουαρ

βρί 2006, οι ν Τουρκία  στο 0,8%

αγωγών της οι εξαγωγέ υρκίας προ

α άγ αν το 1,8% της47.  

Όσ αφορά, ου, θα πρέ ισηµανθεί

του µερούς εµπορίου αυξ  µε τη λε της τελωνε

ς Ε. ουρκίας.  

Ο ος εµπορί αν 585,2  1996, το

 το 2004 1,90

ν 2,124 

 
47 Turkish Prime Ministry, Turkish Statistical Institute, ttp://www.die.gov.tr/ENGLISH/index.htmlh  
48 Γενική Γραµµατεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος, www.statistics.gr 
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Ό  γκος Εµπορικών Συναλλαγών Ελλάδας / Τουρκίας 1990 - 2005
 (Εκατοµµύρια $) 

ΕΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣΕΞΑΓΩΓΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 

ΟΓΚΟΣ 

ΣΥΝ  ΑΛΛΑΓΩΝ

19 129 8 90 139 -11 26

199 201 1 5 210 -9 41

200 416 6 0 430 -14,2 84

200 50 91 3 941 4 -135 1.3

200 690 08 4 1.218 -528 1.9

200 24 5 1.185 939 -246 2.1

Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία τ ς, htt atistics ΕΣΥΕ, ης Ελλάδο p://www.st .gr
Πίνα

Α ως και το 2004 καταγράφεται συνε ύρυνσ υ εµπορικού 

ελλείµµ  ος της Ελλάδας49. Για τα 00-200 2001 µειώθηκε 

µείωση αγωγών της τάξεως τ 4% κα . Αυτό ήταν 

αποτέλε  οµικής κρίσης της τουρκικής οι ς το 2001, η οποία 

δηµιούργησε ικονοµική αστάθεια η τ ηµατι  της 

χώρας. Αντι η 2002-2003 και 2003-2004 οι ελληνικές εξαγωγές σηµείωσαν 

αµ απότοκο της ισχυρής οικονοµικής 

ανάπτυξης (αύξηση εσωτερικής ζήτησης) που σηµείωσε η τουρκική οικονοµία µετά το 

200150. 

                                                

κας 28 
 

πό το 2001 έ χής διε η το

ατος εις βάρ έτη 20 1 και -2002 ση

των ελληνικών εξ ου 27, ι 12% αντιστοίχως

σµα της οικον κονοµία

 µεγάλη ο και αύξησ ου επιχειρ κού κινδύνου

θέτως, τα έτ

ανάκ ψη µε αύξηση 53,2% και 29,5% αντιστοίχως, 

 
49 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ∆ιεθνείς ονοµικές Σχέσεις & Αναπτυξιακή Συνεργασία, 

w.agora.mfa.gr
Οικ

ww  
Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις & Αναπτυξιακή Συνεργασία, 

www.agora.mfa.gr
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Όσον αφορά τις τουρκικές εξαγωγές αυτές σηµείωσαν συνεχείς αυξήσεις καθόλη 

την διάρκεια της εξεταζόµενης (26,7%, 20,3%, 48,2%, 38,9% 

αντιστοίχως)51. 

Πα τ  εµπόριο από µ δεν εί συνθήκες ολοκλήρωσης, 

δηµιουργεί έσεις α άρτησ τι που µακροπρόθεσµα θα 

µπορούσε   πολιτικές λύσ είωσ  της βία αξύ των 

δύο χωρών  πρέπει να παραγνωρίζεται η ία του διµερούς ρίου σε 

επίπεδο άσ ής στην εξωτερικ ική τω ών υπό τον όρο, ίως, ότι 

τα ενδιαφ µ  βασικο ορικο ους.  

Ε ζ  εµπόρ  δύο , διαπιστώνεται  οι δύο 

θεωρούνται π κοί εταίροι ία για . Σύµφωνα µε τοιχεία 

του 200  η ιρά χ αγωγών της Τουρκίας, ενώ 

βρίσκεται σειρά εισαγωγών ουρκ ό την άλλη, σαφώς 

σηµαντικ αίζει η Τουρκία εξωτε µπόριο της Ελλάδας, αφού 

βρίσκεται στη ά των χωρών από σάγ δα, ενώ βρίσκε στην 5η 

 ακόλουθοι πίν δίνουν 

σαφέστερη εικόνα των εµπορικών σχέσ . 

 

                                                

περιόδου 2001-2004 

ρό ι, βέβαια, το όνο του δηµιουργ

 όµως σαφέστατα σχ λληλεξ ης, κά

να οδηγήσει σε εις και µ η της απειλής ς µετ

. Εποµένως, δεν  σηµασ  εµπο

κησης επιρρο ή πολιτ ν χωρ  βεβα

ερό ενα µέρη αποτελούν ύς εµπ ύς εταίρ

ξετά οντας το εξωτερικό ιο των  χωρών ότι

 λέον βασικοί εµπορι  η µ  την άλλη τα σ

5, η Ελλάδα αποτελεί τη 13 στη σε ώρα εξ

 στην 22η  την Τ ία. Απ έναν 

ότερο ρόλο π  στο ρικό ε

ν 13η σειρ  όπου ει ει η Ελλά ται 

σειρά των χω αθά ρεσρών όπου εξάγει αγ και υπη ίες. Οι ακες 

εων των δύο χωρών

 

 

 

 

 
51 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις & Αναπτυξιακή Συνεργασία, 
www.agora.mfa.gr 
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Οι 20 Πρώτες Χώρες στις Εξαγωγές της Τουρκίας 2004 - 2005 
(σε χιλ. $) 

 Χώρα  2004 2005
1 Γερµανία  8.745.282 9.453.011
2 Ηνωµένο Βασίλειο 5.544.303 5.917.074
3 Ιταλία  4.648.475 5.615.843
4 ΗΠΑ 4.899.1264.860.041
5 Γαλλία  3.668.418 3.805.577
6 Ι .61 3.010.092σπανία  2 9.784
7 Ι 1.82 2.745.921ράκ  0.802
8 Ολλανδία  2.138.004 2.469.036
9 Ρ 85 2.375.868ωσία 1. 9.187
10 Ρ .23 1.785.090ουµανία  1 5.485
11 Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα 1.143.728 1.669.719
12 Ισραήλ 1.463.155  1.315.292
13 Βέλγιο  1.183.181 1.291.594
14 Βουλγαρία  894.326 1.178.935
15 Ελλάδα  1.171.203 1.125.693
16 Σαουδική Αραβία 768.519 961.465
17 Ιράν  813.031 907.965
18 Πολωνία  697.677 830.139
19 Ουκρανία  575.827 820.289
20 Αλγερία  806.115 806.371
Πηγή: Γενική Γραµµατεία Εξωτερικού Εµπορίου Τουρκίας. www.dtm.gov.tr  
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Οι 20 Πρώτες Χώρες στις  Τουρκίας 2004 - 2005  Εισαγωγές της
 (σε χιλ. $) 

 Χώρα  2004 2005
1 Γερµανία  12.515.655 13.618.590
2 Ρωσία  9.033.138 12.868.349
3 Ιταλία  6.865.811 7.560.964
4 Κίνα  4.476.077 6.867.358
5 Γαλλία  6.201.348 5.883.631
6 ΗΠΑ 4.745.195 5.371.514
7 Ηνωµένο Βασίλειο  4.317.140 4.690.092
8 Ελβετία  3.404.540 4.053.558
9 Ισπανία  3.253.675 3.549.425
10 Νότια Κορέα 2.572.537 3.478.586
11 Ιράν  1.962.059 3.469.669
12 Ιαπωνία  2.684.287 3.106.795
13 Ουκρανία  2.509.351 2.639.328
14 Ρουµανία  1.699.553 2.285.076
15 Βέλγιο  1.991.728 2.230.757
16 Ολλανδία  1.908.145 2.142.433
17 Λιβύη 1.514.125 1.984.385
18 Σαουδική Αραβία 1.231.507 1.888.577
19 Αλγερία  1.255.679 1.693.308
20 Ταϊβάν  1.206.365 1.525.640
36 Ελλάδα  594.351 726.498
Πηγή: Γενική Γραµµατεία Εξωτερικού Εµπορίου Τουρκίας. www.dtm.gov.tr  
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Οι 20 Πρώτες Χώρες στις Εισαγωγές της Ελλάδας 2004 - 2005 
(Σε εκατοµµύρια €) 

 Χώρα  2005 2004 

Ποσοστό 
Αύξησης / 
Μείωσης  

1 Γερµανία 5.796,4 5.607,2 3,4% 
2 Ιταλία  5.366,0 5.406,9 0,8 
3 Ρωσία  3.389,5 2.303,7 47,1 
4 Γαλλία  2.507,0 2.716,4 7,7 
5 Ολλανδία  2.409,5 2.361,8 2,0 
6 Σαουδική Αραβία 1.805,8 1.287,7 40,2 
7 Ισπανία  1.713,0 1.631,9 5,0 
8 Κίνα  1.702,7 1.423,1 19,6 
9 Βέλγιο – Λουξεµβούργο 1.569,4 1.589,5 1,3 

10 ΗΠΑ 1.496,5 1.888,7 20,8 
11 Ιράν  1.488,6 1.155,1 28,9 
12 Νότια Κορέα 1.178,8 1.724,4 31,6 
13 Τουρκία  956,7 992,5 3,6 
14 Ιαπωνία  926,8 1.239,3 25,2 
15 Λιβύη 615,0 290,2 111,9 
16 Ελβετία  596,0 602,2 1,0 
17 Βουλγαρία  589,0 464,4 26,8 
18 Σουηδία  573,1 624,1 8,2 
19 Αυστρία  457,7 451,7 1,3 
20 Ρουµανία  434,3 503,7 13,8 
 Ε.Ε. (15) 23.561,0 23.664,4 0,4 
 Ε.Ε. (25) 24.603,4 24.546,2 0,2  

 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ 43.896,8 42.411,3 3,5 

       Πηγή: Πανελλήνι ς Σύνδεσµος Εξαγωγέων ο www.pse.gr 
Πίνακας 31 
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Οι 20 Πρώτες Χώρες στις  Ελλάδα  - 2005 Εξαγωγές της ς 2004
(Σε εκατο  µµύρια €)

 Χώρα  2004 

Ποσοστό 
Αύξησης / 
Μείωσης  2005 

1 Γερµανία  1.721,2 1.617,5 6,4
2 Ιταλία  1.456,4 1.238,5 17,6
3 Ηνωµένο Βασίλειο 938,7 928,3 1,1
4 Βουλγαρία  817,9 779,6 4,9
5 Τουρκία  754,1 555,0 35,9
6 ΗΠΑ 735,3 651,9 12,8
7 Κύπρος  716,9 580,1 23,6
8 Γαλλία  577,4 520,9 10,9
9 Ισπανία  497,6 413,7 20,3

10 Ρουµανία  408,7 383,4 6,6
11 Αλβανία  344,5 1,1348,5 
12 Ολλανδία  333,0 332,8 0,1
13 ΠΓ∆Μ 327,0 310,3 5,4

 14 Ρωσία  275,1 268,1 2,6

 15 
Ηνωµένα Αραβικά 
Εµιράτα 208,3 104,0 

 
100,3

 16 Βέλγιο – Λουξεµβούργο 195,0 2,5190,1 
17 Λιβύη  157,7 169,7 7
18 Συρία  157,4 77,3 103,6
19 Σουηδία  128,4 10,1141,3 
20 Πολωνία 134,1 115,2 16,4

 Ε.Ε. (25) 7.377,4 6.781,2 8,8
 E.Ε. (15) 6.317,8 5.852,2 8
 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΑΓΩΓΩΝ 13.963,6 12.348,1 13,1 

        Πηγή: Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εξαγωγέων ww.pse.grw  
Πίνακας 32 

 

Το 2005, ταλαµβάνουν το 

µερίδιο ς Τουρκ ωγές π την Ελλάδα ήταν 1,124 

δις $, π  των συ κικών εξαγωγών (έναντι σε 1,8% το 

2004)52

           

οι ελληνικές εξαγωγές ανήλθαν σε 724 εκατ. $, που κα

 0,6% των εισαγωγών τη ίας, ενώ οι εξαγ ρος 

ου αντιστοιχούν στο 1,5% νολικών τουρ

.   

                                      
52  
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Το εµπορικό ισοζύγιο παρέµ ικό για Ελλάδα, εντούτοις 

πραγµα η (µε είµµατος ξηση των ελληνικών 

εξαγωγ ική (21,8%),  ενώ οι τουρκικές εξαγωγές µειώθηκαν  σε απόλυτο 

βαθµό 

Ανάπτυξη  του διµερούς εµπορίου 2004 - 2005 

εινε αρνητ την 

τοποιήθηκε θετική ανάπτυξ ίωση του ελλ ), η αύ

ών ήταν σηµαντ

 (-4%)53.   

 

(εκατ. $) 2004  2005  Μεταβολή  

Ελληνικές Εξαγωγές  594  724  21,8%  

Ελληνικές Εισαγωγές 1.171  1.124  -4,0%  

Εµπορικό Έλλειµµα  -577  -400  -30,7%  

Όγκος Εµπορίου  1.765  1.848  4,7%  

               Πηγή: Stαtistica1 Service Turkey (DIE)  

 
Πίνακας 33 

 
        Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

∆ιάγραµµα 20 
 
                                                 
53 Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek Foreign 
Direct Investment (FDI) in Turkey 
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Σηµαντική  από τις 

εξαγωγές της Ελλάδας, το οποίο ανήλθε σε 0,74, από 0,55 το 2004. 

 ήταν το 2005 η αύξηση του ποσοστού κάλυψης των εισαγωγών

 

Εξέλιξη διµερούς εµπορίου 2005 - 2006 (εκ. $) 

 Ιανουάριος-∆εκέµβριος 
 2005 2006 Μεταβολή 

Ελληνικές εξαγωγές 728 1.040 42,9% 
Ελληνικές εισαγωγές 1.127 1.598 41,9% 
Εµπορικό ισοζύγιο - 399 - 558 (39,8%) 
Όγκος Εµπορίου 1.855 2.638 42,2% 

            Πηγή: Undersecretariat of the Prim Ministry of  Fo n Trade 
Πίνακας 34 

 
Όσον αφορά την σύνθεση των κύριων εξαγωγών των δύο χωρών δεν παρατηρείται 

σηµαντική µεταβολή µεταξύ 2004 και 2005. Η Ελλάδα εξήγαγε το 2005 στην Τουρκία ως 

επί το πλείστον πρώτες και ενδιάµεσες ύλες. Το 70,3% των ελληνικών εξαγωγών αφορούν 

τρεις κατηγορίες προϊόντων: καύσιµα (43,36%), πλαστικά (14,58 %), βαµβάκι (12,36%). 

(Παράρτηµα 1) 

Αντιστρόφως, η Τουρκία εξάγει στην Ελλάδα ευρύ φάσµα µεταποιηµένων / 

βιοµηχανικών προϊόντων (οι δέκα σηµαντικότερες κατηγορίες τουρκικών εξαγώγιµων 

προϊόντων αντιπροσωπεύουν το 60,22% του συνόλου), κυριότερες κατηγορίες των οποίων 

το 2005 ήταν: 

− σίδηρος (11,58%) 

− ενδύµατα (8,75%) 

− µηχανές / λέβητες (7,8%) 

− οχήµατα (7,56%) 

− ηλεκτρικές µηχανές (7,31%) 

      e reig

− τεχνουργήµατα σιδήρου (6,36%) 
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− πλαστικά (3,86%) 

− έπιπλα (3,74%) 

− καρποί και φρούτα (3,26%) 

− βαµβάκι (2,68%) 

− λοιπά υφαντουργικά είδη (2,65%) 

Εκ των ελληνικών εξαγωγών η µεγαλύτερη αύξηση, σε σχέση µε το 2004, 

σηµειώθηκε στις κατηγορίες του σιδήρου / χάλυβα (301,91%), των ελαιωδών σπόρων και 

καρπών (71,68%), των καυσίµων (85,64%), του αργιλίου (50,47%), των ενδυµάτων 

(34,83%), των πλαστικών (29,86%) και του καπνού (20,61%). Μικρότερου µεγέθους 

αύξηση σηµείωσαν οι εξαγωγές µηχανών (13,11%), ηλεκτρικών µηχανών / συσκευών 

(11,99%) και δερµάτων (8,35%). Μείωση των εξαγωγών παρατηρείται στο βαµβάκι (-

33,48%) και το χαρτί (-9,57%). Αξίζει να υπογραµµισθεί ότι τα τρία τέταρτα της αύξησης 

της αξίας των ελληνικών εξαγωγών (76,28%) οφείλεται σε αύξηση των εξαγωγών 

καυσίµων και πλαστικών54. 

Όσον αφορά τις τουρκικές εξαγωγές καταγράφηκε αύξηση στις κατηγορίες των 

ενδυµάτων πλεκτών και µη (15,47% και 56,37% αντίστοιχα), των πλαστικών (33,07%), 

των τεχνουργηµάτων σιδήρου / χάλυβα (13,14%), των καρπών και φρούτων (12,31%) και 

των ηλεκτρικών µηχανών / συσκευών (9,35%). Αντίθετα, µειώθηκαν οι τουρκικές 

εξαγωγές λαχανικών (-36,2%), οχηµάτων (-28,54%), σιδήρου / χάλυβα (- 26,18%). 

Σηµειώνεται ότι, η σηµαντική υποχώρηση των εξαγωγών προς την Ελλάδα σε 

 κατηγορίες παραδοσιακά προσοδοφόρων προϊόντων αντισταθµίστηκε, 

                                                

προαναφερθείσες

 
54 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις & Αναπτυξιακή Συνεργασία, 
www.agora.mfa.gr 
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ως έναν βαθµό, από την µικρότερου µεγέθους αύξηση των τουρκικών εξαγωγών σε 

 αριθµό προϊόντων55. ευρύτερο

 

Κυριότερες εξαγωγές Ελλάδος προς Τουρκία (2005) 
 

Κατηγορία προϊόντος Αξία (ΕΥΡΩ) 
 

% 
 

Ορυκτά καύσιµα 307.872.948 43,36 
 

Πλαστικές ύλες &  
τεχνουργήµατα 

103.556.925 14,58 

Βαµβάκι 87.770.989 12,36 
Λέβητες, µηχανές, συσκευές & 
µηχανικές επινοήσεις 

27.127.334 3,82 

Αργίλιο & τεχνουργήµατα 18.110.249 2,55 
Χαρτί & χαρτόνια 12.615.743 1,77 
∆έρµατα (πλην 
γουνοδερµάτων) 

11.685.998 1,64 

Ξυλεία & τεχνουργήµατα 9.066.723 1,27 
Χυτοσίδηρος, σίδηρος & 
χάλυβας 

8.617.863 1,21 

Ενδύµατα (πλην πλεκτών) 7.703.600 1,08 
Καπνά 6.536.704 0,92 
∆εψικά & βαφικά 
εκχυλίσµατα, ταννίνες, 
χρωστικά, βερνίκια, µελάνια 

6.167.150 0,86 

Σύνολο 12 πρώτων προϊόντων  606.832.226 85,47 
Λοιπά προϊόντα  103.121.706 14,52 
Σύνολο 709.953.932 100,0 

 
Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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55 Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, ∆ιεθνείς Οικονοµικές Σχέσεις & Αναπτυξιακή Συνεργασία, 
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Κυριότερες εισαγωγές Ελλάδος από Τουρκία (2005) 

 
Κατηγορία προϊόντος Αξία (ΕΥΡΩ) % 

 
Χυτοσίδηρος, σίδηρος & 
χάλυβας 

110.766.747 11,58 

Λέβητες, µηχανές, συσκευές & 
µηχανικές επινοήσεις 

74.684.511 7,80 

Οχήµατα 72.328.793 7,56 
Μηχανές, συσκευές & υλικά 
ηλεκτρικά 

69.926.897 7,31 

Τεχνουργήµατα από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 

60.917.489 6,36 

Ενδύµατα (πλην πλεκτών) 54.587.420 5,70   
Πλαστικές ύλες & 
τεχνουργήµατα 

36.942.858 3,86 

Έπιπλα. 35.798.762 3,74 
Καρποί & φρούτα 31.188.152 3,26 
Ενδύµατα (πλεκτά) 29.178.837 3,05 
Βαµβάκι 25.635.751 2,68 
Άλλα έτοιµα υφαντουργικά 
είδη 

25.354.154 2,65 

Σύνολο 12 πρώτων προϊόντων  598.122.219 62,53 
Λοιπά προϊόντα  358.329.679 37,46 
Σύνολο  956.451.898 100,0 

  Πηγή: Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
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  Το 2006 το έλλειµµα του εµπορικού ισοζυγίου εις βάρος της Ελλάδος διευρύνθηκε 

κατά 40% έναντι του 2005 φθάνοντας στα 558 εκατ. $. Η αύξηση των εξαγωγών των δύο 

56

η

χωρών ήταν σχεδόν ισόποση (43% για τις ελληνικές, 42% για τις τουρκικές), όµως η 

συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ήταν µόλις 65% εκείνης των τουρκικών . 

  Σύµφωνα µε τις παραπάνω επιδόσεις, η Ελλάδα κατατάσσεται στην 29  θέση 

µεταξύ των εµπορικών εταίρων της Τουρκίας βάσει των εξαγωγών της προς αυτήν µε 

                                                 
56 Γενικό Προξενείο της Ελλάδος, Φεβρουάριος 2007  – Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων, 
∆ελτίο Οικονοµικών Εµπορικών Εξελίξεων - Επιχειρηµατικά νέα, www.agora.mfa.gr 
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µερίδιο 0,8% επί του συνόλου (το 2005 ήταν 33  µε ποσοστό 0,6%). Αντιστοίχως, η 

Τουρκία αποτελεί τον 5ο σηµαντικότερο εισαγωγέα ελληνικών προϊόντων µε µερίδιο 5,8% 

εξαγωγών57. Επιπλέον, η Ελλάδα κατέχει την 12η θέση 

µεταξύ  χωρών αποδεκτών τουρκικών προϊόντων µε µερίδιο 2,2% επί των συνολικών 

τουρκι

                                                

η

επί του συνόλου των ελληνικών 

 των

κών εξαγωγών (15η θέση και µερίδιο 1,8% το 2005).

 
57 Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu 
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3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ∆ΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΞΕ 

 

 

Όσον αφορά στις διεθνείς ροές επένδυσης, µια σηµαντική επιβράδυνση 

 από 

0 – προσδιορίζει 

δύο π

τα δύο έτη. Οι διεθνείς εισροές µειώθηκαν κατά 12% σε όρους δολαρίων το 

2003.   διεθνής επιβράδυνση, οι πολιτικοί  κίνδυνοι, η κατάρρευση του χρηµατιστηρίου 

και το αιρικό σκάνδαλο είναι οι παράγοντες που έχουν διαδραµατίσει το ρόλο τους στη 

διεθνή ΞΕ. Η προπαρασκευαστική περίοδος στον πόλεµο στο Ιράκ και η συνακόλουθη 

αβεβαιότητα, συνέβαλαν στη γενική πτώση στις ΑΞΕ το 2002. Το υψηλό ασφάλιστρο 

κινδύνου πετρελαίου και ο αντίκτυπος στη γενική εµπιστοσύνη µείωσαν κατά µισή 

ποσοστιαία µονάδα την παγκόσµια αύξηση κατά τη διάρκεια του 2005. Ο αντίκτυπος της 

πρόσφατης γεωπολιτικής αβεβαιότητας στις ΑΞΕ είναι σε ισχυρή αντίθεση µε τον 

αµελητέο οικονοµικό αντίκτυπο της 11ης Σεπτεµβρίου 2001, επιθέσεις στις ΗΠΑ που 

συνεπάγονται φόβο για την τροµοκρατία. Η απότοµη πτώση στις διεθνές ΑΞΕ το 2001 και 

παρατηρήθηκε µεταξύ 2000-2003. Οι διεθνείς ΑΞΕ σηµείωσαν απότοµη κάµψη το 2001. 

Οι εισροές µειώθηκαν κατά 45%  και οι  εκροές κατά 50%. Αυτή η αντιστροφή - µετά

µια σταθερή αύξηση από το 1991 και µεγάλες αυξήσεις το 1999 και 200

αράγοντες: την επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας σε µεγάλες 

βιοµηχανικές οικονοµίες και την µεγάλη πτώση του χρηµατιστηρίου. Ο συνδυασµός των 

δύο ανωτέρω παραγόντων οδηγεί στην µείωση των νέων διεθνών επενδύσεων και ιδιαίτερα 

των συγχωνεύσεων και των εξαγορών. Η εισροή ΑΞΕ µειώθηκε κατά 45% το 2001 και 

κατά 20,5% το 2002. Οι εισροές ΑΞΕ µειώθηκαν και για το τρίτο διαδοχικό έτος, το 2003.  

Καµία  προηγούµενη καθοδική πορεία των ΑΞΕ στις πρόσφατες δεκαετίες δεν υπερέβαινε 

σε διάρκεια 

Η

ετ

Α
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η αιχµηρή διεθ των της 11ης 

Σε . Εντούτοις, παρά τ µ  

Α ανακάµψουν έντονα κα τη διάρκεια των επόµενω ντε ετών, σύµφωνα µε τις 

προοπτικές παγκόσµιας επένδυσ

ο 2004 παρατηρήθηκε σχετική αύξηση των παγκόσµιων ροών ΑΞΕ έπειτα 

απ  χρόνια πτώσης - οι πα ιες εισροές προσέγγισαν  δις $. Πάντως, πίσω από 

το ικό µέγεθος βρίσκεται ρκετά ενδιαφέρουσα π ορφία, σε ό,τι αφορά τη 

γεωγραφική κατανοµή. Ειδικότ  εισροές προς τις αναπτυσσόµενες χώρες αυξήθηκαν 

κα % φθάνοντας 233 δις  στις ανεπτυγµένες χώρες συνέχισαν να πέφτουν 

φθάνοντας τα 380 δις $. Συ το 2004, οι αναπτυσ  χώρες έλαβαν ένα 

ασυνήθιστα µεγάλο µερίδιο ΑΞ

 ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει την συγκριτική πο  ΑΞΕ για την χρονική 

πε

∆ιάγραµµα 21 
                                                

νής επιβράδυνση προηγήθηκε χρονικά των γεγονό

πτεµβρίου ην πιθανότητα των συνεχιζό ενων πολιτικών εντάσεων, οι

ΞΕ θα τά ν πέ

ης58.  

Τ  µια 

ό τρία γκόσµ  648

 συνολ  µια α ολυµ

ερα, οι

τά 40  $, ενώ

νεπώς, σόµενες

Ε. 

Ο ρεία των

ρίοδο 1995-2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πηγή: Vorkink, Andrew, Turkey Country Director, The World Bank, Foreign Direct Investment in Turkey 

 
58 Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek Foreign 
Direct Investment (FDI) in Turkey 
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3.1 Περιβάλλον ΑΞΕ  στην Τουρκία 

 

Οι τουρκικοί λαοί ωφελούνται από τις άµεσες ξένες επενδύσεις καθηµερινά. Τα 

περισσότερα από τα αυτοκίνητα  που οδηγούν, πολλά από τα φάρµακα που χρειάζονται και 

ένα ευρύ φάσµα των τηλεπικοινωνιών, της τεχνολογίας πληροφοριών, του τουρισµού και 

άλλων υπηρεσιών προέρχεται από τουρκικές εταιρίες µε ξένη ιδιοκτησία59.   

Ενδεχοµένως, λοιπόν,  Τουρκία είναι ελκυστική χώρα για τους διεθνείς επενδυτές, 

καθώς έχει µια µεγάλη και δυναµική αγορά µε σχετικά υψηλής ποιότητας εργατικό 

δυναµικό, ενώ οικονοµικό πλεονέκτηµα της θέσης της αποτελεί η εύκολη πρόσβαση στις 

περιφερειακές αγορές. Παρά αυτά τα πλεονεκτήµατα, η Τουρκία προσελκύει ξένη 

επένδυση ύψους µόνο 1 δις $ κατά µέσο όρο ετησίως από το1990 µέχρι και τις αρχές του 

21

η

 των κανόνων και των κανονισµών, την 

διαφάνεια και την πολιτική σταθερότητα. Εξάλλου, η βελτίωση της οικονοµικής ρύθµισης 

µε τους φιλελευθεροποιηµένους κανονισµούς, κάτω από τα προαναφερθέντα 

πλεονεκτήµατα προσφέρει την περαιτέρω έλξη για τα ξένα κεφάλαια στην Τουρκία.   

Εξωτερικά και εγχώρια προσανατολισµένη επένδυση:

ου αιώνα. 

Σύµφωνα, µε τα διεθνώς αποδεκτά πρότυπα, η ελάχιστη ετήσια δυνατότητα 

προσέλκυσης ΑΞΕ της Τουρκίας είναι 35 δις $60, το οποίο σηµαίνει ότι η Τουρκία 

αντιµετωπίζει µια ετήσια ζηµιά επένδυσης τουλάχιστον 34 δις $. Προκειµένου να 

επιτευχθεί αυτή η πιθανή έκβαση, η Τουρκία πρέπει να χτίσει την εµπιστοσύνη στην 

οικονοµία της εξασφαλίζοντας την σταθερότητα

  Η Τουρκία είναι µια από τις λίγες  

προνοµ ύχες χώρες  που έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν την επένδυση όχι µόνο για 
                                                

ιο
 

59 Mehmet Baykal, Benefits of FDI for developing Countries and the case of Turkey, Rensselaer Polytechnic 
Intitute, USA 
60 UNCTAD, 2002, Handbook of Statistics Database 
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εξαγωγή, αλλ τοµµυρίων, η 

Τουρκία έχει µια τεράστια εγχώρια αγορά και µεταξύ των µεγαλύτερων αναδυόµενων 

αγορών Επιπλέον, η Τουρκία αµβάνει µια πολύ ειδική θέση στα σταυροδρόµια 

µε ης ανατολής και της ς, επικαλύπτοντας γεωγραφικά την Ευρώπη και την 

Ασ  δηµιουργώντας µοναδ επιχειρησιακές ευκαιρίε  ένας κύριος επενδυτής 

στ κικές ∆ηµοκρατίες της άσιας και της κεντρική ς και έχοντας ισχυρούς 

πολιτιστικούς και  ιστορικούς µούς µε την περιοχή ουρκία προσφέρει µια 

αποκλειστική ευκαιρία να αναπτυχθούν επιχειρήσεις σε αυτές ριοχές.   

ά και για την εγχώρια αγορά. Με έναν πληθυσµό 68 εκα

.  απολ  

ταξύ τ δύση

ία και ικές ς. Σαν

ις τουρ  Καυκ ς Ασία

  δεσ , η Τ

 τις πε

Η πύλη των ενεργειακών πόρων:  Η Τουρκία είναι τοποθετηµένη στην πύλη της Μέσης 

Ανατολής και της Κασπίας, όσον αφορά το πετρέλαιο και στη δύση, στην κεντρική Ασία 

όσον αφορ ου 

κ Η σ η ν ελ α ικ ί ει µια 

εθνική πολιτική για  Τουρκία  , µ ες  

εισόδου στην αγορά. Εποµένως, οι επ ευκαιρίες ενεργειακής παραγωγής και 

ιανοµής είναι ελκυστικές. Σηµαντικές νοµοθετικές αλλαγές στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργει

ά το φυσικό αέριο, οι οποίες θεωρούνται ως µελλοντικές ενεργειακές πηγές τ

όσµου. 

 

 κατα κευή τω

 την

ν σωλ νώσεω

. Στην

 πετρ

εγχώρια

αίου κ

 αγορά

ι φυσ

οι βιο

ού αερ

ηχανί

ου έχ

 δικτύω

γίνει 

ν και τα

φυσικά µονοπώλια εισάγονται στον ανταγωνισµό µε την αποµάκρυνση των φραγµών 

ιχειρησιακές 

δ

ας, στην αγορά φυσικού αερίου και στην αγορά πετρελαίου καθιστούν τον τοµέα 

ελκυστικότερο τόσο για τους εσωτερικούς, όσο και για τους ξένους επενδυτές.   

∆ηµογραφικό παράθυρο της ευκαιρίας:  Το µέγεθος του ενήλικου πληθυσµού,  µε άλλα 

λόγια, "το πιθανό ενεργό εργατικό δυναµικό" θα συνεχίσει  την αύξηση σε ένα σταθερό 

ποσοστό κατά τη διάρκεια των επόµενων δύο δεκαετιών, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες 

ανεπτυγµένες χώρες. Σύµφωνα µε τη νοτιοανατολική ασιατική εµπειρία, σε περίοδο 

σταθεροποιηµένης αύξησης πληθυσµών και αυξανόµενων οικογενειών και προσφοράς 
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εργασίας, το κατά κεφαλήν εισόδηµα και η ευηµερία βελτιώνονται σηµαντικά61.   

3.2 Πρόσφατες τάσεις ΑΞΕ 

 

Το 1971 οι ΑΞΕ στην Τουρκία ήταν µόνο 300 εκατ. $ µε µια µέση ετήσια εισροή 

ΑΞΕ περίπου 90 εκατ. $. Αυτοί οι αριθµοί ήταν κατά πολύ µικρότεροι από εκείνους άλλων 

συγκρίσιµων χωρών εκείνη την περίοδο. Ωστόσο, στα µέσα της δεκαετίας του '80 η 

µετατόπιση της Τουρκίας από ένα προστατευτικό εµπορικό καθεστώς σε 

προσανατολισµένη προς τις εξαγωγές οικονοµική φιλελευθεροπ ίηο ση, είχε ως αποτέλεσµα,  

την ση αντική αύξηση των ΑΞΕ στην περιοχή. Το 1990, οι ετήσιες ροές ξένων 

επενδύσεων στην Τουρκία έφθασαν σε 1 δις $ και δεν αυξήθηκαν έως τις αρχές του 21ου 

αιώνα. ε άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του '90 όταν οι διεθνείς ροές των 

άµεσων ξένων επενδύσεων επιταχύνονταν  – υπερβαίνοντας την αύξηση του παγκόσµιου 

εµπορίου από το 1989  – οι άµεσες ξένες επενδύσεις στην Τουρκία παρέµεναν στατικές62.  

 Η εισροή άµεσων ξένων επενδύσεων στην Τουρκία τις δύο τελευταίες δεκαετίες 

κυµάνθηκε σε χαµηλά επίπεδα, όµως το 2005 το ύψος των ξένων επενδύσεων αυξήθηκε σε 

9,6 δι αποτέλεσµα κυρίως των εξαγορών στον τραπεζικό τοµέα και των 

ιδιωτικοποιήσεων που πραγµατοποιήθηκαν. Σηµειώνεται ότι 1,8 δις $ αφορούσαν αγορά 

ακίνητης περιουσίας (τα αντίστοιχα µεγέθη το 2004 και 2003 ήταν 1,3 και 0,9 δις $ 

αντιστοίχως). Εκ των σηµαντικότερων εξελίξεων στον τοµέα αυτό αναφέρονται63: 

                                                

µ

Μ

 

 

ς $, 

 
 Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek Foreign 
irect Investment (FDI) in Turkey 

62 Mehmet Baykal, Benefits of FDI for developing Countries and the case of Turkey, Rensselaer Polytechnic 
Intitute, USA 
63 Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 
2005 

61

D
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− η εξα έναντι 

4  

− η ιδιωτικοπο ης εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας Turk Telekom, µε εξαγορά του 

5 τής από υ ι ι g e 5

− ικοποί  ε σ υ εξ  ο  

α  κοινοπρ µ o α S α 4

− η µ  25,5% τ a n  τ n ec

α το 2  εισροές   Ν ι ,  

κ  $ α ιχα  ξ επενδυτές σα τ  ν µπισ ντ την 

τουρκική αγορά α ε ο κ η α Νο , ν  

χαρτοφυλακίου αρ ω ώ  χέ  Οκ ιο  70,5% 

( αξία  α α ν δύ χαρτοφυλακίου τοποθετούνται, 

σ ονότη ς, υβ τικ εό α, οι δύσ  χέ ι 

ελάχιστες.  

 

 

 

 

 

γορά του 53% της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Telsim από την Vodafone 

,55 δις $

ίηση τ

5% αυ την σαο δαραβ κή ετα ρεία O er Tel com έναντι 6,5  δις $ 

 η ιδιωτ ηση της ταιρείας διύλι ης πετρελαίο  TUPRAS, µε αγορά µεριδί υ 51%

πό την αξία Ο ίλου K c και της αγγλο-ολλ νδικής hell έν ντι 4,1  δις $ 

 η απόκτησ εριδίου ης Gar nti Ba k από ην Ge eral El trik 

Γι 006, οι ΑΞΕ έφτασαν τον Οκτώβριο και το οέµβρ ο τα 2 8 δις $

αι 1,9 δις ντίστο . Οι ένοι  άρχι ν δισ ακτικά α ε τεύο αι 

 και ν πενδύ υν σε υβερν τικά χρεόγραφ . Το έµβριο οι επε δύσεις

 και π αγώγ ν µει θηκαν σε σ ση µε τον τώβρ κατά

συνολική 1,97 δις $). Τ κεφάλ ια τω  επεν σεων 

την πλει τά του σε κ ερνη ά χρ γραφ ενώ  επεν εις σε µετο ς είνα
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Κύ νων επεν ν  1980 - 2004 µατα ξέ δύσεω  στην Τουρκία

Έτη Αριθµ ετα ξός ιριών ένου Π κό κύµα ΑΞΕ ραγµατι
κεφαλαίου (Εκατ. $) 

1980 78 35 
1981 109 141 
1982 147 103 
1983 166 87 
1984 235 113 
1985 408 99 
1986 9 125 61
1987 836 115 
1988 1172 354 
1989 1525 663 
1990 1856 684 
1991 2123 907 
1992 2330 911 
1993 2554 746 
1994 2830 636 
1995 3161 934 
1996 3582 914 
1997 4068 852 
1998 4533 953 
1999 4950 813 
2000 5328 1.707 
2001 5841 3.288 
2002 6280 1.042 
2003 7470 546 
2004 9606 1.109 

  Πηγή: G.G. of Ministr  
νακ  

 
Το δίµηνο Οκτώβριος – Νο ιος 200 ι εισροές ΑΞΕ στην Τουρκία 

έφτασαν τα 5,2 δις $ µα αυ ης σ τικ όδ  επενδυτικών εισροών 

είναι, όχι µόνο να ε αλλά κ  ξεπεραστεί βερνητικός στόχος των 15 δις $ 

για το 2006. Μέχρι Νοέµβρ Α έ   18,1 δις $. Στους 

 του 2006 το σύνολο των εισροών Άµεσων Ξένων Επενδύσεων έχει 

χρηµατοδοτήσει το 60% του ελλείµµατος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Τέλος, 

y of Finance
Πί ας 37

έµβρ του 6, ο

. Αποτέλεσ τής τ ηµαν ής αν ου των 

πιτευχθεί, αι να  ο κυ

 και το ιο, οι ΞΕ αν ρχονται ήδη στα

πρώτους έντεκα µήνες
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κατά τη ολικού 

ύψους 183 δις $. Το µεγαλύτερο µατοποιήθ ρους64. 

ερα, εντός του 2006 πραγµατοποιήθηκε η ά από την αυστριακή 

OM 3% του µετοχικού  εταιρείας διανο  πετρελαίου Petrol Ofisi 

έν  $, καθώς και το 6%  της Finansbank από  Εθνική Τράπεζα. Έως και 

το ο δευτερογενής τοµ  είχε προσελκύσει το µ λύτερο µέρος των ξένων 

επ (53%) και ο τριτογενής το υπόλοιπο (44%). Ακόµη, σύµφωνα µε 

δη  στο βρετανικό κ  τύπο, η βρεταν

κιν την εξαγορά της εσαίου µεγέθους- τουρκικής τράπεζας Oyakbank. Η 

τε ύµφωνα µε στοιχεία του Σεπτεµβρίου του 2006, διαθέτει περίπου 300 

υποκαταστήµατα, ενώ τα περιουσιακά της στοιχεία υπολογίζονταν σε 10,8 δις τ.λ. (7,6 δις 

$) κις ψηφισθεί  –από τους Financial Time ς καλύτερη τράπεζα Doha 

Ba α το Κατάρ, εγκαινίασε στα τέλη ∆εκεµβρίο υποκατάστηµα στην 

Το ιµένου να διευκολύνει την επιχειρηµατική δραστηριότητα των τουρκικών 

ετ  δραστηριοποιούνται στο Κατάρ, κυρίως στο µέα των υποδοµών, στον 

οπ ωταγωνιστούν. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο όγκο ρίου ανάµεσα στις δύο 

χώ 6 ανήλθε στο 1,2 δ . 

                                                

ν διάρκεια του 2006 έλαβαν χώρα 154 εξαγορές και συγχωνεύσεις συν

 µέρος (90%) πραγ ηκε µε ξένους εταί

Ειδικότ εξαγορ

V του 3  κεφαλαίου µής

αντι 1,05 δις υ 4 την

 2003 έας εγα

ενδύσεων 

µοσιεύµατα αι τουρκικό ική Standard Chartered Bank 

είται για  -µ  

λευταία, σ

. Τέλος, η πολλά σα s- ω

nk, µε έδρ υ 2006 

υρκία, προκε

αιρειών που ν το

οίο και πρ ς εµπο

ρες το 200 ις $

 

 

 

 

 

 
64 Γ άδος, Ιανο ριος 2007 – Γραφείο Οικονοµικώ µπορικών Υποθέσεων, ∆ελτίο 
Οι λίξεων - Ε ρηµατικά νέα, www.agora.mfa

ενικό Προξενείο της Ελλ
κονοµικών Εµπορικών Εξε

υά
πιχει

ν & Ε
.gr 
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Ξένη εισροή άµ  επένδυσης  στην Τουρκ  2000 - 2006 εσης ία
(Εκατοµµύριο $) Ξένη εισροή κεφαλαίων  

 
Αριθµός νέων εταιριών 

2000  
 

1.707 447 

2001  3.374 484
 

 

2002  
 

622 498 

2003  
 

745 1.108 

2004  
 

1.291 2.120 

2005  8.527 2.879 
 
2006 * 
 

11.028 2.513 

* Μέχρι τον Σεπτέµβριο υ 200
e  o sur ral  of y, U D n ent 

να 8 
 

 το 6 
Πηγή: Unders cretariat f Trea y, Cent  Bank Turke NCTA  World I vestm Report 

Πί κας 3

ΑΜΕΣΕΣ Ε  2005 – 2006 ( ις ΞΕΝ Σ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ δ  $) 

Μαρτ. 
2006 

Απρ. 
2006 

Μάιος 
2006 

Ιούν. 
2006 

Ιούλ. 
2006 

Αύγ. 
2006 

Σεπτ. 
2006 

Οκτ. 
2006 

Νοέµ. 
2006 

Ιαν.- Ιαν.-
Νοεµ. Νοε
2005 

µ. 
2006 

343 50 7 7 7 . 0 2 . . 181 6. 65 5 2 2 0 3 407 3 9 .946 2 321 7 421 .135
Πηγή: Εργα
∆εκέµβριος 0

στ  ησης  κή τη κι ονο
6/Ιανουάριος 07, σελ.12 

Παράλληλα, πτωτική τάση εµφάνισ ι συγχωνεύσεις και εξαγορές στην 

Τουρκία µετά την κατακόρυφη άνοδό τους το 005, σύµφωνα µε την ετήσια Έκθεση 

Συγχων

ήριο Ευρωπαϊκής Ενοποί  και Πολιτι ς, ∆ελτίο για ν Τουρ κή Οικ µία – 

Πίνακας 39 

 

αν το 2006 ο

 2

εύσεων και Εξαγορών της Ernst & Young. Η συνολική αξία των 154 επενδυτικών 

συµφωνιών έφτασε τα 19,2 δις $ και σηµαντικά µικρότερη από το ποσό-ρεκόρ των 30,3 δις 

$ το 2005. Η κάµψη αυτή παρουσιάστηκε την χρονιά κατά την οποία καταγράφηκε 

παγκοσµίως ο υψηλότερος όγκος συναλλαγών για εξαγορές και συγχωνεύσεις, ο οποίος 

ανήλθε σε 3,8 τρις $. Συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός των συµφωνιών εξαγορών και 
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συγχωνεύσεων για το 2005 ήταν 163, έναντι 154 για το 2006. Το στοιχείο αυτό οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι η πτώση της συνολικής αξίας των συµφωνιών δεν οφείλεται µόνο στη 

µείωση του αριθµού τους, αλλά στο γεγονός ότι περιορίστηκε σηµαντικά ο µέσος όρος 

αξίας ανά επενδυτική συµφωνία. Χαρακτηριστικό είναι ακόµη πως εννέα στις δέκα 

επενδυτικές συµφωνίες για συγχωνεύσεις και εξαγορές στην Τουρκία, συνολικής αξίας 

16,6 δις $, προήλθαν από ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Σε αυτόν τον τοµέα εντοπίζεται η 

σηµαντική διαφορά σε σχέση µε το 2005, όταν οι ξένες επενδύσεις αποτέλεσαν το 57% 

των συγχωνεύσεων και εξαγορών της χώρας, δείχνοντας ότι η επενδυτική ελκυστικότητα 

της Τουρκίας έχει µειωθεί δραµατικά στο εσωτερικό της χώρας65.  

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 
65 Χρηµατιστήριο, 17/4/2007, «Πτώση ρυθµού συγχωνεύσεων στην Τουρκία», σελ.3 
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Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Τουρκία ανά Χώρα 1980 – 2002 (εκατ. $) 

Χώρες 1980- 

1990 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Γαλλία 1.045,61  249,18 353,75 223,15 255,29 476,05 2.370,35 103,94  135,5  146,72 
Ολλανδία 322,4  280,3  272,9  179,42 194,02 559,32 338,61  206,35  352,05 234,57 
Γερµανία 696,43  196,41 202,46 145,37 223,46 392,13 226,47  281,5  329,8  407,31 
Α ερική 770,59  460,87 197,55 2µ 48,34 158,32 231,37 179,44  174,48  297,2  292,51 
Αγγλία 877,44  80,82  109,34 120,49 47,42  161,37 164,8  122,25  44,43  88,4  
Ελβετία 799,61  109,08 203,51 136,11 54,29  327,75 156,84  50,28  101,58 50,89  
Ιταλία 214,06  180,66 119,66 419,29 164  98,57  43,24  124,5  128,69 95,22  
Ιαπωνία 363,33  54,59  36,6  237,06 125,92 283,84 21,14  126,68  17,54  13,85  
Άλλες χώρες 582,16  38,07  52,02  43,85  67,5  63,74  74,88  297,62  40,4  198,16 
Βέλγιο 87,54  8,27  20 21,1  13,43  36,2  70,18  7,61  17,82  23,41  
Κορέα 20,59  0,94  10,29  93,3  0,53  15,94  30,99  17,88  2,51  13,62  
Σ. ραβία 125,35  43,95  34,07  15,08  8,4Α 4  11,81  8,98  11  17,14  14,47  
Λουξεµβούργο 27,95  23,2  24,73  9,81  19,85  33,29  0,8  16,07  10,64  4,2  
Παναµάς 46,83  1,74  2,55  3,58  2,11  17,53  0,13  0  0,67  0  
C yman 14,86  21,42  0  0  0  a 0,59  0  0,12  0,1  0,13  
Καναδάς 31,85  51,26  22,63  58,31  37,37  41,33  1,42  0,41  12,86  1,91  
∆ νία 82,96  4,73  3,66  5,21  8,57  α 3,63  0,44  13,68  4,15  11,28  
Αυστρία 24,47  8,36  8,83  5,55  3,59  32,92  11,2  8,42  6,1  16,41  
Σουηδία 41,05  13,96  14,39  6,25  8,7  11,84  22,09  7,52  19,42  6,88  
Μπαχρέιν 16,32  6,92  49,7  25,92  11,95  6,44  18,44 4,46  25,16  0  
Ισπανία 8,26  9,16  8,84  4,39  5,79  2,8  10,72  1,74  9,14  30,95  
Σιγκαπούρη 55,61  9,67  14,07  15,03  1,32  18,13  6,17  8,35  0  0,16  
Τζέρσευ 9,92  29,51  12,51  0,4  5,41  0,18  0,06  15,64  0,16  0,16  
Ιράν 59,21  3,23  8,95  5,8  3,96  5,63  5,35  9,58  5 1,58 
Virgin Isl. 0  0,23  0,41  0,09  0,62  6,17  26,71 1,2  0,31  15,2  
IF 21,72  6,09  10,47  1,7  20,98C   9,76  7,3  3,62  3,36  0,03   
TRNC   1,56  4,98  9,81  2,49  5,17  3,57  10,14 8,3  0,41  3,54  
Βερµούδες 0  38,35  0,38  14,13  3,2  20,11  0  1,33  0,09  0  
Ιρλανδία 0,36  0,59  0,39  0,12  4,46  6,58  0,71  36,23  14,39  1,18  
Φιλανδία 3,4  1,22  0,63  0,74  12,19  25,88  2,84  3,05  1,56  0,21  
Συρία 31,35  3,56  0,99  2,69  1,69  1,49  10,47 4,58  0,72  1,87  
Ρωσική 
∆ µοκρατία 1,79  3,82  2,66  9,54  6,56  11,29  5,78  5,29  3 η

4,13 

Ελλάδα 0,42  1,34  2,75  4,22  0,35  2,97  1,2  1,99  1,56  2,64  
Λιχτενστάιν 1,03  11,37  4,17  0,78  0,72  17,67  0,76  0,43  0,06  17,5 
UAE 34,59  8,04  0,32  3,39  0,31  0,23  0,6  0,58  0,31  0,17  
Ισλανδία 0  1,17  3,04  0,03  0,09  0  0,06  0  41,98  0  
Ισραήλ 0,74  0,2  0,93  0,66  0,03  0,2  7,39  1,53  1,63  1,31  
 6.421,36 1.967,26 1.819,96 2.063,39 1.477,61 2.938,32 3.836,69 1.678,21 1.647,44 1.700,57 
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Χώρες 2000 2001 2002 Σύνολο 

Γαλλία 33,7  137,71  134,06  5.665,01  

Ολλανδία 1.381,34 635,47  379,27  5.336,02  

Γερµανία 636,84  319,31  271,99  4.329,47  

Αµερική 291,3  316,06  310,75  3.928,78  

Αγγλία 3  247,66  98,15  506,5 2.669,11  

Ελβετία 35,26  86,1  149,3  2.260,60  

Ιταλία 17,86  3,63  243,51  3 1.882,89  

Ιαπωνία 150,78  58,6  128,76  2 1.818,69  

Άλλες χώρες 62,15  71,33  82,77  1.674,65  

Βέλγιο 161,79  ,98  10,08  7 485,41  

Κορέα 113,52  96  3,56  1, 325,63  

Σ.Αραβία 9,01  13,59  8,05  320,94  

Λουξεµβούργο 31,85  2,12  45,95  7 320,46  

Παναµάς 50,67  3,08  28,38  13 287,28  
Cayman 246,58  ,05  0,93  0 284,79  
Καναδάς 2,61  0,67  4 266,63 
∆ανία 10,05  9,86  4,89  6 223,11  

Αυστρία 27,86  ,31  19,89  2 175,91  

Σουηδία 8,73  ,06  7,74  2 170,63  

Μπαχρέιν 0  ,06  1,36  0 166,73  

Ισπανία 6,31  12,28  42,89  153,26  

Σιγκαπούρη 2,79    0,02  0 131,32  
Τζέρσευ 0  0,21  50,61  124,77  
Ιράν 1,98  4,62  4,08  118,97  
Virgin Isl. 22,16  ,14  32,83  2 108,06  
IFC 0,05  0,41  0  1 95,49  
TRNC   28,78    0,02  0 78,77  
Βερµούδες 0,03  0  0,05  77,67  
Ιρλανδία 0,4  ,26  2,84  1 69,51  

Φιλανδία 3,13  10,59  0,64  66,07  

Συρία 0,51  ,7  1,97  0 62,6 
Ρωσική 
∆ηµοκρατία 

2,26  ,36  1,77  4 62,27  

Ελλάδα 32,7  3,47  4,85  60,46  
Λιχτενστάιν 0  ,07  0,44  0 55 
UAE 0  ,97  1,18  2 52,69  
Ισλανδία 0,29  ,14  0,05  0 46,85  

Ισραήλ 3,48  ,39  5,84  14 38,33  

Σύνολο 3.474,93 2.726,14 2.242,92 33.995,32 

Πη al, Benefits of FDI for deve g Countries and the case ey, Rensselaer 
Po  USA 
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Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Τουρκία ανά Χώρα 2006 – 2007 (εκατ.$) 

Ιανουάριος 2006 Ιανουάριος 2007  
(προσωρινά δεδοµένα) 

ΕΥΡΩΠΗ 86 2.526 
Γερµανία 9 33 
Αυστρία 7 0 
Βέλγιο 2 28 
Βουλγαρία 0 0 
Τσεχική ∆ηµοκρατία 0 0 
∆ανία 1 0 
Εσθονία 0 0 
Φιλανδία 0 0 
Γαλλία 1 2 
Ολλανδία 55 24 
Αγγλία 3 161 
Ιρλανδία 0 0 
Ισπανία 0 1 
Σουηδία  0 0 
Ιταλία 5 7 
Λετονία 0 0 
Λιθουανία 0 0 
Λουξεµβούργο 1 14 
Ουγγαρία 0 0 
Μάλτα  0 0 
Πολωνία 0 0 
Πορτογαλία 0 0 
Ρουµανία 0 0 
Σλοβακία 0 0 
Σλοβενία 0 0 
Ελλάδα 0 2.254 
Ελβετία 2 2 
Ισλανδία 0 0 
Νορβηγία 0 0 
ΑΦΡΙΚΗ 1 1 
Βόρεια Αφρική 1 1 
Άλλες αφρικανικές χώρες 0 0 
ΑΜΕΡΙΚΗ 17 3.153 
ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 17 3.153 
Ηνωµένες Πολιτείες 
Αµερικής 

11 3.152 

Καναδάς 6 1 
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ 0 0 
ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ 0 0 
ΑΣΙΑ 9 164 
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 7 163 
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ΑΡΑΒΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ 2 4 
ΑΛΛΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 5 159 
ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 
ΑΛΛΕΣ ΑΣΙΑΤΙΚΕΣ 2 1 
ΧΩΡΕΣ 
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ 0 26 

  Πηγή: Embassy of the Republic of Turkey, Washington d.c., http://www.turkishembassy.org
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Καθαρές εισροές ΑΞΕ και επενδύσεις χαρτοφυλακίων 

 2000 2001 2002 2003 2004 
(εκατ. $) Α.Ξ.Ε. ΧΑΡΤ. 

* 
Α.Ξ.Ε. ΧΑΡΤ. Α.Ξ.Ε. ΧΑΡΤ. Α.Ξ.Ε. ΧΑΡΤ. Α.Ξ.Ε. ΧΑΡΤ. 

Βραζιλία 32.77
9 9 

6.31 22.45
7 5 

4.18 16.59
0 5 

3.36 10.14
4 6 

10.75 18.16
6 2.355 

-

Βουλγαρία 1.002 -41 813 193 905 -102 2.097 -73 2.005 -548 
Κίνα 38.39

9 
7.17
3 

44.24
1 

1.88
5 

49.30
8 

1.19
5 

53.50
5 

8.704 54.93
6 

14.61
3 

Ινδία 3.584 7.82
2 

5.472 2.72
2 

5.626 750 4.585 5.294 5.335 12.55
7 

Μαρόκο 221 -12 144 -36 79 -38 2.313 424 769 53  2
Πολωνία 9.343 586 5.714 1.28

4 
4.131 762 4.123 2.756 12.61

3 
5.283 

Ρουµανία 1.037 122 1.157 383 1.144 -127 1.844 861 5.440 -76 
Ρωσική 
οµοσπονδί
α 

2.713 -868 2.748 -137 3.461 5.37
2 

7.958 4.835 12.47
9 

8.432 

Τουρκία 982 6.18
8 

3.266 -572 1.063 779 1.753 1.706 2.733 3.537 

* Χαρτοφυλάκιο (P): Οµόλογα + Μετοχικό Κεφάλαιο 
Πηγή: World Bank, World Development Indicators Database 
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Εξετάζοντας τις κύριες πηγές των άµεσων ξένων επενδύσεων διαπιστώνεται ποιές 

ευρωπαϊκές χώρες εξουσιάζουν στην Τουρκία. Η Γαλλία (5,6 δις $, 16,6% του συνόλου), η 

Ολλανδία (5,3 δις, 15,7% του συνόλου) και η Γερµανία  (4,3 δις, 12,7% του συνόλου) είναι 

οι σηµαντικότεροι επενδυτές στην Τουρκία από την άποψη της εγκεκριµένης επένδυσης. 

Από την άποψη του αριθµού ξένων επιχειρήσεων, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης           102 MSc in EBS 



Α.Ξ.Ε. στην Τουρκία              Κατσαραγάκη Φωτεινή  

η σηµαντικότερη πηγή άµεσων ξένων επενδύσεων. Η αµέσως επόµενη µεγαλύτερη πηγή 

είναι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής (3,9 δις, 11,5% του συνόλου). Εντούτοις, 

θεωρεί

ι

ν περίοδο 2004-2005 η πλειονότητα των 

ξένων επενδύσεων κατευθύνθηκε στον τοµέα των υπηρεσιών (88,6%) και πολύ µικρό 

µέρος αυτών στην βιοµηχανία (9,8%). Την περίοδο 2004-2005 οι πραγµατοποιθείσες άνω 

των 500 χιλ. $ επενδύσεις απαντώνται στους εξής κλάδους: εµπορίου (55 επιχειρήσεις), 

κατασκευών (22), ξενοδοχείων (13), εκµετάλλευσης ακίνητης περιουσίας (13), τραπεζών 

(12), κλωστοϋφαντουργίας (12), τροφίµων (9), χηµικών (6) και µηχανηµάτων (5)68. 

                                                

ται ότι οι ΗΠΑ έχουν µεγαλύτερη επένδυση από εκείνη που φαίνεται, λόγω της 

απουσίας µιας διµερούς φορολογικής συνθήκης που ίσχυε για την Αµερική έως το 1998. 

Μεγάλος όγκος κεφαλαίου προέλευσης ΗΠΑ έχει επενδυθεί στην Τουρκία µέσω 

αµερικανικών θυγατρικών τρίτων χωρών. Από ανεπίσηµες εκτιµήσεις προκύπτει ότι οι 

ΗΠΑ είναι πραγµατικά η µεγαλύτερη πηγή ξένης επένδυσης στην Τουρκία66.  Τέλος, 

αναφέρονται ο  Αγγλία (2,6 δις, 7,8% του συνόλου), Ελβετία (2,2 δις, 6,6% του συνόλου), 

Ιταλία και Ιαπωνία (1,8 δις, 5,5%). 

Ο δευτεροβάθµιος τοµέας έχει προσελκύσει το µεγαλύτερο µέρος των ξένων 

επενδύσεων (53%) και ο τριτογενής το υπόλοιπο (44%). Το ελάχιστο µερίδιο είναι 

προσανατολισµένο στον αγροτικό τοµέα67.  Τη

 
66 Mehm
Intitute, USA 

68 ν

et Baykal, Benefits of FDI for developing Countries and the case of Turkey, Rensselaer Polytechnic 

67 Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek Foreign 
Direct Investment (FDI) in Turkey 

 Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεω  Ετήσια Έκθεση 
2005 
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Οι κύριοι βιοµηχανικοί τοµείς που έχουν συγκεντρώσει µέχρι σήµερα τις 

περισσότερες ξένες επενδύσεις, σύµφωνα µε το επενδυµένο κεφάλαιο (

 

εκατ. $), είναι οι 

ακόλουθοι69: 

• Μη βιοµηχανικά χηµικά προϊόντα:  581,7 (100 επιχειρήσεις)  

• Αυτοκινητοβιοµηχανία:  392,8 (37 επιχειρήσεις)   

• Ενέργεια:  367,0 (51 επιχειρήσεις)   

• Μέρη οχηµάτων:  307,2 (130 επιχειρήσεις)   

• Ηλεκτρικά όργανα:  185,2 (95 επιχειρήσεις)   

•

µ

70

• Τρά

• Λοιπές  υπηρεσίες:  381,4 (269 επιχειρήσεις)   

                                                

• Τρόφιµα:  466,7 (168 επιχειρήσεις)  

 Βιοµηχανία καπνών:  141,4 (14 επιχειρήσεις)   

• Ηλεκτρονικές µηχανές:  139,4 (120 επιχειρήσεις)   

• Χηµικές ουσίες:  128,7 (42 επιχειρήσεις)   

• Έτοιµος ι ατισµός:  124,7 (224 επιχειρήσεις)   
 
Στον τοµέα των υπηρεσιών η σηµαντικότερη παρουσία ξένων επενδύσεων απαρτίζεται 

από τους ακόλουθους τοµείς :   

πεζες και λοιπές υπηρεσίες χρηµατοδοτήσεων:  809,1 (37 επιχειρήσεις)   

• Τηλεπικοινωνίες:  716,5 (45 επιχειρήσεις)   

• Εµπόριο:  499,2 (2.470 επιχειρήσεις)   

• Χρηµατοδότηση των επενδύσεων:  406,9 (70 επιχειρήσεις)   

• Ξενοδοχεία:  308,4 (346 επιχειρήσεις)   

 
69 Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek Foreign 
Direct Investment (FDI) in Turkey 
70 Foreign Economic Relations Board of Turkey, 2005 
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Οι ΑΞΕ στον αγροτικό τοµέα είναι 267,1 εκατ. $ (68 επιχειρήσεις).  

 

Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Τουρκία ανά Τοµέα 2006 - 2007 (εκατ.$) 

 Ιανουάριος 2006 Ιανουάριος 2007 
(προσωρινά δεδοµένα) 

ΓΕΩΡΓΙΑ 0 0 
Γεωργία, Κυνήγι, 

 
0 0 

∆ασοκοµία
Ψάρεµα 0 0 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ 

87 136 

Εξόρυξη, Λατοµεία 6 2 
Μεταποίηση 28 134 
Τρόφιµα, Ροφήµατα, 6 49 
Προϊόντα καπνού 
Υφαντά και είδη ένδυσης 0 1 
∆έρµα και δερµάτινα είδη 0 0 
Ξυλεία και ξύλινα είδη 0 0 
Χαρτί, Χάρτινα είδη, 5 13 
Εκτυπώσεις, Εκδόσεις 
Κάρβουνο, ∆ιυλισµένο 
πετρ

0 0 
έλαιο, Πυρηνικό 

καύσιµο 
Χηµικά προϊόντα 0 54 
Ελαστικά και πλαστικά 
προϊόντα 

2 2 

Μη µεταλλικά ορυκτά
προϊόντα 

 1 0 

Μεταλλικά προϊόντα 2 0 
Μηχανικά προϊόντα 5 0 
Μηχανήµατα γραφείου και 
Η/Υ 

0 8 

Αυτοκίνητα 7 7 
Έπιπλα 0 0 
Ηλεκτρισµός, Αέριο, 
Νερό 

53 0 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 5.734 
Κατασκευές 2 43 
Εµπόριο και 
µεταποιήσεις 

1 0 

Ξενοδοχεία και 
Εστιατόριο (Τουρισµός) 

1 0 

Μεταφορές, 0 1 
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Αποθήκευση, 
Επικοινωνία 
Χρηµατοοικονοµική 
∆ιαµεσολάβηση 

17 5.651 

Ακίνητη Περιουσία, 
Ενοικιάσεις 

0 38 

Εκπαίδευση 0 0 
Υγεία και Κοινωνική 
περίθαλψη 

5 0 

Άλλες Υπηρεσίες 0 1 
ΣΥΝΟΛΟ 113 5.870 

   Πηγή: Embassy of the Republic of Turkey, Washington d.c., http://www.turkishembassy.org
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3.3 Π

ην ξένη επένδυση µε την κατάργηση των 

γραφει

άγκη να προσελκυστεί ιδιωτική ξένη επένδυση, ειδικά από τις 

Ηνωµέ

κυβερνητικό ίδρυµα, η ∆ιεύθυνση Ξένης Επένδυσης, προκειµένου να απλοποιηθούν οι 

διοικητικές δικονοµίες και να αντιµετωπιστούν οι εφαρµογές επένδυσης γρηγορότερα. ∆ύο 

νέα διατάγµατα εκδόθηκαν το 1983 και το 1984, µε  πρόθεση να προάγουν τους 

φιλελευθεροποιηµένους όρους των ξένων επενδύσεων στην Τουρκία. Τα κυβερνητικά 

ροσπάθειες της Τουρκίας να προσελκύσει περισσότερες ΑΞΕ  

 

Από τη δεκαετία του '80 η τουρκική κυβέρνηση έχει φιλελευθεροποιήσει επιθετικά 

την οικονοµία, έχει βελτιώσει τους όρους για τ

οκρατικών εµποδίων και έχει υποστηρίξει ένα εντατικό πρόγραµµα 

ιδιωτικοποίησης. Το νέο πρόγραµµα σταθεροποίησης και φιλελευθεροποίησης της 

Τουρκίας εστίασε στην αν

νες Πολιτείες Αµερικής. Ο ρόλος των άµεσων ξένων επενδύσεων θεωρήθηκε ως 

εκείνος που θα βοηθούσε να στηρίξει την οικονοµική ανάπτυξη και να βελτιώσει την 

κατάσταση του ισοζυγίου πληρωµών. Για την ενθάρρυνση και την προώθηση των 

επενδύσεων εκδόθηκε το ξένο πλαίσιο διατάγµατος (8/168) και καθιερώθηκε ένα χωριστό 
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διατάγµατα του 1985 και του 1986 οδήγησαν στην καθιέρωση των ζωνών 

ελευθεροποίησης των συναλλαγών (FTZs), την άρση των περιορισµών στην ξένη 

µµετ ανε 

σεις στην υποδοµή της Τουρκίας71. Ως αποτέλεσµα των 

72

ίσεων και ιδιωτικοποιήσεων και επιδιώκει την εδραίωση της 

ν σε 

 

06 ακυρώθηκε από την κυβέρνηση η διαδικασία 

 για τρίτη φορά. Το ∆ΝΤ εκφράζει τις ανησυχίες του για 

                                                

συ οχή και την παύση των ελάχιστων προδιαγραφών εξαγωγής.  Η κυβέρνηση έκ

επίσης, ουσιαστικές επενδύ

ανωτέρω, καθώς επίσης και των ευνοϊκών τελωνειακών πολιτικών σε συµφωνία µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, η Τουρκία έχει γίνει µια πολύ ελκυστική επιλογή επενδύσεων για τις 

ξένες επιχειρήσεις.  Πρόσφατα τον Ιούνιο του 2003, ένας νέος νόµος εκδόθηκε. Ο νέος 

νόµος εγγυάται την εθνική πραγµάτευση και τα δικαιώµατα επενδυτών .  

Από την άλλη πλευρά, η προσπάθεια βελτίωσης του επενδυτικού κλίµατος της 

τουρκικής οικονοµίας συνεχίζεται από την τουρκική κυβέρνηση, η οποία προωθεί 

πρόγραµµα µεταρρυθµ

µακροοικονοµικής σταθερότητας. Οι εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίω

προγράµµατα ιδιωτικοποιήσεων το 2006 έφτασαν περίπου στα 1,78 δις $, από τα οποία τα 

1,43 δις $ προέρχονται από την πώληση της Turk Telekom. Ωστόσο, το µεταρρυθµιστικό 

πρόγραµµα των ιδιωτικοποιήσεων δεν εξελίσσεται ικανοποιητικά, καθώς προκύπτουν 

διάφορες δυσκολίες και κωλυσιεργίες από την πλευρά της τουρκικής κυβέρνησης. 

Συγκεκριµένα, το Νοέµβριο του 20

ιδιωτικοποίησης τεσσάρων εργοστασίων ζάχαρης, ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης του 

λιµανιού της Σµύρνης µετατέθηκε

 
71 FDI Foreign Direct Investment, (2002)  Light at the End of the Tunnel…Turkey. FDI Business, Financial 
Times. Accessed online at: 
http://www.fdimagazine.com/newsarchivestory.php/aid/104/Light_at_the_end_of_the_tunnelTurkey.html; 
and  Tatoglu & Glaister, (2000)  ). ‘Strategic Motives and Partner Selection Criteria in International Joint 
Ventures in Turkey: Perspectives of Western firms and Turkish Firms.’ Journal of Global Marketing, Volume 
13, Number 3, pp. 53-88 
72 Mehmet Baykal, Benefits of FDI for developing Countries and the case of Turkey, Rensselaer Polytechnic 
Intitute, USA 
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τη στάση της τουρκικής κυβέρνησης, η οποία, εντούτοι , τονίζει πως η διαδικασία των 

µεταρρυθµίσεων θα επιταχυνθεί µετά τις δύο εκλογικές αναµετρήσεις του τρέχον

ς

τος έτους. 

ίζοντας το σχεδιασµό ιδιωτικοποίησης κρατικών 

 τ

 η κλωστοϋφαντουργία, ο τουρισµός, η αγορά κρεάτων, ο µηχανισµός 

∆ιαχρονικά, παρατηρείται ότι στα µέσα της δεκαετίας του 1980 το τουρκικό 

κράτος, αναλογιζόµενο τις απαιτήσεις της ελεύθερης αγοράς, προχώρησε σε σηµαντικές 

µεταρρυθµίσεις στην οικονοµία αποφασ

επιχειρήσεων. Από το 1986 έχουν ιδιωτικοποιηθεί 195 κρατικές επιχειρήσεις και στις 186 

από αυτές δεν υπάρχει κρατικό µερίδιο. Έως το τέλος του 2002, το κράτος είχε αποσυρθεί 

εντελώς από τοµείς όπως οι ζωοτροφές, τα γαλακτοκοµικά προϊόντα, η επίγειες 

αεροπορικές υπηρεσίες (handling), η διανοµή πετρελαίου, τα σιµέντα. Σε ορισµένους 

άλλους τοµείς, όπως

λήψης αποφάσεων µετεβιβάσθηκε στον ιδιωτικό τοµέα. Επίσης, σηµαντικά βήµατα έγιναν 

σε ό,τι αφορά την πώληση κρατικών τραπεζών. 

 
∆ιάγραµµα 22 

 

Ως το 2000 το συνολικό µέγεθος των ιδιωτικοποιήσεων στην Τουρκία έφτασε τα 

7,398 δις $, από τα οποία το 37% πραγµατοποιήθηκε το 2000. Μετά το 2001 η κυβέρνηση 

προχώρησε σε νέο σχεδιασµό ιδιωτικοποιήσεων µε στόχο την ανάκαµψη της τουρκικής 
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οικ µίας. Αποτέλεσµα του νέου σχεδιασµού ήταν η αύξηση του όγκου ονο των 

 

3.4 Το νοµικό πλαίσιο των ΑΞΕ  

 

Η κυβέρνηση που προέκυψε από το αποτέλεσµα των εκλογών του Νοεµβρίου 2002, 

παρόλα τα αρχικά αρνητικά συναισθήµατα που προκαλούσε στον επιχειρηµατικό κόσµο 

αποδείχθηκε ότι ήταν  πιο ικανή να δώσει λύσεις σε σύγκριση µε τα πολυκοµµατικά 

κυβερνητικά σχήµατα του παρελθόντος. Στις 5 Ιουνίου 2003,  το τουρκικό κοινοβούλιο 

ψήφισε τον Νόµο 4875 περί ξένων αµέσων επενδύσεων, ο οποίος µετέβαλε ριζικά το 

καθεστώς απλοποιώντας σηµαντικά τις διαδικασίες. Η ψήφιση του νόµου αυτού ήταν 

µέρος του ∆ιαρθρωτικού Προγράµµατος για την Βελτίωση του Οικονοµικού 

Περιβάλλοντος και αποτελούσε µία από τις κύριες δεσµεύσεις της Τουρκίας έναντι του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου, προκειµένου να λάβει γενναία οικονοµική βοήθεια.   

Με τον νόµο αυτό καταργήθηκαν οι διατάξεις του παλαιοτέρου Νόµου 6224, 

σύµφωνα µε τον οποίο για να επιτραπούν οι ξένες άµεσες επενδύσεις έπρεπε να έχουν 

λάβει άδεια από το αρµόδιο Υπουργείο στην Άγκυρα µε συγκεκριµένη µακροσκελή 

διαδικασία. Επίσης, καταργήθηκε η προϋπόθεση εισαγωγής ποσού 50.000 $ ανά αλλοδαπό 

φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που συµµετείχε στην νέα εταιρεία.75  

                                                

ιδιωτικοποιήσεων από τα 536 εκατ. $ του 2002 στα 8,209 δις το 200573.  

 

74

 
73 European Commission, (2006), Candidate Countries' Economies Quarterly (January) 

74 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα – Τουρκία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
75 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα – Τουρκία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
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Οι ορισµοί και οι εξουσιοδοτήσεις στον Κώδικα 4875 που στέκεται ως νοµικός 

ηγός ί µε τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές.  Τα 

Πιο συγκεκριµένα, το άρθρο 1 καθορίζει τον στόχο του νόµου, ο οποίος είναι να 

υθµιστούν οι αρχές ενθάρρυνσης των ΑΞΕ, έτσι ώστε να προστατεύσουν τα δικαιώµατα 

ι τον επενδυτή σύµφωνα µε τα 

διεθνή ρότυπα, να καθιερώσουν µια ανακοίνωση-βασισµένη στο σύστηµα για τις άµεσες 

ξένες ε

 
                                                

οδ  για τους ξένους επενδυτές είναι συµβατο

άτοµα που έχουν την ξένη υπηκοότητα και οι Τούρκοι πολίτες εγκατεστηµένοι στις ξένες 

χώρες, καθώς επίσης και τα νοµικά πρόσωπα που καθιερώνονται βάσει των νόµων των 

ξένων χωρών και των διεθνών οργανισµών αποκτούν µια άµεση θέση επενδυτών στην 

Τουρκία76.  

ρ

των ξένων επενδυτών, να καθορίσουν την επένδυση κα

π

πενδύσεις παρά τη διαλογή και την έγκριση και για να αυξήσουν τις ξένες άµεσες 

επενδύσεις µέσω των καθιερωµένων πολιτικών.  

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, οι όροι που χρησιµοποιούνται σε αυτόν τον νόµο θα έχουν 

τις ακόλουθες έννοιες:  

 

α) Ξένος επενδυτής:  

1) Πραγµατικά πρόσωπα που κατέχουν την ξένη υπηκοότητα και τουρκικής 

υπηκοότητας κάτοικοι εξωτερικού και   

 2) Ξένα νοµικά πρόσωπα που καθιερώνονται βάσει των νόµων των ξένων χωρών και 

των διεθνών ιδρυµάτων.  

 

 

 
76 Invest in Turkey, http://www.investinturkey.gov.tr 
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β) Ξένη άµεση επένδυση:   

1) Ίδρυση µιας νέας επιχείρησης ή ενός κλάδου µιας ξένης επιχείρησης από τον ξένο 

επενδυτή,  

2) Απόκτηση µεριδίου µιας επιχείρησης  που ιδρύεται στην Τουρκία   

 

Τα κύρια σηµεία του Νόµου 4875 είναι τα εξής: 

 

• Ελευθερία της επένδυσης και της εθνικής επεξεργασίας   

77

Οι αρχές της ελευθερίας της επένδυσης και της εθνικής επεξεργασίας ισχύουν για 

τις ξένες άµεσες επενδύσεις στην Τουρκία. Οι ξένοι επενδυτές µπορούν ελεύθερα να 

κάνουν άµεσες ξένες επενδύσεις στην Τουρκία, εκτός αν ορίζονται διαφορετικά από τις 

διεθνείς συνθήκες και τα ειδικά µέτρα νόµου.   

εκδίδονται τη Υπουργείου µ ξένης

α

                                                

Ο νέος νόµος φυλάσσει την απεριόριστη είσοδο. Όλες οι προηγούµενες απαιτήσεις 

που  από  γενική διεύθυνσης του  Οικονο ικών της  

επένδυσης καταργούνται.  

Οι όροι εισόδου είναι οι ίδιοι όπως για τις συγκρίσιµες τοπικές τουρκικές 

επιχειρήσεις. ∆εν υπάρχει κανένα ελάχιστο ποσό κεφαλαίου που παιτείται. ∆εν είναι 

πλέον υποχρεωτικό να παρουσιαστεί ένα ελάχιστο µερίδιο κεφαλαίου 50.000 $. Επίσης, 

οποιαδήποτε µορφή επιχείρησης που περιλαµβάνεται στον τουρκικό εµπορικό κώδικα είναι 

 
77 Invest in Turkey, http://www.investinturkey.gov.tr 
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αποδεκτή. ∆εν είναι πλέον υποχρεωτικό να ιδρυθεί είτε µια εταιρεία περιορισµένης 

ευθύνης, είτε µια από κοινού  επιχείρηση αποθεµάτων78.   

• Απλοποίηση διαδικασίας  - Καταργείται η προϋπόθεση λήψης διοικητικής 

αδείας

σεω

ς ι µόνο είναι ελεύθεροι να κάνουν τις άµεσες ξένες επενδύσεις στην 

Τουρκί

 ο

θαλάσσιες µεταφορές, οι 

διαδικα

 για την επένδυση 79 

Πέραν των αλλαγών που επήλθαν σε σχέση µε τους ξένους επενδυτές, απλουστεύθηκε 

συνολικά το καθεστώς ίδρυσης νέων εταιρειών. Για την ίδρυση ανώνυµης εταιρείας ή 

εταιρείας περιορισµένης ευθύνης δεν απαιτείται πλέον η λήψη αδείας από το Υπουργείο 

Βιοµηχανίας και Εµπορίου, αλλά αρκεί η σύνταξη συµβολαιογραφικής πράξης και η 

υποβολή της στο Εµπορικό Μητρώο. Το ίδιο ισχύει πλέον και για µεταβολές του 

καταστατικού περιλαµβανοµένων των αυξήσεων κεφαλαίου. Έχουν διατηρηθεί, ωστόσο, 

κάποιες εξαιρέσεις80.  

• Ίση µεταχείριση µεταξύ εγχωρίων και αλλοδαπών επενδύ ν (άρθρο 2) 

Οι ξένοι επενδυτέ  όχ

α, αλλά υπόκεινται σε ίση µεταχείριση µε τους εσωτερικούς επενδυτές. Μερικοί 

περιορισµοί υπάρχουν για τους ξένους επενδυτές σε ρισµένους τοµείς, όπως η 

ραδιοφωνική και τηλεοπτική µετάδοση, η πολιτική αεροπορία, οι 

σίες µαρινών, και η αλιεία.81  

• ∆ικαίωµα απόκτησης ακίνητης περιουσίας µε τους ίδιους όρους που ισχύουν 

για τους Τούρκους πολίτες  

                                                 
78 Mehmet Baykal, Benefits of FDI for developing Countries and the case of Turkey, Rensselaer Polytechnic 
Intitute, USA 
79 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα – Τουρκία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
80 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα – Τουρκία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
81 Invest in Turkey, http://www.investinturkey.gov.tr 
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Οι επιχειρήσεις µπορούν ελεύθερα να αποκτήσουν την ακίνητη περιουσία ή τα 

περιορισµένα δικαιώµατα τους, µέσω ενός νοµικού προσώπου στην Τουρκία82.  

• Εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση των ξένων επενδύσεων µόνο για λόγους 

δηµοσίου συµφέροντος και µετά την καταβολή σε εύλογο χρονικό διάστηµα της 

προσήκουσας αποζηµίωσης  (άρθρο3) 

Οι άµεσες ξένες επενδύσεις δεν µπορούν να απαλλοτριωθούν ή να εθνικοποιηθούν, εκτός 

αν είναι  το δηµόσιο έρον κα πληρ αντίσ κονοµικής  προς  συµφ ι µε την ωµή της τοιχης οι

αποζηµίωσης. Αυτά τα σηµεία είναι κάτω από τη συνταγµατική και νοµική διαβεβαίωση83. 

• Ελεύθερη µεταφορά των κερδών, µερισµάτων, αµοιβών και λοιπών    

δικαιωµάτων  

Οι ξένοι επενδυτές µπορούν ελεύθερα να µεταφέρουν στο εξωτερικό:  καθαρά  κέρδη, 

µερίσµατα, εισπράξεις από την πώληση ή την εκκαθάριση, όλη ή οποιοδήποτε µέρος µιας 

επένδυσης, πληρωµές αποζηµιώσεων, ποσά που προκύπτουν από την άδεια, τη διαχείριση 

και παρόµοιες συµφωνίες, και τις αποζηµιώσεις και τις πληρωµές ενδιαφέροντος που 

προκύπτουν από τα ξένα δάνεια µέσω των τραπεζών ή των ειδικών χρηµατοδοτικών 

οργανισµών84 (άρθρο3). 

• Απεριόριστο ποσοστό συµµετοχής στην υπό ίδρυση εταιρεία.85 .  

• ∆ικαίωµα επαναπατρισµού του ξένου κεφαλαίου 86.  

 

 

 

                                                 
82 Business Guide to Turkey Foreign Economic Relations Board, Turkey (DEIK) 
83 Invest in Turkey, http://www.investinturkey.gov.tr 
84Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα – Τουρκία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
85Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα – Τουρκία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων
86 Πρεσβεία της Ελλάδος στην Άγκυρα – Τουρκία Γραφείο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων 
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• Πρόβλεψη δυνατότητας ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας – Συνδέσµου 

Το Undersecretariat εξουσιοδοτείται για να επιτρέψει στις επιχειρήσεις να ενσωµατώνονται 

 από τα καταστατικά των ξένων χωρών στα ανοικτά γραφεία συνδέσµου, υπό τον όρο 

ότι τέτοια γραφεία δεν ασχολούνται µε τις εµπορικές δραστηριότητες της Τουρκία87.  

 διαφορών εγχώριους ή 

ιεθνείς  

ια τη

                                                

κάτω

• Πρόβλεψη προσφυγής σε µηχανισµούς επίλυσης

δ

Γ ν τακτοποίηση των διαφωνιών των συµφωνιών επένδυσης, υποκείµενων στις 

ιδιωτικές διαφωνίες νόµου και επένδυσης που προκύπτουν από τις συµβάσεις 

παραχωρήσεων δηµόσιων  υπηρεσιών και τους όρους  που συνάπτονται µε τους ξένους 

επενδυτές, οι τελευταίοι µπορούν να απευθυνθούν είτε στα εξουσιοδοτηµένα τοπικά 

δικαστήρια, είτε στην εθνική, είτε διεθνή διαιτησία, υπό τον όρο ότι οι σχετικοί κανονισµοί 

τηρούνται και τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν επ' αυτού88. (άρθρο3)  

• Αποδοχή αξιολόγησης διεθνών χρηµατοοικονοµικών οργανισµών σε ό,τι αφορά 

την καταβολή κεφαλαίου  

Η αξιολόγηση του σε είδος κεφαλαίου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του τουρκικού 

εµπορικού κώδικα. Εντούτοις, µετοχές και οµόλογα των επιχειρήσεων που εδρεύουν στο 

εξωτερικό θα γίνουν αποδεκτές ως ξένο µερίδιο κεφαλαίου ξένων επενδυτών και οι αξίες 

που θα καθοριστούν από τα δικαστήρια της εγχώριας χώρας, ή άλλες αρµόδιες αρχές στην 

εγχώρια χώρα ή οποιαδήποτε άλλα διεθνή ιδρύµατα που εκτελούν τις αξιολογήσεις θα 

γίνουν αποδεκτά89.  

 

 
87 Invest in Turkey, http://www.investinturkey.gov.tr 
88 http://www. tusi ad.org, Working Paper prepared for Investors Advisory Council Meeting, (15/3/2004), 
İstanbul TS/SEK/04-06) 
89 Business Guide to Turkey Foreign Economic Relations Board, Turkey (DEIK) 
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• ∆υνατότητα απασχόλησης αλλοδαπών 

Σύµφωνα µε το άρθρο 23 του νόµου,  οι επιχειρήσεις και οι οντότητες µε το ξένο κεφάλαιο 

που θα είναι στα πλαίσια του κανονισµού θα καθορίζουν τα θέµατα σχετικά µε τις άδειες 

εργασίας για τους αλλοδαπούς και τον καθορισµό του βασικού προσωπικού από κοινού µε 

το Υπουργείο Οικονοµικών και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης90. 

 

 

3.5 Εκλογικό κλίµα – Πολιτική αντιπαράθεση 

 

κτα 

αρνητικές επιπτώσεις στις ντόπιες χρηµατοοικονοµικές αγορές και τη λίρα. Παρόλα αυτά 

ι πρώτες σηµαντικές απώλειες περιορίσθηκαν σε σηµαντικό βαθµό µετά την απόφαση του 

πρωθυπ ο ι

ώς ο παράγοντας αυτός έχει στο παρελθόν αποτελέσει 

αφορµή

καθώς, σε αντίθεση µε προηγούµενες περιόδους, την διακυβέρνηση της χώρας την 

                                                

Στην Τουρκία, η πολιτική κρίση των τελευταίων ηµερών είχε αναπόφευ

ο

ουργ ύ της Τουρκίας κα  επικεφαλή του κόµµατος ∆ικαιοσύνης και Ανάπτυξης 

(ΑΚΡ) Tayyip Erdogan να ζητήσει πρόωρες εκλογές κατόπιν της απόφασης του 

Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου να ακυρώσει την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή Gul στον 

προεδρικό θώκο. Παραδοσιακά, η εσωτερική πολιτική κατάσταση στη γείτονα είναι ο 

υπαριθµόν ένα παράγοντας ρίσκου, που παρακολουθούν οι εµπλεκόµενοι (ντόπιοι και 

ξένοι) στις αγορές της Τουρκίας, καθ

 µεγάλων διορθώσεων και υψηλής µεταβλητότητας τιµών.  Πρέπει, εντούτοις, να 

σηµειωθεί ότι το πολιτικό ρίσκο έχει τα τελευταία τέσσερα-πέντε έτη µειωθεί σηµαντικά, 

 
90 http://www. tusi ad.org,  Working Paper prepared for Investors Advisory Council Meeting, 15 March 2004, 
İstanbul TS/SEK/04-06) 
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τελευταία πενταετία έχει επωµισθεί αυτοδύναµη κυβέρνηση µε βασικό προσανατολισµό 

την ισόρροπη ανάπτυξη της οικονοµίας σε απόλυτη συµφωνία µε τις επιταγές του 

υφιστάµενου προγράµµατος σταθεροποίησης του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Ο 

πολιτικός παράγοντας, βέβαια, έχει ξαναέρθει στο προσκήνιο µε τις εξελίξεις των 

τελευταίων ηµερών και για το λόγο αυτό συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή στους 

εµπλεκόµενους επενδυτές, καθώς τυχόν επιδείνωση του πολιτικού κλίµατος θα µπορούσε 

να οδηγήσει σε νέες πιέσεις στις ντόπιες αγορές και την λίρα. Μεσοπρόθεσµα, οι 

προοπτικές για την οικονοµία της χώρας και τις αγορές παραµένουν θετικές, ιδιαίτερα, εάν 

υπάρξει σταθεροποίηση του πολιτικού κλίµατος µετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές της 

ας Ιουλίου. Η Τουρκία συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα πλέον ελκυστικά carry traders 

διεθνώς   

 τελευταία  βελτίωση

 

 τρεχουσών 

συναλλαγών

για εκλογή

                                                

22

, ιδιαίτερα εάν ληφθούν υπόψη τα υψηλά επίπεδα των εγχώριων επιτοκίων και η 

µεγάλη πρόοδος που έχει συντελεσθεί τα  χρόνια όσον αφορά τη  των 

µακροοικονοµικών µεγεθών της χώρας91. 

Πάντως, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι ξένοι επενδυτές ελέγχουν περίπου το 70% 

του χρηµατιστηρίου της Κωνσταντινούπολης. Τα κερδοσκοπικά κεφάλαια, που 

υπολογίζονται περίπου σε 75 δις $, αποτελούν την «αχίλλειο πτέρνα» για την οικονοµία 

της Τουρκίας που χρηµατοδοτεί µε αυτά το τεράστιο έλλειµµα του ισοζυγίου

, στο ανοιχτό ενδεχόµενο να εγκαταλείψουν την χώρα εξαιτίας της 

εντεινόµενης κρίσης. Για πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας υπήρξε 

ακύρωση ψηφοφορίας   προέδρου, καθώς το Συνταγµατικό ∆ικαστήριο ελέγχεται 

από τους κεµαλιστές και τον στρατό92. Σε πρωτοσέλιδο άρθρο της η Cumhuriyet, η 

 
91 Η Καθηµερινή ∆ιεθνής Οικονοµία, (5/5/07), EFG EUROBANK ERGASIAS ECONOMIC RESEARCH, 
«Θετικό το κλίµα στις διεθνείς αγορές», σελ.14 
92 Οικονοµική Καθηµερινή, (2/5/2007), «∆ιασώθηκε από τον πνιγµό η τουρκική λίρα…Ανέκαµψε και το 
δολάριο», σελ. 25 
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εφηµερίδα «ευαγγέλιο» των κεµαλιστών, έγραψε: «Μήπως το κυβερνών κόµµα εξαπατά 

τον λαό στην προσπάθειά του να µετατρέψει το κοσµικό τουρκικό κράτος σε µετριοπαθές 

ισλαµικό έθνος». 

νοι, λοιπόν, διαδραµάτισαν ση τικό ρόλο στη διατήρηση αυτής της 

κε  ταχύτητας. Η υπόσχεση δε της αξης στη Ε.Ε. βοήθησε την τουρκική 

κυβέρνηση να προωθήσει ατζέντα µεταρρυ εων, ενώ οι ξένες άµεσες επενδύσεις 

αν  δεδοµένα των επιχειρήσεων, όπως τράπεζες και τηλεπικοινωνίες. Οι ξένοι 

επ εραν µαζί τους και χρήµα. Οι επενδύσεις τους συνέβαλαν στην ενίσχυση της 

το λίρας, διατηρώντας σε χαµηλά επίπ τον πληθωρισµό. Επιπλέον, συνέβαλαν 

πορικού ελλείµµατος της χώρας, αντίστοιχο µε το 7% 

του Α.Εγχ.Π. Όµως, µε το συνολικό χρέος να κυµαίνεται στο 63% του ΑΕΠ, µία 

αποµάκρυνση των διεθνών επενδυτών θα µπορούσε εύκολα να πυροδοτήσει νέα 

οικονοµική κρίση .  

Εντούτοις, επισηµαίνεται ότι η τουρκική οικονοµία δεν είναι έτοιµη να 

αντιµετωπίσει πολιτική κρίση. Στηρίζεται υπερβολικά στην υποστήριξη – τόσο 

χρηµατοοικονοµική όσο και ψυχολογική- των ξένων επενδυτών.  

Αποτέλεσµα των ανωτέρω είναι η µείωση ταχύτητας όσον αφορά τις ΑΞΕ, µε 

προσωρινή αναστολή ενδεχόµενων επεκτατικών κινήσεων των επενδυτών στην Τουρκία, 

απόροια της πολιτικής αναταραχής λόγω της ανοιχτής διαµάχης κυβέρνησης και στρατού 

για την εκλογή προέδρου της ∆ηµοκρατίας. Παρά την ανησυχία το σύνολο σχεδόν των 

 εκτιµά ότι η κατάσταση αυτή µετά από µια περίοδο 

νευρικότητας µερικών µηνών θα οµαλοποιηθεί εφόσον το κόµµα των ισλαµιστών κερδίσει 

                                              

Οι ξέ µαν

κτηµένης  έντ

θµίσ

έβασαν τα

ενδυτές έφ

υρκικής εδα 

στην χρηµατοδότηση του µεγάλου εµ

93

Ελλήνων και ξένων επιχειρηµατιών

   
93 Χρήµα Τρίτη, (8/5/2007), «Η Εθνική Τράπεζα έχει τη µεγαλύτερη έκθεση στην Τουρκική Αγορά», σελ.27 
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τις εκλογές94. Για την ώρα ο αντίκτυπος της πολιτικής κρίσης στην Τουρκία περιορίζεται 

µόνο στην εικόνα του Χρηµατιστηρίου, που µετά τις τελευταίες εξελίξεις στη γείτονα έχει 

«πατήσει φρένο» και κινείται αντίθετα από τις κεντρικές κεφαλαιαγορές της Ευρώπης . 

Τέλος, στην υποβάθµιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας από θετική σε 

σταθερή προχώρησε η Fitsch Ratings, λόγω της πολιτικής κρίσης που επικρατεί στην 

γειτονική χώρα. Με την υποβάθµιση αυτή αυξάνεται ουσιαστικά το κόστος δανεισµού από 

τις διεθνείς αγορές για την Τουρκία96

95

                                                 
94 Εξπρες της Κυ
Τουρκία», σε .13

ριακής, (6/5/2007), «Παγώνουν για ένα δίµηνο οι κινήσεις των ελληνικών εταιριών στην 
λ  

95 Ελευθεροτυπία, (5/5/2007), «Περίπου 80 ελληνικές επιχειρήσεις, µε κοευφαία την Εθνική, 
δραστηριοποιούνται στην Τουρκία», σελ.47 
96 Τα νέα, (11/5/2007), «Υποβάθµιση πιστοληπτικής ικανότητας της Τουρκίας», σελ.54 
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4ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΞΕ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 

4.1 Οι Ελληνικές άµεσες επενδύσεις σε αριθµούς 

 

 Καθαρή εκροή ύψους 1,901 δις ευρώ (έναντι καθαρής εισροής 364 . ευρώ την 

αντίστοιχη περίοδο του 2006) εµφάνισαν οι  άµεσες επενδύσεις το µηνο 

Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 200797. Ειδικότερα

εκατ

 ελληνικές δί

, η εκροή κεφαλαίων για άµεσες επενδύσεις 

στο εξωτερικό

µ

λοιπών  

σηµαντικής καθαρής εισροής 4,7 δις ευρώ το πρώτο τρίµηνο του 2006) αντανακλά κυρίως 

το γεγονός ότι η εκροή κεφαλαίων για τοποθετήσεις ελληνικών κεφαλαίων σε καταθέσεις 

και repos στο εξωτερικό και – σε πολύ µικρότερο βαθµό – για αποπληρωµές δανείων 

αντισταθµίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου από τοποθετήσεις ξένων κεφαλαίων σε καταθέσεις 

και repos στην Ελλάδα. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο του 2006 η κατηγορία των άµεσων 

                                                

 από κατοίκους ανήλθε σε 1,844 δις ευρώ, ενώ καταγράφηκε εκροή (µείωση 

ύψους 57 εκατ. ευρώ) στις άµεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα. Την ίδια περίοδο 

σηµειώθηκε καθαρή εισροή ύψους 6,608 δις ευρώ στην κατηγορία των επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου (έναντι καθαρής 663 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2006), δεδο ένου ότι 

εισροή ξένων κεφαλαίων για τοποθετήσεις στην Ελλάδα (κυρίως σε οµόλογα του 

ελληνικού ∆ηµοσίου και σε µετοχές ελληνικών επιχειρήσεων, ύψους 6,6 και 2,8 δις ευρώ, 

αντίστοιχα) υπεραντιστάθµισε σε σηµαντικό βαθµό την εκροή ελληνικών κεφαλαίων για 

τοποθετήσεις σε οµόλογα εκδόσεως εξωτερικού (ύψους 3,0 δις ευρώ). Τέλος, στην 

κατηγορία των  επενδύσεων η καθαρή εκροή ύψους µόλις 284 εκατ. ευρώ (έναντι

 
97 Τράπεζα της Ελλάδος, http://www.bankofgreece.gr/announcements
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επενδύσεων παρουσίασε σηµαντική καθαρή εκροή ύψους 1,829 δις ευρώ. Η εξέλιξη αυτή 

αντανακλ εις στο 

εξωτερι υ  της εξαγοράς της Finansbank 

από την Εθνι ζα (εκροή ποσού ύψους 1,722 δις ευρώ), αλλά – σε πολύ µικρότερο 

βαθµό ίω  79 εκατ. ευρώ) που καταγράφηκε στις άµεσες ξένες 

νδύ  Ελλάδα, ε ς τη ν 

ρικ ευτική ΑΕΒΕ (εκροή ύψους 23 εκατ. 

)

Η ελληνική οικονοµ εια99

θέσ  στις 25 χώρε ωπαϊκής Ένωσης 

 από ξένες 

επιχει ις σε αυτή, όσο κα νικές επιχειρήσεις σε . Η ουσία είναι ότι 

η ελληνική οικονοµία διακατ ρέφεια. Οι βασικές αιτίες όπου αποδίδεται η 

 προσελκύσει  είν φειοκρατία, η χαµηλή 

ανταγωνιστικότητα και η διαφθορά. 

Τα µεγέθη της Ελλάδας για το 2005 δείχνουν µόλις 100 εκατ. ευρώ ελληνικών 

επενδύσεων σε χώρες της E.E. και 700 εκατ. ευρώ σε χώρες εκτός E.E. Εισέρρευσαν 

                                                

ά την εκροή κεφαλαίων ύψους 1,750 δις ευρώ για άµεσες επενδύσ

κό από κατοίκους, κ ρίως λόγω της ολοκλήρωσης

κή Τράπε

 – και την εκροή (µε ση κατά

επε σεις στην ν µέρει λόγω της πώληση ς Pfizer Hellas Α.Ε. από τη

µητ ή της εταιρίας στην Janssen-Ciga Φαρµακ

ευρώ 98. 

 

 

4.2 ία διακατέχεται από επενδυτική εσωστρέφ

 

Στις τελευταίες εις ανάµεσα ς της Ευρ

κατατάσσεται η Ελλάδα στην πραγµατοποίηση άµεσων ξένων επενδύσεων τόσο

ρήσε ι από ελλη  ξένες χώρες

έχεται από εσωστ

αδυναµία της χώρας να  ξένες επενδύσεις αι η γρα

 
98 Η Καθηµερινή, Οικονοµική Εβδοµάδα, (28/4/2007), «Οι αριθµοί της Εβδοµάδας», σελ.2 
99 Η Καθηµερινή, (20/07/06), «Άµεσες Ξένες Επενδύσεις» 
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κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ από χώρες εκτός E.E., ενώ αντίθετα οι επιχειρήσεις από 

χώρες της E.E. απέσυραν κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ από την Ελλάδα. 

Τα συγκεκριµένα µεγέθη είναι συγκρίσιµα µε τα αντίστοιχα που ανέφεραν χώρες µε 

πολύ µικρότερες οικονοµίες από την ελληνική, όπως η Σλοβακία, η Λιθουανία, η Εσθονία, 

η Λετονία, η Κύπρος και η Μάλτα. 

 

 

4.3 Το παρασκήνιο των ελληνικών επιχειρήσεων στην Τουρκία100  

 

Την τελευταία δεκαετία έχουν αυξηθεί κατά πολύ οι ελληνικές επενδύσεις στην 

Τουρκία. Σε µια αγορά εβδοµήντα και πλέον εκατοµµυρίων κατοίκων, οι ελληνικές 

επιχειρήσεις αποσκοπούν σε µεγάλα κέρδη και ο τελευταίος επενδυτικός νόµος που έχει 

ψηφίσει η Τουρκική εθνοσυνέλευση το καλοκαίρι του 2004 φαίνεται ότι διευκολύνει 

ακόµη περισσότερο αυτές τις επενδύσεις101. Επιπλέον, να σηµειωθεί ότι η Τουρκία έχει 

αποδεχτεί την υπαγωγή των εµπορικών διαφορών τουρκικών εταιριών µε ξένους οίκους 

στη διεθνή διαιτησία, κάτι που ενθαρρύνει ιδιαίτερα τους ξένους επενδυτές. 

Τα επίσηµα στοιχεία από το ελληνικό Υπουργείο Οικονοµικών µέχρι το έτος 2004 

δηλώνουν ότι το ύψος του ελληνικού επενδυµένου κεφαλαίου στην Τουρκία είναι 14 εκατ. 

$. Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία, η Ελλάδα κρατά την 4η θέση στον κατάλογο των 

σηµαντικότερων χωρών που επενδύουν στην Τουρκία, µε 77 ελληνικές επιχειρήσεις που 

έχουν επενδύσει   στη γειτονική  χώρα.  

                                                 
100 Σουλιώτης, Αχιλλέας, (9/3/2007), «Ανεβάζει στροφές η ελληνική οικονοµική διείσδυση», Το 
Παρασκήνιο, σελ.22-23 
101 Turkish Prime Ministry, Undersecretariat for Treasury: http://www.hazine.gov.tr/indexe.htm  
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Άµεσες Ξένες Επενδύσεις στην Τουρκία ανά Χώρα 2004 (εκατ. $) 

ΧΩΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ιταλία 240 
Γερµανία 98 
Ολλανδία 86 
Ελλάδα 14 
∆ανία 12 
Αγγλία 11 
Βέλγιο 6 
Ισπανία 5 
Ελβετία 3 
Αµερική 2 
Λοιπές Χώρες 96 
Σύνολο 569 

 Πηγή: Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek 
Foreign Direct Investment (FDI) in Turkey 

Πίνακας 44 

Ενδιαφέροντα σχόλια:   

Η  πλειοψηφία  των ελληνικών επενδύσεων είναι πραγµατοποιηµένες στον  τριτογενή 

τοµέα (εµπόριο / υπηρεσίες). Λεπτοµερώς, έχουµε: 

 

Ελληνικές επενδύσεις ανά τοµείς 2004 (εκατ. $) 

Πρωτογενής Τοµέας 3 

∆ευτερογενής Τοµέας 24 

Τριτογενής Τοµέας 50 

Σύνολο 77 

Πηγή: Euecopol, Honim Brussels (Hogelschool voor Wetenschap & Kunst, Belgium, (4/5/2006), Greek 
Foreign Direct Investment (FDI) in Turkey 

Πίνακας 45 
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•    Τουλάχιστον οι µισές από τις επιχειρήσεις που κινήθηκαν στην Τουρκία, 

µετακινήθηκαν στην γειτονική χώρα µεταξύ 2001 και 2003, σε µια εποχή όπου η τουρκική 

οικονοµία ήταν  σε κρίση.   

•    Μια συµφωνία για  την κατάργηση της διπλής φορολογίας υπεγράφη µεταξύ της 

Ελλάδας και της Τουρκίας από την 01-01-05.   

 

Οι ελληνικές εταιρείες την τελευταία πενταετία αύξησαν σηµαντικά τον βαθµό 

διείσδυσης στη γειτονική χώρα, µε αποτέλεσµα οι τελευταίες πολιτικές εξελίξεις να 

δηµιουργούν ανησυχία στις διοικήσεις των εταιρειών. Σήµερα, οι ελληνικές επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται κυρίως εµπορικά στην Τουρκία ξεπερνούν τις 2.000, ενώ περίπου 

20 είναι οι εισηγµένες επιχειρήσεις. Τα πιο πρόσφατα στοιχεία µιλούν για ελληνικές 

επενδύσεις άνω των 14 δις ευρώ το 2006 έναντι 8 δις ευρώ το 2005.  

Το σηµαντικότερο ρίσκο που αναλαµβάνει ο Έλληνας επιχειρηµατίας που 

δραστηριοποιείται στη Τουρκία είναι κατ' αρχήν οι πολιτικές αναταράξεις που είναι συχνές 

όπως αυτή που βιώνει n χώρα αυτή τη περίοδο. Επίσης, n νοµισµατική αναταραχή, αν και 

το ισχυρό ευρώ έναντι της τουρκικής λίρας ευνοεί τη πώληση των ελληνικών προϊόντων. 

Σύµφωνα µε την εµπειρία που έχει τη τελευταία πενταετία από τη Τουρκία ο γενικός 

διευθυντής της εισηγµένης Kleeman Hellas, κ. Τάσος Κυριακίδης, οι Τούρκοι πολίτες έ-

χουν σε µεγάλη εκτίµηση τις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς αναγνωρίζουν τον υψηλό 

βαθµό αξιοπιστίας των προϊόντων. Παράλληλα, επιδιώκουν την προσέλκυση ελληνικών 

επιχειρήσεων ως χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην αχανή αγορά των 70 εκατοµµυρίων 

κατοίκων.102  

                                                 
102 Η Καθηµερινή, Οικονοµική, (6/5/07), «∆ιεθνής οµπρέλα για την Τουρκία»,  σελ.11 
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Σύµφωνα µε επίσηµα τουρκικά στοιχεία, οι ελληνικές ΑΞΕ στην Τουρκία από 9,65 

δις $ το 2005 αναµένεται να ξεπεράσουν τον στόχο των 15 δις $. Οι ελληνικές ξένες 

άµεσες επενδύσεις των 80 περίπου εταιριών που δραστηριοποιούνται στη χώρα 

κυµαίνονται στα 450 εκατ. ευρώ χωρίς να υπολογίζεται η επένδυση της Εθνικής τράπεζας. 

Όµως, σύµφωνα µε κυβερνητικά στοιχεία της Τουρκίας, στην πραγµατικότητα υπάρχουν 

227 εταιρίες µε ελληνικά συµφέροντα που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία103. Η 

πλειονότητα των ελληνικών επενδύσεων έχει πραγµατοποιηθεί στον τριτογενή τοµέα 

(υπηρεσίες, εµπόριο/αντιπροσώπευση).  

Οι σηµαντικότερες πρόσφατες εξελίξεις είναι η συµφωνία απόκτησης του 46% της 

Finansbank έναντι 2,774 δις $ από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η εξαγορά ποσοστού 

20% της εταιρείας τυχερών παιγνίων Inteltek αντί 67 εκατ. ευρώ από την Intralot (κατείχε 

ήδη µερίδιο 25%.), η συµφωνία εξαγοράς µεριδίου 70% της Tekfenbank από την EFG 

Eurobank Ergasias αντί 185 εκατ. $ και η συµµετοχή της Alpha Bank στην Alternatif Bank. 

Προ των συγκεκριµένων επενδύσεων, το ύψος των συνολικών επενδυµένων κεφαλαίων 

υπολογίζονταν σε 60 εκατ. $. Επιπλέον, άλλες µεγάλες επενδύσεις έχουν γίνει από εταιρίες 

όπως ο όµιλος της Intracom, του Πουλιάδη, τη Eurodrip, την Cardico, τον όµιλο Σαράντη, 

τη Moda Bagno104, την S & B Βιοµηχανικά Ορυκτά Α.Ε., τους Ελληνικούς Λευκόλιθους105

                                                 
103 Καψύλης, Αλ., (19/3/2006), «Ο ισλαµικός καλβινισµός της Τουρκίας του 21ου αιώνα», Το Βήµα, σελ. 
Β14-Β15 
104 Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο στην Αθήνα 
105 Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 
2005 
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Ελληνικές Επιχειρήσεις που ∆ραστηριοποιούνται στην Τουρκία 2007 

α/α 
Επωνυµία Ελληνικής  

Εταιρείας 

Επωνυµία Τουρκικής Εταιρείας 
∆ραστηριότητα 

1. Aloumyl – Mylonas S.A. 
Alunef Aluminyum 
 San. A.S. Αλουµίνιο 

2. Alpha Bank S.A. Alternatif Bank A.S. Τράπεζα 

3. Bronze Art 
Bronze Italyan Banyo Mucevherati  
Tic. Ltd. Sir. Εµπορία αξεσουάρ/ειδών µπάνιου 

4. BSB S.A. Lifestyle Agent Tekstil Dis Ticaret A.S. Εµπορία γυναικίων ενδυµάτων 

5. CARDICO - K. Kardasilaris 
&  
Sons S.A. 

Kardalco Kabuklu Kuruyemiş 
 Gıda Dah.ve Harıcı Paz.San.A.Ş. Ξηροί καρποί 

6. 
Charitopoulos Kyriazis 

Kaynak İşi Sistemleri A.Ş. Κατασκευή συστηµάτων  
θέρµανσης συµβατικών και ηλιακών 

7. Crete Plastics S.A. 
Senkroma Boyar Madde Sanayi ve 
 Ticaret A.S. Πλαστικά 

8. Delta Nomikos S.A. Merko Gida San. Ve Tic. A.S. Εµπόριο 

9. EFG EUROBANK Ergasias TEKFENBANK A.S. Τράπεζα 

10. Friesland Hellas S.A. Friesland Gıda Ticaret A.Ş. Τρόφιµα 
11. 

Eurodrip S.A. 
Eurodrip Damla Sulama ve Tic. A.Ş. Παραγωγή και εµπορία  

συστηµάτων άρδευσης 

12. Parthenon S.A. Efes Gıda San.İç ve Diş Tic.Ltd.Şti. Βιοµηχανία σταφίδων 
13. Plexaco S.A. PLEKSIPLAS Plastik ve Kauçuk Endüstrisi A.Ş. Παραγωγή πλαστικών σωλήνων 
14. P.N. Gerolymatos S.A. 

GENESİS İLAÇ VE SAĞLIK  
ÜRÜNLERİ A.Ş. Φαρµακευτικά 

15. Pouliadis & Associates 
S.A. 

INDEX Bilgisayar Πληροφορική 

16. Golden Agent A.S. Golden Agent II Tekstil Tic. A.Ş. Εµπόριο ενδυµάτων 

17. Grecian Magnesite S.A. AKDENIZ MINERAL KAYNAKLARI A.Ş. Μεταλλεία 

18. INTRACOM IT Services 
S.A. 

GANTEK Bilgisayar Danışmanlık  
Ser.Tic.A.Ş. Πληροφορική 

19. INTRALOT S.A. 
Inteltek İntenet Teknoloji Yatırım ve 
 Danışmanlık Tic. A.Ş. Τυχερά παίγνια 

20. Kleeman Hellas S.A. Kleeman Asansör A.S. Ανελκυστήρες 

21. Koutrotsios Ioannis 
Assos Commercial İth-İhr Gıda Paz. 
 Ltd. Şti. Εµπόριο 

22. 
LINOMEDIA S.A. 

LINOMEDIA BASKI - YAYINCILIK  
SISTEMLERI SAN.ve TIC. A.S. 

Ολοκληρωµένα εκτυπωτικά  
συστήµατα 

23. MAKAN S.A. Metropolitan Gıda San.Tic. Ltd. Şti. Εµπόριο καφέ 

24. Leaf Tobacco A. 
Michailidis  
Group 

Boromik Tütün Sanayi Ve Tic. A.Ş. 
Καπνά 

25. ΜΟDA BAGNO – INTERNI 
–  
Ververis 

Moda Bagno İç ve Diş Tic. İnş. Tur 
.San.A.Ş. Εισαγωγή και εµπορία επίπλων  

και ειδών µπάνιου 

26. National Bank of Greece 
A.S. 

Finansbank A.S. 
Υπηρεσίες - Τράπεζα 

27. Nireus S.A. ILKNAK SU ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.AŞ  Ιχθυοκαλλιέργειες 
28. Palatiana Bros - Palaplast Palaplast İzmir Plastik San.Tic.A.Ş. Πλαστικοί σωλήνες και συστήµατα 
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Ελληνικές Επιχειρήσεις που ∆ραστηριοποιούνται στην Τουρκία 2007 

α/α 
Επωνυµία Ελληνικής  

Εταιρείας 

Επωνυµία Τουρκικής Εταιρείας 
∆ραστηριότητα 

S.A.  άρδευσης 

29. 
P.E.T. Hellas Ltd. – Nestos 

Akdeniz Yaş Gıda ve Konservecilik San.  
Ve Tic. Şti. 

Eπεξεργασία λαχανικών – κ 
ονσερβοποιείο 

30. Polychem Plastics S.A. Mardav A.Ş. Πλαστικά 

31. RIDENCO S.A. Ridenco Tekstil San. ve Tic. A.Ş. Έτοιµα ενδύµατα 

32. Sarantis S.A. Sarantis Turkiye A.S. Καλλυντικά 

33. SATO S.A. TCC The Chair Company Έπιπλα 

34. S & B Industrial Minerals 
S.A. 

PABALK MADEN A.Ş. 
Εξόρυξη περλίτη 

35. S & B Industrial Minerals 
S.A. 

SABA Madencilik San.ve Tic.A.Ş. 
Επεξεργασία περλίτη 

36. Thraki Plastics S.A. 
Thrace Teknik Ambalaj Sanayi &  
Ticaret A.S. Πλαστικά δοχεία για τρόφιµα 

37. Kalopodas-Siliotis-Ardali Omega Tarim Gida San. Ve Tic. Ltd. Sti. Τρόφιµα 
38. Voulis Gedeon S.A.  Εµπορία χηµικών 

Πηγές: http://www.agora.mfa.gr και Το Παρασκήνιο, Παρασκευή 9 Μαρτίου 2007 σελ.23 

Πίνακας 46 
 

Στην περίπτωση των τραπεζών, η εικόνα δείχνει ότι οι ελληνοτουρκικές 

οικονοµικές σχέσεις, έχουν αποκτήσει νέα διάσταση, ποιοτικά πολύ διαφορετική από 

αυτήν που ίσχυε στο παρελθόν106.  Η εξέλιξη αυτή προσδίδει πιο στρατηγική διάσταση στα 

ελληνοτουρκικά οικονοµικά, διάσταση που υπογραµµίζεται και µε τις επενδύσεις του κ. 

Κόκκαλη, οι οποίες πέρα από τα τεχνολογικά και τα τυχερά παιχνίδια, όπως το στοίχηµα, 

έχουν προοπτική για περαιτέρω ανοίγµατα, όπως δηλώνει µάλιστα ο ίδιος ο κ. Σ. 

Κόκκαλης107. Στη στρατηγική αυτή διάσταση θα πρέπει να προστεθεί και ο περίφηµος 

αγωγός πετρελαίου που θα ενώνει την Ελλάδα µε την Τουρκία108.  

Ιδιαίτερες επιδόσεις σηµειώνουν, λοιπόν, οι Έλληνες επενδυτές που 
                                                 
106 Σουλιώτης, Αχιλλέας, (9/3/2007), «Ανεβάζει στροφές η ελληνική οικονοµική διείσδυση», Το 
Παρασκήνιο, σελ.22-23 
107 Κόκκαλης, Σωκράτης, (6/4/2006), «Οµιλία στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο του Economist» “Unveiling new 
priorities in a changing world”, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα 
108 Σουλιώτης, Αχιλλέας, (9/3/2007), «Ανεβάζει στροφές η ελληνική οικονοµική διείσδυση», Το 
Παρασκήνιο, σελ.22-23 
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δραστηριοποιούνται στον τραπεζικό τοµέα της Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτό συµφώνησαν 

µεταξύ άλλων, την ίδρυση, µε ιδιωτικά κεφάλαια, ελληνοτουρκικής εµπορικής τράπεζας. Η 

ίδρυση αυτής της τράπεζας βρίσκεται στο στάδιο της υλοποιήσεως και οι µετοχές της θα 

κατανεµηθούν ανά 50% σε Έλληνες και Τούρκους επιχειρηµατίες, µε αρχικό κεφάλαιο 60-

100 εκατ. ευρώ. Από ελληνικής πλευράς, προωθείται η αίτηση για χορήγηση άδειας 

ίδρυσης στην Τράπεζα της Ελλάδος.  

Τη πρωτοβουλία έχουν το Ελληνοτουρκικό Επιµελητήριο και από τουρκικής 

πλευράς το Εµπορικό Επιµελητήριο Σµύρνης, ενώ η έδρα προβλέπεται να είναι στην 

Αθήνα. Το όνοµα της υπό ίδρυσης τράπεζας είναι Aegean Business Bank και αναµένεται η 

ταυτόχρονη έναρξη λειτουργίας των καταστηµάτων της τράπεζας στην Αθήνα και τη 

Σµύρνη εντός του έτους, ενώ τα επόµενα χρόνια σχεδιάζεται η δηµιουργία 26 

υποκαταστηµάτων της σε ελληνικά νησιά και σε πόλεις των τουρκικών παραλίων.  

Η νέα τράπεζα θα είναι µια επιχειρηµατική τράπεζα ως προς τη φιλοσοφία της, η 

οποία όµως εκτός από το συµβουλευτικό της ρόλο, θα επιδιώξει την υποστήριξη 

πρωτοβουλιών σε επενδυτικές και επιχειρηµατικές δραστηριότητες που αναπτύσσονται 

µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, καθώς επίσης και την υλοποίηση Ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων για κοινές επενδυτικές προσπάθειες109.  

Οι επενδύσεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα αναµένεται να δώσουν ακόµη 

µεγαλύτερη ώθηση στις ελληνικές εταιρίες ώστε να επενδύσουν στην Τουρκία. Άλλωστε, 

όπως δήλωσε και ο πρόεδρος του Εµπορικού Επιµελητηρίου Κωνσταντινούπολης, κ. 

Γιαλτσίντας, «οι Τούρκοι επιχειρηµατίες πιστεύουν ότι µπορούµε να συνεργαστούµε µαζί 

σε πολλούς τοµείς, µεταξύ των οποίων στον τουρισµό, στην ενέργεια, και τη βιοµηχανία 
                                                 
109 Κουτσίκος, Παναγιώτης, (6/4/2006), «Οµιλία στο 10ο Ετήσιο Συνέδριο του Economist» “Unveiling new 
priorities in a changing world”, Ξενοδοχείο Hilton, Αθήνα σελ. 2 
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αγροτικών προϊόντων και τροφίµων». Ο κ. Γιαλτσιντάς αναφέρθηκε εκτεταµένα στα 

θέµατα τουρισµού, καθώς και στη στρατηγική σηµασία που θα µπορούσε να έχει µια 

συνεργασία στον τοµέα της ενέργειας, καθώς η Τουρκία έχει τους αγωγούς, ενώ η Ελλάδα 

τον πεπειραµένο εµπορικό στόλο που θα µεταφέρει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. 

Τέλος, είναι αξιοσηµείωτη η αναφορά του κ. Γιαλτσίντα στη γνωστή ρήση του Immanuel 

Kant πως το εµπόριο είναι ασύµβατο µε τον πόλεµο και φέρνει από µόνο του την ειρήνη110. 

Ένα άλλο ενδιαφέρον σηµείο της οµιλίας του προς τους Έλληνες δηµοσιογράφους ήταν 

όταν κάλεσε τους Έλληνες επιχειρηµατίες να χρησιµοποιήσουν την Τουρκία ως ορµητήριο 

προς τις χώρες της Κεντρικής Ασίας και της Καυκάσου111.  

Παράλληλα µε τις εξελίξεις στον χρηµατοπιστωτικό τοµέα, το 2005 υπεγράφη 

µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας η συµφωνία για τη διασύνδεση των αγωγών φυσικού αερίου 

των δύο χωρών, η οποία θα υλοποιήσει το Νότιο ∆ιευρωπαϊκό Αγωγό Αερίου για τη 

διαµετακόµιση φυσικού αερίου από το Μπακού του Αζερµπαϊτζάν µέσω του Karacabey, 

στη θάλασσα του Μαρµαρά στην Τουρκία και θα έρχεται στη Κοµοτηνή. Ο αγωγός θα έχει 

µήκος 285 χλµ. και θα προµηθεύσει αρχικά µε 3,5 δις κυβικά µέτρα αέριο ετησίως και µε 

δυνατότητα αναβάθµισης αργότερα στα 11 δις112. 

Ξεχωριστό ενδιαφέρον και µε πολιτικές προεκτάσεις έχουν οι κοινές 

ελληνοτουρκικές αναλήψεις έργων σε τρίτες χώρες. Για παράδειγµα, η ελληνική τεχνική 

εταιρεία ΑΚΤΩΡ και η τουρκική τεχνική εταιρεία ΕΝΚΑ -συµφερόντων του Τούρκου 

επιχειρηµατία Tara- ανέλαβαν από κοινού την κατασκευή της πρώτης φάσης του έργου 

                                                 
110 Μοσχονάς, Κώστας, (4/5/2006), «∆εν περικλείει κινδύνους η εξαγορά της Finansbank», Ελευθεροτυπία 
111 Καλλέργης Κωνσταντίνος, (4/5/2006), «Τουρκικό ενδιαφέρον για διεύρυνση της συνεργασίας µε 
ελληνικές επιχειρήσεις», H Καθηµερινή 
112Uğurlu, Necmi, “Turkish – Greek Economic and Commercial Relations”, Hellenic Center for Investment, 
June 2004, www.elke.gr 
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τουριστικής ανάπτυξης στο Οµάν µε την ονοµασία BIue City. Η εν λόγω φάση του έργου 

θα κοστίσει 1,9 δις $ και θα καλύψει την κατασκευή 5.200 κατοικιών, 4 ξενοδοχείων πέντε 

αστέρων, σχολείων, νοσοκοµείων, εµπορικών κέντρων και 2 γηπέδων γκολφ. Το συνολικό 

κόστος όλων των µελλοντικών φάσεων αυτού του έργου αναµένεται να ανέλθει σε 20 δις $ 

και θα ολοκληρωθεί σε 15 έτη. Επενδύσεις, βέβαια, υπάρχουν και από τουρκικές 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα, κυρίως στον τοµέα του λιανικού εµπορίου ειδών ένδυσης και 

υπόδησης στην Ελλάδα.  

Παρόλο που η Τουρκία αποτελεί µια ελκυστική χώρα για τις επενδύσεις των 

ελληνικών επιχειρήσεων, αντίθετα οι Τούρκοι επιχειρηµατίες δυσκολεύονται να 

επενδύσουν στην Ελλάδα. Οι αρµόδιοι Έλληνες αξιωµατούχοι υποστηρίζουν πως δεν 

υπάρχουν δυσκολίες επένδυσης στον ελληνικό χώρο, προβάλλοντας παράλληλα τον Νέο 

Επενδυτικό Νόµο ως µια καινοτοµία113. Εντούτοις, είναι γεγονός ότι οι Τούρκοι 

επιχειρηµατίες, πλην ελάχιστων παραδειγµάτων, δεν έχουν καταφέρει να κάνουν 

αξιοσηµείωτες επενδύσεις ή µικτές επενδύσεις στην Ελλάδα. Οι λόγοι είναι κυρίως 

κωλύµατα στις γραφειοκρατικές διαδικασίες, κάτι που αποτρέπει εν τέλει τους Τούρκους 

επιχειρηµατίες από το να επενδύσουν στη χώρα, παρόλο που το θέλουν πολύ.  

Σύµφωνα µε στοιχεία της τουρκικής πρεσβείας στην Αθήνα, στην Ελλάδα 

δραστηριοποιούνται 9 τουρκικές επιχειρήσεις στον τοµέα του λιανικού εµπορίου ειδών 

ένδυσης και υπόδησης, µε κυριότερες την Inci Ayakkabi (υποδήµατα), Ipekyol (ένδυση), 

Koton (ένδυση), Mavi Jeans (ένδυση, από κοινού µε ελληνική εταιρεία). Το σύνολο των 

επενδυµένων κεφαλαίων υπολογίζεται σε 65 εκατ. $. Οι κυριότεροι τοµείς στους οποίους 

έχουν πραγµατοποιηθεί τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι στο λιανικό εµπόριο 

                                                 
113 http://www.elke.gr  
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ενδυµάτων, στις χερσαίες µεταφορές, στη σωληνουργία, στην πληροφορική και στην 

παροχή υπηρεσιών συµβούλων.  

Συνοψίζοντας, µπορούµε να πούµε πως οι επενδύσεις των ελληνικών επιχειρήσεων 

στην Τουρκία αυξάνονται συνεχώς. Με άλλα λόγια, η οικονοµία, που στο παρελθόν ήταν 

ανύπαρκτη έως αµελητέα ποσότητα στις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, τείνει να αποκτήσει 

δυναµική σηµαντικού, αν όχι καθοριστικού παράγοντα. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι µέχρι σήµερα ο όρος «ελληνοτουρκικές οικονοµικές σχέσεις» 

αντιπροσώπευε, ουσιαστικά, µόνο το εµπόριο µεταξύ των δύο χωρών. Αυτό λοιπόν, έχει 

ξεπεραστεί114. Ωστόσο, και σε αντίθεση µε την ελληνική πραγµατικότητα, θα πρέπει να 

σηµειωθεί µια ανεπαίσθητη παρουσία από τουρκικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, γεγονός 

που προβάλλεται από τους Τούρκους αξιωµατούχους σε κάθε συνάντηση µε Έλληνες 

συναδέρφους τους. 

                                                 
114 Σουλιώτης, Αχιλλέας, (9/3/2007), «Ανεβάζει στροφές η ελληνική οικονοµική διείσδυση», Το 
Παρασκήνιο, σελ.22-23 
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5ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

 

 

Η Τουρκία εµφανίζει θετικά χαρακτηριστικά, τα οποία αυτοτελώς κρινόµενα δεν 

της προσδίδουν ιδιαίτερο πλεονέκτηµα έναντι χωρών µε συγκρίσιµα οικονοµικά µεγέθη 

και στάδιο ανάπτυξης. Εντούτοις, η ταυτόχρονη θεώρηση των χαρακτηριστικών αυτών 

καθιστά την ίδια ιδιαίτερα ανταγωνιστική, έναντι των γειτονικών ή παρεµφερών αγορών. 

Μεταξύ των θετικών στοιχείων της τουρκικής αγοράς συγκαταλέγονται115: 

o  Το µεγάλο µέγεθος αυτής, το οποίο σε συνδυασµό µε τον περιορισµένο ρόλο του 

κράτους και την ύπαρξη ικανού αριθµού νέων επιχειρηµατιών, εξασφαλίζει το τεκµήριο 

του ανταγωνισµού και ευνοεί τις οικονοµίες κλίµακας. 

o Η γοργή οικονοµική ανάπτυξη της χώρας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στην επιδόσεις 

του εξαγωγικού τοµέα (κυρίως βιοµηχανικών προϊόντων) µε άµεση συνέπεια την αύξηση 

των αναγκών σε πρώτες ύλες και ενδιάµεσα αγαθά. 

o Το πρόγραµµα οικονοµικών και θεσµικών µεταρρυθµίσεων που εφαρµόζεται τα 

τελευταία έτη, βάσει διαδοχικών συµφωνιών µε το ∆ΝΤ, αλλά και η προοπτική σύγκλισης 

µε τα δεδοµένα της Ε.Ε. που πρόκειται να δροµολογηθεί µέσω των προενταξιακών 

διαπραγµατεύσεων έχουν θετική επίδραση στα µακροοικονοµικά µεγέθη και το θεσµικό 

πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. 

o Το κόστος εργασίας εξακολουθεί να παραµένει συγκριτικά χαµηλό, όχι όµως στα 

επίπεδα που βρισκόταν αµέσως µετά την κρίση του 2001. 

                                                 
115 Γενικό Προξενείο Κωνσταντινούπολης-Γραφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Ετήσια Έκθεση 
2005 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης           131 MSc in EBS 



Α.Ξ.Ε. στην Τουρκία              Κατσαραγάκη Φωτεινή  

o Η γεωγραφική θέση της χώρας προσφέρει δυνατότητες αξιοποίησης γειτονικών 

αγορών, αν και η αγορά αυτών είναι µικρού µεγέθους. 

o Η προσχώρηση της Τουρκίας στην Ε.Ε., η οποία έχει επηρεάσει τους βασικούς 

µακροοικονοµικούς αριθµούς της Τουρκίας µέσω της Ευρωπαϊκής χρηµατοδότησης.   

o Η δηµογραφική φυσιογνωµία της Τουρκίας εµφανίζει έντονο δυναµισµό έχοντας τον 

µισό από τον πληθυσµό της στην κατηγορία 15-25 ετών. 

o Η  βελτίωση  των Ελληνοτουρκικών σχέσεων (αφορά κυρίως την ελληνική αγορά).   

 

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία  παρουσιάζει υστερήσεις σε παραµέτρους 

επενδυτικού ενδιαφέροντος, οι οποίες δύνανται να λειτουργήσουν αποτρεπτικά για την 

υλοποίηση ξένων επενδύσεων. Τα αρνητικά αυτά στοιχεία είναι: 

o Η έντονη γραφειοκρατία. 

o Η διαφθορά. 

o Η πολυπλοκότητα και αστάθεια του νοµικού συστήµατος. 

o Το υψηλό ενεργειακό κόστος. 

o Η δωροδοκία.   

o Η υψηλή φορολογία.   

o Το µέγεθος της παραοικονοµίας. 

o Τα µη δασµολογικού χαρακτήρα εισαγωγικά εµπόδια. 

o Οι περιορισµοί στην απόκτηση γης. 

o Τα περιορισµένα κρατικά κίνητρα 
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5.1 Λόγοι Επένδυσης στην Τουρκία 

 

Οι προσπάθειες φιλελευθεροποίησης και δοµικής µεταρρύθµισης και η ταχεία 

ανάπτυξη της οικονοµίας κατέστησαν την Τουρκία µια ελκυστική αγορά για τους ξένους 

επενδυτές. Η επένδυση στην Τουρκία σηµαίνει επίσης, στήριξη στους νόµους που 

προστατεύουν το ξένο κεφάλαιο, καθώς και εργασία σε ένα συνολικά 

φιλελευθεροποιηµένο περιβάλλον, που είναι σε θέση να στρατολογήσει κατάλληλο 

εργατικό δυναµικό και να απολαύσει το µετατρέψιµο τουρκικό νόµισµα και το ελεύθερο 

κέρδος116.  

• Η Τουρκία απολαµβάνει µια πολύ ειδική θέση όπου οι ήπειροι της Ευρώπης και της 

Ασίας ενώνονται. Συνδέει την ανατολή και τη δύση, καθώς επίσης γειτνιάζει µε τις νέες 

αναδυόµενες αγορές της Μέσης Ανατολής, της κεντρικής Ασίας και της βόρειας Αφρικής, 

έτσι ώστε η πρώτη να αποτελεί µοναδική επιχειρησιακή ευκαιρία για τους επενδυτές.  

• Η Τουρκία είναι στον πυρήνα µιας νέας οικονοµικής και πολιτικής περιοχής γνωστής 

ως "Ευρασία", όπου Ευρώπη, κεντρική Ασία και Μέση Ανατολή συναντιόνται. Αυτή η 

περιοχή αποτελεί µια πιθανή αγορά περίπου 1 δισεκατοµµυρίου ανθρώπων. Παράλληλα, 

συγκεντρώνει τα µελλοντικά ενεργειακά αποθέµατα του κόσµου, δίνοντας έτσι µια 

ενδιάµεση πιθανή λύση στο πρόβληµα της εξάρτησης της Ε.Ε από τη Ρωσία.  

• Η Τουρκία είναι ο κύριος επενδυτής στις καυκάσιες και κεντρικές ασιατικές 

∆ηµοκρατίες. Λόγω των ισχυρών πολιτιστικών και  ιστορικών της δεσµών, η Τουρκία 

παρέχει προνοµιούχο πρόσβαση και τέλεια βάση για σύναψη συνεργασιών µε αυτές τις 

χώρες.  

                                                 
116 Business Guide to Turkey Foreign Economic Relations Board, Turkey (DEIK) 
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• Η εµπειρία περισσότερων από 9.500 υπαρχόντων ξένων επενδύσεων καθιστά την 

Τουρκία ως κυρίαρχη περιοχή επένδυσης.  

• Το σχετικά υψηλότερο ποσοστό ανάπτυξης σε σύγκριση µε πολλές χώρες µέλη του 

ΟΟΣΑ υποδεικνύει µία δυναµική και αυξανόµενη µελλοντική οικονοµία. Έρευνες του 

ΠΟΕ δηλώνουν ότι η Τουρκία είναι µεταξύ των δυναµικότερων χωρών του παγκόσµιου 

εµπορίου.  

• Η συνεχής πληθυσµιακή αύξηση και η αυξανόµενη αγοραστική δύναµη των 

καταναλωτών παρέχει τους επενδυτές µια δυναµική εγχώρια αγορά στην Τουρκία. 

Σύµφωνα µε έκθεση του State Planning Organization, η Τουρκία, η οποία αριθµεί περί τα 

72,9 εκατοµµύρια κατοίκους και κατατάσσεται στην 17
η 
θέση της λίστας των περισσότερο 

πολυάριθµων χωρών, αναµένεται να γνωρίσει περαιτέρω δηµογραφική ανάπτυξη στις 

επόµενες δεκαετίες. Υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 100,8 εκατοµµύρια περίπου, το έτος 

2050. 

• Το τουρκικό εργατικό δυναµικό είναι γνωστό για τις δεξιότητες του και την ικανότητα 

εκµάθησής του, ενώ η ανταγωνιστική προσφορά εργασίας αποτελεί πλεονέκτηµα για τις 

βιοµηχανίες.  

• Μια περισσότερο ποιοτική συνειδητή τοποθέτηση στους τοµείς της κατασκευής και 

των υπηρεσιών εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα ποιότητας. Οι τουρκικές επιχειρήσεις έχουν 

αποδείξει τα υψηλά επίπεδα ποιότητάς τους αποκτώντας το ευρωπαϊκό βραβείο ποιότητας 

σε αρκετές κατηγορίες.  

• Η Τουρκία έχει ένα σχετικά "νέο" δίκτυο τηλεπικοινωνιών µε την πιο εξελιγµένη 

τεχνολογία, η οποία µπορεί εύκολα να ανταγωνιστεί τις αναπτυγµένες χώρες. 

Συγκεκριµένα, έχουν σηµειωθεί άλµατα προόδου στον τοµέα της ανάπτυξης της 
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ευρυζωνικής σύνδεσης. Αυτό προκύπτει από έρευνα της Atlanta-based DSL Forum, 

σύµφωνα µε την οποία η Τουρκία καταλαµβάνει την 15
η 
θέση ανάµεσα στις χώρες µε τα 

υψηλότερα ποσοστά συνδροµητών DSL παγκοσµίως, αριθµώντας 2.742.887 συνδροµές 

(Σεπτέµβριος 2006). 

• Η Τουρκία δεσµεύεται και πιθανώς να είναι πλήρης-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από το 2010. 
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6ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 

 

 

Όλα δείχνουν ότι η έµπνευση του προέδρου και διευθύνοντα συµβούλου της 

Εθνικής κ. Τάκη Αράπογλου, για την αγορά της τουρκικής Finansbank ήταν πρωτοπόρα 

και φυσικά µακροπρόθεσµη επένδυση. Όταν γινόταν η αγορά της Finansbank, ο κ. 

Αράπογλου δήλωνε ότι στόχος της Εθνικής είναι η αγορά Mortgage στην Τουρκία. 

Ωστόσο, την εποχή εκείνη επικρατούσε χάος στη γείτονα. Είχε µεν τεθεί θέµα 

νοµοσχεδίου, για το συγκεκριµένο τύπο στεγαστικού δανείου, αλλά υπήρχαν προβλήµατα. 

Πρώτα από όλα, επικρατούσε έντονη διαµάχη, εντός της Τουρκίας, για τον βαθµό που θα 

έπρεπε να δροµολογηθούν οι επενδύσεις ξένων στο τουρκικό τραπεζικό σύστηµα. Η αγορά 

που έκανε η Εθνική έγινε, µάλιστα, αφορµή για να δηµοσιευθούν στον τουρκικό τύπο και 

αρνητικά σχόλια. Το στερεότυπο των ηµερών ήταν το «πώς θα εφαρµοσθεί το Mortgage µε 

τόσο υψηλά επιτόκια της τάξης του 10 τοις εκατό;»  

Εντούτοις, παρά τις συζητήσεις και τις αντιδράσεις, τέθηκε σε ισχύ, στις 6 Μαρτίου 

2007, ο σχετικός νόµος. Ταυτόχρονα, ξεκίνησε η διορία για τους 400.000 Τούρκους 

πολίτες που κάνουν χρήση στεγαστικού δανείου, να δηλώσουν ότι δεν επιθυµούν να 

ενταχθούν στο πλαίσιο του Mortgage.  

Παρόλο που το σηµανντικότερο τµήµα του εγχειρήµατος πραγµατοποιήθηκε, 

τίθεται το θέµα µακροπρόθεσµης σύλληψης και επένδυσης της Εθνικής. Θα πρέπει να 

µεσολαβήσουν 1-2 χρόνια, για να είναι αποδοτικό το εν λόγω σύστηµα στεγαστικού 

δανείου στην Τουρκία. Με δεδοµένη, λοιπόν, την τεράστια -σε σχέση µε την Ελλάδα- 

αγορά που αντιπροσωπεύει η Τουρκία των 70 εκατοµµυρίων, ο σχετικά περιορισµένος 
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αριθµός αυτών που κάνουν χρήση απλού στεγαστικού δανείου, στην περίπτωση του 

Mortgage, θα υπερπολλαπλασιασθεί. Και φυσικά, ο ανταγωνισµός µεταξύ των τραπεζών 

στην Τουρκία ως προς το Mortgage, δεν µπορεί παρά να εξελιχθεί και στη βάση των 

σχετικά υψηλών ή αυξοµειούµενων επιτοκίων117.  

 

 

6.1 Η τράπεζα και ο όµιλος   

 

Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, µε τη µεγαλύτερη και ισχυρότερη παρουσία στον 

Ελλαδικό χώρο, αλλά και µε το δυναµικό προφίλ της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και την 

Ανατολική Μεσόγειο ηγείται του µεγαλύτερου και ισχυρότερου Οµίλου 

χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. 

  Ιδρύθηκε το 1841 ως εµπορική τράπεζα και µέχρι την ίδρυση της Τράπεζας της 

Ελλάδος το 1928 είχε το εκδοτικό προνόµιο. Εισήχθη στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών 

από την ίδρυσή του το 1880, ενώ από τον Οκτώβριο του 1999, η µετοχή της Τράπεζας 

διαπραγµατεύεται στο Χρηµατιστήριο της Νέας Υόρκης. 

  Ο Όµιλος της ΕΤΕ προσφέρει ευρύ φάσµα χρηµατοοικονοµικών προϊόντων και 

υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις συνεχώς µεταβαλλόµενες ανάγκες επιχειρήσεων και 

ιδιωτών, όπως επενδυτικές εργασίες, χρηµατιστηριακές συναλλαγές, ασφάλειες, διαχείριση 

στοιχείων ενεργητικού - παθητικού, εργασίες χρηµατοδοτικής µίσθωσης (leasing), 

διαχείρισης επιχειρηµατικών απαιτήσεων (factoring). 

                                                 
117 Σουλιώτης, Αχιλλέας, (9/3/2007), «Ανεβάζει στροφές η ελληνική οικονοµική διείσδυση», Το 
Παρασκήνιο, σελ.22-23 
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  Με το πληρέστατο ∆ίκτυό της που αριθµεί 568 καταστήµατα και 1.370 ΑΤΜs, 

καλύπτει ολόκληρη τη γεωγραφική έκταση της Ελλάδας. Παράλληλα, αναπτύσσει 

εναλλακτικά δίκτυα πώλησης των προϊόντων της, όπως οι υπηρεσίες Μobile and Internet 

Banking. Σήµερα, µετά τις πρόσφατες εξαγορές στο χώρο της Ν.A. Ευρώπης, το ∆ίκτυο 

της Τράπεζας στο εξωτερικό περιλαµβάνει 868 µονάδες.  

Οι λογαριασµοί καταθέσεων που ξεπερνούν τα εννέα εκατοµµύρια και οι άνω του 

ενάµιση εκατοµµυρίου λογαριασµοί χορηγήσεων αποτελούν τη σηµαντικότερη απόδειξη 

της εµπιστοσύνης του κοινού της που αποτελεί και την κινητήρια δύναµη της τράπεζας. 

  Με ισχυρή κεφαλαιακή βάση, πάνω από 6 δις ευρώ ίδια κεφάλαια και συνολικό 

δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 15,6%, ο Όµιλος της ΕΤΕ πρωταγωνιστεί στις εγχώριες και 

περιφερειακές εξελίξεις. Επιπλέον, έχοντας επιβεβαιώσει την ηγετική της θέση στην 

ελληνική τραπεζική αγορά και µε στόχο την πλήρη κάλυψη των πελατών της, καθώς και 

την αύξηση της κερδοφορίας της, η Τράπεζα µεριµνά για το διαρκή εκσυγχρονισµό των 

διαδικασιών της, επενδύοντας στη νέα τεχνολογία. 

Τέλος, όσον αφορά την επενδυτική δραστηριότητα της ΕΤΕ αναφέρεται ότι η ίδια 

δραστηριοποιείται διεθνώς σε 12 χώρες, όπου ελέγχει 7 τράπεζες και 46 εταιρείες παροχής 

χρηµατοοικονοµικών και λοιπών υπηρεσιών. Με την εξαγορά της United Bulgarian Bank 

στη Βουλγαρία (2000), της Stopanska Banka στην ΠΓ∆Μ (2000), της Banca Romaneasca 

στη Ρουµανία (2003), της Finansbank στην Τουρκία (2006) και της Vojvodjanska Banka 

στη Σερβία (2006), η ΕΤΕ φιλοδοξεί να γίνει o κορυφαίος χρηµατοπιστωτικός όµιλος σε 

µια αγορά 125 εκατοµµυρίων κατοίκων118. 

 
 
                                                 
118 http://www.nbg.gr/investor 
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6.2 Βασικά µεγέθη του Οµίλου 

 

 Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται µερικά από τα βασικά µεγέθη του Οµίλου 

της ΕΤΕ για τις εταιρικές χρήσεις 2005 – 2006. 

 

 Βασικά µεγέθη του Οµίλου (σε € εκατ., κατά τα ∆ΠΧΠ) 

 2006 2005 

Σύνολο ενεργητικού(1) 76.650 60.427 
Ίδια κεφάλαια 6.597  3.124  
Απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από προβλέψεις) 42.625  29.528  
Υποχρεώσεις προς πελάτες 43.234  43.350  
Σύνολο εσόδων(2) 3.130  2.492  
Λειτουργικά έξοδα 1.635  1.366  
Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις 267  226  
Καθαρά κέρδη (προ φόρων) 1.268  943  
Αποδοτικότητα ιδίων κεφαλαίων 28,6%(3)  28,6%  
Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο 3,51%  3,16%  

(1) Στα στοιχεία του Ισολογισµού συµπεριλαµβάνεται εξ΄ολοκλήρου η Finansbank  
(2) Στα στοιχεία της Κατάστασης Αποτελεσµάτων η Finansbank συµπεριλαµβάνεται κατά το 
56% των 135 ηµερών του έτους που ενσωµατώθηκε 
(3) Προσαρµοσµένο για την αύξηση µετοχικού κεφαλαίου που έγινε το 3ο τρίµηνο του 2006.  

Πηγή: http://www.nbg.gr/investor 
Πίνακας 47 
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6.3 Στρατηγικός στόχος: Η κατάκτηση ηγετικού ρόλου στην Ν.Α. 

Ευρώπη 

 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της συναλλαγής αφορούν την απόκτηση από την Εθνική 

πλειοψηφικού ποσοστού της Finansbank, καθώς και η διαµόρφωση της αρχικής τιµής 

αγοράς σε 2,774 δις $. Ειδικότερα, η συναλλαγή αφορά την απόκτηση του 100% των 

ιδρυτικών τίτλων της Finansbank (451 εκατ. $, 8,2% της συνολικής αξίας) και του 46% 

των κοινών µετοχών αυτής (2,323 δις $)  από το βασικό µέτοχο (Fiba Holding). Η Fiba 

Holding θα διατηρήσει ποσοστό 9,68% (92,2 εκατ. µετοχές), το οποίο υπόκειται σε 

συµφωνίες πώλησης/αγοράς µε τιµή άσκησης δικαιώµατος συνδεδεµένη µε την απόδοση 

της τράπεζας. Τέλος, η συµφωνία περιέχει υποχρεωτική δηµόσια προσφορά για το 44,3% 

των µετοχών της µειοψηφίας (421 εκατ. µετοχές).  

Σηµειώνεται ακόµη ότι, η εµπορική ονοµασία παραµένει αµετάβλητη και η 

συναλλαγή περιλαµβάνει τις θυγατρικές που συνδέονται µόνο µε εργασίες του εσωτερικού. 

Οι εργασίες εξωτερικού (εκτός αυτών της Μάλτας) συµφωνήθηκε να αποσπασθούν κατά 

την ολοκλήρωση της συναλλαγής και να πουληθούν στην Fiba Holding έναντι ποσού 580 

εκατ. $ σε µετρητά, ενώ το προϊόν της πώλησης παραµένει στην Finansbank µετά την 

ολοκλήρωση της συναλλαγής119. 

 Σήµερα, η ΕΤΕ διαθέτει τα ακόλουθα δίκτυα διανοµής, τα οποία έχουν 

αξιοσηµείωτες αποδόσεις: 

 

                                                 
119 http://www.nbg.gr/investor - investor relations - παρουσιάσεις, Επέκταση στην Τουρκία - Αγορά 
πλειοψηφικού πακέτου στην Finansbank 
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ΕΤΕ ΣΕΡΒΙΑ 

• Καταστήµατα: 24 

• Σύνολο δανείων (€ εκατ.) : 114 

• Σύνολο εσόδων (€ εκατ.) : 13 

• Κέρδη προ φόρων (€ εκατ.) : 0,6 

 

STOPANSKA BANKA AD – SKOPJE 

• Καταστήµατα: 49 

• Σύνολο δανείων (€ εκατ.) : 322 

• Σύνολο εσόδων (€ εκατ.) : 41 

• Κέρδη προ φόρων (€ εκατ.) : 14 

 

ΕΤΕ ΑΛΒΑΝΙΑ 

• Καταστήµατα: 6 

• Σύνολο δανείων (€ εκατ.) : 67 

• Σύνολο εσόδων (€ εκατ.) : 6 

• Κέρδη προ φόρων (€ εκατ.) : 3,3 

 

ΕΤΕ ΕΛΛΑ∆Α 

• Καταστήµατα: 570 

• Σύνολο δανείων (€ εκατ.) : 26.478 

• Σύνολο εσόδων (€ εκατ.) : 1.582 

• Κέρδη προ φόρων (€ εκατ.) : 790,6 
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ΕΤΕ ΚΥΠΡΟΣ 

• Καταστήµατα: 24 

• Σύνολο δανείων (€ εκατ.) : 654 

• Σύνολο εσόδων (€ εκατ.) : 67 

• Κέρδη προ φόρων (€ εκατ.) : -16,1 

 

FINANSBANK 

• Καταστήµατα: 208 

• Σύνολο δανείων (€ εκατ.) : 5.289 

• Σύνολο εσόδων (€ εκατ.) : 824 

• Κέρδη προ φόρων (€ εκατ.) : 350,4 

 

UNITED BULGARIAN BANK 

• Καταστήµατα: 134 

• Σύνολο δανείων (€ εκατ.) : 1.049 

• Σύνολο εσόδων (€ εκατ.) : 125 

• Κέρδη προ φόρων (€ εκατ.) : 59,7 

 

BANCA ROMANEASCA 

• Καταστήµατα: 44 

• Σύνολο δανείων (€ εκατ.) : 397 

• Σύνολο εσόδων (€ εκατ.) : 41 

• Κέρδη προ φόρων (€ εκατ.) : 4,1 
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Έτσι, µε την ολοκλήρωση της συναλλαγής ο Όµιλος διαθέτει συνολική πελατειακή 

βάση 10,6 εκατ., ένα δίκτυο 1.059 καταστηµάτων, εκ των οποίων 46% εκτός Ελλάδας και 

ένα χαρτοφυλάκιο δανείων πάνω από 7,9 δις € (ποσοστό πάνω από 22% των δανείων του 

Οµίλου). Τα Κέρδη προ φόρων διαµορφώνονται πάνω από 1,2 δις € στην Ελλάδα και στις 

χώρες της ΝΑ Ευρώπης, εκ των οποίων ποσοστό 34% προέρχεται από τις χώρες της ΝΑ 

Ευρώπης120. 

 

 

6.4 Η επιλογή: Στρατηγική και οικονοµική προσέγγιση 

 

Η επέκταση στη ΝΑ Ευρώπη αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της ΕΤΕ, 

καθώς µε βάση την Ελλάδα και ισχυρή περιφερειακή παρουσία, ο Όµιλος της Εθνικής 

Τράπεζας βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση στη ΝΑ Ευρώπη. Η Τουρκία αποτελεί την 

µεγαλύτερη ευκαιρία στην αγορά της περιοχής, ενώ η Finansbank προσφέρεται ως ιδανική 

βάση για τη δηµιουργία ισχυρής παρουσίας της ΕΤΕ στην αγορά της Τουρκίας. 

Επιπροσθέτως, η συναλλαγή βασίζεται σε πολύ ελκυστικούς οικονοµικούς όρους και µε 

την ολοκλήρωσή της αναµένεται αύξηση των κερδών ανά µετοχή. Τέλος, το πλαίσιο 

κινδύνων είναι ελεγχόµενο. 

Εξάλλου, οι εκτιµήσεις για την πορεία της οικονοµίας και του τραπεζικού τοµέα στην 

Τουρκία είναι ιδιαίτερα θετικές121. Η Τουρκική οικονοµία, όπως ήδη αναφέρθηκε στην 

                                                 
120 Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, (03/04/2006), «Finansbank: Απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της 
Finansbank», σελ.7 
121 http://www.nbg.gr/investor - investor relations - παρουσιάσεις, Παρουσίαση Επιχειρησιακού Σχεδίου 
2007-2009 Finansbank 
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πρώτη ενότητα, παρουσιάζει µεγάλες δυνατότητες, µε γερά µακροοικονοµικά µεγέθη και 

αποδεδειγµένη ανθεκτικότητα, ενώ ο τουρκικός τραπεζικός τοµέας παρουσιάζει πολλές 

ευκαιρίες, µε χαµηλή διείσδυση των δανείων στο ΑΕΠ και υψηλά επιτοκιακά περιθώρια. 

Πιο συγκεκριµένα, η Τουρκική οικονοµία αποτελεί τη µεγαλύτερη ευκαιρία στην 

ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και της Α. Μεσογείου. Στοιχεία του 2006 έδειξαν ότι 

η Τουρκία έχει όχι µόνο το υψηλότερο ΑΕΠ, αλλά και τον µεγαλύτερο πληθυσµό στην 

περιοχή σε σχέση µε την Ελλάδα, ΝΑΕ 5, την Ρουµανία, την Σερβία, την Βουλγαρία, την 

Αλβανία και το ΠΓ∆Μ122.  

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Επενδυτική Ηµερίδα, Λονδίνο 22 Φεβρουαρίου 2007, «Finansbank: 
Μια εξαιρετική Πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας», σελ.4 

∆ιάγραµµα 23 
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Εξάλλου, οι εκτιµήσεις για την τουρκική οικονοµία εκφράζονται πολύ θετικές. Η 

πραγµατική οικονοµία είναι εύρωστη και δηµιουργεί εµπιστοσύνη για το µέλλον, καθώς η 

Τουρκία παρουσιάζει σηµαντική βελτίωση των µακροοικονοµικών της προοπτικών και 

υψηλή δυναµική στον τραπεζικό τοµέα ως αποτέλεσµα της σταθερής και ουσιαστικής της 

προσπάθειας για οικονοµική µεταρρύθµιση. 

 

Πίνακας 48 

 

Εκτιµήσεις για την τουρκική οικονοµία (2010) 
 2004 2005 2010 Μεταβολή 
ΑΕΠ (Κατά 
κεφαλήν) δις $ 

4,381 5,265 8,106 +9% CAGR 

∆άνεια/ΑΕΠ  
(ποσοστό) 

18,3 23,4 44,6 +23,2% 

Επιτόκιο 
αναφοράς 
(ποσοστό) 

22,2 15,6 8,2 -7,4% 

Καταθέσεις/ΑΕΠ 
(ποσοστό) 

35,9 37,5 50,2 +12,7% 
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Ειδικότερα, για το 2009 αναµένεται το ονοµαστικό ΑΕΠ από 560 δις τ.λ. το 2006 

να φτάσει στα 800 δις τ.λ., σηµειώνοντας µέσο πραγµατικό ρυθµό ανάπτυξης 5,3 %. 

Ακόµη, η συναλλαγµατική ισοτιµία από 1,4 TRY / USD σε 1,6 TRY / USD, ενώ το 

παρεµβατικό επιτόκιο της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας αναµένεται να µειωθεί από 

17,5% που ήταν το 2006 σε λιγότερο από 13%123. 

 

6.4.1 Finansbank: Παρούσα Θέση και Πρόσφατα Επιτεύγµατα  

Η Finansbank αποτελεί µια εξαιρετική πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της 

Τουρκίας, καθώς η ίδια έχει ένα ιστορικό δυναµικής ανάπτυξης και αύξησης µεριδίων 

αγοράς ακόµα και σε αντίξοες συνθήκες. Ειδικότερα, η Finansbank εστιάζει στον τοµέα 

της Λιανικής Τραπεζικής, καθώς αυξάνει συνεχώς τις εργασίες που αφορούν στον 

συγκεκριµένο τοµέα και στις πιστωτικές κάρτες (κατά 79% το 2005, αγορά: 63%), έχει 

ισχυρή παρουσία στην αναδυόµενη αγορά στεγαστικών δανείων (µερίδιο αγοράς στην 

χορήγηση νέων δανείων: 10%) και αύξησε τα δάνεια των µικροµεσαίων επιχειρήσεων 

κατά 91% το 2005. 

Τα δάνεια της τράπεζας όσον αφορά τη Λιανική έχουν τριπλασιαστεί σε 2 χρόνια, 

από 1,4 δις τ.λ. το 2004, σε 2,4 δις τ.λ. το 2005, και 4,3 δις τ.λ. το 2006, σηµειώνοντας 

αύξηση 78% και 76% αντίστοιχα, ενώ τα δάνεια σε Επιχειρήσεις αυξάνονται συνεχώς από 

3,8 δις τ.λ. το 2004, σε 5,4 δις τ.λ. το 2005, και 7,9 δις τ.λ. το 2006, σηµειώνοντας αύξηση 

40% και 48% αντίστοιχα. 

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι την Finansbank έχουν εµπιστευτεί περισσότεροι από 1 

εκατ. δανειολήπτες, στο χαρτοφυλάκιό της περιλαµβάνονται περισσότεροι από 10.000 
                                                 
123 http://www.nbg.gr/investor - investor relations - παρουσιάσεις, Επέκταση στην Τουρκία - Αγορά 
πλειοψηφικού πακέτου στην Finansbank 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης           146 MSc in EBS 



Α.Ξ.Ε. στην Τουρκία              Κατσαραγάκη Φωτεινή  

πελάτες – µεγάλες επιχειρήσεις, πάνω από 40.000 πελάτες προέρχονται από τον χώρο των 

µεσαίων επιχειρήσεων, ενώ διαθέτει και 150.000 πελάτες – επιχειρήσεις µε τζίρο µέχρι 2 

εκατ.ευρώ124. Με άλλα λόγια, καθίσταται σαφές, ότι η ανάπτυξη στη Λιανική ήταν η 

υψηλότερη της αγορά και το χαρτοφυλάκιο παρέµεινε ένα από τα καλύτερα. 

 

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Επενδυτική Ηµερίδα, Λονδίνο 22 Φεβρουαρίου 2007, «Finansbank: 
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Η Finansbank έχει επιτύχει εντυπωσιακά χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα το 

2006, για ακόµα µια φορά. Πιο συγκεκριµένα, το δίκτυο επεκτάθηκε σηµαντικά για να 

επιτύχει τελικά 169 καταστήµατα και 313 ATMs για το 2004, τα οποία επεκτάθηκαν σε 

208 καταστήµατα και 442 ATMs  το 2005 και 309 καταστήµατα και 758 ATMs το 2006. 

Επιπλέον, η αποδοτικότητα διατηρήθηκε παρά την επέκταση και ο δείκτης 

αποδοτικότητας για το 2004 διαµορφώθηκε στο 51%, για το 2005 στο 46%, και για το 

2006 στο 45%. Τα κέρδη συνέχισαν να αυξάνονται  και συνεπώς τα κέρδη προ φόρων για 

το 2004 σηµειώθηκαν στα 319 δις τ.λ., για το 2005 στα 559 δις τ.λ. και για το 2006 στα 

725 δις τ.λ., µε αντίστοιχη αύξηση της τάξεως του 75% και 30%. Επιπλέον, για το 2004 το 

σύνολο των εσόδων ήταν 0,9 δις τ.λ., για το 2005 1,3 δις τ.λ., ενώ για το 2006 1,6 δις τ.λ., 

σηµειώνοντας αύξηση 39% και 27% αντίστοιχα. 

 

 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Επενδυτική Ηµερίδα, Λονδίνο 22 Φεβρουαρίου 2007, «Finansbank: 
Μια εξαιρετική Πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας», σελ.12 
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Οι εξαιρετικές επιδόσεις της Finansbank αναµένεται να συνεχιστούν, µε στόχο την 

επίτευξη διψήφιου µεριδίου αγοράς στη Λιανική Τραπεζική και τον υπερδιπλασιασµό της 
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κερδοφορίας µέχρι το τέλος του 2009. Εργαλεία επίτευξης του ανωτέρω στόχου είναι τόσο 

η επιθετική στρατηγική πωλήσεων και οι σηµαντικές συνέργιες εσόδων µε τον Όµιλο - για 

επίτευξη ανάπτυξης εργασιών σε όλα τα τµήµατα πελατείας, όσο και η φιλόδοξη επέκταση 

του δικτύου καταστηµάτων - για βελτιστοποίηση της φυσικής παρουσίας στην Τουρκία. 

Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η συνετή διαχείριση κινδύνων, για εξασφάλιση της υψηλής 

ποιότητας δανειακού χαρτοφυλακίου και του ελέγχου του κίνδυνου αγοράς, καθώς και η 

βέλτιστη διαχείριση ανθρώπινου δυναµικού, για την προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση 

ικανού προσωπικού. Τέλος, οι πηγές χρηµατοδότησης, για υποστήριξη της ανάπτυξης του 

δανειακού χαρτοφυλακίου είναι εξασφαλισµένες, ενώ επιβάλλεται συνεχής επικέντρωση 

σε ανάπτυξη και κερδοφορία 

 

6.4.2 Finansbank: Σταθερή πελατειακή βάση

Είναι σαφές ότι η διαµόρφωση της συµπεριφοράς δεν επηρεάζεται από την εισροή 

ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Άλλωστε, το επίπεδο γνώσεων περί επενδύσεων από το 

εξωτερικό στον τραπεζικό τοµέα είναι εξαιρετικά περιορισµένο. Τονίζεται ότι η 

Finansbank, µε ποσοστό 74%, βρίσκεται στην προτελευταία θέση όσον αφορά το επίπεδο 

γνώσεων. Για τη µεγάλη πλειονότητα των πελατών, το σηµαντικότερο κριτήριο είναι η 

ποιότητα των υπηρεσιών και εφόσον η τράπεζα κερδίσει την εµπιστοσύνη τους, η 

απόκτηση περισσότερων γνώσεων για αυτήν δε θεωρείται ιδιαίτερα σηµαντική. 

Οι πελάτες των τραπεζών στην Τουρκία παραµένουν πιστοί στην τράπεζά τους. Το 

80% των πελατών ουδέποτε άλλαξε τράπεζα. Το υπόλοιπο 20% δήλωσε ότι ο κυριότεροι 

λόγοι που άλλαξε τράπεζα ήταν η χαµηλή ποιότητα των υπηρεσιών και οι ελκυστικότερες 

προσφορές άλλων τραπεζών 
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Επιπλέον, οι πελάτες της Finansbank είναι οι πιο ευνοϊκά διακείµενοι προς τις ξένες 

επενδύσεις, αφού υπάγονται στην οµάδα πελατών µεσαίας κλίµακας, η οποία αξιολογεί 

θετικότερα τις χώρες µε ισχυρό τραπεζικό τοµέα. Εξάλλου, η πλειονότητα των πελατών 

της Finansbank ανταποκρίθηκε θετικά όσον αφορά την εξαγορά. Ακόµη, ανάλυση 

συµπεριφοράς έδειξε ότι το 15% των πελατών της Finansbank προτίθενται να αυξήσουν τις 

επενδύσεις τους και µόνο το 2% να τις αποσύρει. 

Τέλος, κατέχει ιδιαίτερη βαρύτητα το γεγονός ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 

µπορεί να προκαλούν σκεπτικισµό, αλλά δεν επηρεάζουν τις τραπεζικές συνήθειες. 

Εύκολα, λοιπόν, αντιλαµβάνεται κανείς ότι οι σχέσεις µεταξύ Ελλήνων και Τούρκων δεν 

θα επηρεάσουν τις δύο πλευρές όσον αφορά την συνεργασίας τους µε την συγκεκριµένη 

τράπεζα125.  
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6.4.3 Οικονοµικά στοιχεία 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα Αποτελέσµατα Χρήσης, ο Ισολογισµός, καθώς και 

λοιπά Οικονοµικά Στοιχεία της Finansbank για τις εταιρικές χρήσεις 2004 – 2005. 

Αποτελ.Χρήσης 
(εκατ. τ.λ.) 

2004 2005 2005/2004 

Καθαρά Έσοδα 
από τόκους 

624,1 809,3 29,7% 

Έσοδα από 
προµήθειες 

243,2 357,3 46,9% 

Χρηµ/κα έσοδα 3,6 31,3 760,6% 
Λοιπά έσοδα 38,1 114,9 202,1% 
Σύνολο 
τραπεζικών 
εσόδων 

909 1.312,8 44,4% 

∆απάνες 
προσωπικού 

-183,8 -264,1 43,7% 

∆ιοικητικές 
δαπάνες 

-187 -227,3 21,6% 

Αποσβέσεις -51,9 -45,8 -11,7% 
Λοιπές ∆ιοικητικές 
∆απάνες 

-40,8 -47,9 17,5% 

Σύνολο 
Λειτουργικών 
Εξόδων 

-463,5 -585,2 26,3% 

∆ιαφορές 
Συναλλάγµατος 

-0,8 10  

Προβλέψεις -34,8 -141,7 307,5% 
Νοµισµατική 
Ζηµιά 

-91 -40,5 -55,5% 

Έσοδα από 
συγγενείς 
επιχειρήσεις 

0 3,2  

Κέρδη προ φόρων 319 558,5 75,1% 
Φόροι -84,2 -169,6 101,4% 
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

-3,9 -14,7 281,8% 

Κέρδη µετά τους 
φόρους 

230,9 374,1 62% 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 03/04/2006, «Finansbank: Απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της 
Finansbank», σελ.26 
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Ισολογισµός  
(εκατ. τ.λ.) 

2004 2005 2005/2004 

Ταµείο και 
∆ιαθέσιµα στην 
Κεντρική Τράπεζα 

682 848 24,3% 

Καταθέσεις σε 
άλλες τράπεζες 

672 708 5,4% 

Καθαρές 
Χορηγήσεις προς 
πελάτες 

5.762 8.220 42,7% 

Συναλλαγές 
χρεογράφων&λοιπές 
τοποθετήσεις στη 
χρηµαταγορά 

93 122 30,3% 

Επενδύσεις 
χρεογράφων 

769 1.948 153,2% 

Λοιπά στοιχεία 
ενεργητικού 

1.184 1.241 4,8% 

Σύνολο στοιχείων 
ενεργητικού 

9.163 13.088 42,8% 

Καταθέσεις από 
άλλες τράπεζες 

276 100 -63,7% 

Καταθέσεις 
πελατών 

5.072 6.152 21,3% 

∆άνεια ληφθέντα 1.112 2.680 140,9% 
Οφειλές από 
χρεόγραφα 

481 1.122 133% 

Οφειλές από 
χρεόγραφα 
µειωµένης 
εξασφάλισης 

279 267 -4,3% 

Λοιπά στοιχεία 
παθητικού 

711 1.066 50% 

Σύνολο στοιχείων 
παθητικού 

7.931 11.387 43,6% 

Ίδια κεφάλαια 
αναλογούντα στους 
µετόχους 

1.194 1.622 35,9% 

∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

38 79 107,2% 

Σύνολο Ιδίων 
Κεφαλαίων 

1.232 1.701 38,1% 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, 03/04/2006, «Finansbank: Απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου της 
Finansbank», σελ.26 
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Finansbank: 
 
Οικονοµικά 
Στοιχεία (δις τ.λ.) 

Οικονοµικό έτος 
2006 

Οικονοµικό έτος 
2005 

Απόδοση 

Καθαρά δάνεια  12.173 7.772 +57% 
Μερίδιο αγοράς  5,9% 5,3% +50bps 
Καταθέσεις  9.917 6.008 +61% 
Κλάδοι  309 208 +101 
ATMs  758 442 +214 
Πιστωτικές κάρτες  2,6 2,3 +11% 

Πηγή: http://www.nbg.gr/investor - investor relations - παρουσιάσεις, Επέκταση στην Τουρκία - Αγορά 
πλειοψηφικού πακέτου στην Finansbank 
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Κέρδη και Ζηµιές 2005 

Τ.Λ. 135 ηµέρες Οικονοµικό έτος 2005 
Καθαρές αµοιβές  143 357 
Εµπορικό και άλλο 
εισόδηµα  

42 100 

Συνολικό εισόδηµα  643 1266 
Έξοδα λειτουργίας και 
παροχές  

(257) (585) 

Κέρδος πριν από το φόρο  369 599 
Φόρος  (71) (170) 
Νοµισµατική απώλεια  - 41 
Μειοψηφίες  (6) 15 
Αποδοτέο εισόδηµα  291 (374) 

Πηγή: http://www.nbg.gr/investor - investor relations - παρουσιάσεις, Επέκταση στην Τουρκία - Αγορά 
πλειοψηφικού πακέτου στην Finansbank 
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Κόστος Εισοδήµατος  2006 (%) 
Τρίµηνο 1/06 Τρίµηνο 2/06 Τρίµηνο 3/06 Τρίµηνο 4/06 
51,2% 49,6% 49,6% 48,4% 

Πηγή: http://www.nbg.gr/investor - investor relations - παρουσιάσεις, Επέκταση στην Τουρκία - Αγορά 
πλειοψηφικού πακέτου στην Finansbank 

Πίνακας 53 
 
 

 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης           153 MSc in EBS 



Α.Ξ.Ε. στην Τουρκία              Κατσαραγάκη Φωτεινή  

6.5 Όραµα, επιδιώξεις και στόχοι  

 

Κύριο στόχοι του οµίλου είναι η διαµόρφωση των εσόδων και της 

αποτελεσµατικότητας στα επιθυµητά επίπεδα. Ειδικότερα, ο δείκτης εσόδων από 1,6 δις 

τ.λ. το 2006 επιδιώκεται να διπλασιαστεί για το 2009 και ο δείκτης αποτελεσµατικότητας 

από 45% το 2006 να διαµορφωθεί σε µικρότερο από 41% για το 2009. Επιπλέον, επιδίωξη 

αποτελεί η επίτευξη διψήφιου µεριδίου αγοράς στη Λιανική Τραπεζική και ο 

υπερδιπλασιασµός της κερδοφορίας µέχρι το τέλος του 2009. Κύριους  στρατηγικούς 

άξονες για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού αποτελούν η συνέχεια και η ενίσχυση των 

κύριων στρατηγικών, η επικέντρωση στην ανάπτυξη και την κερδοφορία, η βέλτιστη 

διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού, η συνετή διαχείριση κινδύνων, οι επιθετικές 

πωλήσεις και συνεργίες εσόδων, η φιλόδοξη επέκταση του δικτύου και οι εξασφαλισµένες 

πηγές χρηµατοδότησης. Άλλωστε, οι επιθετικές στρατηγικές πωλήσεων µε στόχο όλα τα 

τµήµατα πελατείας θα αποφέρουν περαιτέρω ανάπτυξη.  

Ο συνδυασµός, λοιπόν, των δυνατών σηµείων της ΕΤΕ και της Finansbank θα είναι 

ο µονόδροµος για την εξασφάλιση συνεργιών εσόδων. Ειδικότερα, η Εταιρική και 

Επενδυτική Τραπεζική και οι Χρηµατιστηριακές Εργασίες περιλαµβάνουν την ανάπτυξη 

υπηρεσιών Trade Finance σε επίπεδο Οµίλου µε βάση το Λονδίνο, τη χρηµατοδότηση 

Μεγάλων Επιχειρήσεων και την ανάληψη έργων Project Finance στην Τουρκία 

αξιοποιώντας την εµπειρία και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της ΕΤΕ. Προβλέπεται, 

ακόµα, η εξυπηρέτηση της διασυνοριακής επιχειρηµατικής δραστηριότητας αξιοποιώντας 

την πρόσβαση της Finansbank και την εµπειρία και τις δυνατότητες χρηµατοδότησης της 

ΕΤΕ, το λανσάρισµα της χρηµατοδότησης πλοιοκτητών και η ανάπτυξη της 
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χρηµατοδότησης ναυπηγείων στην Τουρκία µε βάση την εµπειρία της ΕΤΕ και η 

προώθηση των τουρκικών µετοχών σε θεσµικούς πελάτες αξιοποιώντας το ερευνητικό 

τµήµα της Finans Invest και τις πελατειακές σχέσεις της ΕΤΕ. 

Όσον αφορά στην Λιανική Τραπεζική, επιδιώκεται η επιτάχυνση της αύξησης του 

µεριδίου στη στεγαστική πίστη. Κύριο µέληµα αποτελεί το λανσάρισµα νέων προϊόντων 

καταναλωτικής πίστης στην Τουρκία, αξιοποιώντας τα εµπορικά σήµατα και την εµπειρία 

της ΕΤΕ, για παράδειγµα καταναλωτικά δάνεια άµεσης έγκρισης στην Τουρκία και 

προπληρωµένες κάρτες. 

Η ∆ιαχείριση Περιουσίας και η Ιδιωτική Τραπεζική αποβλέπουν στην εισαγωγή 

προϊόντων ασφαλειών ζωής και σύνταξης αξιοποιώντας την εµπειρία της Εθνικής 

Ασφαλιστικής και των Τραπεζοασφαλειών της ΕΤΕ. Είναι δεδοµένη η προσφορά 

προϊόντων Ιδιωτικής Τραπεζικής της ΕΤΕ σε Τούρκους πελάτες και τουρκικών αµοιβαίων 

κεφαλαίων και διαχειριστικών καταθέσεων σε Έλληνες πελάτες. Τέλος, είναι δεδοµένη η 

ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε αµοιβαία κεφάλαια µε σκοπό την αύξηση των πωλήσεων στην 

περιοχή. 

Η εξάπλωση του δικτύου των καταστηµάτων θα επιταχυνθεί για να επιτευχθεί η 

βέλτιστη φυσική παρουσία στην Τουρκία. Το δίκτυο ήδη καλύπτει το 80% του ΑΕΠ, αλλά 

η εξάπλωση του θα επιταχυνθεί (309 καταστήµατα για το 2006, το 2009 αναµένεται να 

φτάσουν τα 550), έτσι ώστε το δίκτυο σταδιακά να ωριµάσει. Το 2006 τα δάνεια ανά 

κατάστηµα υπολογίστηκαν σε 39 εκατ. τ.λ. και αναµένεται να φτάσουν το 2009 σε 60 εκατ. 

τ.λ. Οµοίως, οι καταθέσεις ανά κατάστηµα για το 2006 υπολογίστηκαν σε 32 εκατ. τ.λ. και 

αναµένεται το 2009 να ξεπεράσουν τα 42 εκατ. τ.λ.  
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Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Επενδυτική Ηµερίδα, Λονδίνο 22 Φεβρουαρίου 2007, «Finansbank: 
Μια εξαιρετική Πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας», σελ.18 

∆ιάγραµµα 28 
 

Η εξάπλωση του δικτύου είναι εφικτή και ωφέλιµη, καθώς η µέση επένδυση ανά 

νέο κατάστηµα υπολογίστηκε σε 300.000 τ.λ. Η έναρξη της κερδοφορίας των νέων 

καταστηµάτων αναµένεται εντός 5-7 µηνών – µέσα σε ένα χρόνο το κέρδος έχει καλύψει 

ήδη την αρχική επένδυση. Σηµειώνεται, ότι οι κεντροποιηµένες διαδικασίες και τα 

εξαιρετικά συστήµατα πληροφορικής Finansbank επιτρέπουν την ταχεία εξάπλωση του 

δικτύου. 

Η Finansbank διαθέτει εξασφαλισµένες πηγές χρηµατοδότησης µε διευρυµένη 

καταθετική βάση και χρηµατοδότηση µέσω του Οµίλου. Οι καταθέσεις πελατών θα 

αυξηθούν ιδίως σε τοπικό νόµισµα για να καλύψουν τις ανάγκες µαζί µε χρηµατοδότηση 

µέσω του Οµίλου. Συνακόλουθα, η τράπεζα αποσκοπεί στην δυναµική προσέλκυση 

καταθέσεων, ιδίως σε τοπικό νόµισµα. Με άλλα λόγια, προβλέπεται η εντυπωσιακή 

αύξηση της καταθετικής βάσης (ετήσιος ρυθµός αύξησης 61%, το 2006), ενώ η ταχεία 

ανάπτυξη αναµένεται να συνεχιστεί καθώς η αγορά ωριµάζει και το δίκτυο καταστηµάτων 

εξαπλώνεται.  
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Η συνετή πολιτική διαχείρισης κινδύνου θα συνεχιστεί, καθώς η Finansbank και ο 

Όµιλος ετοιµάζονται για τη Βασιλεία II. Επιπλέον, η ενδελεχής διαχείριση κινδύνου θα 

συνεχιστεί µε συντηρητική προσέγγιση στον πιστωτικό κίνδυνο. Αναφέρεται ότι τα 

συστήµατα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας υπάρχουν ήδη στη Λιανική, ενώ θα 

αυτοµατοποιηθούν περαιτέρω. Τα επιχειρηµατικά δάνεια σε ξένο νόµισµα χορηγούνται 

σχεδόν αποκλειστικά σε εξαγωγικές εταιρίες. Η παρακολούθηση κινδύνου και η διαχείριση 

επανεισπράξεων θα ενισχυθεί περαιτέρω, όπως για παράδειγµα µε την εισαγωγή 

συστηµάτων έγκαιρης προειδοποίησης. Από την άλλη πλευρά, ο συναλλαγµατικός 

κίνδυνος είναι πολύ περιορισµένος στον ισολογισµό, καθώς καλύπτεται µε swaps USD και 

TRY. Το ελάχιστο επίπεδο ρευστότητας ισούται µε 20% των καταθέσεων και τηρείται σε 

διαθέσιµα και αξιόγραφα. Τέλος, ο λειτουργικός κίνδυνος είναι ελεγχόµενος, καθώς οι 

κεντροποιηµένες διαδικασίες µε υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης ελαχιστοποιούν τους 

κινδύνους που σχετίζονται µε το ανθρώπινο δυναµικό στα καταστήµατα. Επιπλέον, το 

κέντρο Disaster Recovery της Άγκυρας µπορεί να επαναφέρει όλα τα συστήµατα 

πληροφορικής. 

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου θα διατηρηθεί παρά τη στροφή προς τη Λιανική 

Τραπεζική (∆είκτης µη εξυπηρετούµενων δανείων για το 2006 2,1%, ενώ για το 2009 

αναµένεται µικρότερος από 3%) και η πολιτική πλήρους κάλυψης θα συνεχιστεί 

(Προβλέψεις/ Μη εξυπηρετούµενα δάνεια: 100%). 

Θα ήταν παράλειψη να µην αναφερθεί ότι η αύξηση προσωπικού γίνεται από 

στελέχη µε υψηλές ικανότητες (7.800 για το 2006, το 2009 αναµένονται περισσότεροι από 

11.000 υπάλληλοι). Ανθρώπινο δυναµικό µε εξαιρετικό προφίλ (Στοιχεία 2006): 

– Μέση ηλικία: 30 
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– Ποσοστό γυναικών: 54 

– Ποσοστό αποφοίτων πανεπιστηµίου: 74 

– Μέσος αριθµός ηµερών εκπαίδευσης ανά υπάλληλο: 7,7 

– Ποσοστό διευθυντών νέων καταστηµάτων που διορίστηκαν µέσα από την Τράπεζα: 93 

  

6.5.1 Κύριες υποθέσεις 2007 – 2009 
 

Κύριες υποθέσεις 2007- 2009 
  Επίδοση (2007-2009)* 
Υπόλοιπα ∆άνεια Λιανικής 

Τραπεζικής 
CAGR > 50% 

 ∆άνεια Εταιρικής 
Τραπεζικής 

CAGR > 30% 

 Καταθέσεις CAGR > 33% 
Έσοδα Καθαρό επιτοκιακό 

περιθώριο 
Μείωση 200-250 µ.β. 

Λειτουργικά έξοδα Αριθµός προσωπικού CAGR > 12% 
 ΑΤΑ* < 10% 
 Γενικά & διοικητικά έξοδα CAGR > 20% 
 Καταστήµατα CAGR > 20% 
Προβλέψεις Μη εξυπηρετούµενα δάνεια < 3% σε όλη την περίοδο 
 ∆είκτης κάλυψης 100% σε όλη την περίοδο 
Εξαιρούµενα στοιχεία Στεγαστικά µε κυµαινόµενο 

επιτόκιο 
 

 Συνεργίες χρηµατοδότησης 
αντανακλώνται µερικώς 
στον Όµιλο 

 

* Αυτόµατη τιµαριθµική αναπροσαρµογή 
 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Επενδυτική Ηµερίδα, Λονδίνο 22 Φεβρουαρίου 2007, «Finansbank: 
Μια εξαιρετική Πλατφόρµα για ανάπτυξη στην αγορά της Τουρκίας», σελ.22 

Πίνακας 54 
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6.6 Μερικά Αποτελέσµατα Επένδυσης της Εθνικής στην Τουρκία 

 

Υπερδιπλάσια κέρδη εµφάνισε η Finansbank κατά το πρώτο τρίµηνο του έτους, 

γεγονός που καταδεικνύει τη σηµαντική αύξηση κερδών που θα παρουσιάζει ο όµιλος της 

Εθνικής Τράπεζας την ίδια περίοδο. Η Εθνική αποκοµίζει περίπου το 32-33% των κερδών 

της από την Finansbank126. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΤΕ, τα κέρδη της τουρκικής 

τράπεζας αυξήθηκαν κατά 127% σε ετήσια βάση και διαµορφώθηκαν στα 226 εκατ. τ.λ. 

(περίπου 100 εκατ.ευρώ)127, ενώ συνολικά για το 2007 εκτιµάται ότι θα εγγράψει 450 

εκατ.ευρώ128. Τα καθαρά επιτοκιακά έσοδα αυξήθηκαν κατά 37% και ανήλθαν στα 288 

εκατ. τ.λ., ενώ οι προµήθειες ανήλθαν στα 125,5 εκατ. τ.λ., µε αύξηση 47,1%.  

Τα έσοδα από τις βασικές της δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 40% στα 41,4 εκατ. 

τ.λ. Τα λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 36,8% στα 200,5 εκατ. τ.λ., ενώ παράλληλα οι 

προβλέψεις για ζηµιές από επισφαλή δάνεια αυξήθηκαν κατά 57,7% στα 55,8 εκατ. τ.λ., 

λόγω της ισχυρής πιστωτικής επέκτασης129.  

Παράλληλα, µε εντυπωσιακή ταχύτητα αναπτύσσεται το δίκτυο της τράπεζας. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το πρώτο τρίµηνο του 2007, η τράπεζα αριθµούσε 328 

καταστήµατα, ενώ το Μάιο 342 (1-2 νέα καταστήµατα την εβδοµάδα) 130, κάνοντας ορατό 

το στόχο των 400 καταστηµάτων µέχρι το τέλος του έτους. Η αύξηση αυτή της παρουσίας 

της τράπεζας αναµένεται να δώσει περαιτέρω ώθηση στην κερδοφορία της και την 

                                                 
126 Χρηµατιστήριο, (5/5/2007), «Συµµαχίες…ασφαλείας στην Τουρκία», σελ.8  
127 Ηµερησία, (17/5/2007), «Αύξηση 127% στα κέρδη της Finansbank το α΄ 3µηνο», σελ.17 
128Χρηµατιστήριο, (5/5/2007), «Συµµαχίες…ασφαλείας στην Τουρκία», σελ.8  
129 Ναυτεµπορική, (17/5/2007), «Περισσότερα έσοδα η Finansbank στο τρίµηνο», σελ.38 
130 Ηµερησία, (17/5/2007), «Αύξηση 127% στα κέρδη της Finansbank το α΄ 3µηνο», σελ.17 
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προσέλκυση νέων πελατών. Είναι χαρακτηριστικό, ότι µέσα στο 2007 η πελατειακή βάση 

της Finansbank αυξήθηκε κατά 3% ξεπερνώντας τα 3,4 εκατοµµύρια πελάτες. 

Κορυφαίο στέλεχος της Εθνικής επισηµαίνει σχετικά µε τις εξελίξεις στην Τουρκία 

ότι «η επένδυση που έχει πραγµατοποιηθεί είναι µακροπρόθεσµη και στρατηγική. Τα 

προβλήµατα που έχουν ανακύψει σχετίζονται µε την πολιτική, όχι µε την οικονοµία και τις 

επιχειρήσεις. Η Τουρκία θα βρει τον δρόµο της, θα επιλύσει τα εσωτερικά της προβλήµατα 

και θα επιτρέψει έτσι στην οικονοµία και τις επιχειρήσεις να συνεχίσουν την αναπτυξιακή 

τους πορεία». Η  Finansbank κατέχει τουρκικά οµόλογα, τα οποία έχουν αντισταθµιστεί, 

καθώς και θέσεις σε συνάλλαγµα και επιτόκια στην αγορά χρήµατος. Η συναλλαγµατική 

ισοτιµία της τουρκικής λίρας µε το ευρώ αποτελεί ίσως τον πιο σηµαντικό παράγοντα για 

την Εθνική, καθώς όταν θα ενοποιεί τα κέρδη της η Finansbank θα υποχρεώνεται στην 

µετατροπή της συναλλαγµατικής ισοτιµίας131.  

Από την άλλη πλευρά, τα καθαρά κέρδη του Οµίλου της Finansbank στο πρώτο 

τρίµηνο του 2007 ανήλθαν σε 243 εκατ. τ.λ. (132 εκατ. €). Ο Όµιλος ενοποιεί πλέον το 

99% των αποτελεσµάτων της Finansbank. Η θετική εξέλιξη της κερδοφορίας της 

Finansbank παρά την περιοριστική οικονοµική πολιτική, αντανακλά τη δυναµική πορεία 

των εργασιών και ιδιαίτερα τη θεαµατική επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, το 

οποίο αυξήθηκε κατά 47,4% σε ετήσια βάση υπερβαίνοντας στο τέλος του α’ 3µήνου 2007 

τα 13,5 δις τ.λ. διαµορφώνοντας το µερίδιο αγοράς της Finansbank στο 6%. 

  Η λιανική τραπεζική αναδεικνύεται ως ο κύριος µοχλός ανάπτυξης της τράπεζας. 

Οι χορηγήσεις λιανικής της Finansbank αυξήθηκαν στο σύνολό τους µε εντυπωσιακούς 

                                                 
131 Χρηµατιστήριο, (5/5/2007), «Συµµαχίες…ασφαλείας στην Τουρκία», σελ.8 
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ρυθµούς και ανήλθαν στο α’ τρίµηνο του 2007 σε 4,9 δις τ.λ., σηµειώνοντας αύξηση 8% σε 

τριµηνιαία βάση και 55% σε ετήσια βάση.  

 Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η αύξηση των υπολοίπων στεγαστικής πίστης, η οποία 

σε ετήσια βάση προσεγγίζει το 75%. Ειδικότερα, το µερίδιο της Finansbank στις νέες 

εκταµιεύσεις στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 14,5% µε αποτέλεσµα το µερίδιο αγοράς να 

διαµορφωθεί στο τέλος του α’ τριµήνου του 2007 σε 9,3%. 

  Εξίσου εντυπωσιακή άνοδος σηµειώνεται και στη καταναλωτική πίστη όπου τα 

υπόλοιπα παρουσίασαν αύξηση κατά 48% σε ετήσια βάση, µε αποτέλεσµα η Finansbank 

να αντιπροσωπεύει πλέον το 5,6% της συνολικής αγοράς. 

  Εξαιρετική πορεία παρουσιάζουν και οι χορηγήσεις επιχειρηµατικής πίστης, που 

ανήλθαν σε 8,6 δις τ.λ. σηµειώνοντας αύξηση 43% σε ετήσια βάση, σχεδόν διπλάσια της 

αγοράς. 

  Η ραγδαία αύξηση των χορηγήσεων δεν επηρέασε την ποιότητα του 

χαρτοφυλακίου µε το δείκτη των µη εξυπηρετούµενων δανείων να διαµορφώνεται µόλις 

στο 2,0% του συνολικού χαρτοφυλακίου, ποσοστό που είναι το χαµηλότερο της αγοράς. 

  Θετικά εξελίσσονται και οι καταθέσεις ιδιωτών σε τοπικό νόµισµα, οι οποίες 

διαµορφώθηκαν σε 4,7 δις τ.λ., έναντι 4,0 δις τ.λ. στο α’ τρίµηνο του 2006, σηµειώνοντας 

αύξηση κατά 19%, γεγονός που υπογραµµίζει την αυξανόµενη εµπιστοσύνη µε την οποία 

περιβάλει τη Finansbank η ευρεία πελατειακή της βάση132. 

Ο ακόλουθος πίνακας συνοψίζει µερικές από τις πιο σηµαντικές αλλαγές που 

επέφερε η νέα επένδυση. 

 

                                                 
132 http://www.nbg.gr – ∆ηµοσιεύµατα τύπου, Αποτελέσµατα 1ου τριµήνου 2007, Αθήνα 30 Μαΐου 2007  
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Αποτελέσµατα Νέας Επένδυσης 

Σε εκατ. € Όµιλος ΕΤΕ (προ 
εξαγοράς) 

Finansbank Όµιλος ΕΤΕ (µετά 
εξαγοράς) 

Αριθµός 
καταστηµάτων 

851 208 1.059 

Συνολικά δάνεια σε 
πελάτες 

30.614 5.289 35.903 

Μικτά έσοδα 2.492 824 3.316 
Λειτουργικά έξοδα 
και προβλέψεις 

1.577 456 2.033 

Καθαρά κέρδη προ 
φόρων και 
µειοψηφίας 

943 350 1.293 

Πηγή: http://www.nbg.gr/investor - investor relations - παρουσιάσεις, Επέκταση στην Τουρκία - Αγορά 
πλειοψηφικού πακέτου στην Finansbank 

Πίνακας 55 
 

6.6.1 Η πορεία της µετοχής της Εθνικής

Το βέβαιο είναι ότι µετά την εξαγορά της Finansbank άλλαξε σηµαντικά η 

µεταβλητότητα της µετοχής της Εθνικής. Η µετοχή της έχει γίνει περισσότερο «επιθετική», 

παρουσιάζοντας ακραίες διακυµάνσεις που δεν µας είχε συνηθίσει στο παρελθόν. Ένα 

χρόνο πριν από την εξαγορά της Finansbank (ανακοινώθηκε στις 3 Απριλίου 2006) η 

µετοχή της Εθνικής είχε καταγράψει 6 φορές απώλειες άνω του 3% (µε µεγαλύτερη πτώση 

3,70%), ενώ 6 φορές κατέγραψε άνοδο άνω του 3% (µε µέγιστη 5,36%).  

Αντίθετα, τον χρόνο µετά την εξαγορά της τουρκικήs τράπεζαs, η µετοχή της ΕΤΕ 

έχει καταγράψει 17 φορές πτώση άvω του 3% εκ των οποίων σε 5 συνεδριάσεις η πτώση 

ξεπέρασε το 5% (φτάνοντας το -7,89%). Αντίστοιχα, σε 17 συνεδριάσεις έχει καταγράψει 

άνοδο άνω του 3% (µέγιστη ηµερήσια άνοδο 9,51%)133. 

 

 
                                                 
133 Η Καθηµερινή, (2/5/2007), «Αγορές και Επενδύσεις», σελ.40 
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7ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 

Η Τουρκία έχει σηµειώσει σηµαντική πρόοδο αναφορικά µε την ύπαρξη µιας 

λειτουργούσα οικονοµίας αγοράς, ειδικότερα µε τη µείωση των µακροοικονοµικών  

δυσαναλογιών της. Η οικονοµική σταθερότητα και η προβλεψιµότητα έχουν βελτιωθεί 

ουσιαστικά από την οικονοµική κρίση του 2001. Ο προηγουµένως υψηλός πληθωρισµός 

έχει κυλήσει στα ιστορικά  χαµηλότατα σηµεία, η πολιτική παρέµβαση έχει µειωθεί και το 

θεσµικό και ρυθµιστικό πλαίσιο έχει παρουσιαστεί πιο κοντά στα διεθνή πρότυπα. Κατά 

συνέπεια, µια σηµαντική αλλαγή προς µια σταθερή και βασισµένη στους κανόνες 

οικονοµία έχει πραγµατοποιηθεί. Οι βασικές οικονοµικές ευπάθειες, όπως οι ανισορροπίες 

στον οικονοµικό τοµέα έχουν αντιµετωπιστεί, ενώ η επίβλεψή του έχει ενισχυθεί. Κατά 

συνέπεια, η ευκαµψία - ανθεκτικότητα αιφνίδιας διαταραχής της τουρκικής οικονοµίας έχει 

αυξηθεί σηµαντικά. Επιπλέον, σηµαντική πρόοδος έχει επιτευχθεί στην αύξηση της 

διαφάνειας και της αποδοτικότητας της δηµόσιας διοίκησης, συµπεριλαµβανοµένων των 

δηµόσιων  οικονοµικών.  

Το τουρκικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα έχει ξεπεράσει τις επιπτώσεις από την 

περίοδο της χρηµατοοικονοµικής αναταραχής και παρουσιάζει σηµάδια ανάπτυξης. 

Μολαταύτα, οι αντιλήψεις των επενδυτών διεθνώς για το προφίλ κινδύνου της τουρκικής 

οικονοµίας, για την πορεία του πληθωρισµού και τη συνεπαγόµενη αυστηρή στάση της 

Κεντρικής Τράπεζας κρατάνε σε υψηλά επίπεδα τα ασφάλιστρα κινδύνου, ανεβάζοντας το 

κόστος δανεισµού στην τουρκική αγορά. Οι τουρκικές τράπεζες διανύουν περίοδο 

εξυγίανσης. Οι κρατικές τράπεζες, εντούτοις, λειτουργούν ακόµα µε αγκυλώσεις που 
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µειώνουν σηµαντικά την κερδοφορία και την αποτελεσµατικότητα του συνολικού 

συστήµατος, ενώ εξακολουθούν να τοποθετούν µαζικά σε κρατικούς τίτλους. Το τουρκικό 

τραπεζικό τοπίο παραµένει ελκυστικό, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από την είσοδο 

µεγάλων οµίλων στην τουρκική αγορά και την εξαγορά σηµαντικών τραπεζών 

Τέλος, σηµαντικά βήµατα έχουν πραγµατοποιηθεί για την διευκόλυνση των 

εισροών ΑΞΕ, αλλά και για την βελτίωση του νοµικού πλαισίου για την ιδιωτικοποίηση.  

Ειδικότερα, προκειµένου η τουρκική οικονοµία να ωφεληθεί  περισσότεροι από τις ΑΞΕ, η 

κυβέρνηση έχει προσπαθήσει να βελτιώσει το κλίµα επένδυσης πραγµατοποιώντας τις 

απαραίτητες αλλαγές στους νόµους και τους κανονισµούς, καθώς επίσης και στα κίνητρα. 

Άλλωστε, οι πιο πρόσφατοι οικονοµικοί δείκτες της Τουρκίας έχουν δείξει ότι η οικονοµία 

της έχει σταθεροποιηθεί και µάλιστα στο αποτέλεσµα αυτό έχουν συνδράµει σηµαντικά οι 

ΑΞΕ. Ειδικότερα, οι ΑΞΕ έχουν διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην εν λόγω ανάπτυξη 

και σταθεροποίηση της οικονοµίας ενισχύοντας το ΑΕΠ και το εµπόριο και ταυτόχρονα 

συµβάλλοντας στην µείωση του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος και της ανεργίας. 

Μάλιστα, σηµειώνεται ότι οι ελληνικές ΑΞΕ στην Τουρκία έχουν σηµειώσει 

σηµαντική αύξηση την τελευταία δεκαετία. Είναι χαρακτηριστικό, ότι το 2004 µε ύψος 

ξένης επένδυσης 14 εκατ. $, η Ελλάδα αποτελούσε τον τέταρτο κατά σειρά σηµαντικότερο 

ξένο επενδυτή στην Τουρκία, ενώ το ύψος της ελληνικής ξένης επένδυσης για το 2006 

έφθασε τα 14 δις ευρώ. 

Από την άλλη πλευρά, η Τουρκία πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει την 

ανταγωνιστική πίεση και τις δυνάµεις αγοράς εντός της ένωσης, υπό τον όρο ότι διατηρεί 

σταθερά την πολιτική σταθεροποίησής της και λαµβάνει τα περαιτέρω αποφασιστικά 

µέτρα προς δοµικές µεταρρυθµίσεις.   
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Η αρνητική, λοιπόν, εξέλιξη στην ενταξιακή πορεία της Τουρκίας προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, µετά το «πάγωµα» από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο οκτώ κεφαλαίων των 

ενταξιακών διαπραγµατεύσεων, σκιάζει την προσπάθεια της τουρκικής οικονοµίας για 

περαιτέρω µεγέθυνση και µακροοικονοµική σταθερότητα. Επιτακτική είναι πλέον η 

προώθηση των µεταρρυθµίσεων από την τουρκική κυβέρνηση, αφενός για τη συνέχιση της 

πορείας της προς την πλήρη ένταξη στην Ε.Ε. και αφετέρου για τη διασφάλιση της 

βιωσιµότητας της οικονοµικής µεγέθυνσης και σταθερότητας που έχει επιτύχει τα 

τελευταία χρόνια. Η Ε.Ε. είναι κάτι περισσότερο από ένας ασφαλής λιµένας για την 

τουρκική οικονοµία και ιδιαίτερα κατά το τρέχον έτος, οπότε και έχουν προγραµµατιστεί οι 

κοινοβουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία. Οι επερχόµενες εκλογικές 

αναµετρήσεις έχουν προκαλέσει έντονες ανησυχίες σε επενδυτές και διεθνείς οικονοµικούς 

οργανισµούς για ενδεχόµενη οικονοµική και πολιτική αποσταθεροποίηση, οι οποίες 

ενισχύονται µεταξύ άλλων και από την ευρωπαϊκή «αποτυχία» της γείτονος. Γι αυτόν 

ακριβώς τον λόγο, το ∆ΝΤ και άλλοι ∆ιεθνείς Οικονοµικοί Οργανισµοί (ΟΟΣΑ, 

Παγκόσµια Τράπεζα) πιέζουν την τουρκική κυβέρνηση για περαιτέρω «σφιχτή» 

δηµοσιονοµική πολιτική κατά το 2007, παρέχοντας µε τον τρόπο αυτό τις απαιτούµενες 

εγγυήσεις σε επενδυτικούς κύκλους για τη διατήρηση της µακροοικονοµικής σταθερότητας 

και της αναπτυξιακής πορείας της οικονοµίας.  

Συνακόλουθα, προκειµένου να µετασχηµατιστεί η τρέχουσα θετική δυναµική µέσα 

στη συνεχή ανάπτυξη και τη σταθερότητα, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για την 

ολοκλήρωση της τρέχουσας διαδικασίας µεταρρυθµίσεων. Η διατήρηση µιας 

προσανατολισµένης στη σταθερότητα οικονοµικής πολιτικής είναι ένα βασικό συστατικό 

για αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα, οι δηµοσιονοµικές δυσαναλογίες πρέπει να 
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µειωθούν και η διαδικασία αποπληθωρισµού πρέπει να διατηρηθεί. Το επιχειρησιακό 

κλίµα θα βελτιωνόταν µε τη βελτίωση των διοικητικών δικονοµιών και την ενίσχυση του 

κράτους δικαίου. Η βελτίωση της αποδοτικότητας του εµπορικού δικαστικού είναι 

ιδιαίτερης σηµασίας για αυτό το πλαίσιο. Οι συνετοί κανόνες επιτήρησης του τραπεζικού 

τοµέα θα πρέπει να συνεχίσουν να ευθυγραµµίζονται µε  τα διεθνή  πρότυπα. Η  

ιδιωτικοποίηση  των κρατικών τραπεζών και των οργανισµών  πρέπει να επιταχυνθεί. Η 

επαρκής δηµόσια και ιδιωτική επένδυση και η αφιέρωση της ιδιαίτερης προσοχής στην 

εκπαίδευση είναι σηµαντικές  για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα και το αναπτυξιακό 

δυναµικό της οικονοµίας. Τέλος, η προσέλκυση ξένου κεφαλαίου πρέπει να ενισχυθεί µετά 

την αφαίρεση των εµποδίων.  

Εστιάζοντας σε ένα από τα πιο πρόσφατα εγχειρήµατα ελληνικής επένδυσης, αυτή 

της Εθνικής Τραπέζης προς την τουρκική Finansbank µπορούν να προκύψουν εύλογα 

συµπεράσµατα, τόσο για το κλίµα των ΑΞΕ στην γείτονα, όσο και για τις προοπτικές της 

τουρκικής οικονοµίας. Συγκεκριµένα, η θυγατρική της ΕΤΕ στην Τουρκία, η έκτη πιο 

κερδοφόρα τράπεζα από τις 47 που δραστηριοποιούνται στην τουρκική τραπεζική αγορά, 

όχι µόνο βρίσκεται σε έντονα αναπτυξιακή πορεία και η εξαγορά της δηµιούργησε µεγάλη 

προστιθέµενη αξία για την ΕΤΕ διευρύνοντας θεαµατικά τις προοπτικές του οµίλου, αλλά 

ακόµη ανοίγει τον δρόµο προς την τουρκική αγορά και για άλλες ελληνικές τράπεζες αλλά 

και επιχειρήσεις. 

Μετά την «εθνική συµφωνία» της Εθνικής Τράπεζας, Έλληνες επιχειρηµατίες 

προσανατολίζονται προς την άλλη πλευρά του Αιγαίου, ενώ στο αµέσως επόµενο διάστηµα 

αναµένεται να λειτουργήσει τα πρώτα της καταστήµατα και η ελληνοτουρκική τράπεζα 

Aegean Business Bank. Έτσι, λοιπόν, η απόκτηση µιας «δικής µας τράπεζας στην 
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Τουρκία» θα πολλαπλασιάσει τις ταχύτητες διείσδυσης των ελληνικών επιχειρήσεων στη 

µεγάλη αγορά των 70 εκατοµµυρίων καταναλωτών της γειτονικής χώρας.  

Σύµφωνα µε ανθρώπους που γνωρίζουν καλά την τουρκική αγορά, το νέο σκηνικό 

που διαµορφώνεται από την είσοδο της Εθνικής ευνοεί και τη σύναψη στρατηγικών 

συµµαχιών ελληνικών και τουρκικών κατασκευαστικών οµίλων. ∆εκάδες άλλοι Έλληνες 

επιχειρηµατίες, πολλοί από τους οποίους βρίσκονται ήδη στην τουρκική αγορά, 

ετοιµάζονται είτε να διευρύνουν την παρουσία τους στη γειτονική χώρα είτε να 

επιχειρήσουν το πέρασµα του Βοσπόρου για πρώτη φορά. Σε ό,τι αφορά τις τράπεζες, την 

κίνηση του προέδρου της Εθνικής, κ. Τάκη Αράπογλου εξετάζουν τώρα να ακολουθήσουν 

και οι άλλοι µεγάλοι Έλληνες τραπεζίτες οι οποίοι αναζητούν το όχηµα που θα τους 

οδηγήσει στην τουρκική αγορά. 

Καθίσταται, λοιπόν, σαφές ότι η εξαγορά της Finansbank από την Εθνική είναι µια 

πολύ σηµαντική εξέλιξη για τις ελληνικές επενδύσεις στην Τουρκία που τα τελευταία πέντε 

χρόνια τριπλασιάστηκαν και από τα 352 εκατ. ευρώ που ήταν το 2001 ανήλθαν το 2005 

στα 936 εκατ. ευρώ. Η σηµαντικότητα αυτής της εξαγορά φαίνεται και από το γεγονός ότι, 

όπου έχουν επεκταθεί ελληνικές τράπεζες, ακολούθησε ραγδαία αύξηση των ελληνικών 

οικονοµικών συναλλαγών µε τις αντίστοιχες αγορές. Επισηµαίνεται ότι, σήµερα, οι 

συνολικές εµπορικές συναλλαγές ανάµεσα στην Τουρκία και στην Ελλάδα ανέρχονται σε 

2,2 δις ευρώ, µε τις τουρκικές εξαγωγές προς την Ελλάδα να υπερκαλύπτουν κατά περίπου 

250 εκατ. ευρώ τις ελληνικές εξαγωγές προς την Τουρκία. Η εξαγορά αυτή, λοιπόν, 

σηµατοδοτεί µια νέα αρχή στην επιχειρηµατική συνεργασία ανάµεσα στην Ελλάδα και την 

Τουρκία. Τέλος, καθοριστικής σηµασίας γεγονός είναι ότι η συνεργασία αυτή εξασφαλίζει 
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στους Έλληνες επιχειρηµατίες που δραστηριοποιούµαστε στην Τουρκία µεγαλύτερη 

σιγουριά σε ό,τι αφορά στη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων τους.  

Βέβαια, δεν έλειψαν και οι επιφυλάξεις για την εξαγορά αυτή, κυρίως σε ό,τι αφορά 

το ύψος του τιµήµατος που κατέβαλε η Εθνική, το οποίο για κάποιους - µεταξύ των οποίων 

και η Citigroup - κρίθηκε υπερβολικό σε σχέση µε την πραγµατική αξία της τουρκικής 

τράπεζας. 

Ωστόσο, είναι γεγονός ότι οι Έλληνες επιχειρηµατίες που ήδη έχουν κάνει βήµατα 

επέκτασης στην Τουρκία υποστηρίζουν ότι η οικονοµική διείσδυση στη γείτονα ενέχει 

µεγάλα ρίσκο, καθώς η χώρα είναι εκτός Ε.Ε., η οικονοµία της είναι ασταθής και 

ταλανίζεται συχνά από νοµισµατικές αναταράξεις και κυρίως κυβερνάται µέσω ενός 

ιδιόµορφου πολιτικού συστήµατος όπου το στρατιωτικό κατεστηµένο ασκεί σηµαντική 

επιρροή στις κυβερνητικές αποφάσεις. 

Από την άλλη, όµως, πιστεύουν ότι αξίζει να αναλάβει κανείς τον κίνδυνο, 

δεδοµένου ότι πρόκειται για µια τεράστια αγορά στην οποία εισρέουν κάθε χρόνο περίπου 

20 δις ευρώ ΑΞΕ, η ζήτηση για καταναλωτικά αγαθά βαίνει συνεχώς αυξανόµενη, ενώ οι 

µεγάλες επιχειρηµατικές δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη, µε αιχµή την 

ενεργειακή διασύνδεση Ελλάδας – Τουρκίας ώστε να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες 

της ∆υτικής Ευρώπης, θα λειτουργήσουν σταθεροποιητικά. 
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ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ – ΑΡΘΟΓΡΑΦΙΑ – ΈΡΕΥΝΕΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

 

Α. Οι κυριότερες εξαγωγές ανά προϊόν εκ των πρώτων δώδεκα διψήφιων κατηγοριών 

έχουν ως εξής: 

1) Προϊόντα πετρελαίου (307,8 εκ. ευρώ) 

− πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (gas oil): 188,78 εκ. ευρώ 

− βενζίνη για κινητήρες: 52,17 εκ. ευρώ 

− λιπαντικά καύσιµα: 22,31 εκ. ευρώ 

− πετρέλαιο εξωτερικής καύσης (fuel oil): 8,83 εκ. ευρώ 

Η Ελλάδα αποτελεί τον δεύτερο κατά σειρά προµηθευτή της Τουρκίας εκ των χωρών της 

ΕΕ µε µερίδιο 27,1% έπειτα από την Ιταλία (465,8 εκ. ευρώ). 

2) Πλαστικές ύλες (103,5 εκ. ευρώ) 

− πολυπροπυλένιο: 58,68 εκ. ευρώ 

− πολυστυρόλιο: 15,33 εκ. ευρώ 

− πολυχλωριούχο βινύλιο: 6,78 εκ. ευρώ 

− πλάκες, φύλλα και µεµβράνες από πολυµερή του προπυλενίου: 4,53 εκ. ευρώ 

− άλλα τεχνουργήµατα από πλαστικές ύλες: 4,11 εκ. ευρώ 

− τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο: 2,72 εκ. ευρώ 

− πλάκες, φύλλα και ταινίες σε επίπεδες µορφές: 1,79 εκ. ευρώ 

Οι ελληνικές εξαγωγές πλαστικών αποτελούν το 3,51% του συνόλου της ΕΕ. Βασικοί 

κοινοτικοί εξαγωγείς είναι: η Γερµανία (800,7 εκ. ευρώ), το Βέλγιο (494,7 εκ.), η Γαλλία 
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(339,9 εκ.), η Ιταλία (295,5 εκ.), η Ολλανδία (271,1 εκ.), το Ην. Βασίλειο (160,5 εκ.), η 

Ισπανία (156,8 εκ.) και η Ουγγαρία (115,1 εκ.). 

3) Βαµβάκι (87,7 εκ. ευρώ) 

− µη λαναρισµένο/χτενισµένο βαµβάκι: 82,23 εκ. ευρώ 

− ύφασµα denim: 4,41 εκ. ευρώ 

Οι ελληνικές εξαγωγές βαµβακιού αντιστοιχούν στο 24,97% των εξαγωγών της ΕΕ και την 

κατατάσσουν 2η έπειτα από την Ιταλία (151,3 εκ. ευρώ). 

4) Μηχανές (27,1 εκ. ευρώ) 

− µέρη ανελκυστήρων: 3,71 εκ. ευρώ 

− µονάδες αυτόµατων µηχανών επεξεργασίας πληροφοριών: 3,18 εκ. ευρώ 

− ψυγεία και οι καταψύκτες: 1,93 εκ. ευρώ 

− συσκευές ποτίσµατος: 1,73 εκ. ευρώ 

− κρουνοί και βαλβίδες ρύθµισης αέρα: 1,68 εκ. ευρώ 

− εξαρτήµατα µηχανών γραφείου: 1,36 εκ. ευρώ 

− ανεµιστήρες τραπεζιών, εδάφους τοίχων και ορόφων: 1,21 εκ. ευρώ 

Άλλες µηχανές που εξάγονται σε µικρότερες ποσότητες είναι: 

− µηχανές αρτοποιίας: 998 χιλ. ευρώ 

− οικιακά ψυγεία: 622 χιλ. ευρώ 

− µηχανές εκτύπωσης: 520 χιλ. ευρώ 

− µηχανές προπαρασκευής υφαντικών υλών: 435 χιλ. ευρώ 

− µέρη πυροσβεστήρων: 419 χιλ. ευρώ 

− µηχανές συρραφής και συγκόλλησης ξύλου και πλαστικών: 415 χιλ. ευρώ 

− αντλίες κεντρικής θέρµανσης: 397 χιλ. ευρώ 
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Η Ελλάδα έχει πολύ µικρό µερίδιο των εξαγωγών της ΕΕ, µόλις 0,3%. Κύριοι 

προµηθευτές της Τουρκίας είναι η Γερµανία (3,3 δις ευρώ), η Ιταλία (1,7 δις), η 

Ολλανδία (795,3 εκ.) και η Γαλλία (691 εκ.). 

5) Αργίλιο (18,1 εκ. ευρώ) 

− πλάκες, ταινίες και φύλλα από αργίλιο: 6,43 εκ. ευρώ 

− λεπτά φύλλα και ταινίες: 4,13 εκ. ευρώ 

− κοίλα είδη καθορισµένης µορφής (aluminum profiles): 2,56 εκ. ευρώ 

Το µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών προϊόντων αργιλίου ανέρχεται στο 6,85% του 

συνόλου της ΕΕ καταλαµβάνοντας την 4η θέση µετά από την Γερµανία (114,4 εκ. ευρώ), 

την Ιταλία (37,3 εκ.) και την Γαλλία (36,2 εκ.). 

6) Χαρτί (12,6 εκ. ευρώ) 

− χαρτί για χαρτί υγείας, χαρτοπετσέτες, καλλωπιστικά παρασκευάσµατα και 

χαρτοµάντιλα: 4,61 εκ. ευρώ 

− χαρτί/χαρτόνι µε επικάλυψη: 3,36 εκ. ευρώ 

− χαρτιά ή χαρτόνια σε κυλίνδρους ή σε φύλλα: 3,30 εκ. ευρώ 

Οι ελληνικές εξαγωγές χάρτου είναι περιορισµένης αξίας (2,08% των κοινοτικών). 

Σηµαντικότεροι εξαγωγείς στην Τουρκία είναι: η Γερµανία (236,9 εκ. ευρώ), η Φιλανδία 

(105,3 εκ.), η Ιταλία (102,8 εκ.), η Σουηδία (74,3 εκ.) και η Γαλλία (62,3 εκ.). 

7) ∆έρµατα (11,6 εκ. ευρώ) 

− ακατέργαστα δέρµατα προβατοειδών: 2,47 εκ. ευρώ 

− ακατέργαστα δέρµατα βοοειδών: 8,55 εκ. ευρώ 
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Η Ελλάδα βρίσκεται στην 5η θέση µε ποσοστό 5,1% των συνολικών εξαγωγών χωρών της 

ΕΕ έπειτα από την Ιταλία (83,5 εκ. ευρώ), την Ισπανία (53,7 εκ.), το Ην. Βασίλειο (35,3 

εκ.) και την Γαλλία (15,3 εκ.). 

8) Σίδηρος και χάλυβας (8,6 εκ. ευρώ) 

−πλατέα προϊόντα ελάσεως από σίδηρο: 5,50 εκ. ευρώ. 

Οι ελληνικές εξαγωγές αποτελούν ελάχιστο µέρος των κοινοτικών εξαγωγών προς την 

Τουρκία (µόλις 0,41%). Σηµαντικοί εξαγωγείς είναι: η Γερµανία (368,7 εκ.), το Βέλγιο 

(274,7 εκ.), η Γαλλία (246,5 εκ.), η Ολλανδία (231,4 εκ.), το Ην. Βασίλειο (223,2 εκ.) και η 

Ιταλία (177,4 εκ.). 

9) Ξυλεία (9 εκ. ευρώ) 

− πλάκες/διαφράγµατα ξύλου: 8,65 εκ. ευρώ 

Το µερίδιο των ελληνικών εξαγωγών ξυλείας είναι 5,15% των κοινοτικών (7η θέση), το 

µεγαλύτερο τµήµα των οποίων προέρχεται από: την Γερµανία (60,5 εκ.), την Ιταλία (21 

εκ.), το Λουξεµβούργο (13,7 εκ.), την Αυστρία (11,2 εκ.), τη Γαλλία (9,6 εκ.) και την 

Πολωνία (9,5 εκ.). 

10) Ενδύµατα πλην πλεκτών (7,7 εκ. ευρώ) 

− γυναικεία κοστούµια/ταγιέρ από συνθετικές ίνες: 4,63 εκ. ευρώ 

− γυναικεία φορέµατα: 1,12 εκ. ευρώ 

− ανδρικά βαµβακερά πουκάµισα: 553 χιλ. ευρώ 

Η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση µεταξύ των κοινοτικών εξαγωγέων µε µερίδιο 4,53% µετά 

την Ιταλία (58,9 εκ. ευρώ), την Ισπανία (28,8 εκ.), το Ην. Βασίλειο (25,3 εκ.), την 

Γερµανία (16,5 εκ.) και την Γαλλία (14,8 εκ.). 

11) Καπνός (6,5 εκ. ευρώ) 
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− τσιγάρα: 6,24 εκ. ευρώ 

Οι ελληνικές εξαγωγές προϊόντων καπνού είναι έκτες σε αξία έπειτα από εκείνες της 

Γερµανίας (129,2 εκ. ευρώ), της Γαλλίας (34,2 εκ.), της Ολλανδίας (27,4 εκ.), της 

Πολωνίας (18,4 εκ.) και του Ην. Βασιλείου (7,6 εκ.). Το µερίδιο που τους αντιστοιχεί είναι 

2,82%. 

12) ∆εψικά και βαφικά εκχυλίσµατα (6,1 εκ. ευρώ) 

− συνθετικές οργανικές χρωστικές ύλες: 4,63 εκ. ευρώ 

− χρώµατα: 573 χιλ. ευρώ 

Οι εξαγωγές της Ελλάδας έχουν µερίδιο 1,02% επί των κοινοτικών και βρίσκονται στην 6η 

θέση έπειτα από εκείνες της Γερµανίας (220,4 εκ.), της Ιταλίας (88,2 εκ.), της Ολλανδίας 

(57,7 εκ.), της Γαλλίας (55,2 εκ.), του Ην. Βασιλείου (53,5 εκ.) και της Ισπανίας (35,8 εκ.). 

 

Β. Υπόλοιπες κατηγορίες: 

1) Ψάρια και µαλακόστρακα: ψάρια θαλάσσης (2,29 εκ. ευρώ), κατεψυγµένα καλαµάρια 

(1,70 εκ. ευρώ), κατεψυγµένα χταπόδια (561 χιλ. ευρώ) 

2) Φυτά και προϊόντα ανθοκοµίας: δενδρύλλια (491 χιλ. ευρώ) 

3) Καρποί και φρούτα: ακτινίδια: (1,19 εκ. ευρώ), σταφίδες (555 χιλ. ευρώ), µήλα (175 χιλ. 

ευρώ) 

4) Σπέρµατα και καρποί: σπέρµατα βαµβακιού (9,51 εκ. ευρώ), σπέρµατα λαχανικών (251 

χιλ. ευρώ) 

5) Χυµοί και φυτικά εκχυλίσµατα: ρητίνες (702 χιλ. ευρώ) 

6) Λίπη και λάδια (φυτικά, ζωικά): ακατέργαστο σογιέλαιο (2,04 εκ. ευρώ), ακατέργαστο 

βαµβακέλαιο (565 χιλ. ευρώ) 
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7) Ζάχαρα: µελάσες (650 χιλ. ευρώ) 

8) Παρασκευάσµατα λαχανικών, φρούτων και καρπών: µαρµελάδες (1,16 εκ. ευρώ), 

συσκευασµένα ροδάκινα (983 χιλ. ευρώ), συµπυκνωµένοι χυµοί (213 χιλ. ευρώ) 

9) Ποτά, ποτά αλκοολούχα: µεταλλικά νερά: (662 χιλ. ευρώ), ούζο (287 χιλ. ευρώ) 

10) Υπολείµµατα και απορρίµµατα βιοµηχανιών ειδών διατροφής: ζωοτροφές (5,6 εκ. 

ευρώ), πολτοί τεύτλων (495 χιλ. ευρώ) 

11) Ορυκτά: τσιµέντο clinkers (850 χιλ. ευρώ), γύψος (178 χιλ. ευρώ) 

12) Μεταλλεύµατα: τέφρες και υπολείµµατα (1,33 εκ. ευρώ) 

13) Ανόργανα χηµικά προϊόντα: υδροξείδιο του αργιλίου (685 χιλ. ευρώ), αργό (412 

χιλ. ευρώ), φωσφορικά (332 χιλ. ευρώ), ανθρακικό ασβέστιο (275 χιλ. ευρώ) 

14) Οργανικά χηµικά προϊόντα: παράγωγα υδρογονανθράκων (1,32 εκ. ευρώ) 

15) Φαρµακευτικά προϊόντα: αλκαλοειδή για λιανική (1,45 εκ. ευρώ), αντιβιοτικά (608 χιλ. 

ευρώ), κολλαγόνα (566 χιλ. ευρώ), ιντερευλκίνη (253 χιλ. ευρώ) 

16) Αιθέρια έλαια, προϊόντα αρωµατοποιίας και καλλωπισµού: κολόνιες (1,35 εκ. ευρώ), 

σαµπουάν (319 χιλ. ευρώ), προϊόντα µακιγιάζ (276 χιλ. ευρώ), ευώδεις ουσίες για προϊόντα 

διατροφής (259 χιλ. ευρώ) 

17) Παρασκευάσµατα για πλύσιµο: προϊόντα καθαρισµού πλην σαπουνιών (2,07 εκ. ευρώ) 

18) Λευκωµατώδεις ύλες: κόλλες καζεΐνης για κατασκευή τεχνιτών υφαντικών ινών (1,12 

εκ. ευρώ), συγκολλητικά µε βάση καουτσούκ ή πλαστικές ύλες (810 χιλ. ευρώ) 

19) ∆ιάφορα χηµικά: ζιζανιοκτόνα (3,16 εκ. ευρώ), γόµες (667 χιλ. ευρώ), καταλυτικά 

παρασκευάσµατα (414 χιλ. ευρώ) 

20) Καουτσούκ: πλάκες, φύλλα, ταινίες από καουτσούκ (394 χιλ. ευρώ) 

Τµήµα Οικονοµικής Επιστήµης           183 MSc in EBS 



Α.Ξ.Ε. στην Τουρκία              Κατσαραγάκη Φωτεινή  

21) Κατεργασµένα δέρµατα: αλεπούς (334 χιλ. ευρώ), άλλα (323 χιλ. ευρώ), βιζόν (99 χιλ. 

ευρώ) 

22) Πολτοί από ξύλο ή χαρτί: χαρτί ανακύκλωσης (1,49 εκ. ευρώ) 

23) Μαλλί, νήµατα και υφάσµατα: υφάσµατα από µαλλί χτενισµένο (901 χιλ. ευρώ) 

24) Συνθετικές ίνες συνεχείς: νήµατα πολυπροπυλενίου (776 χιλ. ευρώ), υφάσµατα από 

νήµατα συνθετικών ινών (270 χιλ. ευρώ) 

25) Υφάσµατα µη υφασµένα, ειδικά νήµατα, σχοινιά: σπάγκοι, σχοινιά (378 χιλ. ευρώ), 

υφάσµατα µη υφασµένα (317 χιλ. ευρώ) 

26) Τάπητες: τάπητες/επενδύσεις δαπέδου (328 χιλ. ευρώ) 

27) Ειδικά υφάσµατα: κεντήµατα (232 χιλ. ευρώ) 

28) Πλεκτά υφάσµατα: βαµµένα βαµβακερά υφάσµατα (1,51 εκ. ευρώ), λευκασµένα και 

µη βαµβακερά υφάσµατα (986 χιλ. ευρώ) 

29) Πλεκτά ενδύµατα: t-shirt από συνθετικές ίνες (459 χιλ. ευρώ), βαµβακερά t-shirt (397 

χιλ.ευρω) 

30) Τεχνουργήµατα από πέτρες, γύψο ή τσιµέντο: τεχνουργήµατα ασφάλτου (601 χιλ. 

ευρώ), µάρµαρο τραβερτίνη (411 χιλ. ευρώ) 

31) Γυαλί: φιάλες, γυάλινα δοχεία (598 χιλ. ευρώ) 

32) Τεχνουργήµατα από χυτοσίδηρο, σίδηρο, χάλυβα: σφυρηλατηµένα ή τυπωτά αλλά όχι 

αλλιώς κατεργασµένα: (1,06 εκ. ευρώ), φράγµατα, υδατοφράκτες (734 χιλ. ευρώ), είδη 

υγιεινής (717 χιλ. ευρώ), πύργοι και πυλώνες κατασκευών (515 χιλ. ευρώ) 

33) Τεχνουργήµατα από χαλκό: σωλήνες από χαλκό (3,21 εκ. ευρώ) 

34) Μόλυβδος: τεχνουργήµατα µολύβδου: (1,06 εκ. ευρώ) 

35) Εργαλεία: εργαλεία (338 χιλ. ευρώ) 
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36) Τεχνουργήµατα από κοινά µέταλλα: καπάκια για φιάλες (3,49 εκ. ευρώ), µεντεσέδες 

για αεροσκάφη (892 χιλ. ευρώ), µεντεσέδες για κτίρια (681 χιλ. ευρώ) 

37) Μηχανές, συσκευές ηλεκτρικές: ηλεκτρονικές συναρµολογήσεις τηλεπικοινωνιακού 

εξοπλισµού (1,56 εκ. ευρώ), ηλεκτρικοί συσσωρευτές (1,34 εκ. ευρώ), κουζίνες (1,24 εκ. 

ευρώ), ηλεκτρονικές συναρµολογήσεις ηλεκτροθερµικής ασφάλειας (910 χιλ. ευρώ), 

συσκευές εκποµπής για κινητή τηλεφωνία (407 χιλ. ευρώ) 

38) Θαλάσσια και ποτάµια ναυσιπλοΐα: σκάφη θαλάσσιας µεταφοράς εµπορευµάτων (935 

χιλ. ευρώ), επιβατικά πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας (670 χιλ. ευρώ) 

39) Όργανα και συσκευές µέτρησης: ηλεκτρονικά µανόµετρα: (326 χιλ. ευρώ) 

40) Έπιπλα: προκατασκευασµένα θερµοκήπια (1,45 εκ. ευρώ), ξύλινα έπιπλα τραπεζαρίας 

(396 χιλ. ευρώ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ 

ΣΕ ΕΥΛΟΓΕΣ ΑΞΙΕΣ 

 

 
Υπόλοιπα την: 18/08/2006 
(Ποσά εκφρασµένα σε χιλιάδες ευρώ από 
TRY µε ισοτιµία Euro/TRY 1,8546 

 

Χρηµατικά διαθέσιµα στη Κεντρική Τράπεζα 
και απαιτήσεις από πιστωτικά ιδρύµατα 

3.178.637 

Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία 
στην εύλογη αξία µέσω Αποτελεσµάτων και 
χαρτοφυλάκιο επενδύσεων 

1.383.522

Απαιτήσεις κατά πελατών (µετά από 
προβλέψεις) 

5.844.047
Ενσώµατα και άυλα περιουσιακά στοιχεία 
εκτός από αναπροσαρµογές εύλογης αξίας:  
Άυλα πάγια στοιχεία / Αναπροσαρµογές  
εύλογης αξίας:  

139.360 

-Εµπορικά σήµατα. 161.910
-Πελατολόγιο. 133.104
- Καταθέσεις  38.739
-Λογισµικό 14.900
Λοιπά στοιχεία ενεργητικού.  168.761 

Σύνολο ενεργητικού  11.062.980 

Yπoχρεώσεις προς πιστωτικά ιδρύµατα 438.599
Παράγωγα Χρηµατοπιστωτικά µέσα 37.029
Υποχρεώσεις προς πελάτες  6.006.994
Yπoχρεώσεις από πιστωτικούς τίτλους και 
λοιπά δανειακά κεφάλαια 

2.803.601

Ιδρυτικοί Τίτλοι 356.043
Λοιπά στοιχεία παθητικού 461.162
Σύνολο  υποχρεώσεων  10.103.428 

Καθαρό ενεργητικό την 18.08.2006  959.552
∆ικαιώµατα µειοψηφίας σε θυγατρικές της 
Finansbank 

(46.146)

 913.406 

% αγοράς 55,7%
Καθαρό ενεργητικό που εξαγοράστηκε 508.576
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Τίµηµα που καταβλήθηκε 2.176.607 

Υπεραξία  1.668.031 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Μάρτιος 2007, «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 
∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.», σελ. 80 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΙΛΟΥ 

 

 

3.1 ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ 

 

Κεφαλαιακή επάρκεια  31.3.07  31.3.06 
Βασικός ∆είκτης (Tier-I CAD Ratio)  8.7%  12.5% 
Συνολικός ∆είκτης (Total CAD Ratio)  12.6%  15.2% 

 

3.2 ΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ (ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)   

 

 (σε εκατ. €)  31.3.07 31.12.06 ±%  31.3.06 ±% 
Στεγαστικά δάνεια  16 059 15 360 +4.6%  12 432 +29.2% 
Καταναλωτικά δάνεια  5 049 4 694 +7.6%  3 368 +49.9% 
Πιστωτικές κάρτες  2 539 2 533 +0.2%  1 534 +65.5% 
Σε επαγγελµατίες & µικρές επιχειρήσεις  2 986 3 030 -1.5%  2 191 +36.3% 
Χορηγήσεις Λιανικής Τραπεζικής  26 634 25 618 +4.0%  19 525 +36.4% 
Επιχειρηµατικές χορηγήσεις  19 099 18 499 +3.2%  12 006 +59.1% 
Σύνολο απαιτήσεων κατά πελατών  45 732 44 117 +3.7%  31 531 +45.0% 
Μείον: Προβλέψεις  1 555 1 492 +4.2%  1 142 +36.2% 
Σύνολο µετά από προβλέψεις  44 177 42 625 +3.6%  30 389 +45.4% 

 

3.3 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ (ΑΠΟ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)  

 

(σε εκατ. €)  31.3.07 31.12.06 ±%  31.3.06 ±% 
Ταµιευτηρίου  25 223 25 670 -1.7%  25 125 +0.4% 
Όψεως  7 212 7 613 -5.3%  5 398 +33.6% 
Προθεσµίας  20 650 19 314 +6.9%  12 406 +66.4% 
Repos  108 82 +31.3%  231 -53.4% 
Σύνολο καταθέσεων  53 193 52 681 +1.0%  43 160 +23.2% 
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3.4 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΕ  

 

(σε εκατ. €)  α! 3µ 07 α! 3µ 06 ±%  δ! 3µ 06 ±% 
Καθαρά έσοδα από τόκους  705 428 +64.7%  682 3.4% 
Καθαρά έσοδα από προµήθειες  181 118 +53.6%  166 8.6% 
Αποτελέσµατα από ασφαλιστικές εργασίες  27 27 -2.4%  26 1.9% 
Έσοδα από µερίσµατα  3 1 +94.4%  0 - 
Έσοδα από επιχειρηµατικές συµµετοχές  16 29 -41.4%  9 74.0% 
Λοιπά έσοδα  37 22 +66.5%  64 -42.0% 
∆ιαπραγµατευτικά κέρδη  60 58 +4.4%  63 -3.9% 
Συνολικά έσοδα  1 029 683 +50.7%  1 010 1.8% 
∆απάνες προσωπικού  -309 -212 +45.9%  -338 -8.5% 
Γενικά έξοδα  -150 -85 +77.5%  -161 -6.8% 
Αποσβέσεις  -39 -28 +37.5%  -43 -10.8% 
Σύνολο εξόδων  -498 -325 +53.4%  -542 -8.2% 
Προβλέψεις  -82 -66 +24.3%  -68 21.0% 
Έσοδα από συγγενείς επιχειρήσεις  5 6 -8.3%  15 -65.5% 
Κέρδη προ φόρων και µειοψηφίας  455 298 +52.4%  415 9.3% 
Φόροι  -67 -51 +30.9%  -84 -20.5% 
Αναλογία µειοψηφίας  -7 -4 +85.6%  -32 -79.5% 
Καθαρά κέρδη προ εκτάκτων  381 243 +56.5%  299 27.3% 
Καθαρά κέρδη θυγατρικών προς πώληση  - 7 -  - - 
Εφάπαξ φόρος αποθεµατικών  - - -  -100 - 
Καθαρά κέρδη µετόχων  381 250 +52.1%  199 91.6% 
Πηγή: www.nbg.gr – ∆ηµοσιεύµατα τύπου, Αποτελέσµατα 1ου τριµήνου 2007, Αθήνα 30 Μαΐου 2007 
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3.5 ΒΑΘΜΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΤΟΝ ΕΠΙΤΟΚΙΑΚΟ ΚΙΝ∆ΥΝΟ 
 
 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Έως 1 

µήνα 
1έως 3 
µήνες 

 
 

3 έως 12 
µήνες 

1 έως 5 
έτη 

Πάνω 
από 5 
έτη 

Μη 
τοκοφόρες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

Ταµείο και 
διαθέσιµα στη 
Κεντρική 
Τράπεζα 

2.129.305 13.594 11.389 - - 1.719.922 3.874.210 

Έντοκα 
γραµµάτια και 
άλλα 
αξιόγραφα 

170.865 11.992 136.678 38.172 8.819 1.232 367.758 

Απαιτήσεις 
κατά 
πιστωτικών 
ιδρυµάτων 

3.394.650 692.386 
 

513.841  
 

26.790 
 

- 153.548 4.781.215 
 

Χρηµατ. 
περιουσιακά 
στοιχεία στην 
εύλογη αξία 
µέσω 
αποτελεσµάτ
ων 

398.468 218.683 7.025.260 2.919.999 2.017.004 104.996 12.684.410 

Απαιτήσεις 
κατά πελατών 
(µετά από 
προβλέψεις) 

23.708.66
1 
 

5.892.62
0 

6.817.968 
 

4.331.638 1.745.619 128.030 42.624.536 

Χαρτ/κιο 
επενδύσεων - 
διαθεσίµων 
προς πώληση 

560.649 678.278 653.334 800.044 
 

680.568 818.319 4.191.192 

Λοιπά 
περιουσιακά 
στοιχεία 

479.345 5.077 9.289 6.971 7 7.545.642 8.046.331 

Σύνολο 
ενεργητικού 

30.841.94
3 

7.512.63
0 

15.167.75
9 
 

8.123.614 
 

4.452.017 10.471.689 
 

76.569.652 
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ΠΑΘΗΤΙΚΟ Έως 1 µήνα 1έως 3 
µήνες 

 
 

3 έως 12 
µήνες 

1 έως 5 
έτη 

Πάνω 
από 5 
έτη 

Μη 
τοκοφόρες 
υποχρεώσεις 

Σύνολο 

Υποχρεώσεις 
προς 
πιστωτικά 
ιδρύµατα  

5.289.207 457.914 354.548 99.477 8.133 23.159 6.232.438 

Υποχρεώσεις 
προς πελάτες  

44.448.280 3.721.697 3.336.083 198.165 82.534 1.446.965 53.233.724 

Υποχρεώσεις 
προς 
πιστωτικούς 
τίτλους &  

245.950 1.737.872 356.216 510.156 158.316 11.573 3.020.083 

Μειωµένης 
εξασφάλισης 
στοιχεία 
παθητικού  

182.260 31.960 2.138 1.559 - 5.032.586 5.250.503 

Λοιπές 
υποχρεώσεις  

50.165.697 5.949.443 4.048.985 809.357 248.983 6.514.283 67.736.748 

Σύνολο 
παθητικού  

(19.323.754) 1.563.187 11.118.774 7.314.257 4.203.034 3.957.406 8.832.904 
 

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Μάρτιος 2007, «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 
∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.», σελ. 38 
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3.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Από 1.1 έως 
31.12.2006  
 

Λιανικής 
τραπεζικής  
 

Επιχειρηµατι-
κής  
& 
Επενδυτικής 
τραπεζικής  
 

Global 
markets & 
∆ιαχείρισης 
περιουσίας  

 

Ασφαλι-
στικών 
δραστη-
ριοτήτων 

∆ιεθνών 
δραστη 
ριοτήτων 

∆ραστη-
ριοτήτων 
Τουρκίας 

Λοιπων 
δραστη-
ριοτήτων 

Όµιλος 

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  
 

1.348.145  225.231 193.171 31.704 210.816  257.144 (135.107) 2.131.104  

Καθαρά έσοδα 
από τόκους 

199.208  78.793 124.294 2.685 71.889  76.416 (5.036) 548.249  

Καθαρά έσοδα 
από προµήθειες 

77.307  . (22.693) 119.588 132.883 30.113  22.565 90.676 450.439  

Λοιπά 
αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης 

1.624.660  281.331 437.053 167.272 312.818  356.125 (49.467) 3.129.792 

Καθαρά 
λειτουργικά 
έσοδα 

(599.437)  (49.698) (58.692) (160.284)  
(182.516) 

 
(148.692) 

 
(119.020) 

(1.318.339)

Άµεσες δαπάνες         
Κατανοµή 
δαπανών & 
προβλέψεων 

(458.249)  (63.123) (17.241) (760) (30.181) (9.556) (4.502)  
(583.612) 

Έσοδα από 
συµµετοχές σε 
συγγενείς 
επιχειρήσεις 

      40.462 40.462 

Κέρδη προ 
φόρων 

566.974  168.510 361.120 6.228 100.121  197.877 (132.527) 1.268.303 

Φόροι 
 

(166.686)  (48.855) (91.473) . (5,7402 (8.070)  (34.373) 33.489 (321.708) 

Κέρδη από 
συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

400.288 119.655 269.647 488 92.051 163.504 (99.038) 946.595 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες  
 

        

Κέρδη από 
διακοπείσες 
δραστηριότητες 

- - - - 118.074 - - 118.074 

Κέρδη περιόδου 400.288  119.655 258.161 488 210.125  163.504 (99.038) 1.064.669 
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

  (11.486) 432 (2.451) (64.033) 2.921 (74.617) 

Αναλογούντα σε 
µετόχους της 
Τράπεζας 

400.288 119.655 258.161 920 207.674 99.471 (96.117) 990.052 

Σύνολο 
ενεργητικού ανά 
τοµέα 

22.147.994 11.527.271 19.297.884 2.241.084 8.044.423 10.806.1
27 

2.017.455 76.082.238

Σύνολο 
παθητικού ανά 
τοµέα 

22.147.994 
   

11.527.271 19.297.884 2.241.084 8.044.423 10.806.1
27 

2.017.455 67.412.129

Λοιπά στοιχεία ανά 
τοµέα 

41.104.354  
 

546.755 
 

6.925.18 82.074.28
6 

6.565.961 8.423.09
9 

1.772.486 67.412.129

Αποσβέσεις και 24.419  927 2.614 9.911 20.651  20.832 46.805 126.159  
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αποµειώσεις 
Πρόβλεψη 
αποµείωσης αξίας 
απαιτήσεων 

209.487  29.455 - - 23.454  9.556 (4.755) 267.197  

 

 

Από 01.01 έως 
31.03.2007 
 

Λιανικής 
τραπεζικής  
 

Επιχειρηµατι-
κής  
& 
Επενδυτικής 
τραπεζικής  
 

Global 
markets & 
∆ιαχείρισης 
περιουσίας  

 

Ασφαλι-
στικών 
δραστη-
ριοτήτων 

∆ιεθνών 
δραστη 
ριοτήτων 

∆ραστη-
ριοτήτων 
Τουρκίας 

Λοιπων 
δραστη-
ριοτήτων 

Όµιλος 

Συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες  
 

        

Καθαρά έσοδα 
από τόκους 

395.774  58.546 29.642 8.827 65.187 175.420 (28.798) 704.598 

Καθαρά έσοδα 
από προµήθειες 

49.650  16.920 34.101 981 24.293 55.728 (890) 180.783 

Λοιπά 
αποτελέσµατα 
εκµετάλλευσης 

10.557  (16.622) 49.561 38.462 8.129 48.997 4.053 143.137 

Καθαρά 
λειτουργικά 
έσοδα 

455.981  58.844 113.304 48.270 97.609 280.145 (25.635) 1.028.518 

Άµεσες δαπάνες (147.514)  
 

(12.201) (13.675) (39.503) (59.131) (106.204) (40.336) (418.564) 

Κατανοµή 
δαπανών & 
προβλέψεων 

(105.612)  (18.160) (4.211) (98) (13.856) (9.286) (10.186) (161.409) 

Έσοδα από 
συµµετοχές σε 
συγγενείς 
επιχειρήσεις 

-  - (78) 91 33 - 5.000 5.046 

Κέρδη προ 
φόρων 

202.855  28.483 95.340 8.760 24.655 164.655 (71.157) 453.591 

Φόροι 
 

(59.157)  (8.390) (25.816) (207) 900 (32.287) 58.429 (66.528) 

Κέρδη από 
συνεχιζόµενες 
δραστηριότητες 

143.698  
 

20.093 69.524 8.553 25.555 132.368 (12.728) 387.063 

∆ιακοπείσες 
δραστηριότητες  
 

        

Κέρδη από 
διακοπείσες 
δραστηριότητες 

- - - - - - - - 

Κέρδη περιόδου 143.698  20.093 69.524 8.553 25.555 132.368 (12.728) 387.063 
∆ικαιώµατα 
µειοψηφίας 

-  - (1.433) (1.812) (482) (3.557) 731 (6.553) 

Αναλογούντα σε 
µετόχους της 
Τράπεζας 

143.698  
 

20.093 68.091 6.741 25.073 128.811 (11.997) 380.510 

Σύνολο 
ενεργητικού ανά 
τοµέα 

21.819.198  
 

11.321.324 19.948.713 2.319.397 8.941.202 10.137.6
95 

3.171.16
5 

77.658.69
4 

Σύνολο 41.396.016  555.555 8.623.963 2.151.687 6.742.618 8.838.111 1.998.73 70.306.68
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παθητικού ανά 
τοµέα 

2 2 

Λοιπά στοιχεία ανά 
τοµέα 

        

Αποσβέσεις και 
αποµειώσεις 

4.837  126 458 2.677 6.524 6.362 17.622 38.606 

Πρόβλεψη 
αποµείωσης αξίας 
απαιτήσεων 

43.089 9.844 - - 12.017 9.286 7.767 82.003 

 

3.7 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 

ΠΕΛΑΤΩΝ (ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ) ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 Χαρτοφυλάκιο απαιτήσεων Ανειληµµένες πιστωτικές 
υποχρεώσεις 

 31.12.2006 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005 

Ελλάδα 30.550.645 72% 25.537.683   87% 17.113.091 57% 13.338.814 95% 

Τουρκία 6.685.209 16% - - 12.184.558 40% - - 

ΝΑ 
Ευρώπη 

3.769.855 9% 2.681.630 9% 930.622 3% 482.805 4% 

∆υτική 
Ευρώπη 

1.558.044 3% 1.246.687 4% 49.553 - 150.159 1% 

Νότια 
Αφρική 

60.783 - 62.178 - 12.528 - 14.417 - 

Σύνολο 42.624.536   29.528.178  30.290.352  13.986.195  

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Μάρτιος 2007, «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 
∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.», σελ. 48 
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3.8 ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

 

Ενοποιούµενες εταιρείες  
% συµµετοχής Επωνυµία  Έδρα  

31.12.2006  31.12.200
5

Εθνική Χρηµατιστηριακή  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
Εθνική Κεφαλαίου  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
∆ιεθνική ΑΕ∆ΑΚ  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
ΕΑΕ∆Ο  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
Εθνική Leasiηg Α.Ε  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
Εθνική ΑΕ∆ΑΚ  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
Εθνική Συµβου!Jκή Επιχειρηµατικών Ελλάδα 100,00%  100,00% 
NBG Balkaη Fuηd Ltd.  Κύπρος -  100,00% 
NBG Greek Fuηd Ltd.  Κύπρος 100,00%  100,00% 
ΕΤΕΒΑ Emergiηg Markets Fuηd Ltd.  Κύπρος 100,00%  100,00% 
ΕΤΕΒΑ Estate Fuηd Ltd  Κύπρος 100,00%  100,00% 
ΕΤΕΒΑ Veηture Capital Maηagemeηt Ltd  Κύπρος 100,00%  100,00% 
NBG Baηcassuraηce Α.Ε. Ασφαλ. Ελλάδα 100,00%  100,00% 
Atlaηtic Baηk ofN.Y.  Η.Π.Α. -  100,00% 
NBG Caηada  Καναδάς -  100,00% 
S.A.B.A.  Ν. Αφρική 99,50%  99,50% 
NBG Cyprus Ltd  Κύπρος 100,00%  100,00% 
Natioηal Securities Co (Cyprus Ltd)  Κύπρος 100,00%  100,00% 
NBG Maηagemeηt Services Ltd.  Κύπρος 100,00%  100,00% 
Stopaηska Baηka A.D. (*)  FYROM 92,25%  71,20% 
Uηited Bulgariaη Baηk (UBB)  Βουλγαρία 99,91%  99,91% 
NBG Iηtematioηa! Ltd  Ηνωµένο Βασίλειο 100,00%  100,00% 
NBGI Iηc. (ΝΥ)  Η.Π.Α. 100,00%  100,00% 
NBG Private Equity Ltd.  Ηνωµένο Βασίλειο 100,00%  100,00% 
NBG Fiηaηce plc  Ηνωµένο Βασίλειο 100,00%  100,00% 
Iηterlease A.D.  Βουλγαρία 100,00%  87,50% 
ΕΤΕΒΑ Bulgaria A.D.  Βουλγαρία 100,00%  100,00% 
ΕΤΕΒΑ Romaηia S.A  Ρουµανία 100,00%  100,00% 
ΕΤΕΒΑ Advisory SRL  Ρουµανία -  100,00% 
NBG Luxembourg Holdiηg S.A.  Λουξεµβούργο 100,00%  100,00% 
NBG Lux Fiηaηce Holdiηg S.A.  Λουξεµβούργο 100,00%  100,00% 
Καινοτόµες Επιχειρήσεις Α.Ε (I-Veη)  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
NBG Fuηdiηg Ltd  Ηνωµένο Βασίλειο 100,00%  100,00% 
Baηca Romaηeasca S.A (*)  Ρουµανία 98,88%  97,14% 
Ανώνυµος Ελλ. Εταιρεία Γεν. Ασφαλειών «Η Ελλάδα 76,74%  76,65% 
ΑΣΤΗΡ Παλάς Βουλιαγµένης ΑΞΕ  Ελλάδα 78,06%  78,06% 
ΑΣΤΗΡ Αλεξανδρούπολης ΑΞΕ  Ελλάδα -  100,00% 
Graηd Hotel Summer Palace Α.Ε.  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
Εκπαιδευτικό Κέντρο ΕΤΕ  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
Ethnodata Α.Ε.  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
ΚΑ∆ΜΟΣΑ.Ε.  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
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∆ΙΟΝΥΣΟΣ Α.Ε.  Ελλάδα 99,91%  99,91% 
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ Κατασκευαστική Εταιρεία Ελλάδα 100,00%  100,00% 
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ Ελλάδα 100,00%  100,00% 
Ελληνικά Τουριστικά Έργα Ελλάδα 77,76%  77,76% 
ΕθνοΡΙan Α.Ε  Ελλάδα 100,00%  100,00% 
Εθνική Κτηµατικής Εκµετάλλευσης Α.Ε  Ελλάδα 100,00%  100,00% 

NBG Private Equity Funds  Ηνωµένο Βασίλειο 100,00%  100,00% 

NBG International Holdings ΒV Ολλανδία 100,00%  100,00% 

Eurial Leasing SRL  Ρουµανία 70,00%  70,00% 
Εθνική Ασφαλιστική (Κύπρου) Λίµιτεδ Κύπρος 79,27%  79,19% 
Εθνική Γενικών Ασφαλειών Κύπρου Λιµιτέδ Κύπρος 79,27%  79,19% 
S.C. Garanta Asigurari S.A  Ρουµανία 71,57%  71,49% 

Audatex Ελλάς Α.Ε.  
 

Ελλάδα 53,72%  53,65% 

National Μεσιτική Ασφαλίσεων Α.Ε.  Ελλάδα 72,90%  72,82% 
NBG Asigurari S.A Ρουµανία 76,73%   
Finansbank SA (*)  Τουρκία 55,68%  
Finans Malta (*)  Μάλτα 55,68%   
Finans Leasing (*)  Τουρκία 35,55%   
Finans !nvest (*)  Τουρκία 55,72%   
Finans Portfolio Management (*) Τουρκία 55,73%   
Finans Investment Trust  (*) Τουρκία 47,61%   
IΒ Tech (*) Τουρκία 55,12%   
Vojvodjanska Banka A.D Novisad Σερβία 99,43%   

Πηγή: Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Μάρτιος 2007, «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 31 
∆εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ∆.Π.Χ.Π.», σελ. 83 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

FINANSBANK – ΤΙΜΕΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΣΕΙΣ ΣΕ Τ.Λ. ΚΑΙ $ 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΙΜΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ $ ΑΠΟ∆ΟΣΗ (Τ.Λ.) 
  Ενοποιηµέ-

νο 
Μηνιαίο % Ενοποι-

ηµένο 
Μηνι-
αίο % 

30/09/2005  7,20 30,20 2,52 17.217,26  2,13  
31/8/2ΟΟ5  7,05 29,46 19,20 16.858,56  21,55  
29/7/2ΟΟ5  5,80 24,72 (0,76) 13.869,48  (1.69)  
3Ο/6/2ΟΟ5  5,90 24,91 23,59 14.108,59  21,65  
31/5/2ΟΟ5  4,85 20,15 31,08 11.597,74  28,31  
29/4/2005  3,78 15,37 12,76 9.039,06  15,95  
31/3/20Ο5  3,26 13,83 (10,52) 7795.59  15,78)  
28/2/2ΟΟ5  3,46 15,24 19,94 8.273,85  15,33  
31/1/2005  3,00 12,70 26,11 7.173.86  23,97  
29/12/2004  2420 10,07 57,50 5.786,91  49,38  
30/11/2004  1.820 8,40 12,85 3.873,88  9,48  
28/10/2004  1.480 5,67 0,49 3,539,10  (1,33)  
30/9/2004  1,500 5,84 19,31 3586,93  18,93  
31/8/20Ο4  1.750 4,73 2,04 3.016,04  4,79  
30/7/2004  1.670 4,83 9.80 2.878,16  8,44  
3O/6/2OQ4  1.540 4,22 8,50 2.654,11  7,69  
31/5/2ΟΟ4  1.430 3,89 (19,62) 2484,53  (15,38)  
30/4/2004  1.690 4,84 (9,17) 2.912,63  (1,74)  
31/3/20Ο4  1.720 5,33 18,00 2.964,33  17,01  
27/2/20Ο4  1.470 4,51 13,55 2.533,47  12.21  
30/1/2004  1310 3,98 (13,05) 2.257,72  (15,56)  
31/12/2003  1.570 4,57 49,98 2.705,82  43,59  
28/11/2003  1.310 3,05 8.23 1.884,44  6,50  
31/10/2003  1.230 2,82 21,20 1.769,36  29,47  
3Ο/9/2ΟΟ3  950 2,32 5.03 1.386.58  4,40  
29/8/2ΟΟ3  910 2,21 7,26 1.309,04  5,81  
31/7/12003  860 2,06 (13,39) 1.237,11  (13.13)  
30/6/2ΟΟ3  990 2,38 4,01 1.424,12  3,13  
30/5/2003  960 2,29 13.95 1.380,96  3,23  
30/4/2003  930 2,01 21,54 1.337,81  12,05  
31/3/20Ο3  830 1,85 (19.21) 1.193,96  (13,54)  
28/2/20Ο3  960 2,05 25,11 1.360,96  21,52  
31/1/2003  790 1,64 1.54 1.13δ,42  1,28  
31/12/2002  760 1,61 (29,09) 1.122,03  124,27

)  
29/11/2002  1.030 2.27 73,42 1.481,66  60,15  
31/10/2002  830 1,31 32,90 925,14  33,87  
30/9/2ΟΟ2  820 0,99 {12.99) 691,07  (11,43)  
298/2ΟΟ2  700 1,13 17,56 760,24  12.90  
31/7/2002  820 0,96 (7.05) 691,07  0,00  
28/6/20Ο2  820 1,04 (21,09) 891,07  (13,89)  
31/5/2ΟΟ2  720 1,31 (22,46) 802,53  (16,28)  
30/4/2002  860 1.69 9,34 958,58  8,86  
29/3/2ΟΟ2  790 1,55 3,61 860,58  0,00  
28/2/20Ο2  790 1,50 (33,87) 860,58  (29,78)  
31/1/2002  1.125 2,26 12.691 1.253.96  (11,76)  
28/12/2001  1.275 2,32 13,52 1.421,15  10,87  
30/11/2001  1.150 2,05 39.18 1.281.83  29,21  
31/10/2001  690 1,47 13,53 992,02  18,87  
28/9/20Ο1  750 1,30 (56,40) 835.97  (51,25)  
31/8/20Ο1  1.325 2,97 (20,57) 1.714,72  (18,46)  
31/7/2001  1.825 3.74 (19.02) 2.102.95  (14,47)  
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29/6/2001  1.110Ο 4.62 90,55 2458,84  97,92  
31/5/2ΟΟ1  980 2.43 8.42 1.242,38  12,83  
30/4/2001  1.375 2.28 20,92 1.101,13  34,80  
30/3/2ΟΟ1  1.020 1,88 (3,14) 818,84  7,37  
28/2/20Ο1  950 1,95 (48,09) 780,78  (29,63)  
31/1/2001  1.350 3,75 13,72 1.081,11  14,89  
22/12/2000  1.175 3,30 3,79 940,96  2,17  
30/11/2000  1.150 3,18 (31,43) 920,94  (31.34)  
31/10/200Ο  1875 4,63 16,38 1341,37  19,64  
29/9/2ΟΟΟ  1.400 3,98 (12.Ί3) 1.121,15  (11,11)  
31/8/20ΟΟ  1.575 4,58 (1,00) 1261,29  1,81  
31/7/2000  1.550 4,61 (3,95) 1.241,27  (1,59)  
3Ο/6/2ΟΟΟ  1.575 4,80 (21,93) 1261,29  (21,25)  
31/5/2ΟΟΟ  2.000 6,15 (19.2$) 1.601,64  (18,28)  
28/4/2000  4.650 7,61 6,17 1.959,90  9,41  
31/3/20ΟΟ  4.250 7,17 8,94 1.791,31  11,84  
29/2/2ΟΟΟ  3.600 6,58 (29,13) 1.601,64  (26,92)  
31/1/2000  5.200 9,29 11,32 2.191,72  15,58  
28/12/1999  4.500 8,34 98,14 1.896,68  106,90  
30/11/1999  2.175 4,21 14.07 918.73  22.54  
28/10/1999  1.775 3,69 10,31 748,13  14,52  
30/9/1999  1.550 3,35 4.85 853.30  8,77  
31/8/1999  1.425 3,19 (13,06) 600,82  (9,52)  
30/7/1999  1.515 3,67 8,88 883,84  8,62  
30/6/1999  1.450 3,44 (23,521 611,15  (20,55)  
31/5/1999  1.825 4,50 (9,85) 769,21  (6,41)  
30/4/1999  1.950 4,00 7,05 821,89  13,54  
28/3/1999  3.950 4,88 26,07 723,85  31,67  
28/2/1999  3.000 3,70 16,59 549,76  23,71  
29/1/1999  2.425 3,17 (0,11) 444,39  5,43  
31/12/1998  2.300 3,16 10,77 421,48  15,00  
30/11/1998  2.000 2,87 23.86 386,51  31,15  
28/10/1998  1.525 2,31 (11,70) 279,48  (8,96)  
30/9/1998  1.875 2,82 {20.04) 306.95  (20,24)  
31/8/1998  2.100 3,28 (42.62) 384,83  (40,85)  
31/7/1998  3.550 5,71 (7,70) 850,55  (6,58)  
30/6/1998  3.800 6,19 (12,68) 896,37  Ι9,52}  
29/5/1998  4.200 7.09 13.35 769,87  18,72  
3Ο/4/1998  8.100 8,25 37,46 659,39  41,86  
31/3/1998  4.300 4,55 13,37 464,82  19,44  
27/2/1998  3.600 4,01 (21,51) 389,15  (16,28)  
28/1/1998  4.300 5,11 4,06 464,82  8,86  
31/12/1997  3.950 4.91 20,45 426098  27,42  
28/11/1997  3,100 4,08 0,38 335,10  7,79  
31/10/1997  3850 4,06 44,76 310,88  50,98  
30/9/1997  2.550 2,81 20.72 205,91  25,93  
29/8/1997  2.025 2,33 0,84 163,51  5,19  
31/7/1997  1.925 2.31 4,58 155,44  13.24  
30/6/1997  1.700 2,20 7,86 137,27  13,33  
3Ο/5/1997  1.500 2,04 (9.57) 121.12  (6,25)  
30/4/1997  1.600 2,26 (1041) 129,20  (4,48) 
31/3/1997  1.875 2,52 (12.89) 135,25  (9,46)  
28/2/1997  3.700 2,90 0,23 149,38  5,71  
31/1/1997  3.500 2,89 52,25 141,31  64,71  
27/12/1996  2.125 1.90 3,54 85,79  8.97  
29/11/1996  1.950 1,83 3,32 78,73  9,86  
31/10/1996  1.775 1,77 2,82 71,88  7,58  
30/9/1996  1.850 1,73 7,38 88,82  13,79  
29/8/1996  1.450 1,61 (3,24) 58,54  0,00  
31/7/1996  1,450 1,88 (15,29) 58,54  (13,43)  
28/6/1996  1.675 1,96 13,93 57,63  18,98  
31/5/1996  3.200 1,72 (16,31) 58,84  (12,33)  
26/4/1996  3850 2,06 (26,22) 84,83  (22,34)  
29/3/1996 4.700 2,79 3,96 83,48 11,90 
29/2/1996 4.200 2,69 42,84 74,60 50,00 
31/1/1996 2.800 1,88 13,00 49,73 15,46 
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∆ΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ISE NATIONAL -100 

 

 
 

Ηµεροµηνία ISE NATIONAL -100 (YTL) ISE NATIONAL -100 ($) 
 

31/1/2006 44.590 100 1.967 100 
28/2/2006 47.016 105 2.096 108 
31/3/2006 42.911 96 1.862 92 
28/4/2006 43.880 98 1.942 102 
31/5/2006 38.132 86 1.423 72 
30/6/2006 35.453 80 1.315 67 
31/7/2006 36.068 81 1.418 72 
31/8/2006 37.286 84 1.500 76 
29/9/2006 36.925 83 1.436 73 
31/10/2006 40.582 91 1.625 83 
30/11/2006 38.169 86 1.537 78 
29/12/2006 39.117 88 1.621 82 
31/1/2007 41.183 92 1.697 86 
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