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Οικονομική διείσδυση της Τουρκίας στην αφρικανική ήπειρο. 

 

Το ενδιαφέρον της Τουρκίας για την αφρικανική ήπειρο είναι έκδηλο, ακόμη και αν ειδωθεί 

αποκλειστικά υπό το πρίσμα της διεύρυνσης της διπλωματικής παρουσίας της εκεί. Το 2009 διέθετε 

μόλις 12 πρεσβείες σε αφρικανικά κράτη ενώ σήμερα η παρουσία της έχει διευρυνθεί σε 41 

διπλωματικές Αρχές. Παράλληλα, η Τουρκία διατηρεί 26 εμπορικά Γραφεία σε αφρικανικές 

πρωτεύουσες, ενώ έχουν συσταθεί 19 διμερή επιχειρηματικά συμβούλια με αφρικανικές χώρες. 

Παράλληλα, σε λίγες εβδομάδες, το διήμερο 22-23 Φεβρουαρίου, θα λάβει χώρα στην 

Κωνσταντινούπολη επιχειρηματικό φόρουμ, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου διεθνών οικονομικών 

σχέσεων της Τουρκίας (DEIK), με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας της Τουρκίας και 15 

χωρών της Δυτικής Αφρικής, ενώ προβλέπεται η συμμετοχή πλέον των χιλίων επιχειρηματιών.  

Σε οικονομικό επίπεδο ο όγκος εμπορίου με τις χώρες της αφρικανικής ηπείρου ανήρχετο  σε μόλις 5,4 

δις δολάρια το 2003. Το 2014 οι εμπορικές συναλλαγές των δύο μερών έφθασαν τα 23,4  δις δολ. , ενώ 

το 2016 προσέγγισαν τα 17 δις δολάρια.   

 

Σύμφωνα με δηλώσεις του Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Τουρκίας, αρμόδιο για θέματα οικονομίας, 

κ. Μεχμέτ  Σίμσεκ, «η Τουρκία πρέπει να στρέψει το βλέμμα της προς την Αφρική. Έχουμε ήδη 

αργήσει να το κάνουμε, ενώ αν αργήσουμε και άλλο θα είναι πολύ αργά». Στο ίδιο πνεύμα κινούνται 

και οι δηλώσεις άλλων ισχυρών εκπροσώπων της τουρκικής επιχειρηματικής σκηνής, όπως του 

Προέδρου της Ένωσης Ανεξαρτήτων Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων (MUSIAD), κ. A. Kaan, ο οποίος 

πρόσφατα ισχυρίστηκε ότι οι Τούρκοι επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αφρική διαφέρουν 

από τους άλλους, επικαλούμενος προαιώνιους πολιτιστικούς, ιστορικούς και θρησκευτικούς δεσμούς. 

 

Μετά από 90 περίπου χρόνια αδράνειας και περιορισμένης παρουσίας, το ενδιαφέρον της Τουρκίας για 

την αφρικανική ήπειρο αναθερμάνθηκε το 1998, με την εκπόνηση και έγκριση του Σχεδίου Δράσης για 

την Αφρική, το οποίο έφερε σε πρώτο επίπεδο τη αναβάθμιση  των  οικονομικών  σχέσεων και την 

ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών.  

 

Το 2005, που ονομάστηκε  «έτος Αφρικής στην Τουρκία» από την τουρκική κυβέρνηση, ξεκίνησαν και 

επισήμως οι προσπάθειες για την αναβάθμιση των σχέσεων με τις χώρες της αφρικανικής  ηπείρου και 

τέθηκε σε εφαρμογή η στρατηγική επαναπροσέγγισης.  Έτσι, το 2008 η Αφρικανική Ένωση αναγνώρισε 

την Τουρκία ως Στρατηγικό Εταίρο, ενώ παράλληλα συνήλθε η πρώτη διάσκεψη συνεργασίας μεταξύ 

Τουρκίας και Αφρικής. Το 2014 - στο πλαίσιο της δεύτερης διάσκεψης συνεργασίας Αφρικής και 

Τουρκίας- αποφασίστηκε η υιοθέτηση ενός κοινού σχεδίου ενεργειών, που θα καλύπτει την περίοδο 

2015-2019.  

 

Ιδιαίτερα σε επιχειρηματικό επίπεδο, η  τουρκική παρουσία στην  Αφρική είναι έντονη και βαίνει 

αυξανόμενη. Οι τομείς που ξεχωρίζουν είναι οι κατασκευές, η ενέργεια, ο τουρισμός και η μεταποίηση.  

Στον κατασκευαστικό τομέα, η τουρκική TAV κατασκεύασε και διαχειρίζεται δύο αεροδρόμια στην 

Τυνησία,  ενώ οι Limak και Summa μόλις ολοκλήρωσαν την κατασκευή διεθνούς αερολιμένα στο 

Ντακάρ της Σενεγάλης, ένα έργο προϋπολογισμού 575 εκ. ευρώ.  Στο Σουδάν κυριαρχεί η  Yapi 

Merkezi, η οποία την τελευταία δεκαετία έχει ολοκληρώσει την ανέγερση δύο οδικών γεφυρών και ενός 

εμπορικού κέντρου  στο Χαρτούμ. Παράλληλα, η ίδια εταιρεία -σε συνεργασία με πορτογαλικό όμιλο- 

ανέλαβε την κατασκευή, έναντι 1,2 δις δολαρίων, υπερταχείας σιδηροδρομικής γραμμής στην Τανζανία. 



Συνολικά η Αφρική αντιπροσωπεύει για τον τουρκικό κατασκευαστικό κλάδο το 21% του διεθνούς 

κύκλου εργασιών του, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 55 δις δολάρια.  

 

Την ίδια περίοδο, οι Τουρκικές Αερογραμμές έχουν πυκνώσει τις αεροπορικές συνδέσεις με τις 

αφρικανικές χώρες, εξυπηρετώντας πλέον 51 προορισμούς στην Αφρική έναντι μόλις 14 το 2011. 

Εντύπωση προκαλεί πως το πρώτο εξάμηνο του 2017, το 10% των εσόδων και της επιβατικής κίνησης 

της ημι-κρατικής Turkish Airlines  είχαν σαν προέλευση την Αφρική.  

 

Πρόσφατα, ο Πρόεδρος Ερντογάν πραγματοποίησε πολυήμερη περιοδεία σε Τσαντ, Σουδάν και 

Τυνησία, η οποία επισφραγίστηκε με την υπογραφή πολυάριθμων πρωτοκόλλων συνεργασίας και 

επιχειρηματικών συμφωνιών.  

 

Το Σουδάν φαίνεται ότι βρίσκεται στην  πρωτοκαθεδρία του τουρκικού  ενδιαφέροντος,  με τις 

τουρκικές επενδύσεις στη χώρα να ξεπερνούν τα 2 δις δολάρια (στοιχεία 2017) . Χαρακτηριστικό είναι 

ότι στο πλαίσιο του τελευταίο Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας των δύο χωρών υπεγράφησαν 22 

συμφωνίες συνεργασίας, εκ των οποίων 9 αφορούσαν αμιγώς επιχειρηματικές συμφωνίες του ιδιωτικού 

τομέα. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμφωνία γεωργικής εκμετάλλευσης 7800 στρεμμάτων 

γης, με διαχειριστές την τουρκική Γενική Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων και την Ένωση 

Ανεξαρτήτων Επιχειρηματιών και Βιομηχάνων (MUSIAD).  

 

H τελευταία, ανακήρυξε το τρέχον έτος ως «έτος Αφρικής», ενώ προγραμματίζει τη δημιουργία κέντρου 

πολιτισμού και το άνοιγμα εμπορικής αντιπροσωπείας στο Σουδάν άμεσα, παράλληλα με την 

διοργάνωση επιχειρηματικής αποστολής.   

 

Αναφορικά με τις σχέσεις με το Τσαντ, το ενδιαφέρον εστιάζεται στην ενεργειακή συνεργασία με την -

πλούσια σε ορυκτούς πόρους-  χώρα καθώς και στην συνεργασία στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, με την δημιουργία ηλιακών πάρκων.  

 

Σε ότι αφορά την Τυνησία, η τουρκική επιχειρηματική παρουσία είναι εκτεταμένη, με τουρκικών 

συμφερόντων εταιρείες – κατά κύριο λόγο του κατασκευαστικού τομέα- να εκτελούν έργα συνολικής 

αξίας άνω των 6 δις δολαρίων στην χώρα, την ίδια ώρα που οι τουρκικές εξαγωγές στην Τυνησία 

ξεπερνούν τα 900 εκ. δολάρια, έναντι εισαγωγών αξίας περίπου 200 εκ . δολαρίων. 

 

Αντίστοιχα, στη Σομαλία η τουρκική παρουσία έχει γίνει κάτι περισσότερο από εμφανής τα τελευταία 

χρόνια. Με όχημα την παροχή αναπτυξιακής βοήθειας στον χειμαζόμενο σομαλικό λαό, οι σχέσεις των 

δύο χωρών επεκτείνονται ταχύτατα, με αποκορύφωμα την σύσταση της μεγαλύτερης διπλωματικής 

αντιπροσωπείας της Τουρκίας στο εξωτερικό στην πρωτεύουσα Μογκαντίσου αλλά και την δημιουργία 

στρατιωτικής βάσης. 

    


