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Οικονομία 

Διμερές εμπόριο Ελλάδας – Τουρκίας 
(στοιχεία 9-μηνου 2020) 

Οι διμερείς εμπορικές ροές Ελλάδας – 
Τουρκίας, για την περίοδο Ιαν.- Σεπτ. 2020, 
ανήλθαν σε €2,1 δισεκ., μειωμένες κατά 24%. 
Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό 
για την Ελλάδα (€182,7 εκατ.), διευρυμένο 
κατά 112,7% σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του προηγούμενου έτους.  

Οι ελληνικές εξαγωγές το 9μηνο 2020 
ανήλθαν σε €968,8 εκατ., σημειώνοντας 
μείωση της τάξης του 28,4%, τοποθετώντας 
την Τουρκία στην 6η θέση μεταξύ των χωρών 
–προορισμών των ελληνικών προϊόντων, για 
την εν λόγω περίοδο (από 4η θέση το 2019). 
Οι ελληνικές εισαγωγές, την ίδια περίοδο, 
ανήλθαν σε €1,15 δισεκ., μειωμένες κατά 
19,9%. Η Τουρκία κατατάσσεται στη 13η θέση 
μεταξύ των χωρών –προμηθευτών της 
Ελλάδας (από 10η το 2019). 

Υποχώρηση 6,9% των τουρκικών 
εξαγωγών το 2020 

Η αξία των τουρκικών εξαγωγών για το 2020 
διαμορφώθηκε σε 169,48 δισεκ. δολάρια 
ΗΠΑ συνολικά, με σημαντικό μέρος αυτών 
(περί τα $70 δισεκ.) να απορροφάται από 
αγορές της ΕΕ. Σημαντικότερος εμπορικός 
εταίρος της Τουρκίας αναδείχτηκε, για μια 
ακόμη χρονία, η Γερμανία ( εξαγωγές $21,7 
δις, εισαγωγές $17 δις. Σημειώνεται ότι σε 
αντίθεση με τις τ/εξαγωγές οι εισαγωγές 
κινήθηκαν ανοδικά, σημειώνοντας αύξηση 

4,3% ($219,4 δισεκ.). Το γεγονός αυτό είχε 
αρνητική επίδραση στο εμπορικό ισοζύγιο της 
γειτονικής χώρας, με το εμπορικό έλλειμμα να 
σημειώνει ετήσια αύξηση 69% 
διαμορφούμενο σε $49,9 δισεκ. 

Άνοδος του τουρκικού ΑΕΠ στο 3ο 
τρίμηνο του 2020 

Υπερβαίνοντας τις προσδοκίες εγχώριων και 
ξένων οικονομικών αναλυτών, η τουρκική 
στατιστική Αρχή (TUIK) ανακοίνωσε ότι το 
ΑΕΠ της χώρας σημείωσε άνοδο 6,7 
ποσοστιαίων μονάδων το τρίτο τρίμηνο του 
2020 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) εν συγκρίσει με 
την χρονική αντίστοιχη περίοδο του 
παρελθόντος έτους.  Υπενθυμίζεται ότι το 
τουρκικό ΑΕΠ σημείωσε υποχώρηση 9,9% το 
δεύτερο τρίμηνο του 2020 έναντι ανόδου 
ύψους 4,5% τους πρώτους τρείς μήνες του 
έτους.  

Ειδομένη σε εποχιακή και προσαρμοσμένη 
ημερολογιακά βάση, η σημειωθείσα επίδοση 
του τουρκικού ΑΕΠ διαμορφώνεται σε άνοδο 
15,6% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο 
τρίμηνο. 

Αυξημένος στο 14,6% ο τουρκικός 
πληθωρισμός τον Δεκέμβριο του 2020  

Ο πληθωρισμός της Τουρκίας το Δεκέμβριο 
2020 ανήλθε σε 14,6% (πηγή: TUIK), ενώ η 
αρχική στόχευση της τουρκικής Κυβέρνησης 
ήταν ο περιορισμός του πληθωρισμού σε 
10,5%. Ο νέος Τούρκος Υπουργός 
Οικονομικών Lutfi Elvan, καθώς και ο νέος 
Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας Naci 
Agbal, τοποθετούν μεταξύ των βασικών 
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προτεραιοτήτων της τουρκικής οικονομικής 
πολιτικής την αντιμετώπιση των 
πληθωριστικών πιέσεων. Άλλωστε, στο 
πλαίσιο της νέας, περιοριστικής, 
νομισματικής πολιτικής, η Κεντρική Τράπεζα 
προχώρησε το Δεκέμβριο σε αύξηση του 
βασικού επιτοκίου από 15% σε 17%. 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Εκτόξευση νέου τουρκικού δορυφόρου 
(TÜRKSAT 5A) 

Ο νέος τουρκικός τηλεπικοινωνιακός 
δορυφόρος θα προσφέρει τις υπηρεσίες του 
εκπέμποντας από σταθερή τροχία, στον 31ο 
μεσηβρινό (31st meridian east), καλύπτοντας 
μια ευρεία γεωγραφική περιοχή η οποία 
εκτείνεται από την Μέση Ανατολή  έως και 
την Αφρική, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ανατολικής Μεσογείου. Ο TÜRKSAT 5A 
προορίζεται τόσο για εμπορική όσο και 
στρατιωτική χρήση, διαθέτοντας 42 
αναμεταδότες, οι οποίοι προορίζονται  για την 
αναμετάδοση ραδιοτηλεοπτικών 
προγραμμάτων και για δορυφορικές 
επικοινωνίες,  διαθέτοντας αυξημένες 
ευρυζωνικές δυνατότητες.  

Η κατασκευή του TÜRKSAT 5A, καθώς και 
του «αδελφού» δορυφόρου TÜRKSAT 5Β, 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της 
Airbus Defense & Space, ύστερα από 
αποκλειστικό συμβόλαιο συνεργασίας μεταξύ 
της τελευταίας και της 
Τουρκικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας 
(ΤΑΙ) το οποίο συνήφθη το 2017.  

Αναβάθμιση του τουρκικού λιμένα Filyos  

Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων F. Donmez, χάρις τα νέα 
κοιτάσματα φυσικού αερίου στη Μαύρη 
Θάλασσα (πεδίο Sakarya), το λιμάνι Filyos 
στην τουρκική επαρχία Zonguldak, όπου θα 
μεταφέρεται το φυσικό αέριο, πρόκειται να 
αναδειχθεί στον ενεργειακό και βιομηχανικό 
κόμβο της Τουρκίας στη Μαύρη Θάλασσα. 

Η ανάπτυξη των υποδομών φυσικού αερίου 
στο λιμένα Filyos εντάσσονται στο ευρύτερο 
έργο αναβάθμισης της περιοχής «Filyos 
Project», συνολικού εκτιμώμενου 

προϋπολογισμού $1,5 δισεκ., το οποίο 
ξεκίνησε το 2015 με την αναβάθμιση του 
λιμένα και την κατασκευή τερματικού σταθμού 
δυναμικότητας 800.000 TEU/ετησίως. 
Περιλαμβάνει, επίσης, τη δημιουργία 
βιομηχανικού πάρκου έκτασης 5.970 
εκταρίων. Το εν λόγω έργο στοχεύει, μεταξύ 
άλλων, να συμβάλει στην αποσυμφόρηση 
των λιμένων της Κωνσταντινούπολης.  

Δεν λείπουν, ωστόσο και οι επικριτές του 
έργου, υποστηρίζοντας ότι η τουριστική 
περιοχή πλησίον του λιμένα Filyos, όπου 
διασώζονται αρχαιολογικά ευρήματα, δεν θα 
έπρεπε να επιβαρυνθεί περιβαλλοντικά από 
τη δημιουργία βιομηχανικής ζώνης.  

Ενέργεια 

Αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής 
ηλιακής ενέργειας κατά 1000MW το 2021  

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του τουρκικού 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας 
(GENSED), εκτιμάται ότι το 2021 θα 
προστεθούν στη δυναμικότητα παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας επιπλέον 1500MW. Το 
2020 η συνολική δυναμικότητα ηλιακής 
ενέργειας της χώρας ανήλθε σε 6.667MW.  
Το μερίδιο της ηλιακής ενέργειας στη 
συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 
2020 ήταν 4%, ενώ το 2021 αναμένεται να 
αυξηθεί σε 5%.  

Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην 
Τουρκία, αναμένεται (Μάρτιο 2021) η 
δημοπράτηση 74 “mini Ζωνών παραγωγής 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας” (ΥΕΚΑ) σε 
36 περιφέρειες της χώρας, συνολικής 
δυναμικότητας 1.000MW. Οι προκηρύξεις 
των έργων “YEKA” συμπεριλαμβάνονται στον 
ευρύτερο σχεδιασμό κάλυωης του 65% των 
ενεργειακών αναγκών της χώρας από 
εγχώριες ΑΠΕ, έως το 2023. Τα τελευταία έτη 
η συνολική δυναμικότητα των ΑΠΕ ανήλθε σε 
49.500MW, ξεπερνώντας το ήμισυ της 
συνολικής δυναμικότητας των ενεργειακών 
υποδομών της χώρας (περίπου 95.000MW) 

 


