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Οικονομία 

Μεσοπρόθεσμο Οικονομικό Πρόγραμμα 
Τουρκίας (2022-2024) 

To τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών 
δημοσίευσε, το Σεπτέμβριο, το Μεσοπρόθεσμο 
Οικονομικό Πρόγραμμα για την περίοδο 2022-
2024. Το εν λόγω Πρόγραμμα προβλέπει, για 
το 2021 ρυθμό ανάπτυξης 9%, πληθωρισμό 
16,2% και ποσοστό ανεργίας 12,6%. Για το 
2022 προβλέπεται ρυθμός ανάπτυξης 5% και 
για το 2023 5,5%. Στόχος είναι, έως το 2024, το 

ΑΕΠ να ανέλθει σε $1 τρισ. Ως προς το ρυθμό 
ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας, 
σημειώνεται ότι η Παγκόσμια Τράπεζα 
αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή της, 
για το 2021, σε 8,5% (από 5%).  

Πληθωρισμός  

Η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία (TUIK) 
ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο 
ανήλθε σε 19,89%, αυξημένος κατά 2,39% σε 
σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Ο δομικός 
πληθωρισμός, ωστόσο, ο οποίος δεν 
περιλαμβάνει ευμετάβλητες τιμές όπως 
ενέργεια και τρόφιμα, μειώθηκε στο 16,82% 
(από 17%). Τέλη Οκτωβρίου, η Κεντρική 
Τράπεζα της Τουρκίας (TCMB) αναθεώρησε τις 
προβλέψεις για τον πληθωρισμό σε 18,4% για 
το 2021 (αντί 14,1%) και σε 11,8% για το 2022. 
Οι τελευταίες προβλέψεις της Παγκόσμιας 
Τράπεζας αναφέρουν για το 2021 πληθωρισμό 
17,7% και 15% για το 2022. 

Νομισματική Πολιτική 

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας το Νοέμβριο 
μείωσε περαιτέρω το βασικό επιτόκιο σε 15% 
από 16%. Τον Οκτώβριο είχε προηγηθεί 
μεγαλύτερη μείωσης κατά 200 μονάδες βάσης 
από 18% σε 16%. Ο Τούρκος Πρόεδρος, λίγες 
ημέρες αργότερα (22/11), σε δηλώσεις του 

υπερασπίστηκε την πολιτική των χαμηλών 
επιτοκίων, καθώς όπως ανέφερε προτεραιότητα 
είναι, μεταξύ άλλων, οι επενδύσεις, η 
παραγωγή, η απασχόληση και οι εξαγωγές. 
Μετά το πέρας των δηλώσεων του Τούρκου 
Προέδρου, ακολούθησε υποτίμηση της 
τουρκικής λίρας, φτάνοντας τα 13,45 ΤΛ έναντι 
του δολαρίου και  14,7 ΤΛ έναντι του ευρώ. 
Επανήλθε, ωστόσο, σε επίπεδα κάτω των 13ΤΛ 
έναντι του δολαρίου τις επόμενες ημέρες.  

Διμερείς εμπορικές σχέσεις 

Αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην 
Τουρκία τους πρώτους 9 μήνες του 2021 

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για το 
9μηνο του 2021, οι ελληνικές εξαγωγές με 
προορισμό την Τουρκία αυξήθηκαν κατά 40,5% 
σε €1,36 δισεκ., κατατάσσοντας την Τουρκία 
στην 5η θέση ως χώρα-προορισμό των 
ελληνικών εξαγωγών. Οι ελληνικές εισαγωγές 
από την Τουρκία σημείωσαν αύξηση της τάξης 
του 47,5%, σε €1,7 δισεκ. ευρώ, 
κατατάσσοντας την Τουρκία στην 8η θέση 
μεταξύ των χωρών-προμηθευτών. Το εμπορικό 
ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό για την 
Ελλάδα, ενώ ο συνολικός όγκος εμπορίου 
ανήλθε σε €3 δισεκ., ξεπερνώντας κατά τη 
διάρκεια του 9μήνου, τις συνολικές επιδόσεις 
του έτους 2020 (όγκος εμπορίου: €2,8 δισ., ελλ. 
εξαγωγές: €1,3 δισ., ελλ. εισαγωγές: €1,5 δισ.). 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Προμήθεια τουρκικών ηλεκτρικών 
λεωφορείων στη Ρουμανία 

Η τουρκική εταιρεία παραγωγής οχημάτων 
Karsan ανέλαβε, μετά από διαγωνισμό του 
ρουμανικού Υπουργείου Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης, την 
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προμήθεια 56 ηλεκτρικών λεωφορείων στη 
Ρουμανία, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 
€35εκατ. Χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η 
Πορτογαλία και το Μεξικό χρησιμοποιούν ήδη 
τα ηλεκτρικά λεωφορεία της Karsan, η οποία 
συνεργάζεται με τις εταιρείες Renault, Peugeot 
και Hyundai, για την παραγωγή 
επαγγελματικών οχημάτων στην Τουρκία. Το 
1998 o όμιλος Kiraca εξαγόρασε την Karsan 
από τον όμιλο Koc. 

Τουρκική εταιρεία συμμετέχει στην 
ανακατασκευή ουκρανικού αεροδρομίου 

Η τουρκική κατασκευαστική εταιρεία Onur, 
κέρδισε το διαγωνισμό κατασκευής του 
αεροδιάδρομου του διεθνούς αερολιμένα 
Dnipro, στην 3η μεγαλύτερη πόλη της 
Ουκρανίας. Το έργο περιλαμβάνει την 
κατασκευή αεροδιαδρόμου 3,2 χλμ. καθώς και 
μέρος των νέων εγκαταστάσεων του 
αεροδρομίου. Η τουρκική εταιρεία, βρίσκεται 
στην ουκρανική αγορά από το 2004. Είχε 
αναλάβει την κατασκευή μέρους του οδικού 
δικτύου που συνδέει το Κίεβο με την Οδησσό, 
ενώ έχει προχωρήσει και σε επενδύσεις στον 
αγροτικό τομέα της Ουκρανίας (αγορά μεγάλων 
αγροτικών εκτάσεων).  

Αύξηση του τουρκικού εμπορικού στόλου 

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε  η 
Τουρκική Ένωση Πλοιοκτητών, για πρώτη 
φορά από το 2013, ο τουρκικός εμπορικός 
στόλος αύξησε τη δυναμικότητά του κατά 8,6% 
τους πρώτους 9 μήνες του 2021. Στον τουρκικό 
εμπορικό στόλο προστέθηκαν 110 νέα πλοία, 
ενώ εκτιμάται ότι είναι υπό κατασκευή, για 
λογαριασμό Τούρκων πλοιοκτητών, περίπου 
100 πλοία. Η συνολική χωρητικότητα των 
πλοίων τουρκικής ιδιοκτησίας (άνω των 1000 
GT) ανήλθε τον Σεπτέμβριο σε 31,5 εκατ. DWT, 
από 28,9 εκατ. DWT τον Ιανουάριο. Η Τουρκία, 
βρίσκεται στη 15η θέση διεθνώς όσον αφορά το 
μέγεθος του εμπορικού της στόλου, αλλά 
αναμένεται να ανέβει μία θέση υψηλότερα.  

Συνεργασία της Turkish Airlines με το 
τουρκικό Συμβούλιο Εξαγωγέων (TIM) 

Ο τουρκικός αερομεταφορέας Turkish Airlines 
υπέγραψε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το 
τουρκικό Συμβούλιο Εξαγωγέων (ΤΙΜ) για την 
προσφορά μειωμένου κόστους σε Τούρκους 
εξαγωγείς, για τη μεταφορά των εμπορευμάτων 
τους.Η εν λόγω συμφωνία επεκτείνει 
παλαιότερη αντίστοιχη συμφωνία σε επιπλέον 
κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων 
τροφίμων όπως ιχθυηρά, φρέσκα 
φρούτα/λαχανικά, προσφέροντας εκπτώσεις 
έως και 35% για 46 προορισμούς σε 35 χώρες.  

Τουρισμός 

Αύξηση των αφίξεων στην Τουρκία τους 
πρώτους 9 μήνες του 2021 

Το 9μηνο του 2021 (Ιαν. – Σεπτ.) τα τουριστικά 
έσοδα, στην Τουρκία, ανήλθαν σε $16,9 δισεκ. 
και οι αφίξεις σε περίπου 20,3 εκατ. επισκέπτες. 
Αν και βελτιωμένες οι επιδόσεις του τουρκικού 
τουριστικού τομέα, φαίνεται πως το 2021 θα 
παραμείνουν σε επίπεδα χαμηλότερα του 2019 
(αφίξεις: 51,8 εκατ. και έσοδα: $34,5 δισεκ.). Οι 
χώρες προέλευσης τουριστών ήταν: Ρωσία (3,5 
εκατ. επισκέπτες), Γερμανία, Ουκρανία, 
Βουλγαρία και Ιράν. Οι σημαντικότερες πόλεις 
προορισμοί των αλλοδαπών επισκεπτών στην 
Τουρκία ήταν η Αττάλεια, η Κωνσταντινούπολη 
και η Αδριανούπολη. 

Ο όμιλος Dogus αποχώρησε από την  
αγορά της Κροατίας 

Ο τουρκικός όμιλος Dogus πούλησε και το 
τελευταίο περιουσιακό στοιχείο που είχε στην 
Κροατία, το 5άστερο ξενοδοχείο Villa 
Dubrovnik, στην αυστριακή χρηματοπιστωτική 
Erste. Ο τουρκικός όμιλος, ο οποίος το 2019 
είχε προχωρήσει σε αναδιάρθρωση των 
τραπεζικών του υποχρεώσεων, συνολικού 
ύψους €2,3 δισεκ., έχει επίσης πουλήσει τις 
μαρίνες που είχε στην Ελλάδα, τα ΗΑΕ και την 
Κροατία.  

Ενέργεια 

Τριμερής συμφωνία BOTAS για την 
ανάπτυξη υποδομών ανεφοδιασμού LNG 

Η τουρκική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού 
αερίου Botas υπέγραψε, αρχές Σεπτεμβρίου, 
τριμερή συμφωνία συνεργασίας με την τουρκική 
Arkas Bunkering και την ιαπωνική εταιρεία 
Sumimoto, για την ανάπτυξη υποδομών 
ανεφοδιασμού πλοίων με υγροποιημένο 
φυσικού αέριο (LNG bunkering). Η ανακοίνωση 
της τουρκικής κρατικής εταιρείας δεν αναφέρει 
λεπτομέρειες για την εν λόγω συνεργασία, 
επισημαίνει όμως ότι στόχος είναι να καταστεί η 
Τουρκία κόμβος ανεφοδιασμού πλοίων με LNG. 

Συμφωνία Τουρκίας – Αζερμπαϊτζάν για 
προμήθεια επιπλέον φ.α. σε Τουρκία 

Ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας ανακοίνωσε 
τον Οκτώβριο ότι συμφωνήθηκε με το 
Αζερμπαϊτζάν η προμήθεια επιπλέον 11 δισ. 
κυβ. μέτρων (bcm) αζέρικου φυσικού αερίου 
στην Τουρκία έως τα τέλη του 2024, μέσω του 
αγωγού Μπακού-Τιφλίδα- Erzurum (South 
Caucasus Pipeline). Σημειώνεται ότι τον 
Απρίλιο έληξε η 15ετής συμφωνία των δύο 
χωρών που προέβλεπε την προμήθεια 6bcm 
αζέρικου φ.α. στην τουρκική αγορά, ετησίως. 


