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Οικονομική Πολιτική 

Νέα άνοδος στο ρυθμό πληθωρισμού 

Έλαφρα άνοδο, στο 12,37% (+0,22%) σημείωσε ο 

πληθωρισμός στην Τουρκία το Φεβρουάριο, σε σχέση με 

τον προηγούμενο μήνα.  

Βασικότεροι παράγοντες που συνετέλεσαν στην 

περαιτέρω άνοδο του πληθωρισμού ήταν η άνοδος των 

τιμών των τροφίμων, των αλκοολούχων και των 

καπνικών. Σωρευτικά, οι τρεις αυτές κατηγορίες έχουν 

σημειώσει ετήσια άνοδο τιμών περί το 40%. 

 

Μεγάλη άνοδος των τουρκικών εισαγωγών, 

ακολουθούμενη από περιορισμένη άνοδο των 

εξαγωγών 

Ειδικότερα οι τουρκικές εισαγωγές, κατά κύριο λόγο 

πρώτων υλών και ενδιάμεσων αγαθών για την τουρκική 

παραγωγή, αυξήθηκαν κατά 9,9% τον τρέχοντα μήνα, 

ανερχόμενες σε 17,7 δις δολάρια. 

Αντιστοίχως, οι τουρκικές εξαγωγές σημείωσαν άνοδο 

2,3%, ανερχόμενες σε 14,7 δις δολάρια.  

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του τουρκικού Υπουργείου 

Εμπορίου, ο δείκτης κάλυψης των εισαγωγών από τις 

τουρκικές εξαγωγές ανέρχεται πλέον σε 83 ποσοστιαίες 

μονάδες. 

 

Ενέργεια 

Συνάντηση με στελέχη της TESPAM 

Ο  Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα και  η 

επικεφαλής του Γραφείου ΟΕΥ Αγκύρας, κα Π. 

Τασάκου, συναντήθηκαν με στελέχη της TESPAM, η 

οποία αποτελεί ένα από τα γνωστότερα ερευνητικά 

ινστιτούτα της Τουρκίας στον ενεργειακό κλάδο. 

Αντικείμενο της συζήτησης αποτέλεσε η ανταλλαγή 

απόψεων σε θέματα διμερούς και περιφερειακής 

συνεργασίας. 

 

Σημαντική άνοδος της παραγωγής στη μονάδα 

παραγωγής πετροχημικών της Petkim 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της μητρικής εταιρείας, το 

2019 έκλεισε με άνοδο του κύκλου εργασιών του εν 

θέματι διυλιστηρίου κατά 25%, φθάνοντας τα 11,67 δις 

ΤΛ, με τα καθαρά κέρδη να ανέρχονται σε 764 εκ. ΤΛ. 

Η παραγωγή της Petkim ανήλθε σε 3,4 εκ. τόνους 

σημειώνοντας ετήσια αύξηση της τάξης του 24%.  
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Στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνονται οι σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας που έχουν καταστεί εφικτές, ειδικά 

σε ότι αφορά την προμήθεια της –απαραίτητης- πρώτης 

ύλης νάφτας (759 χιλ. τόνοι το 2019), από τη γειτονική 

παραγωγική μονάδα της SOCAR. Το γεγονός αυτό 

ειδικότερα, έχει καταστήσει τη μονάδα πετροχημικών σε 

μεγάλο βαθμό αυτόνομη, περιορίζοντας στο μίνιμουμ τις 

σχετικές εισαγωγές. 

Υπενθυμίζεται πώς ο όμιλος SOCAR σχεδιάζει την 

κατασκευή νέας μονάδας πετροχημικών, σε συνεργασία 

με τη ΒΡ, στην ευρύτερη περιοχή της Σμύρνης. Το ύψος 

της νέας αυτής επένδυσης εκτιμάται σε 1,8 δις δολάρια 

ΗΠΑ. 

 

Κοινοπραξία Shell-Turcas αναπτύσσει δίκτυο 

σταθμών ανεφοδιασμού LNG 

Επικαλούμενη την αυξημένη εγχώρια ζήτηση για 

εναλλακτικά καύσιμα, η εν θέματι κοινοπραξία 

αποφάσισε την ανάπτυξη σταθμών ανεφοδιασμού 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στην Τουρκία. 

Ήδη, ο πρώτος σχετικός σταθμός εγκαινιάστηκε στις 

αρχές του μήνα στο εθνικό οδικό δίκτυο, και ειδικότερα 

στον οδικό άξονα Άγκυρας-Κωνσταντινούπολης. 

Πρόθεση της κοινοπραξίας είναι να ανοίξει σταθμούς 

LNG σε όλες τις μεγάλες οδικές αρτηρίες αλλά και 

περιφερειακά των μεγάλων αστικών κέντρων. 

 

Νέο συμβόλαιο για τη γερμανική Nordex στην 

Τουρκία 

Κατόπιν συμφωνίας με την Evrencik Elektik, η 

γερμανική Nordex, που ειδιεκύεται στην κατασκευή 

ανεμογεννητριών, θα προμηθεύσει την πρώτη με 27 νέα 

συστήματα πρόωσης, στο αιολικό πάρκο, δυναμικότητας 

120 MW, που η Evrencik δατηρεί στην Ανατολική 

Θράκη. Η συμφωνία περιλαμβάνει και την παροχή 

υπηρεσιών επισκευής και υποστήριξης για περίοδο 15 

ετών. 

Σημειώνεται ότι, κατόπιν αιτήματος της Evrencik, 

σημαντικός αριθμός των εξαρτημάτων που αφορούν 

στην κατασκευή των μονάδων πρόωσης θα είναι 

εγχώριας παραγωγής, προκειμένου η εταιρεία να μπορεί 

να επωφεληθεί από το ευνοϊκότερο τιμολόγιο 

τροφοδότησης (feed-in-tariff) που προβλέπεται σε 

περίπτωση χρήσης εγχωρίως παραγόμενων υλικών και 

εξαρτημάτων. 

Τουρισμός 

Αύξηση του αριθμού των χωρών για τις οποίες δεν 

απαιτείται θεώρηση (VISA) για είσοδο στην Τουρκία 

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, με 

ανακοινώσεις του σε δύο ξεχωριστές ημερομηνίες, 

διεύρυνε τον κατάλογο των χωρών πολίτες των οποίων 

μπορούν να ταξιδέψουν στην Τουρκία χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση (VISA).  

Πιο συγκεκριμένα, ο σχετικός κατάλογος περιλαμβάνει 

πλέον την Αυστρία, το Βέλγιο, την Πολωνία, την 

Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία, την 

Κροατία, την Ιρλανδία, τη Μάλτα την Πορτογαλία και τη 

Νορβηγία.  

Πλέον, πολίτες των ανωτέρω χωρών μπορούν να 

εισέρχονται στην τουρκική επικράτεια χωρίς θεώρηση 

για διάστημα έως και 90 ημερών ανά 180 ημερολογιακές 

ημέρες. Το προηγούμενο καθεστώς προέβλεπε την 

καταβολή ποσού περί τα 35 δολάρια ΗΠΑ για τη 

χορήγηση τουριστικής θεώρησης. 

Το 2019, περίπου 45 εκ. τουρίστες επισκέφτηκαν την 

Τουρκία, με το ήμισυ αυτών περίπου (20 εκ. ) να 

προέρχονται από χώρες της ΕΕ. 

 

Πρόσθετες διευκολύνσεις σε Ρώσους τουρίστες 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του τοπικού τύπου, η 

τουρκική κυβέρνηση προτίθεται να δώσει τη δυνατότητα 

στους Ρώσους τουρίστες που επισκέπτονται την Τουρκία 

να χρησιμοποιούν το ρωσικό ρούβλι στις συναλλαγές 

στους στην Τουρκία, ενώ αντίστοιχη διευκόλυνση 

επεξεργάζεται και η ρωσική πλευρά.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, περίπου 7 εκ. Ρώσοι 

τουρίστες επισκέφθηκαν την Τουρκία το 2019, 

αποτελώντας τη σημαντικότερη αγορά για τον τουρκικό 

τουρισμό, καθώς το ρωσικό μερίδιο αντιστοιχεί σε 

15,6% επί του συνόλου των αφίξεων αλλοδαπών 

τουριστών στην Τουρκία για το παρελθόν έτος.  

 

 

 

 

 


