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Συνέντευξη τύπου Τούρκου Υπουργού Εμπορίου για τις επιδόσεις των τουρκικών εξαγωγών  
(στοιχεία Σεπτεμβρίου, 9μηνου 2021 και μέτρα ενίσχυσης εξαγωγών). 

 

Ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου, κ. Mehmet Mus, και ο Πρόεδρος του τουρκικού Συνδέσμου 

Εξαγωγέων (ΤΙΜ – Turkish Exporters Assembly), κ. Ismail Gulle, παρουσίασαν σε κοινή 

συνέντευξη τύπου (1/10), τα προσωρινά διαθέσιμα στοιχεία για τις τουρκικές εξαγωγές κατά την 

περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου τρέχοντος έτους, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις επιδόσεις 

των τουρκικών εξαγωγών το Σεπτέμβριο. Επανέλαβαν δε ότι οι εξαγωγές εξακολουθούν να 

παραμένουν, μαζί με τον τουρισμό, κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της τουρκικής 

οικονομίας.  

1) Εξωτερικό εμπόριο 9μηνου 2021 

Το 9μηνο του 2021 οι τουρκικές εξαγωγές (συμπ. των ροών από ελεύθερες ζώνες εμπορίου και 

αποθήκες/General Trade System) ανήλθαν σε $161 δισεκ., αυξημένες κατά 36% σε σχέση με την 

αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Από την άλλη πλευρά, την ίδια περίοδο, οι 

τουρκικές εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 24% σε $193,4 δισεκ. Το εμπορικό έλλειμμα της Τουρκίας 

περιορίστηκε στα $32,4 δισεκ., μειωμένο κατά 15% και αντιστοίχως ο δείκτης των εξαγωγών 

προς τις εισαγωγές αυξήθηκε σε 83,3%, όπως τόνισε στις δηλώσεις του ο Τούρκος Υπουργός.  

2) Εξωτερικό Εμπόριο Σεπτεμβρίου 2021 

Κατά τη συνέντευξη τύπου, αναφέρθηκαν αναλυτικά οι επιδόσεις των τουρκικών εξαγωγών το 

Σεπτέμβριο, οι οποίες ανήλθαν σε $20,8 δισεκ., αυξημένες κατά 30%, συγκριτικά με τον 

αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Για πρώτη φορά, όπως τόνισε ο Τούρκος Υπουργός, οι 

εξαγωγές ξεπέρασαν σε διάστημα ενός μηνός το όριο των $20 δισεκ. Οι τουρκικές εισαγωγές, 

από την άλλη πλευρά, το Σεπτέμβριο ανήλθαν σε $23,4 δισεκ., σημειώνοντας αύξηση της τάξης 

του 12%, σε σχέση με το Σεπτέμβριο του 2020.  

3) Χώρες - προορισμοί των τ/εξαγωγών 

Οι τουρκικές εξαγωγές είχαν ως προορισμό 218 χώρες. Την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών-

προορισμών καταλαμβάνει η Γερμανία ($1,7 δισεκ.). Ακολουθούν οι ΗΠΑ ($1,4 δισεκ.) και το Ην. 

Βασίλειο ($1,3 δισεκ.). Οι εν λόγω 3 χώρες αντιστοιχούν στο 20,9% των συνολικών εξαγωγών του 

Σεπτεμβρίου. Ειδικότερα ως προς τη γεωγραφική κατανομή των τ/εξαγωγών, ο Τούρκος 

Υπουργός επεσήμανε ότι τα 2/3 των εξαγωγών απορροφώνται από κοντινές κυρίως χώρες, σε 

απόσταση κατά μέσο όρο έως και 2.000 χλμ.  

Συναφώς, το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu δημοσίευσε εξειδικευμένο infographic 

(5/10), σύμφωνα με το οποίο οι τ/εξαγωγές προς 6 γειτονικές χώρες (Ιράκ, Βουλγαρία, Ελλάδα, 

Ιράν,  Συρία,  Γεωργία), το 9μηνο του 2021, ανήλθαν σε $14,5 δισεκ., αυξημένες κατά 34,4%.  

Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Mus, η Τουρκία στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Μακρινών Χωρών» 

στοχεύει στην περαιτέρω διεύρυνση των εξαγωγών στις μακρινές αγορές της Αφρικής και της 

Νότιας Ασίας. Τόνισε, ωστόσο, ότι η εν λόγω πολιτική δεν συνεπάγεται την απομάκρυνση από 

την Ευρώπη, τον σημαντικότερο εμπορικό εταίρο της χώρας.  
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4) Σημαντικότερα εξαγωγικά προϊόντα 

Οι ομάδες προϊόντων με τις σημαντικότερες εξαγωγές το Σεπτέμβριο ήταν τα ενδιάμεσα αγαθά 

(πρώτες ύλες), με συνολικές εξαγωγές αξίας $11 δισεκ. και ακολουθούν τα καταναλωτικά αγαθά 

με εξαγωγές ύψους $7,5 δισεκ. Οι υποκατηγορίες με τις υψηλότερες εξαγωγές, παραδοσιακά 

ήταν τα προϊόντα της βαριάς βιομηχανίας: οχήματα ($2,8 δισεκ.), σίδηρος και χάλυβας ($2, 3 

δισεκ.), λέβητες ($1,8 δισεκ.).  

5) Τελωνειακά έσοδα - νόμισμα - μέσα μεταφοράς εμπορευματικών συναλλαγών 

Συνολικά, οι εισπράξεις των τουρκικών τελωνειακών αρχών από τις εμπορευματικές ροές, το 

9μηνο 2021, υπολογίζονται σε περίπου $24 δισεκ. (209,6 δισεκ ΤΛ), ενώ μόνο το Σεπτέμβριο 

εκτιμάται ότι τα τελωνειακά έσοδα ανήλθαν σε $3 δισεκ. (26,5 δισεκ ΤΛ). Ενδεικτικά, ο 

Τ/Υπουργός Εμπορίου ανέφερε ότι το 8μηνο (Ιαν.-Αυγ.) 2021 τα τελωνειακά έσοδα 

αντιστοιχούσαν σε 25,7% των συνολικών φορολογικών εσόδων της χώρας.  

Επίσης, ο κ. Mus δεν παρέλειψε να αναφέρει ότι έχουν αυξηθεί οι εμπορευματικές συναλλαγές 

που πραγματοποιούνται σε τουρκικές λίρες (ΤΛ). Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο, οι τ/εξαγωγές σε 

180 χώρες πραγματοποιήθηκαν σε ΤΛ και αντίστοιχα οι τ/εισαγωγές από 127 χώρες έγιναν σε ΤΛ.  

Συνολικά, υπολογίζεται ότι οι εμπορευματικές συναλλαγές σε εγχώριο νόμισμα το Σεπτέμβριο 

ανήλθαν σε 16,6 δισεκ. ΤΛ (περίπου $2 δισεκ.). 

Ως προς τα μέσα μεταφοράς, το μεγαλύτερο μέρος των τ/εξαγωγών πραγματοποιήθηκαν με 

θαλάσσια μέσα ($12,8 δισεκ, Σεπτ. 2021), ενώ ακολουθούν με αρκετή διαφορά οι οδικές 

μεταφορές ($6,2 δισεκ.) και οι αεροπορικές ($1,4 δισεκ.). 

6) Μέτρα ενίσχυσης των τουρκικών εξαγωγών 

Ο Τ/Υπουργός Εμπορίου, αναφέρθηκε, επίσης, στην επικείμενη αναδιάρθρωση της EximBank, 

προς ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων των τουρκικών επιχειρήσεων. Ο Πρόεδρος του 

τ/Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΤΙΜ) είχε, επίσης, ανακοινώσει, λίγες ημέρες πιο πριν, τη δημιουργία 

του χρηματοδοτικού ταμείου Exports Development Fund (IGF), ως εγγυοδοτικού μηχανισμού 

αποκλειστικά για τα δάνεια των εξαγωγικών επιχειρήσεων. Πρόσθετα, προς την ίδια 

κατεύθυνση, υπεγράφη προ ημερών το Πρωτοκόλλο «Air Cargo Cooperation Protocol» μεταξύ 

του ΤΙΜ και του κρατικού αερομεταφορέα Turkish Airlines, συμπληρωματικά σε προηγούμενη 

συμφωνία των δύο πλευρών (Δεκ. 2020), για την διευκόλυνση μεταφοράς επιπλέον κατηγοριών 

τουρκικών εξαγωγικών προϊόντων συνολικής αξίας $6 δισεκ. (συμπ. φρέσκα φρούτα και 

λαχανικά). Η συμφωνία προβλέπει μειωμένο κόστος (εκπτώσεις) για τη μεταφορά τουρκικών 

προϊόντων σε 47 προορισμούς με την Turkish Cargo, θυγατρική της Turkish Airlines. 

 

Άγκυρα, 6 Οκτωβρίου 2021 


