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Α. ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ 

Σο 2013 το ςφνολο των τουρκικϊν ειςαγωγϊν ιταν 189,8 δις. ευρώ (251,6 δις 

δολάρια), ενϊ το ςφνολο των τουρκικϊν εξαγωγϊν ιταν 114,6 δις.ευρώ (151,9 δις. 

δολάρια). ε ςχζςθ με το 2012, οι τουρκικζσ ειςαγωγζσ αυξικθκαν κατά 6,4%, ενϊ οι 

τουρκικζσ εξαγωγζσ παρουςίαςαν μείωςθ κατά 3,3%. υνολικά, το ζλλειμμα του 

εμπορικοφ ιςοηυγίου τθσ Σουρκίασ αυξικθκε κατά 17% το 2013 ςε ςχζςθ με το 2012 

(από 65,4 δις ευρϊ/84,09 δις δολάρια το 2012 ςε 75,18 δις ευρϊ/99,8 δις δολάρια το 

2013). 

 

       2012 

ΔΙ. USD 

       2013  

ΔΙ. USD 

ΜΣΒΛ  

2012-13  

%  

ΕΞΑΓΩΓΕ  152,46  151,9  -3,3%  

ΕΙΑΓΩΓΕ  236,55   251,6 +6,4% 

ΟΓΚΟ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 
389,01  403,5 +3,7% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ     

     ΕΛΛΕΙΜΜΑ  
-84,08  -99,78 +17% 

 

Η Σουρκία επζδειξε αξιοςθμείωτεσ επιδόςεισ ςτο εξωτερικό τθσ εμπόριο τισ 

τελευταίεσ δεκαετίεσ. Χαρακτθριςτικό είναι ότι από 5,7 δις δολάρια εξαγωγζσ και 9,2 

δις δολάρια ειςαγωγζσ τθ δεκαετία του ’80, ζφταςε τα 151 δις δολάρια εξαγωγζσ και 

251,6 δις δολάρια ειςαγωγζσ το 2013. Από τθν άλλθ πλευρά παρατθρείται ότι όςο 

αυξανόταν διαχρονικά ο όγκοσ εμπορικϊν ςυναλλαγϊν τθσ, τόςο το εμπορικό τθσ 

ιςοηφγιο διαμορφωνόταν ςτακερά ελλειμματικό, με το εμπορικό τθσ ζλλειμμα να 

διογκοφται ςυνεχϊσ. 

ε εκατ.δολάρια 

Ετοσ ΕΞΑΓΩΓΕ ΕΙΑΓΩΓΕ ΟΓΚΟ  ΙΟΖΤΓΙΟ  

1983 5.728 9.235 14.963  -3.507  

1993 15.345 29.428 44.773  -14.083  

2003 47.253 69.340 116.593  -22.087  

2013 151.869 251.651 403.520  -99.782  
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Εξζλιξθ εξωτερικοφ εμπορίου Σουρκίασ τθν τελευταία 30ετία (εκατ.δολ) 

 

Σο εξωτερικό εμπόριο τθσ Σουρκίασ τθν τελευταία δεκαετία παρουςιάηει 

αξιοςθμείωτθ εξζλιξθ, με τον όγκο των ςυναλλαγϊν να ζχει τετραπλαςιαςτεί ςχεδόν 

μεταξφ 2003-2013. Αντίςτοιχα βζβαια παρατθρικθκε μεγάλθ αφξθςθ και του 

εμπορικοφ ελλείμματοσ, με χειρότερθ χρονιά επιδόςεων το 2011, οπότε ζφταςε 

ςχεδόν τα 106 δις. δολάρια. Σο 2012 ιταν 84 δις.δολάρια και το 2013 αυξικθκε κατά 

17%. 

Εξζλιξθ Εμπορικοφ Ιςοηυγίου Σουρκίασ τθν τελευταία 5ετία (ςε δις δολ.)  

 

Πθγι: Turkstat –Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ 

Έηος ΕΞΑΓΩΓΕΣ (ζε ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ (ζε ΙΟΖΤΓΙΟ  (ςε 
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δολ.) δολ._  δολ.) 

2009 102.142.612.603 140.928.421.211 -38.785.808.608  

2010 113.883.219.184 185.544.331.852 -71.661.112.668  

2011 134.906.868.830 240.841.676.274 -105.934.807.444  

2012 152.461.736.556 236.545.140.909 -84.083.404.353  

2013 151.868.550.560 251.650.560.072 -99.782.009.512  

 

Σα κυριότερα εξαγώγιμα προϊόντα τθσ Σουρκίασ είναι Οχιματα (17,7 δις. δολ), 

Μθχανολογικόσ – Ηλεκτρολογικόσ  εξοπλιςμόσ (κεφ.84+κεφ.84: 23 δις δολ.), Προϊόντα 

υφαντουργίασ (κεφ.61+κεφ.62: 16,4 δις δολ). 

 

Πθγι: Turkstat –Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ 

Οι κυριότεροι εξαγωγικοί εταίροι τθσ Σουρκίασ είναι οι ακόλουκοι: 

Γερμανία 13.706.979.741 $  

Ιράκ 11.958.852.545 $ 

ΗΒ 8.777.301.416 $  

Ρωςία 6.966.989.105 $ 

Ιταλία 6.720.577.208 $ 

Γαλλία 6.378.947.084 $ 

ΗΠΑ 5.623.305.766 $ 

Ιςπανία 4.337.677.600 $ 

ΗΑΕ 4.967.635.521 $ 

Εξαγωγζσ-Προϊόντα 

οχιματα-ελκυςτιρεσ-μζρθ 
αυτϊν 

λζβθτεσ-μθχανεσ-ςυςκευζσ 

μθχανζσ ιχου και εικόνασ 

χυτοςίδθροσ, ςίδθροσ, 
χάλυβασ 

πολφτιμεσ/θμιπολφτιμεσ 
πζτρεσ 

ενδφματα πλεκτά 

ορυκτά καφςιμα κλπ 

πλαςτικζσ φλεσ  

ενδφματα μι πλεκτά 

λοιπά 
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Ιραν 4.193.949.501 $ 

Αίγυπτοσ 3.202.542.980 $ 

 

Πθγι: Turkstat –Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ 

Οι κυριότερεσ ειςαγωγζσ τθσ Σουρκίασ είναι ςτα εξισ προϊόντα: Ορυκτά 

καφςιμα-πετρελαιοειδι (55,9 δισ δολάρια), μθχανολογικόσ και θλεκτρολογικόσ 

εξοπλιςμόσ (κεφ.84+85: 47,8 δισ δολάρια), οχιματα- ελκυςτιρεσ (17 δις. δολάρια), 

καςςίτεροσ-ψευδάργυροσ-μόλυβδοσ (8 δις δολάρια) ςίδθροσ και χάλυβασ (18,7 δις 

δολάρια), πολφτιμοι-θμιπολφτιμοι λίκοι (16,2 δις δολάρια), πλαςτικά (13,9 δις  

δολάρια)  

13,7 

12 

8,8 
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5 Κυριότεροι εξαγωγικοί 
εταίροι (δις.δολάρια) 

Γερμανία 

Ιράκ 

ΗΒ 
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Λοιπζσ 
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Οι κυριότεροι ειςαγωγικοί εταίροι απεικονίηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Ρωςία 25.063.530.259 $  

Κίνα 
24.686.553.789 $ 

Γερμανία 24.184.949.648 $ 

Ιταλία 12.885.000.558 $ 

ΗΠΑ 12.596.182.702 $ 

Ιράν 10.383.153.946 $ 

Ελβετία 9.647.275.589 $ 

Γαλλία 8.079.739.740 $ 

Ιςπανία 6.416.653.077 $ 

Ινδία 6.367.869.095 $ 

ΗΒ 6.270.860.332 $ 

 

56 

48 

17 
8 18,7 

16,2 

13,9 

83 

Ειςαγωγζσ-Προϊόντα 

Πετρζλαιο-Ορυκτά καυςιμα

Μθχανολογικόσ-θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ

Οχιματα 

χαλκόσ-αλουμίνιο-νικζλιο
Καςςίτεροσ 43,7 

ςίδθροσ/χαλκόσ 

πολφτιμοι-θμιπολφτιμοι λίκοι

πλαςτικά 

Λοιπά 
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Πθγι: Turkstat –Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ 
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Β. ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ 

Αναφορικά με το διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ Σουρκίασ, ςθμειϊνονται τα εξισ: Οι  

τουρκικζσ εξαγωγζσ  προσ τθν Ελλάδα κατά το 2013 ανιλκαν ςτα 1,082 δις. ευρϊ 

ςθμειϊνοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 1% ςε ςχζςθ με το 2012, ςφμφωνα με το 

τουρκικό Ινςτιτοφτο τατιςτικισ. 

             Οι  τουρκικζσ ειςαγωγζσ από τθν Ελλάδα αυξικθκαν το 2013 κατά 15,2% ςε 

ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ και ζφταςαν τα 3,17 δις. ευρϊ.  

Ο όγκοσ διμεροφσ εμπορίου, κατά το 2013, ανιλκε ςε 4,25 δις. ευρϊ, 

παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά  14,9 % ςε ςχζςθ με το 2012 και το εμπορικό 

πλεόναςμα υπζρ τθσ Ελλάδοσ ανιλκε ςε 2,09 δις ευρϊ, παρουςιάηοντασ αφξθςθ κατά 

25 % ςε ςχζςθ με το 2012. Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ αποτελοφν το 1,67% των ςυνολικϊν 

τουρκικϊν ειςαγωγϊν. 

 
2012  

Δις €  

2013  

Δις € 

Μεταβολι 

2012-13  

%  

Σ/εξαγωγζσ  1,09  1,08  -1%  

T/ειςαγωγζσ  2,75  3,17  +15,2% 

‘Ογκοσ 3,84  4,25  +14,9% 

Ιςοηφγιο 1,7  2,09  +25% 

 

Διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ-Σουρκίασ (2009-2013), ςυμπεριλαμβανομζνων 

πετρελαιοειδϊν 
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(Πθγι: Turkstat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ) 

το ςφνολο των παραπάνω εξαγωγϊν, τα πετρελαιοειδι καταλαμβάνουν 

μερίδιο 74,96% των ςυνολικϊν εξαγωγϊν και ακολουκοφν τα πλαςτικά, το βαμβάκι 

και το αλουμίνιο. Εάν αφαιρζςουμε τα πετρελαιοειδι, το ιςοηφγιό μασ με τθν Σουρκία 

είναι ωσ προσ τα υπόλοιπα προϊόντα, ελλειμματικό.  

Διμερζσ εμπόριο Ελλάδασ-Σουρκίασ 2008-2013, εξαιρουμζνων των πετρελαιοειδϊν 

(ςε εκατ.ευρϊ) 

 

(Πθγι: Turkstat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ) 

  

Οι ςθμαντικότερεσ μεταβολζσ ςτθν αξία των εξαγομζνων από τθν Ελλάδα 

προϊόντων προσ τθν Σουρκία εντοπίηεται ςτα εξισ προϊόντα: 

Αφξθςθ εξαγωγϊν ςε: Λιπάςματα (140%), ςίδθρο-χάλυβα (45%), 

φαρμακευτικά (42%), πετρελαιοειδι (17%) 

Μείωςθ εξαγωγϊν ςε: πλοία, ςκάφθ, πλωτζσ καταςκευζσ (-93%), γεγονόσ το 

οποίο ενδεχομζνωσ οφείλεται ςε ςυγκυριακι μεγάλθ αφξθςθ κατά το προθγοφμενο 

ζτοσ (2012), ηώντα ηώα (-73%), μείωςθ θ οποία οφείλεται ςτο ότι για το ζτοσ 2013 

καλφφκθκαν οι τουρκικζσ ανάγκεσ ςε κρζασ εγχωρίωσ, ενϊ παρατθρικθκαν 

δυςχζρειεσ ςτισ ειςαγωγζσ κρεάτων από όλθ τθν Ευρϊπθ (ςθμειϊνεται πωσ το 2013 θ 

μείωςθ ειςαγωγϊν κρεάτων από ΕΕ ιταν 95%), τεχνουργιματα από ςίδθρο-χάλυβα  

(-57%), ςτοιχείο το οποίο μαρτυρά ότι ειςάγονται μεν πρϊτεσ φλεσ μεταλλευμάτων, 

όμωσ θ ηιτθςθ τεχνουργθμάτων από αυτά ςτθν τοπικι αγορά καλφπτεται ολοζνα και 

περιςςότερο από εγχϊρια παραγωγι, και τζλοσ, θλεκτρικζσ μθχανζσ και ςυςκευζσ        

(-12,5%)  
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ΟΙ 18  ΚΤΡΙΟΣΕΡΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 

CN-2    Προϊόν  

2012 

Αξία εξαγωγών 

(€) 

 

2013 

Αξία εξαγωγών (€) 

 

2013 

φνκεςθ (%) 

 

2012-13 

Μεταβολι 

(%) 

 

27 Ορυκτά λάδια-

καφςιμα  

1.968.774.221 

 

2.380.271.061 

 
75% +17% 

39 Πλαςτικζσ φλεσ 

και τεχνουργιματα  
152.143.673 

162.030.918 

 
5,2% 6,6% 

52 Βαμβάκι  
202.060.680 

 

208.604.223 

 
6.9% 3% 

76 Αργίλιο και 

τεχνουργιματα από 

αργίλιο  

67.378.392 

 

64.704.170 

 
2,1% -4% 

74 Χαλκόσ και 

τεχνουργιματα από 

χαλκό  

44.284.674 

 

39.965.942 

 
1,3% -9,5% 

71 πολφτιμοι 

λίκοι/μεταλλεφματα 
30.827.681 

29.575.984 

 
1% -0,3% 

84 Λζβθτεσ, 

μθχανζσ, ςυςκευζσ  

22.245.588 

 

25.341.171 

 
0.8% 14% 

10 Δθμθτριακά 30.043.000 23.063.411 0.7% -23% 

41 Δζρματα, 

γουνοδζρματα  

30.738.235 

 

27.274.772 

 
0.8% -1% 

85 Ηλεκτρικζσ 

μθχανζσ, ςυςκευζσ  

15.233.422 

 

12.109.967 

 
0,4% - 12,7% 

72 Χυτοςίδθροσ, 

ςίδθροσ και 

χάλυβασ  

11.114.416 

 

15.982.959 

 
5,3% 45,5% 
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(Πθγι: Turkstat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ) 

Οι κατθγορίεσ όπου οι εξαγωγζσ μασ ιταν μθδενικζσ είναι: γαλακτοκομικά 

(κεφ.4), προϊόντα αλευροποιίασ (κεφ.11), πλεκτικζσ φλεσ φυτικισ προζλευςθσ 

(κεφ.14), φελλόσ και προϊόντα φελλοφ (κεφ.45), μετάξι (κεφ.50), ομπρζλεσ-ράβδοι-

κακίςματα (κεφ.66), νικζλιο (κεφ.75), καςςίτεροσ και τεχνουργιματα αυτοφ (κεφ.80) 

και οχιματα - υλικό για ςιδθροδρόμουσ (κεφ.86). 

Σα ιςχυρότερα εξαγϊγιμα προϊόντα μασ ςε βάκοσ 5ετίασ, πλθν 

πετρελαιοειδϊν, είναι τα εξισ: βαμβάκι, πλαςτικά, ςίδθροσ/χάλυβασ, χαλκόσ, 

αλουμίνιο, δθμθτριακά, λιπάςματα, φαρμακευτικά, ενϊ τθν τελευταία διετία άυξθςθ 

πιραν τα δζρματα-γουνοδζρματα, καλλυντικά, μθχανολογικόσ και θλεκτρικόσ 

εξοπλιςμόσ και πολφτιμοι/θμιπολφτιμοι λίκοι και μεταλλεφματα. 

 

Διαγραμματικι απεικόνιςθ εξζλιξθσ εξαγωγϊν κυριότερων εξαγϊγιμων 

αγακϊν (αξία ςε εκατ.ευρϊ): 

73 Σεχνουργιματα 

από ςίδθρο, χάλυβα  

6.452.093 

 

2.784.335 

 
0,1% - 57% 

89 Πλοία, ςκάφθ, 

πλωτζσ καταςκευζσ  

22.076.334 

 

1.422.028 

 
0,04% -93% 

01 Ζϊντα ηϊα  
7.435.648 

 

1.956.452 

 
0,06% -73% 

48 Χαρτί, χαρτόνια  
13.174.861 

 

12.818.309 

 
0.43% - 2,3% 

31 Λιπάςματα  
11.783.634 

 

28.614.263 

 
0,95% 140% 

32 Χρωςτικά  
11.814.388 

 

12.785.265 

 
0,4% 8.5% 

30 Φαρμακευτικά 
5.913.365 

 

8.437.626 

 
0,3% 42% 
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(Πθγι: Turkstat, Επεξεργαςία: Γρ.ΟΕΤ Αγκφρασ) 

  

Αντίςτοιχα ςτα ςθμαντικότερα προϊόντα που ειςιχκθςαν το 2013 ςτθν Ελλάδα 

από τθν Σουρκία περιλαμβάνονται τα χθμικά προϊόντα (28.344.727 ευρϊ), το 

αλουμίνιο και τα τεχνουργιματα του (46.331.653 ευρϊ), χαρτί (26.931.510 ευρϊ) , 

θλεκτρικά μθχανιματα (54.172.384 ευρϊ), λζβθτεσ-μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ 

(56.362.356 ευρϊ), αλλά και πλαςτικά (74.673.534 ευρϊ), ςίδθροσ – χάλυβασ 

(51.520.334 ευρϊ) και τεχνουργιματα αυτϊν (37.390.541 ευρϊ) 

 

Γ. ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ-ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Η Σουρκία ςυνιςτά μια αρκετά δφςκολθ αγορά, δεδομζνου του 

προςτατευτιςμοφ των αγροτικϊν και μεταποιθμζνων προϊόντων και υπθρεςιϊν τθσ, ο 

οποίοσ εκδθλϊνεται, τόςο με τθν υπζρμετρθ δαςμολόγθςθ και φορολόγθςθ (πχ. 

ελαιόλαδο 46,8%, φζτα 180% κλπ), όςο και με τθ δθμιουργία επιπρόςκετων εμποδίων  

(π.χ. χρονοβόρεσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ) που προβλζπονται κατά τθν ειςαγωγι 

τουσ. Επιπλζον, ςε οριςμζνουσ κλάδουσ, όπωσ π.χ ςε αυτόν των τροφίμων-ποτϊν, θ 

Σουρκία είναι πολφ ανταγωνιςτικι, κυρίωσ λόγω τθσ χαμθλισ τιμισ διάκεςθσ των 

τουρκικϊν προϊόντων αλλά και τθσ νοοτροπίασ του μζςου Σοφρκου καταναλωτι να 

προτιμά τα εγχϊρια και τα φκθνά προϊόντα.  

Από τθν άλλθ πλευρά, θ Σουρκία είναι μια χϊρα γειτονικι με ευνοϊκά 

δθμογραφικά ςτοιχεία, κετικοφσ ρυκμοφσ ανάπτυξθσ μζχρι ςιμερα και με πλθκυςμό 

76 εκ, εκ των οποίων περίπου το 10% αφορά καταναλωτζσ τθσ μζςθσ και ανϊτερθσ 

ειςοδθματικισ τάξθσ, που ταξιδεφουν και διαμορφϊνουν δυτικά καταναλωτικά 

πρότυπα. Σα ςτοιχεία αυτά κα μποροφςαν να αξιοποιθκοφν, προκειμζνου να 

προβλθκοφν τα ελλθνικά προϊόντα ωσ υψθλισ ποιότθτασ (και υψθλισ διατροφικισ 

ίδθροσ-χαλυβασ 
χαλκόσ 

αλουμίνιο 
δθμθτριακά 

λιπάςματα 
βαμβάκι 
πλαςτικά 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

2009 2010 2011 2012 2013 

ίδθροσ-χαλυβασ 

χαλκόσ 

αλουμίνιο 

δθμθτριακά 

λιπάςματα 

βαμβάκι 

πλαςτικά 



14 
 

αξίασ ςτθν περίπτωςθ των τροφίμων). Οπότε, προϊόντα χαρακτθριςτικά μεςογειακισ 

διατροφισ με το επιπλζον πλεονζκτθμα τθσ βιολογικισ παραγωγισ τουσ, κα 

μποροφςαν να τφχουν ευνοϊκισ αποδοχισ ςτθν τουρκικι αγορά. 

  Επιπλζον, θ Σουρκία είναι μια χϊρα όπου παρατθρείται καταςκευαςτικόσ 

οργαςμόσ, γεγονόσ που επιτρζπει τθν περαιτζρω προϊκθςθ προϊόντων, όπου 

παραδοςιακά ζχουμε καλζσ επιδόςεισ ςτισ εξαγωγζσ (π.χ δομικά υλικά, αλουμίνιο, 

πλαςτικά και άλλεσ πρϊτεσ φλεσ). τοιχείο που κα πρζπει να ςυνεκτιμθκεί είναι ότι 

είναι μια χϊρα με καταναλωτικζσ ανάγκεσ ςε τομείσ όπου ζχουμε ςυγκριτικό 

πλεονζκτθμα (π.χ. φαρμακευτικά, καλλυντικά, ιατρικόσ εξοπλιςμόσ, δζρματα, 

πολυτιμοι λίκοι). Από τθν ζρευνα που διεξιγαμε, εντοπίςαμε κατθγορίεσ πρϊτων 

υλϊν, τισ οποίεσ ειςάγει ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ θ Σουρκία και ςτισ οποίεσ οι επιδόςεισ 

μασ είναι κατϊτερεσ τθσ δυναμικισ μασ, δεδομζνθσ τθσ παραγωγισ μασ. 

Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε τον καςςίτερο (τουρκικζσ ειςαγωγζσ φψουσ 47,3 εκατ. 

δολάρια/43,65 εκατ. ευρϊ), μόλυβδο (τουρκικζσ ειςαγωγζσ φψουσ 167 εκατ. ευρϊ) 

και ψευδάργυρο (τουρκικζσ ειςαγωγζσ φψουσ 392,7 εκατ. ευρϊ), νικζλιο, αλλά και 

χρυςό, όπου τα τελευταία δφο ζτθ ζχουμε ξεκινιςει πιο ςυςτθματικζσ εξαγωγζσ 

(ελλθνικζσ εξαγωγζσ φψουσ 25 εκατ.ευρϊ το 2013). Σζλοσ, ςτισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ, 

όπου επίςθσ υπάρχει ηιτθςθ ςτθν τουρκικι αγορά, ςυγκριτικό πλεονζκτθμα των 

ελλθνικϊν προϊοντων ςε ςχζςθ με τθ μαηικι, ευρεία και φτθνι τουρκικι παραγωγι (ι 

και κινεηικι που είναι ςθμαντικι πθγι προμικειασ τθσ Σουρκίασ) είναι θ εξελιγμζνθ 

τεχνογνωςία και οι υψθλζσ προδιαγραφζσ των ελλθνικϊν προϊόντων.  

 


