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ΣΟΤΡΚΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
 16η θϋςη παγκοςμύωσ και ςτη 6η ςτην Ευρώπη  

 με κατϊ κεφαλόν ΑΕΠ 10.444 δολϊρια 

 με ανϊπτυξη 3,6% για 2013 και προβλϋψεισ για 4% για το 2014  

 με πληθωριςμϐ 7,4%, και ανεργύα 9,3%, 

 με 5% αϑξηςη  των εξαγωγών τησ, με 0,8% αϑξηςη των ειςαγωγών τησ 
(2013-11μ) 

 με 16,8% αϑξηςη του εμπορικοϑ τησ ελλεύμματοσ, με διατραπεζικϐ 
επιτϐκιο δανειςμοϑ 7,75% 

 με αϑξηςη τουρκικών επενδϑςεων ςτο εξωτερικϐ, 

 με μεύωςη του ποςοςτοϑ τησ αδόλωτησ τουρκικόσ οικονομύασ ςτο 32% 
απϐ 50% που όταν το 2011 
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ΣΟΤΡΚΙΚΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΙΧΤΡΑ ΗΜΕΙΑ ΑΔΤΝΑΜΙΕ 

Τψηλό ανταγωνιςτικότητα (44η θέση 
σε Παγκόσμια κατάταξη 148 χωρών) 

-- μεγϊλο ϋλλειμμα εμπορικού 
ιςοζυγύου (89,8 δις δολϊρια το 
Νοϋμβριο 2013) 

Παροχό επενδυτικών κινότρων 
(ςχεδϐν τριπλαςιαςμϐσ ΑΞΕ απϐ το 
2009 ςτο 2013) 

-- μεγϊλο εξωτερικό χρϋοσ ιδιωτικού 
τομϋα (109 δισ. δολάρια τον Ιούλιο του 
2013) 

ταθερότητα τραπεζικού τομϋα -- χαμηλϋσ επιδόςεισ ςε διευκόλυνςη 
Επιχειρεύν  (71η θϋςη ςε 185 
οικονομύεσ)-υχνό αλλαγό  νομοθεςύασ 

Καλού δεύκτεσ δημοςύων 
οικονομικών (δημ.ϋλλειμμα 2% ΑΕΠ, 
χρϋοσ 39% ΑΕΠ) 

--αςτϊθεια νομύςματοσ 
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EΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΟΤΡΚΙΑ  
2013 (11μθνο) 

2012 

ΔΙ. USD 

 

2012 

(11μηνο) 

ΔΙ. USD 

 

2013 

(11μηνο) 

ΔΙ. USD 

 

ΜΣΒΛ 

2012-13 

% 

ΕΞΑΓΩΓΕ(FOB) 152,46 139,86 138,71 -0,8% 

ΕΙΑΓΩΓΕ (CIF) 236,55   216,72 228,51 +5% 

ΟΓΚΟ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 
389,01 356,58 367,22 +3% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
-84,09 -76,86 -89,8 +16,8% 
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ΔΙΑΡΘΡΩΘ Σ/ΕΙΑΓΩΓΩΝ – 
ΕΞΑΓΩΓΩΝ  

     Εξαγωγϋσ-Προώόντα:  

     Οχόματα, μηχανολογικϐσ  
εξοπλιςμϐσ,ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ, 
προώϐντα υφαντουργύασ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ειςαγωγϋσ-Προώόντα: 

    Ορυκτϊ καϑςιμα, πετρελαιοειδό, 
μηχανολογικϐσ και ηλεκτρολογικϐσ 
εξοπλιςμϐσ, οχόματα, χημικϊ, ςύδηροσ 
και χϊλυβασ 

 

 

12,1 
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5 Κυριότεροι 
εξαγωγικού εταύροι 

(δις.δολϊρια) 

Γερμανύα 
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Γαλλύα 
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εταύροι (δις.δολϊρια) 
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Γερμανύα 
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Ιταλύα 
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ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ -ΣΟΤΡΚΙΑ  
2013 (11μθνο) 

2012 

ΔΙ. € 

 

2012 

(11μηνο) 

2013 

(11μηνο) 

ΔΙ. € 

 

ΜΣΒΛ 

2012-13 

(11μηνο) 

% 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕ 

ΕΞΑΓΩΓΕ 
2,75 2,47 2,94 +19% 

ΕΙΑΓΩΓΕ 

ΑΠΟ ΣΟΤΡΚΙΑ 
  1,09 1,01 0,97 -4,5% 

ΟΓΚΟ 

ΤΝΑΛΛΑΓΩΝ 
3,84 3,48 3,91 +12,4% 

ΕΜΠΟΡΙΚΟ 

ΠΛΕΟΝΑΜΑ 
1,66 1,46 1,97 +34,9% 
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Διαρκρωςθ ελλθνικϊν εξαγωγζσ κατά το  2012-2013  
Προοπτικζσ 

 

 ϑμφωνα με ςτοιχεύα του 2012 και του α΄εξαμόνου 2013, η Σουρκύα εύναι η πρώτη χώρα 
για τισ ελληνικϋσ εξαγωγϋσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων των πετρελαιοειδών και η ϋκτη 
χωρύσ αυτϊ. 

  Σο 11μηνο 2013 παρατηρεύται αϑξηςη εξαγωγών μασ κατϊ 19% και μεύωςη ειςαγωγών απϐ 
Σουρκύα κατϊ 4,5% 

 Αύξηςη ελληνικών εξαγωγών ςε : ορυκτϊ λϊδια, καϑςιμα, δϋρματα-γουνοδϋρματα, 
λϋβητεσ-μηχανολογικϐ εξοπλιςμϐ , ςύδηροσ-χυτοςύδηροσ, πλαςτικϊ, δημητριακϊ και 
λιπϊςματα 

 Μεύωςη ςε : ζώντα ζώα, πλωτϋσ καταςκευϋσ, ηλεκτρικϋσ μηχανϋσ, βαμβϊκι, χαλκϐ και 
τεχνουργόματα απϐ χαλκϐ 

 Παρατηρεύται τουρκικϐ ενδιαφϋρον για πετρελαιοειδό-λιπαντικϊ, παραςκευϊςματα 
φροϑτων και λαχανικών,, ανϐργανα χημικϊ, προώϐντα ςιδόρου και χϊλυβα, μηχανόματα 
οπτικόσ –μετρόςεων, δϋρματα, καλλυντικϊ, διϊφορα δομικϊ υλικϊ, ιατρικϊ-
φαρμακευτικϊ, πλαςτικϋσ ϑλεσ-μονωτικϊ, μηχανόματα Γραφεύου και ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ 

 Προοπτικϋσ παρουςιϊζονται επύςησ και για τον κλϊδο τροφύμων και ποτών, ιδιαύτερα 
βιολογικϊ και delicatessen.  
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ΔΙΑΡΘΡΩΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ (14 ΗΜΑΝΣΙΚΟΣΕΡΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ) 

H
S2 

Κατηγορία Προϊόντοσ 

2011 
Αξία ςε 

εκατ.ευρ
ώ 

2012 
Αξία ςε 

εκατ.ευρ
ώ 

2012(Ιαν
-Νοεμ) 
Αξία ςε 

εκατ.ευρ
ώ 

2013 (Ιαν-
Νοεμ) 

Αξία ςε 
εκατ.ευρώ 

Μεταβ
ολή 

2011-
2012 
(%) 

Μεταβο
λή  

ενδεκάμ
ηνο 

2012-
2013 
(%) 

φνθε
ςη 

(2012) 

27 Πετρελαιοειδι    1.186,6   1.968,8 1.712 2.233,5 66% +30.4% 71,5% 

39 Πλαςτικά    158,7   152,1 142,3 146,3 -4% +2.8% 5% 

52 Βαμβάκι    89,19   202,06 177,99 169 126% -5% 7,3% 

76 Αλουμίνιο και τεχνουργιματα    48,05   67,38 62,01 
60,2 

 
40% -0,3% 2,4% 

84 Λζβθτεσ/μθχανζσ/μθχανολ.εξοπλιςμόσ 32,96   22,25 19,47 22,4 -32,5% +15% 0,8% 

41 Δζρματα/γουνοδζρματα    26,53   30,74 17,63 25,46 16% +44,4% 1,1% 

74 Χαλκόσ και τεχνουργιματα από χαλκό    25,58   44,28 40,3 37,5 73% -7% 1,6% 

85 Θλεκτρικζσ μθχανζσ/θλεκτρολογικόσ εξοπλιςμόσ    24,4   15,2 14,37 11,04 -37,6% -30% 0,5% 

72 ίδθροσ, χυτοςίδθροσ, χάλυβασ    21,4   11,1 11 13,76 -48% +25% 0,4% 

89 Πλοία-ςκάφθ-πλωτζσ καταςκευζσ    18,4 22,1 22,08 1,4 20% -94% 0,8% 

01 Ηϊντα ηϊα    14,4   7,4 7,18 1,96 49% -83,8% 0,2% 

10 Δθμθτριακά 5,8 30 26,3 21,9 +410% -16,7% 0,2% 

31 Λιπάςματα 12,5 11,8 10,5 28,6 -5,6% 
+172% 

 
0,4% 

71 
Πολφτιμοι-Θμιπολφτιμοι λίκοι και προϊόντα 
αυτϊν 
 

0,75 30,8 27,39 27,6 4000% +0,7% 1,1% 



2008 2009 2010 2011 2012

Imports 1.611,21 1.181,44 1.042,06 973,46 838,39

Exports 578,18 557,28 795,23 699,2 810,48

Trade Volume 2.189,38 1.738,72 1.837,29 1.672,66 1.648,87

Balance -1.033,02 -624,16 -246,83 -274,26 -27,91
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Διμεπέρ εμπόπιο Ελλάδαρ-Τοςπκίαρ 2008-12  
εξαιποςμένων ηων πεηπελαιοειδών  

  



ΣΟΜΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ 
Καταςκευϋσ-Real Estate 

Δομικϊ υλικϊ 

Πλαςτικϊ 

Σρϐφιμα-Ποτϊ 

ΑΠΕ 

Υαρμακευτικϊ-καλλυντικϊ 

Σουριςμϐσ 

 



ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 
 

     Ο τουρκικϐσ καταςκευαςτικϐσ τομϋασ: 
 Δυναμικϐσ- 2οσ παγκοςμύωσ 
 τον κατϊλογο των 225 μεγαλϑτερων καταςκευαςτικών εταιρειών του 

Engineering News Record (ENR), για το 2012 περιλαμβϊνονται 38 τ/ 
καταςκευαςτικϋσ, κατατϊςςοντασ την Σουρκύα ωσ τη δεϑτερη χώρα με τισ 
περιςςϐτερεσ εταιρεύεσ ςτον κατϊλογο μετϊ την Κύνα. 

 Αντιπροςωπεϑει περύ το  6% του ΑΕΠ τησ Σουρκύασ 
 Απαςχολεύ 1,79 εκατομμϑρια εργαζϐμενουσ και αντιπροςωπεϑει το 6,9% 

απαςχϐληςησ (M.O 2012) 
 γρόγορη ανϊπτυξη δεκαετύα του ΄80 - ςυρρύκωνςη την περύδο 1993-2001 - 2002 

ανϊκαμψη με εξαύρεςη περύοδο 2008-9 
 Σο 2012 πωλόθηκαν περύπου 701.621 κατοικύεσ (708.275 το 2011 και 607.098 το 

2010), ενώ μϐνο το εννεϊμηνο 2013 οι πωλόςεισ κατοικιών ανόλθαν ςτισ 862.154. 
 Μεγϊλα ϋργα: Σρύτο Αεροδρϐμιο Κων/πολησ, όραγγα Marmaray, Σρύτη Γϋφυρα 

Βοςπϐρου 
 Ανοικοδϐμηςη ςε Άγκυρα, Προϑςα, Ικϐνιο, Ιζμύτ, Αττϊλεια, Σραπεζοϑντα 
 

 
 



ΣΟΜΕΑ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ 
Δραςτθριοποίθςθ τουρκικϊν εταιριϊν ςτο εξωτερικό- 

Διεκνείσ ςυμβάςεισ- 
Ζςοδα (ςε δις δολάρια)  



ΔΟΜΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 
 Ο κλάδοσ παραγωγήσ δομικϊν υλικϊν είναι ο τρίτοσ μεγαλφτεροσ ςτθν 

Σουρκία 
 Θ Σουρκία είναι θ 5η μεγαλφτερη χώρα ςε εξαγωγζσ δομικών υλικών. 
 Οι εξαγωγζσ τθσ για το 2012 ςε δομικά υλικά ανιλκαν ςε 21,29 δις. 

δολάρια, ενϊ ςτόχοσ είναι  να αγγίξουν τα 40 δισ δολάρια για το 2015. 
 Παραγωγή και ςτισ εξαγωγζσ: τςιμζντου, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, 

αεριηόμενου ςκυροδζματοσ, ςωλινων από χάλυβα, υαλοπινάκων, 
κεραμικϊν υλικϊν επιχρίςματοσ, κεραμικϊν ειδϊν υγιεινισ, 

  Προοπτικζσ ειςαγωγών ςε:  
      υαλοβάμβακα , δομικά υλικά από αλουμίνιο, ανελκυςτιρεσ, κεραμικά 

καλφμματα, προϊόντα αςφάλτου, γφψου, τςιμζντου, ςκυροδζματοσ , 
προκαταςκευαςμζνα ςτοιχεία , ταπετςαρίεσ τοίχου , ςϊματα καλοριφζρ, 
είδθ υγιεινισ από αλουμίνιο, ςιδερζνιεσ και χαλφβδινεσ ςυςκευζσ, 
κεραμικά είδθ υγιεινισ , τςιμζντο, γφψοσ , τοφβλα, πλακάκια, κεραμίδια, 
μθχανιματα κ/ψ, θλεκτρολογικό υλικό, ςιδθρζσ και χαλφβδινεσ 
επεξεργαςμζνοι λίκοι (μάρμαρο, γρανίτθσ) , ςιδθρά και χαλφβδινα 
ςυναρμολογοφμενα είδθ , υαλοπετάςματα,  μονωτικοί φαλοι, υαλότουβλα 

  
 
 



ΠΛΑΣΙΚΑ 
 ΠΛΑΣΙΚΑ 
 μϋςοσ ϐροσ ανϊπτυξησ 2002-7: 15%,    2008: -4%,    2009-10: 20% 
  7.000 εταιρεύεσ το 2012- 98% ΜΜΕ – περύπου 140 ξϋνων κεφαλαύων, οι μιςϋσ απϐ ΕΕ     ( 

Γερμανύα, Ολλανδύα, ΗΠΑ, Γαλύα, Ιταλύα) 
 20 εκατομμϑρια δολϊρια ετόςια κϋρδη 
 8 δις δολϊρια προςτιθϋμενη αξύα ΑΕΠ 
  250.000 εργαζϐμενοι 
 70 kg per capita κατανϊλωςη 
 85% εξωτερικό εξϊρτηςη ςε πρώτεσ ύλεσ 
 υνολικϋσ εξαγωγϋσ 4,8 δισ δολϊρια - ειςαγωγϋσ 12,8 δις δολϊρια το 2011, 9,8 δις 

δολϊρια 2012 
  εξαρτϊται από ειςαγωγϋσ πετροχημικών για την παραγωγό  πλαςτικών προώοντων 

για την εγχώρια αγορϊ και τισ αγορϋσ του εξωτερικού 
  η κατανϊλωςη κατευθϑνεται κυρύωσ προσ: υλικϊ ςυςκευαςύασ, καταςκευαςτικϐ τομϋα,  

ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ,  γεωργύα, ϋνδυςη υπϐδηςη, αυτοκινητοβιομηχανύα κ.ϊ. 
 Πλεοναςματικό ιςοζύγιο: (2012): 68,4 εκατ.ευρώ οι ειςαγωγϋσ μασ απϐ Σουρκύα, 146,3 

εκατ.ευρώ οι εξαγωγϋσ μασ 
 
 
 
 



ΣΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΣΑ 
 ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΣΡΟΥΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ 
 Αλλαγό καταναλωτικών προτϑπων 
 ημαντικό αϑξηςη ειςοδόματοσ –>ςτροφό 

προσ ποιοτικϊ προώϐντα, καθιερωμϋνα 
brands, υψηλϐ ποςοςτϐ νεοπλουτιςμοϑ  

 Αυξητικό τϊςη ειςϐδου νϋων προώϐντων  και 
κατανϊλωςησ ποιοτικών προώϐντων (π.χ 
βιολογικών, μεςογειακόσ διατροφόσ) 

 ενύςχυςη οργανωμϋνου λιανεμπορύου 
 Αϑξηςη τουριςτικοϑ ρεϑματοσ   

 
  Εκτύμηςη για περαιτϋρω ανϊπτυξη του τομϋα 
τροφύμων και ποτών  (ωσ ποςοςτϊ ΑΕΠ, η 
κατανϊλωςη τροφύμων και ποτών θα φθϊςει 
ςτο 8% και 16.4% αντύςτοιχα μϋχρι 2014) . 
Αϑξηςη του ϐγκου εμπορικών ςυναλλαγών ςτα 
9.1 δις. $ μϋχρι 2014. Αϑξηςη κατανϊλωςησ 
βιολογικών προώϐντων  
 

 ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΗ 
ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΥΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ 

 Τψηλού δαςμού για κραςύ 50%, ελαιϐλαδο 
46,5%, ελιϋσ 19,5%, μϋλι 38%,μαρμελϊδεσ 
58,5%,τυριϊ ϋωσ και 180% (φϋτα 
180%,κεφαλοτϑρι 138% ,κεφαλογραβιϋρα   
138%),  αλεϑρι ςύτου 102,6%, κραςιϊ  -50%, 
μπαχαρικϊ 30%,τςϊι 145% 

 αλκοολοϑχα: υψηλϐσ ΥΕΚ( μπϑρα ΥΕΚ 
63%+0,63 τ.λ/λ, κραςιϊ 3,53 τ.λ./λύτρο, 
τςύπουρα-  104,87 τ.λ./λ. λικϋρ-  104,87 
τ.λ./λ.,  οϑζο  79.07 τ.λ./λ.) 

 ΥΠΑ για ϐλα τα οινοπνευματώδη 18%  
 διαδικαςύεσ ειςαγωγόσ 
 υψηλϋσ τιμϋσ ραφιοϑ 
 κύνδυνοσ αντιγραφόσ προώϐντων   
  

 



  Σουρκικζσ ειςαγωγζσ ςε 
ποτά/οινοπνευματϊδθ 
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• ΦΠΑ:18%, Δαςμόσ ειςαγωγισ οίνων: 50% 
• Τψηλϋσ τιμϋσ ςτα εγχώρια κραςιϊ (λϐγω μικρόσ παραγωγόσ και 

κατακερματιςμοϑ επιχειρόςεων ωσ επύ το πλεύςτον οικογενειακών), ϋχει 
ςτραφεύ η ζότηςη ςε ειςαγϐμενα 

 Μικρό κατανϊλωςη αλκοϐλ απϐ τ/πληθυςμϐ: 15% 
 Νϋοσ νϐμοσ για περιοριςμϐ κατανϊλωςησ αλκοϐλ 

 
 



ΑΠΕ 
 Η ζότηςη ενϋργειασ τησ Σουρκύασ διπλαςιϊςτηκε μεταξϑ 2000-2010 και αναμϋνεται να 

τετραπλαςιαςτεύ μεταξϑ 2000-2025 λϐγω ταχεύασ οικονομικόσ ανϊπτυξησ τησ Σουρκύασ. Σο 
1995 μϐλισ το 20% των αναγκών ενϋργειασ τησ Σουρκύασ καλυπτϐταν απϐ φυςικϐ αϋριο, 
ποςοςτϐ που ϋχει φτϊςει ςόμερα ςτο 44 %. Βαςικϐσ καταναλωτόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 
ςτην Σουρκύα εύναι η βιομηχανύα (μεταλλουργύα , χημικό βιομηχανύα. Μηχανουργύα).  

 Η εγχώρια πρωτογενόσ παραγωγό ενϋργειασ ςτην Σουρκύα αντιςτοιχεύ ςε λιγϐτερο απϐ 
το 1/3 τησ κατανϊλωςησ 

 Η ςυνολικό εγκατεςτημϋνη ιςχϑσ ϊγγιζε τα 53 GW ςτισ αρχϋσ του 2012 ςε ετόςια βϊςη  
( 35 % υδροηλεκτρικό ενϋργεια , 23 % ϊνθρακα, 3 % αιολικό ενϋργεια, 0,1 % 
φωτοβολταώκϊ) και παρουςιϊζει ρυθμϐ αϑξηςησ 5% ετηςύωσ. 

 Σην προηγοϑμενη δεκαετύα παρατηρόθηκε αύξηςη τησ κατανϊλωςησ ϊνθρακα,   
φυςικού αερύου και ςημαντικό μεύωςη τησ κατανϊλωςη πετρελαύου. Επύςησ, 
διευρϑνεται ςυνεχώσ η χρόςη υδροηλεκτρικόσ ενϋργειασ, με νϋεσ μονϊδεσ παραγωγόσ 
υδροηλεκτρικόσ ενϋργειασ να προςτύθενται ςυνεχώσ ςτισ όδη υπϊρχουςεσ. 

  H Σουρκύα κατϋχει μεγϊλα λιγνιτικϊ αποθϋματα τησ χώρασ τα οπούα παραμϋνουν ςε 
μεγϊλο βαθμϐ αναξιοπούητα. (Δυναμικϐτητα  μονϊδων παραγωγόσ ηλεκτρικόσ ενϋργειασ 
από λιγνύτη 10.000MW, δυναμικότητα υδροηλεκτρικών εγκαταςτϊςεων 16.000 
ΜW, δυναμικότητα αιολικών πϊρκων 1.200 ΜW) 
 



ΑΠΕ-Νομοκεςία 
 Οι ςυμβαςιοποιημϋνεσ τιμϋσ αγορϊσ (feed-in tariff) για φωτοβολταώκϊ ςτην 

Σουρκύα, ςϑμφωνα με τα τελευταύα δεδομϋνα, εύναι 13,3 δολ.ανϊ kWh. Η 
τουρκικό κυβϋρνηςη προςφϋρει και πρϐςθετα κύνητα αν ςτην καταςκευό των 
φωτοβολταώκών κινητόρων περιλαμβϊνεται και εγχώριο εξϊρτημα (domestic 
component), ςτοιχεύο που μπορεύ να ανεβϊςει την FID ωσ και 6,7 δολϊρια 
επιπλϋον ανα kWh (πενταετόσ διϊρκεια ευνοώκόσ ρϑθμιςησ). 

 Η εγγϑηςη τιμόσ προβλϋπεται για 10 χρϐνια και μποροϑν να επωφεληθοϑν 
εταιρεύεσ με ϋναρξη λειτουργύασ απϐ  18/5/2005 (θϋςη ςε ιςχϑ προηγοϑμενου 
Νϐμου) ϋωσ 31/12/2015 εφϐςον εύναι κϊτοχοι πιςτοποιητικών ΑΠΕ (Renewable 
Energy Resources Certificate). Μετϊ το 2015 οι εν λϐγω τιμϋσ θα 
αναπροςαρμοςτοϑν απϐ το υμβοϑλιο Τπουργών. 

 Οι επενδυτϋσ που χρηςιμοποιοϑν μηχανολογικϐ και ηλεκτρομηχανολογικϐ 
εξοπλιςμϐ που ϋχει καταςκευαςτεύ ςτην Σουρκύα θα επωφελοϑνται επιπλϋον 
ενιςχϑςεων  

   
 O ιςτϐτοποσ τησ Ρυθμιςτικόσ Αρχόσ Ενϋργειασ τησ Σουρκύασ εύναι: 

http://www.emra.org.tr/και υπϊρχει και ςτην αγγλικό. (τηλ. 0090 312 2014001, 
φαξ. 0090 312 2014050) 
 

http://www.emra.org.tr/
http://www.emra.org.tr/
http://www.emra.org.tr/
http://www.emra.org.tr/
http://www.emra.org.tr/
http://www.emra.org.tr/
http://www.emra.org.tr/
http://www.emra.org.tr/
http://www.emra.org.tr/
http://www.emra.org.tr/
callto:0090 312 2014001
callto:0090 312 2014050


ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΑ 
 

 Σουρκύα: 16η μεγαλϑτερη αγορϊ φαρμακευτικών ςτον 
κϐςμο, ενώ κατατϊςςεται 36η ςε επύπεδο κλινικόσ ϋρευνασ 

 Σο 2012 το 49,9% ωσ προσ την αξύα τησ αγορϊσ  προϋρχονταν 
απϐ ειςαγωγϋσ   

 Η εγχώρια παραγωγό αν και εύναι ςημαντικό και 
αναπτυςςϐμενη, εντοϑτοισ παρουςιϊζει  χαμηλϋσ επιδϐςεισ 
ςτην ϋρευνα και τεχνολογύα με εξϊρτηςη απϐ τισ ειςαγωγϋσ 
(ειςαγωγϋσ: κυρύωσ πρωτϐτυπα – εγχώρια: κυρύωσ 
γενϐςημα)  

 Η παραγωγό εύναι κυρύωσ ςυγκεντρωμϋνη ςτην περιοχό 
Μαρμαρϊ (Κωνςταντινοϑπολη, Κοτςαϋλι, Ραιδεςτϐ). 

 



 
ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΣΟΤΡΚΙΑ-ΣΟΜΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΩΝ 
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Σ/ΕΞΑΓΩΓΕ 
(ευρώ) 

Σ/ΕΙΑΓΩΓΕ 
(ευρώ) 

2009 337.827 13.041.707 

2010 724.828 12.622.745 

2011 782.080 9.467.172 

2012 751.448 5.913.365 

2013 767.738 6.151.470 



 ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ 
 Ρυθμού ανϊπτυξησ αγορϊσ 10% περύπου ετηςύωσ και το μϋγεθϐσ τησ αγορϊς υπολογύζεται 

ςε $2,8 δισ (2012) 
 200 δισ δολϊρια επενδεδυμϋνο κεφϊλαιο 
 Εύςοδοσ ξϋνων επενδυτών και πολυεθνικών εταιρειών ςτην τοπικό αγορϊ κατϊ τελευταύεσ 

δεκαετύεσ 
  Ανϊπτυξη εγχώριασ βιομηχανύασ  αλλϊ με ϋντονη εξϊρτηςη απϐ ειςαγϐμενεσ πρώτεσ ϑλεσ  
 Παρϊγοντεσ ανϊπτυξησ:  ο αυξανϐμενοσ αριθμϐσ των εργαζϐμενων γυναικών, η ανϊπτυξη 

αςτικών κϋντρων, ο νεαρϐσ πληθυςμϐσ, η αλλαγό ςτα καταναλωτικϊ πρϐτυπα/αναζότηςη 
ποιοτικών-φυςικών προώϐντων, η διϊδοςη κι επϋκταςη κϋντρων wellness & spa  

 Σο  1/3 τησ αγορϊσ αφορϊ προώϐντα περιπούηςησ μαλλιών (61%  ςαμπουϊν, styling). 
Επύςησ, δυναμικό παρουςιϊζουν προώϐντα ανδρικόσ περιπούηςησ, αποτριχωτικϊ,  μακιγιϊζ 
ματιών, κραγιϐν, οδοντϐπαςτεσ, αποςμητικϊ, προώοντα υγιεινόσ-περιπούηςησ μωρών 

 Ενδιαφϋρον για  τα φυςικϊ/βιολογικϊ προώϐντα 
 Άνοδοσ αντιηλιακϊ (ενημϋρωςη, τουριςμϐσ) 
 Σην τελευταύα τετραετύα παρατηρόθηκε αϑξηςη τησ τϊξεψσ του 314% ςτισ ελληνικϋσ 

εξαγωγϋσ καλλυντικών ςτην Σουρκύα. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ-ΔΙΜΕΡΕ ΕΜΠΟΡΙΟ  
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Ειςαγωγϋσ απϐ Σουρκύα (ςε χιλιϊδεσ ευρώ) 

Ελληνικϋσ εξαγωγϋσ (ςε χιλιϊδεσ ευρώ)  

Εξαγωγϋσ προσ 
Ελλϊδα (ευρώ) 

Ειςαγωγϋσ από 
Ελλϊδα 

2012 2.024.736 9.126.833 

2013 (11μηνο) 2.079.150 7.769.280 



ΣΟΤΡΙΜΟ 
 Πϊνω απϐ 30 μεγϊλα  τουρκικϊ πρακτορεύα ςυμπεριλαμβϊνουν την 

Ελλϊδα ςτουσ τουριςτικοϑσ τουσ προοριςμοϑσ . 
 Πολιτιςτικϐσ-θρηςκευτικϐσ τουριςμϐσ 
 Μεγϊλο τουριςτικϐ τουρκικϐ ενδιαφϋρον παρατηρεύται , εκτϐσ τησ 

Β.Ελλϊδασ (Θεςςαλονύκη, Καβϊλα, Ξϊνθη και Αλεξανδροϑπολη) για 
ελληνικϊ νηςιϊ και κυρύωσ Μϑκονο, αντορύνη, Ρϐδο, Κω, Μυτιλόνη, 
Φύο, ϊμο  και Κρότη   

 Σο πιλοτικϐ πρϐγραμμα που εφαρμϐςτηκε για πρώτη φορϊ το 2012 για 
πϋντε ςημεύα ειςϐδου ςτην Ελλϊδα,  ξεκύνηςε να εφαρμϐζεται απϐ αρχϋσ 
ΜαϏου και για το 2013  για ϋξη ςημεύα (Μυτιλόνη, Φύο, Ρϐδο, ϊμο, Κω 
και Καςτελϐριζο) και θα τελειώςει ςτο τϋλοσ Οκτωβρύου 2013.  

 Πρϐςφατα κατϊ τη Μικτό Επιτροπό Σουριςμοϑ  ςυμφωνόθηκε η 
περαιτϋρω ενύςχυςη τησ ελληνοτουρκικόσ τουριςτικόσ ςυνεργαςύασ και 
ωσ ςτϐχοσ τϋθηκε η απϐ κοινοϑ προώθηςη τουριςτικοϑ προώϐντοσ ςτισ 
αγορϋσ τησ Κύνασ , Ιαπωνύασ, ΗΠΑ και Ινδύασ    
 
 



ΣΟΤΡΙΜΟ-ΑΦΙΞΕΙ 
Σούρκοι τουρύςτεσ ςτην 
Ελλϊδα 

Ελληνεσ Σουρύςτεσ ςτην 
Σουρκύα 

2012 602.306 669.823 

2013 (Ιαν-επτ) 581.344 363.229 

2012 (Ιαν-επτ) 466.166 405.897 

%μεταβολό 2012/2011 +9,1% -4,6% 

%μεταβολό 
2013/2012(εννεϊμηνο) 

24,7% -10% 

Πηγή:ΕΛΣΤΑΤ 



  

          Μεθοδολογία προςζγγιςη αγοράσ 
 
 Ανεφρεςθ ζμπειρου και αξιόπιςτου Σοφρκου ςυνεργάτθ-

αντιπροςϊπου ι κατευκείαν ειςαγωγζα-διανομζα (και με τθ 
βοικεια Γραφείου ΟΕΤ) 

 Θεςμικό πλαίςιο για το τουρκικό ειςαγωγικό κακεςτϊσ που 
διζπει το ςυγκεκριμζνο προϊόν. 

 υναντιςεισ με τουρκικζσ εταιρείεσ ι υπευκφνων 
πολυκαταςτθμάτων με τθ βοικεια του τοπικοφ ςυνεργάτθ. 

 Ζρευνα για τθ αξιοπιςτία τθσ τουρκικισ εταιρείασ και του 
Σοφρκου επιχειρθματία (και με τθ βοικεια Γραφείου ΟΕΤ) 

 υνεργαςία με τουρκικι εταιρεία για διοργάνωςθ εκδιλωςθσ 
προβολισ του προϊόντοσ με ςτόχο τθ δθμιουργία 
καταναλωτικισ του ηιτθςθσ 

 υμμετοχι ςε ςχετικι Ζκκεςθ 
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Ευχαριςτϊ για τθν προςοχι ςασ! 
 

 
ΓΡΑΥΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΑΓΚΤΡΑ 

Website : www.agora.mfa.gr   

http://www.agora.mfa.gr/

