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Τα τελευταία δέκα χρόνια οι εξαγωγές των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα στην έχουν  αυξηθεί σημαντικά. Η χώρα διαθέτει τη δυνατότητα να μετατρέπει 400 τόνους χρυσού και 200 τόνους ασημιού κάθε χρόνο σε κοσμήματα, γεγονός που την καθιστά μια από τιισχυρότερες στον τομέα της βιομηχανίας κοσμημάτων. Η Τουρκία κατέχει την 5στην επεξεργασία κοσμημάτων και οι αρμόδιες αρχές επί της αγοράς κοσμημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύουν την ανταγωνιστική της θέση έναντι της Ιταλίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία παραγωγής που δημοσιεύονται διεθνώς αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνεται.   Πάνω από 50 μεγάλες εταιρίες που απασχολούν από 200 έως 1.500 υπαλλήλους δραστηριοποιούνται στην αγορά κοσμημάτων της Τουρκίας. Τα πολύτιμα μέταλλα και η βιομηχανία κοσμημάτων προσφέρουν συνολικά 250.000 θέσεις εργασίας. Κέντρο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων είναι η Κωνσταντινούπολη ενώ ακολουθούν η Άγκυρα και η Σμύρνη. Επιπλέον υπάρχουν πόλεις στην ανατολική και νοτιοανατολική πλευρά της χώρας που δραστηριοποιούνται και αυτές στην κατασκευή κοσμημάτων. Το 1995 ιδρύθηκε στηνΚωνσταντινούπολη Χρηματιστήριο Χρυσού και το 2002 ξεκίνησε τη λειτουργία του το  Διυλιστήριο Χρυσού.   Ημιπολύτιμα πετρώματα  Καθώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη περιγραφή, τα μέταλλα και τα ημιπολύτιμα πετρώματα που χρησιμοποιούνται στα κοσμήματα και τη δζαφείρια και σμαράγδια, κατατάσσονται στην κατηγορία των ημιπολύτιμων πετρωμάτων. Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή κοσμημάτων και διακοσμητικών ειδών. Τα μέταλλα και τα πετρώματα που χρησιμοποιούνταπεριγράφονται και αυτά ως ημιπολύτιμα. Επιπλέον κάποια ιδιαίτερα πετρώματα όπως πχ το οπάλιο, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται μαζί με χρυσό περιλαμβάνονται και αυτά στην κατηγορία των ημιπολύτιμων πετρωμάτ Κάποιες από τις πολύτιμες πέτρες που έχουν αρχίσει να ενδιαφέρουν τα τελευταία χρόνια τη βιομηχανία των κοσμημάτων έχουν βρεθεί στην Τουρκία. Προκειμένου όμως να γίνει η εκμετάλλευση τους με ασφαλή τρόπο θα πρέπει να προηγηθεί η ενημέρωση των κατοίκων στιςπεριοχές που έχουν βρεθεί τα κοιτάσματα.    Ενώ τα εργαστήρια στην Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη περιορίζονται στην κοπή, τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό των πετρωμάτων, κάποιες εταιρίες μικρού μεγέθους που δραστηριοποιούνται στην αγορά των μεπικεντρώνονται στην παραγωγή αυτών. Σκοπός των επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια στην Τουρκία είναι να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις για την εξαγωγή ημιπολύτιμων πετρωμάτων. Το  σχέδιο φυσικό γυαλί, αποτελεί ένα παράδειγμα αυτών των εγκαταστάσεων.  
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Τουρκική αγορά κοσμημάτων 
Τα τελευταία δέκα χρόνια οι εξαγωγές των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα στην έχουν  αυξηθεί σημαντικά. Η χώρα διαθέτει τη δυνατότητα να μετατρέπει 400 τόνους χρυσού και 200 τόνους ασημιού κάθε χρόνο σε κοσμήματα, γεγονός που την καθιστά μια από τιισχυρότερες στον τομέα της βιομηχανίας κοσμημάτων. Η Τουρκία κατέχει την 5στην επεξεργασία κοσμημάτων και οι αρμόδιες αρχές επί της αγοράς κοσμημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύουν την ανταγωνιστική της θέση έναντι της Ιταλίας. τας υπόψη τα στοιχεία παραγωγής που δημοσιεύονται διεθνώς αυτό φαίνεται να 

Πάνω από 50 μεγάλες εταιρίες που απασχολούν από 200 έως 1.500 υπαλλήλους δραστηριοποιούνται στην αγορά κοσμημάτων της Τουρκίας. Τα πολύτιμα μέταλλα και η α κοσμημάτων προσφέρουν συνολικά 250.000 θέσεις εργασίας. 
Κέντρο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων είναι η Κωνσταντινούπολη ενώ ακολουθούν η Άγκυρα και η Σμύρνη. Επιπλέον υπάρχουν πόλεις στην ανατολική και νοτιοανατολική πλευρά της χώρας που δραστηριοποιούνται και αυτές στην κατασκευή κοσμημάτων. Το 1995 ιδρύθηκε στηνΚωνσταντινούπολη Χρηματιστήριο Χρυσού και το 2002 ξεκίνησε τη λειτουργία του το  

Καθώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη περιγραφή, τα μέταλλα και τα ημιπολύτιμα πετρώματα που χρησιμοποιούνται στα κοσμήματα και τη διακόσμηση, και δεν είναι διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια, κατατάσσονται στην κατηγορία των ημιπολύτιμων πετρωμάτων. Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή κοσμημάτων και διακοσμητικών ειδών. Τα μέταλλα και τα πετρώματα που χρησιμοποιούνται μαζί με το ασήμι στη δημιουργία κοσμημάτων, περιγράφονται και αυτά ως ημιπολύτιμα. Επιπλέον κάποια ιδιαίτερα πετρώματα όπως πχ το οπάλιο, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται μαζί με χρυσό περιλαμβάνονται και αυτά στην κατηγορία των ημιπολύτιμων πετρωμάτων.   
Κάποιες από τις πολύτιμες πέτρες που έχουν αρχίσει να ενδιαφέρουν τα τελευταία χρόνια τη βιομηχανία των κοσμημάτων έχουν βρεθεί στην Τουρκία. Προκειμένου όμως να γίνει η εκμετάλλευση τους με ασφαλή τρόπο θα πρέπει να προηγηθεί η ενημέρωση των κατοίκων στιςπεριοχές που έχουν βρεθεί τα κοιτάσματα.    
Ενώ τα εργαστήρια στην Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη περιορίζονται στην κοπή, τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό των πετρωμάτων, κάποιες εταιρίες μικρού μεγέθους που δραστηριοποιούνται στην αγορά των μετάλλων και των ημιπολύτιμων πετρωμάτων επικεντρώνονται στην παραγωγή αυτών. Σκοπός των επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια στην Τουρκία είναι να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις για την εξαγωγή ημιπολύτιμων πετρωμάτων. Το  σχέδιο KOSGEB για τη δημιουργία κοσμημάτων στο Καρς από φυσικό γυαλί, αποτελεί ένα παράδειγμα αυτών των εγκαταστάσεων.  

ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι εξαγωγές των κοσμημάτων από πολύτιμα μέταλλα στην Τουρκία έχουν  αυξηθεί σημαντικά. Η χώρα διαθέτει τη δυνατότητα να μετατρέπει 400 τόνους χρυσού και 200 τόνους ασημιού κάθε χρόνο σε κοσμήματα, γεγονός που την καθιστά μια από τις ισχυρότερες στον τομέα της βιομηχανίας κοσμημάτων. Η Τουρκία κατέχει την 5η θέση διεθνώς στην επεξεργασία κοσμημάτων και οι αρμόδιες αρχές επί της αγοράς κοσμημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο αναδεικνύουν την ανταγωνιστική της θέση έναντι της Ιταλίας. τας υπόψη τα στοιχεία παραγωγής που δημοσιεύονται διεθνώς αυτό φαίνεται να 

Πάνω από 50 μεγάλες εταιρίες που απασχολούν από 200 έως 1.500 υπαλλήλους δραστηριοποιούνται στην αγορά κοσμημάτων της Τουρκίας. Τα πολύτιμα μέταλλα και η 

Κέντρο κατασκευής χρυσών κοσμημάτων είναι η Κωνσταντινούπολη ενώ ακολουθούν η Άγκυρα και η Σμύρνη. Επιπλέον υπάρχουν πόλεις στην ανατολική και νοτιοανατολική πλευρά της χώρας που δραστηριοποιούνται και αυτές στην κατασκευή κοσμημάτων. Το 1995 ιδρύθηκε στην Κωνσταντινούπολη Χρηματιστήριο Χρυσού και το 2002 ξεκίνησε τη λειτουργία του το  

Καθώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη περιγραφή, τα μέταλλα και τα ημιπολύτιμα πετρώματα ιακόσμηση, και δεν είναι διαμάντια, ρουμπίνια, ζαφείρια και σμαράγδια, κατατάσσονται στην κατηγορία των ημιπολύτιμων πετρωμάτων. Αυτά χρησιμοποιούνται κυρίως στην κατασκευή κοσμημάτων και διακοσμητικών ειδών. Τα μέταλλα ι μαζί με το ασήμι στη δημιουργία κοσμημάτων, περιγράφονται και αυτά ως ημιπολύτιμα. Επιπλέον κάποια ιδιαίτερα πετρώματα όπως πχ το οπάλιο, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται μαζί με χρυσό περιλαμβάνονται και αυτά στην 

Κάποιες από τις πολύτιμες πέτρες που έχουν αρχίσει να ενδιαφέρουν τα τελευταία χρόνια τη βιομηχανία των κοσμημάτων έχουν βρεθεί στην Τουρκία. Προκειμένου όμως να γίνει η εκμετάλλευση τους με ασφαλή τρόπο θα πρέπει να προηγηθεί η ενημέρωση των κατοίκων στις 

Ενώ τα εργαστήρια στην Άγκυρα, την Κωνσταντινούπολη και τη Σμύρνη περιορίζονται στην κοπή, τη διαμόρφωση και το σχεδιασμό των πετρωμάτων, κάποιες εταιρίες μικρού μεγέθους ετάλλων και των ημιπολύτιμων πετρωμάτων επικεντρώνονται στην παραγωγή αυτών. Σκοπός των επενδύσεων που έχουν γίνει τα τελευταία δέκα χρόνια στην Τουρκία είναι να δημιουργηθούν εγκαταστάσεις για την εξαγωγή δημιουργία κοσμημάτων στο Καρς από 
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Οι λιανοπωλητές κοσμημάτων στην Τουρκία υπολογίζονται σε 25.000, ωστόσο, η κρίση οδήγησε σε κλείσιμο πολλών καταστημάτων.  Οι εταιρείες παραγωγής κοσμημάτωνσε 3.000 και οι χονδρέμποροι σε 500. Σημαντικό κέντρο λιανικής πώλησης κοσμημάτων στην Κων/πολη είναι η «αγορά χρυσού» στην Κλειστή Αγορά της πόλης (Grand Bazaar)ξεκίνησε η κατασκευή του συγκροτήματος Kuyumcukent με στόχο να συγκεντρωθεταιρείες που σχετίζονται με όλο τκαι την λιανική πώληση. Το σχέδιο αξίαπεριλαμβάνει πληθώρα εγκαταστάσεων, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωσή του το 2006φαίνεται να βρήκε την αναμενόμενη απήχηση και πολλοί χώροι καταστημάτων παραμένουν άδειοι.  Στους 50 μεγαλύτερους παραγωγούς κοσμημάτων στην Τουρκία περιλαμβάνονται οι εταιρείες Favori και Goldas. Η Favori ιδρύθηκε το 1992 και θεωρείται η μεγαλύτερη εεξαγωγής και εισαγωγής χρυσών κοσμημάτων στην Τουρκία.ανέρχεται σε 26 τόνους το χρόνο.Goldas Jewellery Industry Exportκοσμήματα από 8-24 καράτια και ασημένια κοσμήματα απόμονάδα στην Κων/πολη έχει δυναμικότητα 18 εκ. κοσμημάτων το χρόνο, εξάγει σε 45 χώρες και έχει καταστήματα στην Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα. ΆGulaylar International Jewellery Industry and Trade Corporation and Trade Corporation.  Γενικά οι τουρκικές εταιρείες του κλάδου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική ανάπτυξη, ωστόσο, όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, υπάρχουν ελλείψεις στην τεχνική κατάρτιση και στον σχεδιασμό καθώς οι περισσότερες τάσεις και σχέδια προέρχονται από το εξωτερικό.   Πολύτιμα μέταλλα και εξαγωγές κοσμημάτων  Η Τουρκική αγορά χρυσών κοσμημάτων έχει εντείνει τις εξαγωγές της τα τελευταία χρόνια. Αν και καινούργιο είδος, οι εξαγωγές χρυσών κοσμημάτων έχουν σημειώσει υψηλά ποσοστά και έχουν αναδειχθεί σε τομέα μεγάλης αξίας 1992 έφτανε τα 2,8 εκ. $ και το 2006 ξεπέρασε τα 1.17 δις. $. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η κατασκευή των κοσμημάτων από χρυσό το 2006 άγγιξε τους 85.5 τόνους. Αν όμως συνυπολογιστούν και οι αγορές που πραγματοποίησαν οι τουρίστες, τότε οι εξαγωγξεπερνούν τους 150 τόνους.  Σήμερα η Τουρκία εξάγει χρυσό και κοσμήματα συνολικά σε 141 χώρες.  

                                                          1 Πηγή: Jewex (http://www.jewexfair.com/eng/turkiye
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Οι λιανοπωλητές κοσμημάτων στην Τουρκία υπολογίζονται σε 25.000, ωστόσο, η κρίση οδήγησε σε κλείσιμο πολλών καταστημάτων.  Οι εταιρείες παραγωγής κοσμημάτωνσε 3.000 και οι χονδρέμποροι σε 500. Σημαντικό κέντρο λιανικής πώλησης κοσμημάτων στην Κων/πολη είναι η «αγορά χρυσού» στην Κλειστή Αγορά της πόλης (Grand Bazaar)ξεκίνησε η κατασκευή του συγκροτήματος Kuyumcukent με στόχο να συγκεντρωθεταιρείες που σχετίζονται με όλο το φάσμα παραγωγής κοσμημάτων από την παραγωγή έκαι την λιανική πώληση. Το σχέδιο αξίας $200 εκ. εκτείνεται  σε έκταση 128.000 τ.μ. και περιλαμβάνει πληθώρα εγκαταστάσεων, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωσή του το 2006φαίνεται να βρήκε την αναμενόμενη απήχηση και πολλοί χώροι καταστημάτων παραμένουν 

Στους 50 μεγαλύτερους παραγωγούς κοσμημάτων στην Τουρκία περιλαμβάνονται οι εταιρείες ιδρύθηκε το 1992 και θεωρείται η μεγαλύτερη εχρυσών κοσμημάτων στην Τουρκία. Η παραγωγική της δυναμικότητα ανέρχεται σε 26 τόνους το χρόνο. Η εταιρεία έχει 2.000 καταστήματα στην Τουρκία μόνο. Η Export and Import Corporation,ιδρύθηκε το 1993ράτια και ασημένια κοσμήματα από 925 καράτια. Η παραγωγική της μονάδα στην Κων/πολη έχει δυναμικότητα 18 εκ. κοσμημάτων το χρόνο, εξάγει σε 45 χώρες και έχει καταστήματα στην Τουρκία, τη Ρωσία και την Κίνα. Άλλες μεγάλεςGulaylar International Jewellery Industry and Trade Corporation και η Atasay Jewellery Industry 

Γενικά οι τουρκικές εταιρείες του κλάδου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική ς επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, υπάρχουν ελλείψεις στην τεχνική κατάρτιση και στον σχεδιασμό καθώς οι περισσότερες τάσεις και σχέδια προέρχονται 

Πολύτιμα μέταλλα και εξαγωγές κοσμημάτων  
Η Τουρκική αγορά χρυσών κοσμημάτων έχει εντείνει τις εξαγωγές της τα τελευταία χρόνια. Αν και καινούργιο είδος, οι εξαγωγές χρυσών κοσμημάτων έχουν σημειώσει υψηλά ποσοστά και έχουν αναδειχθεί σε τομέα μεγάλης αξίας (high value). Η κατασκευή χρυσών κοσμημά1992 έφτανε τα 2,8 εκ. $ και το 2006 ξεπέρασε τα 1.17 δις. $. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η κατασκευή των κοσμημάτων από χρυσό το 2006 άγγιξε τους 85.5 τόνους. Αν όμως συνυπολογιστούν και οι αγορές που πραγματοποίησαν οι τουρίστες, τότε οι εξαγωγξεπερνούν τους 150 τόνους.  
Σήμερα η Τουρκία εξάγει χρυσό και κοσμήματα συνολικά σε 141 χώρες.1  

                   
http://www.jewexfair.com/eng/turkiye-mucevher.htm) 
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Οι λιανοπωλητές κοσμημάτων στην Τουρκία υπολογίζονται σε 25.000, ωστόσο, η κρίση οδήγησε σε κλείσιμο πολλών καταστημάτων.  Οι εταιρείες παραγωγής κοσμημάτων ανέρχονται σε 3.000 και οι χονδρέμποροι σε 500. Σημαντικό κέντρο λιανικής πώλησης κοσμημάτων στην Κων/πολη είναι η «αγορά χρυσού» στην Κλειστή Αγορά της πόλης (Grand Bazaar).To 1996 ξεκίνησε η κατασκευή του συγκροτήματος Kuyumcukent με στόχο να συγκεντρωθούν εκεί ο φάσμα παραγωγής κοσμημάτων από την παραγωγή έως $200 εκ. εκτείνεται  σε έκταση 128.000 τ.μ. και περιλαμβάνει πληθώρα εγκαταστάσεων, ωστόσο, μετά την ολοκλήρωσή του το 2006 δεν φαίνεται να βρήκε την αναμενόμενη απήχηση και πολλοί χώροι καταστημάτων παραμένουν 

Στους 50 μεγαλύτερους παραγωγούς κοσμημάτων στην Τουρκία περιλαμβάνονται οι εταιρείες ιδρύθηκε το 1992 και θεωρείται η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής, Η παραγωγική της δυναμικότητα 000 καταστήματα στην Τουρκία μόνο. Η το 1993 και παράγει χρυσά 925 καράτια. Η παραγωγική της μονάδα στην Κων/πολη έχει δυναμικότητα 18 εκ. κοσμημάτων το χρόνο, εξάγει σε 45 χώρες και μεγάλες εταιρείες είναι η Atasay Jewellery Industry 

Γενικά οι τουρκικές εταιρείες του κλάδου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική ς επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, υπάρχουν ελλείψεις στην τεχνική κατάρτιση και στον σχεδιασμό καθώς οι περισσότερες τάσεις και σχέδια προέρχονται 

Η Τουρκική αγορά χρυσών κοσμημάτων έχει εντείνει τις εξαγωγές της τα τελευταία χρόνια. Αν και καινούργιο είδος, οι εξαγωγές χρυσών κοσμημάτων έχουν σημειώσει υψηλά ποσοστά και Η κατασκευή χρυσών κοσμημάτων το 1992 έφτανε τα 2,8 εκ. $ και το 2006 ξεπέρασε τα 1.17 δις. $. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η κατασκευή των κοσμημάτων από χρυσό το 2006 άγγιξε τους 85.5 τόνους. Αν όμως συνυπολογιστούν και οι αγορές που πραγματοποίησαν οι τουρίστες, τότε οι εξαγωγές 
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Διμερές εμπόριο κοσμημάτων (Ελλάδα 
HS Code Περιγραφή 

71131100 Articles of jewellery and parts thereof, of silver, whether or not plated or clad with other precious metal (excl. Artic)71131900 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not plated or clad with preciou71141100 Cuff links and studs, of base metal, whether or not clad with silver, gold or platinum 71142000 Articles of goldsmiths'' or silversmiths'' wares and parts thereof, of base metal clad with precious metal (excl. jewell71171100 Cuff links and studs, of base metal, whether or not clad with silver, gold or platinum 71179000 Imitation jewellery (excl. jewellery, of base metal, whether or not clad with silver, gold or platinum) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Πηγή: TUIK Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης  
HS Code Περιγραφή 

71131100 Articles of jewellery and parts thereof, of silver, whether or not plated or clad with other precious metal (excl. Artic)71131900 Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not plated or clad with preciou71141100 Cuff links and studs, of base metal, whether or not clad with silver, gold or platinum 71142000 Articles of goldsmiths'' or silversmiths'' wares and parts thereof, of base metal clad with precious metal (excl. jewell
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Διμερές εμπόριο κοσμημάτων (Ελλάδα - Τουρκία) 
Εισαγωγές στην Τουρκία (€) 

2011 2012 2013 
Articles of jewellery and parts thereof, of silver, whether or not plated or clad with other Artic) 

3.481 6.276 46.257 

Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other than silver, whether or not lated or clad with preciou 

25.334 264.722 243.447 

Cuff links and studs, of base metal, whether or not clad with - - 613 

Articles of goldsmiths'' or silversmiths'' wares and parts base metal clad with precious metal (excl. jewell 

- 707 - 

Cuff links and studs, of base metal, whether or not clad with - - - 

Imitation jewellery (excl. jewellery, of base metal, clad with silver, 
10.036 12.114 3.084 

38.851 283.819 293.401 
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης 

Εξαγωγές στην Τουρκία (€) 
2011 2012 2013 

Articles of jewellery and parts thereof, of silver, whether or not plated or clad with other Artic) 

690.725 310.568 468.178 

Articles of jewellery and parts thereof, of precious metal other whether or not plated or clad with preciou 

617.909 402.618 547.063 

Cuff links and studs, of base metal, whether or not clad with - - 6.902 

Articles of goldsmiths'' or and parts thereof, of base metal clad with precious metal (excl. jewell 

- - - 

ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

2014 2015 
 23.385 445 

 583.351 97.150 

- - 

- 1.983 

- 124 

3.867 5.816 

 610.603 105.518 

2014 2015 
 794.467 868.216 

 1.551.669 1.172.786 

- - 

- - 
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71171100 Cuff links and studs, of base metal, whether or not clad with silver, gold or platinum 71179000 Imitation jewellery (excl. jewellery, of base metal, whether or not clad with silver, gold or platinum) 
ΣΥΝΟΛΟ 

Πηγή: TUIK Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης Όπως φαίνεται και από τους πίνακες τόσο οι εξαγωγές σημαντική αύξηση την τελευταία πενταετία. Το 2014 οι εισαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έφτασαν τα 610.603εξαγωγές φθάνοντας τα 2.445.679  Εκθέσεις κοσμημάτων στην Τουρκία Οι μεγαλύτερες εκθέσεις του τομέα είναι οι:  Istanbul Jewellery Show (Istanbul Inπραγματοποιείται 2 φορές ετησίωςhttp://october.istanbuljewelryshow.com/en/Page/12/home.aspx Izmir Jewex: http://www.jewexfair.com/eng/haber1.htm  Κλαδικές ιστοσελίδες  Turkish Jewellery Association:  Istanbul Chamber of Jewellery: Istanbul Gold Exchange: http://www.iab.gov.tr/about.aspIzmir Chamber of Jewellery:      
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Cuff links and studs, of base metal, whether or not clad with 314 - 4.201 

Imitation jewellery (excl. base metal, whether or not clad with silver, 
71.680 82.103 105.169 

1.380.628 795.289 1.131.513
Επεξεργασία: Γραφείο ΟΕΥ Κων/πολης 
Όπως φαίνεται και από τους πίνακες τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές σημείωσαν σημαντική αύξηση την τελευταία πενταετία. Το 2014 οι εισαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και έφτασαν τα 610.603€, ενώ διπλασιάστηκαν και οι εξαγωγές φθάνοντας τα 2.445.679€. 

ην Τουρκία 
Οι μεγαλύτερες εκθέσεις του τομέα είναι οι:  

Istanbul Int’l Watch, Clock, Jewellery and Equipmentετησίως: http://october.istanbuljewelryshow.com/en/Page/12/home.aspx 
http://www.jewexfair.com/eng/haber1.htm 

Turkish Jewellery Association:  http://www.jtr.org.tr/En/ihr_tesvik.aspx  Istanbul Chamber of Jewellery: http://www.iko.org.tr/index.asp  http://www.iab.gov.tr/about.asp  Izmir Chamber of Jewellery:  http://www.izko.org.tr/  

ΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

2.621 1.309 

 96.922 121.020 

1.131.513 2.445.679 2.163.331 

όσο και οι εισαγωγές σημείωσαν σημαντική αύξηση την τελευταία πενταετία. Το 2014 οι εισαγωγές υπερδιπλασιάστηκαν σε , ενώ διπλασιάστηκαν και οι 

Equipment Fair) 

Σεπτέμβριος 2016 
Γραφείο ΟΕΥ  


