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Οικονομία 

Το τ/στατιστικό ινστιτούτο ανακοίνωσε ότι ο 
ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας της Τουρκίας 
το γ’ τρίμηνο (Ιούλιος-Σεπτέμβριος) τρ. έτους 
ανήλθε σε 3,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο 2021 (έτος βάσης 2009=100). 
Η τουρκική οικονομία -αν και σημειώνει 
σημαντική επιβράδυνση έναντι ανάπτυξης 7,5% 
και 7,6% τα δύο πρώτα τρίμηνα 2022- 
αναπτύσσεται για ένατο συνεχόμενο τρίμηνο.  
 

Το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 120,5% σε τρέχουσες 
τιμές σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
προηγούμενου έτους και υπολογίζεται σε 
$241.523 εκατ. δολάρια.  
Την υψηλότερη προστιθέμενη αξία στη 
διαμόρφωση του ΑΕΠ συνεισέφεραν ο 
χρηματοοικονομικός και ασφαλιστικός κλάδος 
(+21,6%) και ο κλάδος πληροφόρησης και 
επικοινωνιών (+13,9%), ενώ ο κλάδος των 
κατασκευών παρουσίασε πτώση 14,1%. 
 

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών 
αυξήθηκε κατά 19,9% και η αντίστοιχη κρατική 
τελική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 8,5% (η 
ανάπτυξη οδηγήθηκε από την εγχώρια 
κατανάλωση εν μέσω πληθωρισμού 85% τον 
Οκτώβριο 2022). 
Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν 
12,6% το γ' τρίμηνο του 2022 σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο 2021 και οι εισαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών κατά 12,2%. 
 
Μείωση επιτοκίου αναφοράς 

Στην τακτική μηνιαία συνεδρίαση του 

Νοεμβρίου τρ. έτους η Επιτροπή Νομισματικής 

Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας αποφάσισε τη 

μείωση του επιτοκίου αναφοράς κατά 150 

μονάδες βάσης, από 10,5% σε 9%, σύμφωνα με 

τις προσδοκίες της αγοράς.  

Το επιτόκιο, το οποίο ήταν μονοψήφιο για 

τελευταία φορά τον Μάιο 2020 και παρέμεινε 

μέχρι τη συνεδρίαση της Επιτροπής το 

Σεπτέμβριο 2020, διαμορφώθηκε σε μονοψήφιο 

αριθμό μετά από 26 μήνες.  

Πληθωρισμός  

Οι τιμές καταναλωτή στην Τουρκία, το 

Δεκέμβριο αυξήθηκαν 1,18% σε μηνιαία βάση, 

ενώ ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε 

64,27%, μειωμένος σχεδόν κατά 20 ποσοστιαίες 

μονάδες σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, 

εξέλιξη οφειλόμενη κυρίως στην ευνοϊκή 

επίδραση βάσης (base effect). Η απότομη 

επιβράδυνση σημειώθηκε, μετά κορύφωση σε 

υψηλό 24 ετών στο 85,5% τον Οκτώβριο και 

ελαφρά υποχώρηση στο 84,4% το Νοέμβριο.  

Η μικρότερη αύξηση σε σχέση με τον ίδιο μήνα 

του προηγούμενου έτους παρουσιάστηκε στα 

είδη ένδυσης και υπόδησης 25,87%, ενώ η 

μεγαλύτερη στις κατοικίες 79,83%. 

Η ανεξάρτητη Ομάδα Έρευνας για τον 

πληθωρισμό (Inflation Research Group, 
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ENAgroup) έθεσε τον ετήσιο πληθωρισμό στο 

137,55% και μηνιαία 5,18%.  

Η διαφορά μεταξύ πληθωρισμού και επιτοκίου 

αναφοράς ανήλθε στις 55 μονάδες περίπου. Η 

Τουρκία συνεχίζει να τοποθετείται στην κορυφή 

μεταξύ των αναπτυσσομένων χωρών με το 

υψηλότερο αρνητικό πραγματικό επιτόκιο. 

Κεντρική Τράπεζα - Σχεδιασμός για την έκδοση 

ψηφιακού νομίσματος  

Παρουσιάστηκε, τον Οκτώβριο, από τη 

Διεύθυνση Στρατηγικής και Προϋπολογισμού της 

T/Προεδρίας το Ετήσιο Πρόγραμμα της χώρας 

έτους 2023 (θεωρείται το ετήσιο σχέδιο της 

εκτελεστικής εξουσίας της Τουρκίας), το οποίο 

περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την έναρξη του 

προγράμματος για την έκδοση ψηφιακού 

νομίσματος από την Κ/τράπεζα (Central bank 

digital currency, CBDC).  

Εμπορικές συναλλαγές Ελλάδας - Τουρκίας  

Ο όγκος των διμερών εμπορικών ροών Ελλάδας 

– Τουρκίας, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ., κατά το εννεάμηνο Ιαν.- Σεπτ. 2022, 

ανήλθε σε €3,8 δισεκ. ευρώ, αυξηθείς κατά 

41,8%. 

Το εμπορικό ισοζύγιο παρέμεινε ελλειμματικό 

για την Ελλάδα (€-458,98 εκατ.), διευρυμένο 

κατά 57,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 

του προηγούμενου έτους.  

Οι ελληνικές εξαγωγές για το 9μηνο 2022 

ανήλθαν σε €1,69 δισεκ. ευρώ, σημειώνοντας 

αύξηση της τάξης του 24% περίπου. Οι ελληνικές 

εισαγωγές από την Τουρκία, την ίδια περίοδο, 

ανήλθαν σε €2,14 δισεκ. ευρώ, αυξηθείσες κατά 

26,55%. 

Τα δέκα σημαντικότερα εξαχθέντα ελληνικά 

προϊόντα, τη χρονική περίοδο Ιαν.-Σεπτ. 2022, 

είχαν ως ακολούθως:  

1. Λάδια από πετρέλαιο /ορυκτέλαια (ΚΣΟ 
2710: €711,2 εκ.) 

2. Βαμβάκι (ΚΣΟ 5201: €167,2 εκατ.) 

3. Ελάσματα και ταινίες αργιλίου (ΚΣΟ 7606: 
€65,9 εκατ.) 

4. Μηχανές επεξεργασίας δεδομένων (ΚΣΟ 
8471: €50,7 εκατ.) 

5. Φάρμακα (ΚΣΟ 3004: €49,2 εκατ.) 
6. Πολυμερή προπυλενίου (ΚΣΟ 3902: €47,4 

εκατ.) 
7. Απορρίμματα σιδήρου ή χάλυβα (ΚΣΟ 7204: 

€37 εκατ.) 
8. Σωλήνες από χαλκό (ΚΣΟ 7411: €34 εκατ.) 
9. Χρυσός, (ΚΣΟ 7108: €27 εκατ.) 
10. Εμπιστευτικά προιόντα (ΚΣΟ: 9990: €19,1 

εκατ.) 

Αξιοσημείωτες αυξήσεις, σε σχέση με το 9μηνο 

2021, παρουσιάστηκαν στις ελληνικές εξαγωγές: 

χρυσού (261,26%), εμπιστευτικών προιόντων 

(1387,6%), τμημάτων κινητήρων εσωτερικής 

καύσης (165,8%), κορουνδίου (309%), 

φαρμάκων (66,08%), σωλήνων από χαλκό 

(45,5%), ελασμάτων και ταινιών, αργιλίου (43% 

περίπου), απορριμμάτων σιδήρου και χάλυβα 

(42%), ορυκτελαίων και ασφαλτούχων ορυκτών 

(29%).  

Μειώθηκαν σημαντικά οι ελληνικές εξαγωγές: 

σίτου (-98,5%), ρυζιού (-89,2%), αργύρου (-72%), 

πλεκτών υφασμάτων (-61%), ράβδων-ειδών 

χαλκού (-44,32%), οργάνων και συσκευών για 

ιατρική χρήση (-25%), φύλλων, ταινιών κ.α. από 

πλαστικές ύλες (-15%). Μηδενίστηκαν οι 

εξαγωγές ακατέργαστων ελαίων πετρελαίου 

(ΚΣΟ: 2709, 20,3 εκατ. ευρώ). 

Ως προς τα κυριότερα προϊόντα που εισάγαμε 

από την Τουρκία, αυτά ήταν: Λάδια από 

πετρέλαιο /ορυκτέλαια (€134,5 εκατ.), επιβατικά 

οχήματα (€97,5 εκατ.), ελασμένα προιόντα 

σιδήρου ή χάλυβα πλάτους ≥600mm (82,3 εκατ.) 

ελασμένα προιόντα σιδήρου ή χάλυβα πλάτους 

≤600mm (€80,2 εκατ.), ιχθυηρά (€50,8 εκατ.), 

ακατέργαστο αργίλιο (€48,8 εκατ.), χαρτί 

καθαριότητας (€48,8 εκατ.), ψυγεία/ 

καταψύκτες (€42,5 εκατ.).  

------------------------------------------------------------ 
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Εξωτερικό Εμπόριο Τουρκίας  

Σύμφωνα με στοιχεία του τ/στατιστικού 

ινστιτούτου (TUIK), oι τουρκικές εισαγωγές, το 

9μηνο 2022, ανήλθαν σε $255,7 δισεκ. έναντι 

$185,7 δισεκ. δολαρίων την ίδια χρονική 

περίοδο 2021, σημειώνοντας αύξηση 37,7% 

περίπου. Οι τουρκικές εξαγωγές αυξήθηκαν 

επίσης κατά 14,8%, σε $175 δισεκ. δολάρια, 

διευρύνοντας το εμπορικό έλλειμμα της χώρας 

κατά 142%. 

Η σημαντικότερη χώρα-προμηθευτής της 

Τουρκίας, κατά το εν λόγω διάστημα, ήταν η 

Ρωσία ($43,7 δισεκ. δολάρια, συμμετοχή 17,1%), 

από την οποία οι τ/εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 

126,33% και η οποία ξεπέρασε την Κίνα ($29,4 

δισεκ. δολάρια, μερίδιο 11,5%, αύξηση 30%).  

Ακολουθούν: Χώρα Εμπιστευτικότητας 

(Confidential Country) με μερίδιο 10,3% ($263,1 

δισεκ. δολάρια), η Γερμανία ($16,1 δισεκ.), οι 

Η.Π.Α. ($11 δισεκ.), η Ιταλία ($9,4 δισεκ.) και η 

Ινδία ($7,7 δισεκ. δολάρια). Η Ελλάδα κατέλαβε 

την 34η θέση μεταξύ των χωρών προέλευσης 

των εισαγόμενων προϊόντων.  

 Η Γερμανία διατήρησε την πρώτη θέση μεταξύ 

των χωρών – προορισμών των τ/προϊόντων 

($14,4 δισεκ. δολάρια, 8,3% των συνολικών 

τ/εξαγωγών). Ακολουθούν: Η.Π.Α. ($11,6 δισεκ., 

μερίδιο 6,7%),  Ην. Βασίλειο ($9,4 δισεκ., 5,4%), 

Ιταλία ($8,5 δισεκ., 5%), Ιράκ ($8,4 δισεκ. 

δολάρια, 4,8%). Η Ελλάδα είναι στη 19η θέση 

των τ/εξαγωγών.  

----------------------------------------------------------------- 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 

Δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022 

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιευθέντα στοιχεία 

της Κεντρικής Τ/Τράπεζας (CBRT), τον Οκτώβριο, 

το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σημείωσε 

έλλειμμα $359 εκατ. δολαρίων σε μηνιαία βάση 

ενώ το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου τρ. 

έτους έλλειμμα ύψους $38.176 εκατ. δολαρίων.  

Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών 

συναλλαγών 12 μηνών ανήλθε σε $43.454 εκατ. 

δολάρια. Το υψηλότερο που έχει καταγραφεί 

από το 2018. 

Εξαιρουμένων του χρυσού και των 

ενεργειακών δαπανών, το ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών, τον Οκτώβριο παρουσίασε 

πλεόνασμα $8.643 εκατ. δολαρίων και $43.410 

εκατ. δολάρια το 10μηνο Ιανουαρίου-

Οκτωβρίου.  

Τον ίδιο μήνα το έλλειμμα εξωτερικού 

εμπορίου ανήλθε σε $6.463 εκατ. δολάρια και οι 

εισροές από το ισοζύγιο υπηρεσιών σε $6.702 

εκατ. δολάρια, στις οποίες τα καθαρά έσοδα 

από τον τουρισμό ήταν $5.184 εκατ. δολάρια. 

Τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν πάνω από τις 

προσδοκίες και υψηλότερα από όλους τους 

καλοκαιρινούς μήνες εκτός Αυγούστου. 

 
Κλάδος Τουρισμού 

Δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτώβριος 2022 

Το δεκάμηνο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2022, 39,6 

εκατομμύρια αλλοδαποί τουρίστες 

επισκέφθηκαν την Τουρκία, σημειώνοντας 

αύξηση 88% σε σχέση με την ίδια χρονική 

περίοδο 2021. Συμπεριλαμβανομένων των 

Τούρκων πολιτών που διαμένουν στο εξωτερικό, 

οι αφίξεις ξεπέρασαν τα 45 εκατομμύρια άτομα. 

Το εννεάμηνο Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2022, τα 

έσοδα ανήλθαν σε $35 δισεκ. δολάρια, 

παρουσιάζοντας αύξηση 68% σε σύγκριση με το 

αντίστοιχο εννεάμηνο παρελθόντος έτους.  

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Eπιβολή προστίμου στη Meta Platforms Inc 
 

Η τ/ανεξάρτητη Αρχή Ανταγωνισμού 
ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 
$18,6 εκατ. δολαρίων στη μητρική εταιρεία 
Facebook, Meta Platforms Inc, λόγω της 
παραβίασης του νόμου περί ανταγωνισμού, 
δεδομένου ότι η εταιρεία κατέχει δεσπόζουσα 
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θέση στις προσωπικές υπηρεσίες κοινωνικής 
δικτύωσης και τις διαδικτυακές διαφημίσεις 
βίντεο και παρεμποδίζει τους ανταγωνιστές 
συγχωνεύοντας δεδομένα, τα οποία 
συλλέγονται μέσω των βασικών υπηρεσιών της 
στις πλατφόρμες Facebook, Instagram και 
WhatsApp. Το πρόστιμο υπολογίστηκε βάσει 
των εσόδων της εταιρείας έτους 2021. 
Η τ/Αρχή αναφέρει ότι η Meta Platforms Inc 

πρέπει να αποκαταστήσει τον ανταγωνισμό σε 

αυτές τις αγορές και να προετοιμάσει ετήσιες 

εκθέσεις σχετικά με τα βήματα που θα προβεί 

τα επόμενα πέντε χρόνια.  

Η εταιρεία δύναται να αντιταχθεί στην απόφαση 

εντός 60 ημερών.  

  

Ανακοίνωση σημαντικής επένδυσης στην 
Αίγυπτο 

H εταιρεία Arçelik -από τις κορυφαίες 

τ/εταιρείες και τους μεγαλύτερους παραγωγούς 

καταναλωτικών ηλεκτρονικών ειδών και 

οικιακών συσκευών στην Ευρώπη- ανακοίνωσε 

την πραγματοποίηση επένδυσης στην Αίγυπτο.  

Η εταιρεία ιδιοκτησίας του ομίλου Koç Holding, 

αποφάσισε να πραγματοποιήσει την πρώτη 

παραγωγική επένδυση στην Αίγυπτο και πρώτη 

μονάδα επίσης στη Βόρεια Αφρική, η οποία 

αφορά σχέδιο παραγωγής, αρχικά κατά κύριο 

λόγο ψυγείων.  

Τα θεμέλια του εργοστασίου, 

προυπολογισμένης συνολικής δαπάνης $100 

εκατ. δολαρίων περίπου (σημερινές ισοτιμίες), 

αναφέρεται ότι θα τεθούν το πρώτο 15μερο του 

Δεκεμβρίου 2022. Στη συνέχεια σχεδιάζεται να 

δημιουργηθεί παραγωγή τηλεοράσεων και 

συστημάτων κλιματισμού.  

Eξαγορά γερμανικής εταιρείας διανομής από 
αντίστοιχη τουρκική 
Αναδιαμόρφωση ευρωπαικής αγοράς 

διανομής τροφίμων  

Η εταιρεία ταχείας παράδοσης ειδών 

παντοπωλείου κατά παραγγελία Getir με έδρα 

την Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε στις 9/12 

τρεχ. έτους την εξαγορά της ανταγωνιστικής 

γερμανικής εταιρείας Gorillas (έδρα Βερολίνο). 

Η εταιρεία προσβλέπει στο μέλλον της 

ευρωπαϊκής αγοράς αλλά και στην περαιτέρω 

γεωγραφική διεύρυνση.  

Αν και το ποσό της συμφωνίας δεν 

δημοσιοποιήθηκε επίσημα, η Financial Times 

ανέφερε ότι καταβλήθηκαν περίπου $1,2 

δισεκατομμύρια δολάρια). 

Η Getir ιδρύθηκε το 2015 και ήδη 

δραστηριοποιείται σε εννέα χώρες σε τρεις 

ηπείρους (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία, 

Ιταλία, Ισπανία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Η.Π.Α. 

και  Τουρκία). Απασχολεί περισσότερους από 

35.000 υπαλλήλους και με την εξαγορά κατέστη 

η  μεγαλύτερη εταιρεία express delivery στην 

Ευρώπη. 

Η τ/εταιρεία είναι πρωτοπόρος στην ταχεία 

παράδοση ειδών παντοπωλείου (λειτουργεί 

βάσει μοναδικού μοντέλου παράδοσης σε λίγα 

λεπτά) και στις αρχές τρέχοντος έτους είχε 

καταταγεί ως η πρώτη εταιρεία decacorn στο 

είδος της (δηλ. ιδιωτική startup εταιρεία αξίας 

τουλάχιστον $10 δισεκ. δολαρίων). Το Μάρτιο η 

συνολική αποτίμηση αυτής είχε αυξηθεί σε 

$11,8 δισεκ. δολάρια.  

Η startup Gorillas ιδρύθηκε το 2020, 

δραστηριοποιείται σε έξι χώρες στην Ευρώπη 

και σε περισσότερες από 40 πόλεις, οι 

περισσότερες από τις οποίες βρίσκονται στη 

Γερμανία και την Ολλανδία. 

Η Getir υπέγραψε επίσης συμφωνία με την 
ολλανδική διεθνή εταιρεία ηλεκτρονικής 
παραγγελίας και παράδοσης φαγητού Just Eat 
Takeaway.com N.V. για την ενσωμάτωση των 
προϊόντων της στις εφαρμογές τηλεφώνου 
Takeaway. 
----------------------------------------------------------------------- 
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Επέκταση Tesla στην τ/αγορά  

Η εταιρεία Tesla inc.  επεκτείνει τις 

δραστηριότητες στον κλάδο ηλεκτρικών 

οχημάτων στην Τουρκία.   

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα Electrek 

(https://electrek.co ), παρά το γεγονός ότι η 

Tesla δεν λειτουργεί κατάστημα στη χώρα, έχει 

προχωρήσει από το 2020 στην ανάπτυξη 

σχεδίων και ανάλογου  χάρτη για την κατασκευή 

σταθμών δικτύων ταχυφορτιστών 

(Supercharger), καθώς και στη δημιουργία  

δικτύου παροχής των απαραίτητων υπηρεσιών 

(Kωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη, Aydın, 

Balıkesir, Bursa, Edirne, Antalya and Konya).   

Τον παρόντα χρόνο καταγράφονται προσλήψεις 

από την εταιρεία στην Κωνσταντινούπολη 

(περιοχή Beşiktaş), γεγονός που σημαίνει ότι 

είναι η πιθανή τοποθεσία του πρώτου κέντρου 

εξυπηρέτησης. Τους επόμενους μήνες ενδέχεται 

να πραγματοποιηθούν παραγγελίες. 

 

 


