
 

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΑΓΚΥΡΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

Γραφείο ΟΕΥ Πρεσβείας Άγκυρας  1  

 

Διεύθυνση: Zia Ur Rahman cad 9-11 -  06700 G.O.P. Ankara, Turkey 
T: +90 312 4278307/8, 4480647 (εσωτ. 170-172)  E-mail: ecocom-ankara@mfa.gr 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ   
Σεπτέμβριος - Οκτώβριος  2022 

 

 

Οικονομία 

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ, Ενδιάμεση Έκθεση 

Οικονομικής Προοπτικής Σεπτεμβρίου 2022) 

εκτιμά ότι, φέτος, η τ/οικονομία θα αναπτυχθεί 

κατά 5,4% σε ετήσια βάση έναντι πρόβλεψης 

Ιουνίου 3,7%, ενώ διατηρεί σταθερή την άποψη 

για ανάπτυξη 3% το 2023. Βάσει του ρυθμού 

ανάπτυξης η Τουρκία είναι η δεύτερη ταχύτερα 

αναπτυσσόμενη οικονομία στην ομάδα G-20. Ο 

ΟΟΣΑ αναθεώρησε επίσης τις προβλέψεις του 

προς τα κάτω για τον πληθωρισμό, αναμένοντας 

ότι τέλος του 2022 θα ανέλθει από 72% σε 71%.   

Μείωση επιτοκίου αναφοράς 

Τέλος Σεπτεμβρίου τ.ε., ο Τ/Πρόεδρος, κ. Recep 

Tayyip Erdoğan, επανέλαβε την έντονη αντίθεσή 

του στα υψηλά επιτόκια, συμβουλεύοντας την 

Κεντρική Τράπεζα (CBRT) να μειώσει περαιτέρω 

το βασικό επιτόκιο σε μονοψήφια επίπεδα μέχρι 

το τέλος του έτους. Η Επιτροπή Νομισματικής 

Πολιτικής (PPK) της Κ/τράπεζας στη συνεδρίαση 

Οκτωβρίου αποφάσισε νέα μείωση του 

επιτοκίου αναφοράς κατά 150 μονάδες βάσης,  

από 12% σε 10,5% (επιτόκιο δημοπρασίας 

επαναγοράς 1 εβδομάδας). 

Πληθωρισμός  

Το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο (TUIK) 

ανακοίνωσε ότι ο πληθωρισμός μηνός 

Οκτωβρίου ανήλθε σε 85,5%, καθώς οι τιμές 

αυξήθηκαν 3,5% σε μηνιαία βάση. Οι τιμές των 

ειδών ένδυσης, τροφίμων και οικιακού 

εξοπλισμού οδήγησαν την άνοδο των 

πληθωριστικών πιέσεων, αυξηθείσες αντίστοιχα 

περισσότερο από 8%, 5% και 4% σε σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα.  

Η άνοδος του πληθωρισμού είναι η υψηλότερη 

από τον Ιούνιο του 1998 και στην ομάδα των 

μεγάλων οικονομιών της G20, είναι συγκρίσιμος 

μόνο με εκείνον της Αργεντινής  

Ο δείκτης τιμών εγχώριου παραγωγού αυξήθηκε 

σε μηνιαία βάση κατά 7,83% τον Οκτώβριο, και 

157,69% ετησίως.  

Η Ομάδα Έρευνας για τον πληθωρισμό (Inflation 

Research Group, ENAgroup) έθεσε τον ετήσιο 

πληθωρισμό στο 185,3%.  

Η διαφορά μεταξύ πληθωρισμού και επιτοκίου 

αναφοράς ανήλθε στις 75 μονάδες. Η Τουρκία 

συνεχίζει να τοποθετείται στην κορυφή μεταξύ 

των αναπτυσσομένων χωρών με το υψηλότερο 

αρνητικό πραγματικό επιτόκιο. 

Η τουρκική λίρα, το τρέχον έτος και μέχρι 

σήμερα, υποτιμήθηκε περισσότερο από 28% 

έναντι του δολαρίου.  

Κεντρική Τράπεζα - Αγορά χρυσού 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Παγκόσμιου 

Συμβουλίου Χρυσού, η Κεντρική Τράπεζα 

αγόρασε 86 τόνους καθαρού χρυσού το πρώτο 
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7μηνο τρ. έτους. Τα αποθέματα χρυσού ανήλθαν 

στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 2 ετών 

(469,3 τόνους). Η CBRT είναι η Κεντρική Τράπεζα 

που αγόρασε τον περισσότερο χρυσό διεθνώς 

με διαφορά (ακολούθησε η Αίγυπτος). 

Εξωτερικό Εμπόριο Τουρκίας  

Τ/ εισαγωγές ενέργειας  

Η άνοδος των διεθνών τιμών φυσικού αερίου, 

πετρελαίου και άνθρακα και η κλυδωνιζόμενη 

τ/λίρα έχουν οδηγήσει τις τ/εισαγωγές 

ενέργειας σε ιστορικό υψηλό. Σύμφωνα με 

πρόσφατα προσωρινά στοιχεία του Υπουργείου 

Εμπορίου, το Σεπτέμβριο οι εισαγωγές ενέργειας 

αυξήθηκαν κατά 115% σε σύγκριση με τον 

αντίστοιχο μήνα 2021 και ανήλθαν σε $9,56 δισ. 

δολάρια. Τον Αύγουστο, το ποσό που κατέβαλε 

η Τουρκία για εισαγωγές ενέργειας αυξήθηκε 

απότομα κατά 99,9% σε σχέση με τον Αύγουστο 

προηγουμένου έτους ($8,73 δισ. δολάρια). 

Το εννεάμηνο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2022 οι 

τ/ενεργειακές εισαγωγές αυξήθηκαν 135% 

έναντι αντίστοιχης περιόδου 2021 ανερχόμενες 

σε $73,85 δισεκ. δολάρια, ενώ σωρευτικά οι 

εισαγωγές 12 μηνών ενεργειακών αγαθών 

αυξήθηκαν κατά 139% ($93 δισεκ. δολάρια). 

Το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου της 

Τουρκίας, το Σεπτέμβριο, ανήλθε σε $10,38 δισ. 

δολάρια (+298,2% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα 

πέρυσι), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά 

στοιχεία του υπουργείου Εμπορίου. Το 9μηνο 

έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου της χώρας 

έφτασε τα $83,8 δισ. δολάρια, ενώ το ετήσιο 

έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου το Σεπτέμβριο 

ανήλθε σε $97,6 δισ. δολάρια. Οι εισαγωγές της 

Τουρκίας αυξήθηκαν κατά 41,5% στα $33 δισ. 

δολάρια και οι εξαγωγές κατά 9,2% στα 22,6 

δισ. δολάρια το Σεπτέμβριο, σε ετήσια βάση. 

Το μερίδιο των πρώτων υλών στις συνολικές 

εισαγωγές προσέγγισε το 82%. 

  

Τον Αύγουστο (διαθέσιμα στοιχεία), το ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 

$3,11 δισ. δολαρίων, και το έλλειμμα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 12 μηνών 

έφτασε $40,9 δισ. δολάρια, παρά τα εν εξελίξει 

υψηλά τουριστικά έσοδα τρ. έτους. 

Ο μηνιαίος δείκτης PMI της μεταποιητικής 

βιομηχανίας υποχώρησε στο 46,9 το Σεπτέμβριο 

(τον Αύγουστο είχε βελτιωθεί ελαφρά στο 47,4 

σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα), 

υποδεικνύοντας ότι η συρρίκνωση στον κλάδο 

συνεχίζεται για έβδομο συνεχόμενο μήνα (οι 

υποδείκτες παραγωγής, νέων παραγγελιών με 

αναφορά κυρίως στις ευρωπαικές αγορές -ως 

ιδιαίτερη πηγή αδύναμης ζήτησης).  

Τ/Εξαγωγές ναυπηγικής βιομηχανίας  

Η ναυπηγική ήταν ο κλάδος που αύξησε 
περισσότερο τις εξαγωγές του. Τον Αύγουστο 
σημειώθηκε επιτάχυνση των εξαγωγών με 
ετήσιο ρυθμό αύξησης 32% και το Σεπτέμβριο 
70%. σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 
προηγούμενου έτους (Σεπτέμβριος: $199.350 
χιλ. δολάρια). 
Σε επίπεδο εννεαμήνου οι εξαγωγές των 
ναυπηγείων αυξήθηκαν κατά 1,2% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο 2021, ανερχόμενες σε 
$999 εκατ. δολάρια. Εκτιμάται ότι η αυξητική 
πορεία θα συνεχίσει μέχρι τέλος του έτους.  
Το 2021, οι τ/εξαγωγές πλοίων και γιοτ 
ξεπέρασαν το $1.626 εκατ. δολάρια, 
παρουσιάζοντας το υψηλότερο επίπεδο 
διαχρονικά. 
Το πρώτο 9μηνο 2022, οι περισσότερες 
εξαγωγές κατευθύνθηκαν στη Νορβηγία και 
ακολούθησαν η Ρωσία και η Μάλτα.  
 
Κλάδος Τουρισμού 

Οκτάμηνο Ιανουάριος-Αύγουστος 2022 

Το οκτάμηνο Ιανουάριος – Αύγουστος 2022, 29,3 

εκατ. τουρίστες περίπου επισκέφθηκαν 

συνολικά την Τουρκία (+108,5% σε σχέση με το 

2021), ρυθμός που αντιστοιχεί στα προ-

πανδημικά επίπεδα έτους 2019. 
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Προσμετρώντας και τους Τ/πολίτες εξωτερικού, 

ο αριθμός ανέρχεται σε 32,5 εκατ.. 

Οι αφίξεις υποστηρίχθηκαν κυρίως από Ρώσους 

επισκέπτες, οι οποίοι επέλεξαν την Τουρκία 

λόγω των περιορισμών πτήσεων, καθώς και σε 

σημαντικό άλμα στη ζήτηση από την Ευρώπη, με 

αιχμή του δόρατος τη Γερμανία και το Ηνωμένο 

Βασίλειο. 

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Εγκαινιάστηκε στις 29 Οκτωβρίου το εργοστάσιο 

παραγωγής του πρώτου εγχώριου μοντέλου 

αυτοκινήτων της Τουρκίας, TOGG, στη 

βορειοδυτική επαρχία της Προύσας (μονάδα 

παραγωγής σε έκταση 1,2 εκατ. τετρ. μέτρων, 

περιοχή Gemlik). Τα πρώτα οχήματα αναμένεται 

να κυκλοφορήσουν στο τέλος α΄ τριμήνου  2023. 

Προπαραγγελίες και σχετική τιμολόγηση θα 

ανακοινωθούν στο τέλος Φεβρουαρίου 

επομένου έτους.  

Το παγκόσμιο εμπορικό σήμα τεχνολογίας της 

Τουρκίας Togg, ιδρύθηκε από κοινοπραξία πέντε 

τουρκικών βιομηχανικών κολοσσών, σε 

συνεργασία με την Ένωση Επιμελητηρίων και 

Χρηματιστηρίων Εμπορευμάτων της Τουρκίας 

(TOBB).  

Επένδυση κυψελών και μπαταριών λιθίου 

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την 

επένδυση εργοστασίου κυψελών και μπαταριών 

λιθίου για ηλεκτρικά οχήματα, που πρόκειται να 

δημιουργηθεί σε έκταση 532 χιλιάδων 

τετραγωνικών μέτρων στην Άγκυρα, από τον 

τ/όμιλο Koç Holding, δαπάνης 32 δισεκ. λιρών.  

Η διαδικασία της μελέτης περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ολοκληρώθηκε και το έργο, στην 

κατασκευή του οποίου θα απασχοληθούν 5.200 

άτομα, αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 18 μήνες. 

Το έργο θα μείνει στην ιστορία ως το πρώτο 

βήμα της επένδυσης που θα προσφέρει στην 

Τουρκία πολύ σημαντικό παγκόσμιο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παραγωγή 

μπαταριών.  

Συμφωνία συνεργασίας Trendyol και Fawaz 

Alhokaır Group Ink  

Η τουρκική πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου 

Trendyol υπέγραψε συμφωνία συνεργασίας με 

τη σαουδαραβική εταιρεία λιανικής Fawaz Al 

Hokair Group. Η Trendyol θα προσφέρει 

προϊόντα made in Türkiye στην αγορά της 

Σαουδικής Αραβίας και θα συνεργαστεί με τον 

Όμιλο Fawaz Al Hokair για να επιδιώξει 

πρόσθετες δυνατότητες επέκτασης στη 

Σαουδική Αραβία, συμπεριλαμβανομένου ενός 

φυσικού καταστήματος.  

Η συνεργασία είναι σημαντικό βήμα τόσο για 

τον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου όσο και 

του λιανικού εμπορίου. 

Συμφωνία για την αποστολή της πρώτης  
επανδρωμένης αποστολής στο διάστημα   

Η Τουρκική Διαστημική Υπηρεσία (TSA) και η 

εμπορική διαστημική εταιρεία Axiom Space 

(έδρα: Η.Π.Α., Houston, Texas) υπέγραψαν 

συμφωνία για την αποστολή της πρώτης 

επανδρωμένης τουρκικής αποστολής στο 

διάστημα. 

O Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, κ. 

Mustafa Varank, ανακοίνωσε ότι η συνεργασία 

με την Axiom Space αφορά στην εκπαίδευση και 

την παροχή υπηρεσιών πτήσης του Τούρκου 

διαστημικού ταξιδιώτη, η διαδικασία επιλογής 

του οποίου είναι ακόμη σε εξέλιξη. 

345 εκθέσεις θα πραγματοποιηθούν στην 
Τουρκία το 2023 

Σύμφωνα με το ημερολόγιο που δημοσίευσε η 

Ένωση Επιμελητηρίων και Χρηματιστηρίων 

Εμπορευμάτων της Τουρκίας (TOBB), το 2023, 

θα διοργανωθούν 345 εκθέσεις σε όλη την 

Τουρκία, 113 από τις οποίες είναι διεθνείς. Το 

πλέον πυκνό εκθεσιακό πρόγραμμα είναι το 

Μάιο (53 εκθέσεις) και έπονται ο Σεπτέμβριος 

και ο Οκτώβριος με 50 εκθέσεις έκαστος. 

Ανά επαρχία, θα πραγματοποιηθούν 201 στην 

Κωνσταντινούπολη, 25 στη Σμύρνη, Αττάλεια 

(21), Προύσα (14) και Άγκυρα (11). 


