
Διμερείς εμπορικές σχέσεις Ελλάδος-Τουρκίας.  

Στατιστικά στοιχεία 2022 

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου 
έτους 2022, ο όγκος του διμερούς εξωτερικού εμπορίου Ελλάδος - Τουρκίας 
πλησίασε, για πρώτη φορά, τα 5,5 δισ. Δολάρια ΗΠΑ.  

Το 2022, οι ελληνικές εξαγωγές στη Τουρκία ανήλθαν για πρώτη φορά σε 2,2 δισ. 
$, αύξηση 8% σε σχέση με το 2021. Η Τουρκία παραμένει στις πρώτες θέσεις 
προορισμού των ελληνικών εξαγωγών.  

Οι τουρκικές εξαγωγές στη χώρα μας ανήλθαν, επίσης για πρώτη φορά σε 3,3 δισ. 
$, αύξηση 32% σε σχέση με το 2021.  

Το εμπορικό ισοζύγιο είναι αρνητικό για την Ελλάδα κατά 1,1 δισ. $, αύξηση 
51% σε σχέση με το 2021. 

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

 Οι σημαντικότερες ελληνικές εξαγωγές (65,5% του συνόλου) στη Τουρκία για το 
2022 αφορούσαν: 
Πετρελαιοειδή (822 εκ. δολάρια ή 37% του συνόλου των εξαγωγών μας στη 
Τουρκία), εκκοκκισμένο βαμβάκι (341 εκ. $ ή 15% του συνόλου), προϊόντα χαλκού 
(186,5 εκ.$ ή 8,5%) και πλαστικά (108 εκ. ή 5%). 
 
Οι σημαντικότερες τουρκικές εξαγωγές στην Ελλάδα (50% του συνόλου) 
αφορούσαν: προϊόντα σιδήρου και χάλυβα (383 εκ. δολάρια ή 11,5% του συνόλου), 
κλωστοϋφαντουργικά (225,5 εκ.$ ή 7%), επιβατικά αυτοκίνητα (205 εκ.$ ή 6% του 
συνόλου), πετρελαιοειδή (204 εκ. δολάρια ή 6%), μηχανολογικός εξοπλισμός (204 
εκ.$ ή 6%), φυσικό αέριο (200 εκ. ή 5,5%), προϊόντα χάρτου (138 εκ.$ ή 4%) και 
έτοιμα ενδύματα (134 εκ.$ ή 4%).  
 
------------------------------------ 
 
Επίσης: 

το 2022, οι συνολικές εισαγωγές της Τουρκίας ανήλθαν σε 364 δισ.$ και οι βασικές 
χώρες προμηθευτές της ήταν η Ρωσία (60 δισ.$ ή 16% του συνόλου των 
τ/εισαγωγών), η Κίνα (42 δισ. ή 11%), η Γερμανία (24 δισ. ή 6,5%) και οι ΗΠΑ (15 
δισ. ή 4%). Οι συνολικές εξαγωγές της Τουρκίας ανήλθαν, το 2022, σε 254 δισ.$ 
και οι βασικές χώρες προορισμού τους ήταν η Γερμανία (21 δισ. ή 8% του συνόλου 
των τ/εξαγωγών), οι ΗΠΑ (17 δισ.$. ή 6,5%) και το Ιράκ (14 δισ.$. ή 5,5%). Το 
εμπορικό ισοζύγιο της Τουρκίας είναι αρνητικό κατά 110 δισ.$  


