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1. Γενικά για ηην αγποηική παπαγυγή ζηην Σοςπκία 

Η Σνπξθία, κηα ρώξα έθηαζεο 77,9 εθηαξίσλ, εθ ησλ νπνίσλ ην 39% πεξίπνπ είλαη 

θαιιηεξγήζηκε γε, έρεη απηάξθεηα ζηελ παξαγσγή αγξνηηθώλ πξντόλησλ εδώ θαη ηξεηο 

δεθαεηίεο. Ο αγξνηηθόο ηνκέαο θαηείρε πάληα πνιύ ζεκαληηθή ζέζε ζηελ ηνπξθηθή νηθνλνκία 

θπξίσο ιόγσ ηνπ πινύηνπ θαη ηεο πνηθηιόηεηαο ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ησλ νξγαληθώλ νπζηώλ 

ηνπ ππεδάθνπο, ηνπ θαινύ θιίκαηνο, ηδίσο ζηα δπηηθά παξάιηα θαη ην λόηην ηκήκα ηεο ρώξαο 

θαη ηεο πιεζώξαο εξγαηηθώλ ρεξηώλ πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα. 

Η Σνπξθία ζπληζηά ην κεγαιύηεξν παξαγσγό ζηνλ θόζκν ζε θνπληνύθηα, θαξπνύδηα, 

βύζζηλα, θεξάζηα, ζύθα, βεξύθνθα, θπδώληα θαη ξόδηα, ην δεύηεξν κεγαιύηεξν παξαγσγό ζε 

θαθέο, αγγνύξηα θαη  ξεβίζηα, ηνλ ηξίην κεγαιύηεξν παξαγσγό ζε ηνκάηεο, θάζηαλα, 

κειηηδάλεο, πξάζηλεο πηπεξηέο θαη θηζηίθηα, θαη θαηέρεη ηελ ηέηαξηε ζέζε παγθνζκίσο ζε 

παξαγσγή  θξεκκπδηώλ θαη ειηώλ, ηελ πέκπηε ζε παξαγσγή ηεύηισλ, ηελ έθηε ζε παξαγσγή 

θαπλνύ, ηζαγηνύ θαη κήισλ, ηελ έβδνκε ζε παξαγσγή βακβαθηνύ θαη θξηζαξηνύ, όγδνε ζε 

παξαγσγή ακπγδάισλ, έλαηε ζε παξαγσγή ζηηαξηνύ, ζίθαιεο θαη γθξέηπ-θξνπη, θαη δέθαηε 

ζε παξαγσγή ιεκνληώλ.  

εκεηώλεηαη όηη ην 22% πεξίπνπ ησλ Σνύξθσλ εξγαδνκέλσλ (5 εθ. πεξίπνπ) 

απαζρνινύληαη ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα, ελώ ε αθαζάξηζηε πξνζηηζέκελε αμία ηνπ ελ ιόγσ ηνκέα 

ζηελ Σνπξθία ππνινγίδεηαη ζε 9% ηνπ ΑΔΠ έλαληη 1,4% ζηελ  ΔΔ. 

 

2. Δξυηεπικό Δμπόπιο 

Σν εμσηεξηθό εκπόξην θξνύησλ θαη ιαραληθώλ είλαη πιενλαζκαηηθό ππέξ ηεο Σνπξθίαο, όπσο 

θαίλεηαη από ηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνύλ: 

ΛΑΥΑΝΙΚΑ (Κεθ. 

07) 

Δξαγυγέρ (ζε εκαη.δολ) Διζαγυγέρ (ζε εκαη.δολ) 

2015 (επηάκελν) 686  273 

2014 1.100 465 

2013 1.005 325 

2012 966 280 

 

ΦΡΟΤΣΑ (Κεθ.08) Δξαγυγέρ (ζε εκαη.δολ) Διζαγυγέρ (ζε εκαη.δολ) 

2015 (επηάκελν) 2.142 289 

2014 4.327 415 

2013 3. 968 422 

2012 3.806 457 



                                                                                    

ΜΔΛΔΣΗ ΓΙΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΩΝ ΟΠΩΡΟΚΗΠΔΤΣΙΚΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΚΙΑ                                                 
ΠΡΔΒΔΙΑ ΔΛΛΑΓΟ ΣΗΝ ΑΓΚΤΡΑ 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

Turan Emeksiz sokak 3/10  -  06700 G.O.P. Ankara 

Tηλ. ++90/312/4278307-8    Fax ++90/312/4278374 

ecocom-ankara@mfa.gr 

 

 

4 

 

Σα ζεκαληηθόηεξα εμαγόκελα αγξνηηθά πξντόληα ηεο Σνπξθίαο είλαη ζύθα, θεξάζηα, 

βεξύθνθα, θπδώληα, πξάζηλεο πηπεξηέο, θαθέο, θάζηαλα θαη θνπληνύθηα. Σα ζεκαληηθόηεξα 

εηζαγόκελα είλαη κπαλάλεο, πνξηνθάιηα, καληαξίληα, αξαθάο, ζπαλάθη θαη ζθόξδα. 

 Οη θπξηόηεξεο ρώξεο πξνο ηηο νπνίεο ε Σνπξθία εμάγεη ιαραληθά είλαη ε Ρσζία (385 

εθαη.δνι), ην Ιξάθ (85,9 εθαη.δνι), ε Γεξκαλία (75,2 εθαη.δνι), ην νπδάλ (43,4 εθαη.δνι), ε 

Οπθξαλία (35,7 εθαη.δνι), ε Ρνπκαλία (35,7 εθαη.δνι), ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (30,6 εθαη.δνι), 

νη ΗΠΑ (24,9 εθαη.δνι) θαη Ιηαιία (23,3 εθαη.δνι). 

 

Οη ρώξεο από ηηο νπνίεο εηζάγεη ιαραληθά είλαη ν Καλαδάο (205 εθαη.δνι), ε Κίλα (35 

εθαη.δνι), ε Αίγππηνο (29,5 εθα.δνι), ην Κηξγηζηάλ (27,3 εθαη.δνι) θαη ην Μεμηθό (25,1 

εθαη.δνι). 

Οη θπξηόηεξεο ρώξεο πξνο ηηο νπνίεο ε Σνπξθία εμάγεη θξνύηα είλαη ε Ιηαιία (663 

εθαη.δνι)1, ε Ρσζία (622,4 εθαη.δνι), ε Γεξκαλία (478 εθαη.δνι), ην Ιξάθ (297,4 εθαη.δνι), ε 

Γαιιία (247,2 εθαη.δνι) ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (211,7 εθαη.δνι), ε Οιιαλδία (140,3 εθαη.δνι), 

ε Οπθξαλία (133,4 εθαη.δνι), νη ΗΠΑ (111,5 εθαη.δνι ) θαη ε Πνισλία (96,5 εθαη.δνι) 

 

                                                 
1
 Μεγέθη τοσ 2014 

385 

85,9 

75,2 

43,4 

35,7 

34 
30,6 

24,9 23,3 

Τουρκικζς Εξαγωγζς λαχανικών (σε εκατ.δολ) 

Ρωσία 

Ιράκ 

Γερμανία 

Σουδάν 

Ουκρανία 

Ρουμανία 

662 

622,4 

478,3 
297,4 

247,2 

211,7 

133,5 96,5 96,1 

Eξαγωγζς φροφτων (σε εκατ.δολ) 

Ιταλια 

Ρωσία 

Γερμανία 

Ιρακ 

Γαλλία 

Ηνωμζνο Βασίλειο 
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Οη εηζαγσγέο θξνύησλ ηεο Σνπξθίαο πξνέξρνληαη από ηηο ΗΠΑ (145,3 εθαη.δνι), ην 

Δθνπαδόξ (78,6 εθαη.δνι), ε Υηιή (18,1 εθαη.δνι), ην ςεπδνθξάηνο (14,9 εθαη.δνι), ην Ιξάλ 

(15,96 εθαη.δνι), ην Οπδκπεθηζηάλ (6,01 εθαη.δνι), ηε .Αξαβία (4,1 εθαη.δνι) θαη από 

επξσπατθέο ρώξεο ηε Γεξκαλία (6,4 εθαη.δνι), ηε Ρνπκαλία (4,1 εθαη.δνι), ηελ Διιάδα (3,7 

εθαη.δνι), θαη ηε Βνπιγαξία (3,2 εθαη.δνι).  

3. Αποξηπαμένα Φπούηα 

Σα απνμεξακέλα θξνύηα απνηεινύλ έλαλ από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο θιάδνπο ηνπ 

αγξνηηθνύ ηνκέα ηεο Σνπξθίαο. Η ρώξα θαηέρεη ηελ πξώηε ζέζε ζηελ παξαγσγή θαη ζηηο 

εμαγσγέο απνμεξακέλσλ θξνύησλ παγθνζκίσο. Σα πην δηαδεδνκέλα απνμεξακέλα θξνύηα 

είλαη νη ζηαθίδεο, ηα μεξά βεξύθνθα θαη ηα ζύθα, ρσξίο, σζηόζν, λα ιείπνπλ από ηελ ζρεηηθή 

παξαγσγή θαηεγνξίεο απνμεξακέλσλ θξνύησλ όπσο απνμεξακέλα κήια, αριάδηα, ξνδάθηλα, 

δακάζθελα, θεξάζηα, κνύξα, κπαλάλεο, αθόκα θαη αθηηλίδηα. 

Σα απνμεξακέλα θξνύηα, αλ θαη αλήθνπλ ζηα πξντόληα πνπ παξαδνζηαθά 

παξάγνληαλ ζηελ Σνπξθία, κόιηο ηα ηειεπηαία ρξόληα έρνπλ αξρίζεη λα θαηαηάζζνληαη ζηελ 

θαηεγνξία ησλ πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο πξντόλησλ θαη λα πσινύληαη κάιηζηα ζε πςειέο 

ηηκέο (πρ ηνπ απνμεξακέλνπ κνύξνπ νη ηηκέο θπκαίλνληαη από 30 η.ι/θηιό (πεξί ηα 10 επξώ) 

κέρξη 70 η.ι/θηιό (πεξίπνπ 23 επξώ), ελώ πην ρακειεο είλαη νη ηηκέο ησλ απνμεξακέλσλ 

βεξύθνθσλ θαη ζύθσλ. 

Σν 2014 νη εμαγσγέο ησλ απνμεξακέλσλ θξνύησλ αλήιζαλ ζε 380,4 εθαη.δνι, κε 

θπξηόηεξνπο απνδέθηεο απνμεξακέλσλ θξνύησλ ηηο ΗΠΑ (56,2 εθαη.δνι), ηε Γεξκαλία (49,6 

εθαη.δνι), ηε Γαιιία (36,7 εθαη,δνι.), ην Ηλσκέλν Βαζίιεην (29,2 εθαη.δνι), ηε Βξαδηιηα (22,3 

εθαη.δνι) θαη ηελ Απζηαιία (20,8 εθαη.δνι). ηελ Διιάδα νη ζρεηηθέο εμαγσγέο αλήιζαλ ζε 

2,68 εθαη,δνι.ηελ ίδηα ρξνληά. 

 

4. Ξηποί καπποί 

Η παξαγσγή θαη θαηαλάισζε μεξώλ θαξπώλ ζηελ Σνπξθία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, 

κε θαηαλάισζε άλσ ησλ 500.000 ηόλσλ. ε επίπεδν εμαγσγώλ, κεηά ηεηο ΗΠΑ θαη ηελ Ιλδία 

είλαί ε ηξίηε κεγαιύηεξε εμαγσγέαο μεξώλ θαξπώλ. Σν 2013 νη εμαγσγέο ηεο αλήιζαλ ζε 2 

δηζ.δνι (θαηέρνληαο ην 5% ησλ παγθόζκησλ εμαγσγώλ, ελώ ην 2014 έθηαζαλ 3,8 δηζ. δνι. 

ηα ηνπξθηθά επηκειεηήξηα είλαη θαηαγεγξακκέλεο 8.000 εηαηξίεο, πνπ απαζρνινύλ ζπλνιηθά 

20.000 άηνκα, εθ ησλ νπνίσλ εηαηξηώλ νη 500 κεγάινπ κεγέζνπο βηνκεραληθέο κνλάδεο. 

Οη ζεκαληηθόηεξνη εμαγόκελνη μεξνί θαξπνί είλαη θνπληνύθηα θαη θαξύδηα, κε 

θπξηόηεξνπο απνδέθηεο ηελ Ιηαιία (581,4 εθαη.δνι), ηε Γεξκαλία (173,5 εθαη.δνι), ηε Γαιιία 

(129,3 εθαη.δνι) θαη ηνλ Καλαδά (65,5 εθαη.δνι) ελώ εηζάγνπλ cassius θαη ακύγδαια από ηηο 

ΗΠΑ (142 εθαη.δνι), ηε Υηιή (16,2 εθαη.δνι) θαη ην Οπδκπεθηζηάλ (5,9 εθαη.δνι) 
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Σν 2015 ιόγσ ηεο εθηεηακέλεο μεξαζίαο ην θαινθαίξη θαη ηνπ παγεηνύ ην ρεηκώλα, νη 

ηηκέο ησλ μεξώλ θαξπώλ παξνπζίαζαλ αύμεζε (ζε νξηζκέλα ηδηαίηεξα πςειή, όπσο ζηα 

θνπληνύθηα +107% θαη ζηα θηζηίθα +21%) 

5. Βιολογικά πποφόνηα 

Ο ηνκέαο ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ ζηελ Σνπξθία δελ έρεη καθξά παξάδνζε, θαζώο 

μεθίλεζε λα αλαπηύζζεηαη κόιηο ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θπξίσο γηα λα αληαπνθξηζεί ζηε δήηεζε 

από επξσπατθέο ρώξεο βηνινγηθώλ απνμεξακέλσλ θξνύησλ. Μέζα ζε κηα δεθαεηία βέβαηα 

γλώξηζε πνιύ ηαρεία αλάπηπμε, κε ηνλ αξηζκό ησλ γεσξγώλ πνπ απαζρνινύληαλ ζηε 

βηνινγηθή θαιιηέξγεηα λα ηεηξαπιαζηάδεηαη θαη ηελ έθηαζε πνπ ρξεζηκνπνηείην γηα ηελ 

θαιιηέξγεηα λα θηάλεη από 1.037 εθηάξηα ζε 46.508. Οη βαζηθόηεξεο θαηεγνξίεο βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ είλαη απνμεξακέλα θξνύηα, μεξνί θαξπνί, κπαραξηθά θαη βόηαλα, θξέζθα / 

κεηαπνηεκέλα θξνύηα θαη ιαραληθά, όζπξηα, δεκεηξηαθά , βηνκεραληθά θπηά θαη ζπνξέιαην. 

Η βηνινγηθή παξαγσγή απεπζύλεηαη θπξίσο ζηηο αγνξέο ηνπ εμσηεξηθνύ κε ην 80% 

πεξίπνπ ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Σνπξθία λα εμάγνληαη κε 

πξννξηζκό θπξίσο επξσπατθέο αγνξέο. Η θαηαλάισζε ζηελ Σνπξθία, παξά ηηο πξνζπάζεηεο 

ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ γηα επαηζζεηνπνίεζε ησλ Σνύξθσλ θαηαλαισηώλ ζε ζέκαηα πγηεηλήο 

δηαηξνθήο, είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλε θαη γίλεηαη θπξίσο από κηθξή κεξίδα θαηαλαισηώλ 

κεζαίνπ θαη αλώηεξνπ εηζνδήκαηνο θαη κόξθσζεο. Έλαο από ηνπο ιόγνπο είλαη θαη ε κεγάιε 

δηαθνξά ζηηο ηηκέο κεηαμύ βηνινγηθώλ θαη ζπκβαηηθώλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ, πνπ νδεγεί ηε 

κεγάιε κεξίδα ηνπ πιεζπζκνύ ζηελ αγνξά ζπκβαηηθώλ γεσξγηθώλ πξντόλησλ. Δπηπιένλ, νη 

κνλάδεο βηνινγηθήο παξαγσγήο είλαη κηθξέο θαη θαηαθεξκαηηζκέλεο, ρσξίο δπλαηόηεηα 

κεγάιεο παξαγσγήο, ώζηε λα επηδησρζεί ζπζηεκαηηθή πξνώζεζή ηεο (ελδεηθηηθό είλαη όηη 

κόιηο ζην 3,3% ηεο ζπλνιηθήο θαιιηεξγήζηκεο γεο θαιιηεξγνύληαη βηνινγηθά πξντόληα. 

Σα ηειεπηαία ρξόληα, ε ηνπξθηθή θπβέξλεζε μεθίλεζε λα ππνζηεξίδεη πην ελεξγά ηε 

βηνινγηθή γεσξγία παξέρνληαο άκεζεο εηζνδεκαηηθέο εληζρύζεηο (100€/ εθηάξην) θαζώο θαη 

επηρεηξεκαηηθά / επελδπηηθά δάλεηα από ηελ θξαηηθή ηξάπεδα ZIRAAT κε έθπησζε 60% γηα 

θάξκεο βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο2. 

 

Έηορ Απιθμόρ 

Πποφόνηυν 

Απιθμόρ 

Γευπγών 

ςνολική 

Παπαγυγή  

(εκηάπια) 

Ποζόηηηα 

Παπαγυγήρ (ηόνοι) 

2012 204 54.635 702.909 1.750.127 

2013 213 60.797 769.014 1.620.387 

2014 208 71.472 883.118 2.217.055 

 

                                                 
2
 Αναλστικά βλ. στετική μελέτη Γρ.ΟΕΥ Κων/πολης: 

http://www.agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=57&fid=45440 
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6. Γιμεπέρ Δμπόπιο με ηην Δλλάδα 

To 2014 νη εμαγσγέο καο ζε λασανικά (θεθ.07) ήηαλ 23,8 εθαη. $, κε ηελ Διιάδα λα 

θαηαιακβάλεη ηελ 54ε ζέζε, θαηέρνληαο κεξίδην 0,005%. Ωο πξνο ηα πξντόληα ηνπ θεθ. 08 

(καπποί και βπώζμα θπούηα), νη εμαγσγέο καο ην 2014 ήηαλ 3,69 εθαη. $,  κε ηελ Διιάδα λα 

θαηαιακβάλεη ηελ 17ε ζέζε, θαηέρνληαο κεξίδην 0,9% ζην ζύλνιν ησλ ηνπξθηθώλ εηζαγσγώλ 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ πξντόλησλ. Πεξαηηέξσ, αλαθνξηθά κε ηηο εμαγσγέο ελαιολάδος (Γ.Κ 

1509), αλαθέξεηαη όηη ην 2014 δελ θαηεγξάθε θακία ειιεληθή εμαγσγή ειαηνιάδνπ ζηελ 

Σνπξθία. Σελ ηειεπηαία 5εηία, κόλν ην 2013 εμήρζεζαλ πνζόηεηεο ειαηνιάδνπ αμίαο  9.136  $ 

πξνο ηελ Σνπξθία, πνπ αληηζηνηρνύλ ζε 0,2% ησλ ζπλνιηθώλ ηνπξηθηώλ εηζαγσγώλ 

ειαηνιάδνπ εθείλεο ηεο ρξνληάο, κε ηελ Διιάδα λα θαηαηάζζεηαη ζηελ 6ε ζέζε ησλ 

εηζαγσγέσλ ειαηνιάδνπ ζηελ Σνπξθία (ζεκεηώλεηαη όηη ε Σνπξθία εμάγεη 7πιάζηεο πνζόηεηεο 

ειαηνιάδνπ από απηέο πνπ εηζάγεη). Ωο πξνο ηηο βπώζιμερ ελιέρ (Γ.Κ 200570), ζεκεηώλεηαη 

πσο κόλν ην 2010 εμήρζεζαλ ειηέο αμίαο 54.839 $ από Διιάδα πξνο Σνπξθία, 

θαηαιακβάλνληαο ην 34% ηεο ζπλνιηθώο εηζαρζείζαο πνζόηεηαο ειηώλ ζηε ρώξα κε ηελ 

Διιάδα λα θαηαηάζζεηαη 2ε κεηά ην Ιξάθ. Η εμαγσγηθή απηή δξαζηεξηόηεηα ήηαλ κάιινλ 

ζπγθπξηαθή, δεδνκέλνπ όηη ηηο επόκελεο ηέζζεξηο ρξνληέο ήηαλ εμαηξεηηθά αζήκαληε έσο 

κεδακηλή. εκεηώλεηαη επίζεο όηη νη ηνπξθηθέο εμαγσγέο ειηώλ εθείλε ηε ρξνληά ήηαλ 773 

θνξέο πεξηζζόηεξεο από ηηο ζπλνιηθέο εηζαγσγέο ηεο.  

Κπξηόηεξνη αληαγσληζηέο ηεο Διιάδνο (θεθ.7-ιαραληθά) 

Α/Α 2012 2013 2014 

ε δνι. 

1 Καλαδάο 

92.429.66

4 Καλαδάο 

132.022.2

20 Καλαδάο 

205.058.2

32 

2 Κίλα 

30.699.13

9 Ιλδία 

36.360.37

2 Κίλα 

39.047.33

5 

3 Μεμηθό 

23.957.48

3 Κίλα 

25.554.07

0 Κηξγηζηάλ 

29.548.59

4 

4 Κηξγηζηάλ 

18.034.56

8 ΗΠΑ 

20.078.01

5 Egypt 

27.337.21

7 

5 Αξγεληηλή 

16.742.11

4 Ρσζία 

18.215.82

5 Μεμηθό 

25.144.53

7 

6 Απζηξαιία 

10.458.76

3 Κηξγηζηάλ 

17.300.13

7 ΗΠΑ 

22.171.11

8 

7 Ιλδία 9.877.691 Αξγεληηλή 

10.615.29

5 Ιλδία 

18.476.51

9 

8 Ρσζία 9.790.875 

Οπδκπεθηζη

άλ 7.498.423 Ρσζία 

13.377.58

0 
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9 

Οπδκπεθηζη

άλ 6.845.675 Μεμηθό 6.811.682 

Οπδκπεθηζη

άλ 9.180.863 

10 ΗΠΑ 6.734.210 πξία 6.052.016 Οιιαλδία 9.033.862 

              

  

Δλλάδα 

(46η) 66.126 

Δλλάδα 

(41η) 96.090 

Δλλάδα 

(54η) 23.782 

              

ΤΝΟΛ

Ο   

280.314.8

20   

325.782.7

42   

465.855.0

01 

              

  Δλληνικό μεπίδιο:0,02% 

Δλληνικό μεπίδιο: 

0,03% 

Δλληνικό μεπίδιο: 

0,005% 

 

Κύξηνη αληαγσληζηέο Διιάδαο (θεθ.8-θξνύηα) 

Α/Α 2012  2013 2014 

ε δνι. 

1 ΗΠΑ 

159.810.6

94 ΗΠΑ 

136.608.3

29 ΗΠΑ 

145.287.8

38 

2 Δθνπαδόξ 

96.929.85

4 Δθνπαδόξ 

88.363.07

1 Δθνπαδόξ 

78.654.90

9 

3 Οπθξαλία 

27.061.87

2 Υηιή 

20.621.88

4 Κνζηα Ρίθα 

20.887.71

7 

4 Καηερόκελα 

18.449.31

9 Κνζηα Ρίθα 

19.852.65

5 Υηιή 

18.089.14

0 

5 Ιξάλ 

17.754.56

2 Ιξάλ 

19.000.02

8 Ιξάλ 

15.956.89

3 

6 

Οπδκπεθηζη

άλ 

17.521.64

8 Καηερόκελα 

17.067.31

5 Καηερόκελα 

14.852.96

8 

7 Υηιή 

17.485.90

2 Φηιηππίλεο 

11.702.52

2 Φηιηππίλεο 

13.966.32

1 

8 Κνζηα Ρίθα 

13.173.31

8 

Οπδκπεθηζη

άλ 

10.167.73

3 Ιλδνλεζία 9.341.679 

9 Φηιηππίλεο 

10.805.40

5 Οπθξαλία 9.764.388 Γεξκαλία 6.406.106 

10 Ρνπκαλία 6.877.252 Ιζξαήι 6.246.810 Ιλδία 6.065.226 

11 Ιλδνλεζία 6.629.840 Παλακάο 5.868.544 

Οπδκπεθηζη

άλ 6.024.288 
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12 Μνιδαβία 4.555.996 Ιλδία 5.401.980 Κνινκβία 4.983.027 

13 Γεξκαλία 4.392.759 Γεξκαλία 4.988.379 Ρνπκαλία 4.086.768 

14 Ιλδία 3.616.709 Γνπαηεκάια 4.845.610 .Αξαβία 4.053.942 

15 Iζξαήι 3.476.418 Γαιιία 4.820.622 Σπλεζία 3.821.535 

16 Σπλεζία 3.308.082 Σπλεζία 4.331.472 Διιάδα 3.685.515 

17 Βηεηλάκ 3.079.189 Ιλδνλεζία 3.729.631     

18 Κπξγηζηάλ 3.035.472 .Αξαβία 3.620.877     

19 Γαιιία 2.767.769 Aπζηξαιία 3.384.412     

20 Απζηξαιία 2.649.123 Λίβαλνο 2.706.693     

21 Ιηαιία 2.620.832 Βνπιγαξία 2.580.263     

22 ,Αξαβία 2.349.731 Κπξγηζηάλ 2.291.128     

23 Παλακάο 2.308.928 Ιηαιία 2.219.328     

24 Κίλα 2.270.861 Ρνπκαλία 2.076.859     

25 Γνπαηεκάια 1.942.119 Κίλα 2.067.209     

26 Διιάδα 1.739.638 Μνιδαβία 1.842.261     

27     Διιάδα 1.738.176     

              

ΤΝΟΛ

Ο   

457.223.1

35   

422.974.8

70   

415.873.2

44 

Καησηέξσ παξαζέηνπκε ηηο ειιεληθέο εμαγσγέο ζε 6ςήθηα δαζκνινγηθή θιάζε 

αλαθέξνληαο θαη πνζόηεηεο πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη πιεξέζηεξε εηθόλα γηα ηα αγξνηηθά 

πξντόληα πνπ εμήρζεζαλ από Διιάδα πξνο Σνπξθία ην 2014. εκεηώλνπκε ηηο εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλεο εμαγσγέο καο, σο πνζνζηό επί ηνπ ζπλόινπ ησλ ηνπξθηθώλ εηζαγσγώλ, ζε 

όιεο ηηο πξναλαθεξόκελεο θαηεγνξίεο, κε εμαίξεζε ηα παξαζθεπάζκαηα θξνύησλ θαη 

ιαραληθώλ (βαζικά ηιρ κονζέπβερ ποδακίνυν ζε ποζοζηό 92% επί ηος ζςνόλος ηηρ εν 

λόγυ καηηγοπίαρ), όπος ηα μεπίδια ηυν ελληνικών εξαγυγών είναι ςτηλά επί ηος 

ζςνόλος ηυν ζσεηικών ηοςπκικών ειζαγυγών.    

071030 - παλάθη, ρξπζνιάραλα, άςεηα ή ςεκέλα ζηνλ αηκό ή βξαζκέλα ζην λεξό, 

θαηεςπγκέλα 

20482kg αμίαο 23.782$ 

(πλνιηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο ηνπ Κεθ. 7 ζηελ Σνπξθία ην 2014: 23.782$) 

  

080620 – ηαθίδεο 

1.098.775kg αμίαο 3.449.098$ 

(πλνιηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο ηνπ Κεθ. 8 ζηελ Σνπξθία ην 2014 : 3.685.515$) 

  

152000 - Γιπθεξίλε, αθαηέξγαζηε, λεξά γιπθεξόιεο θαη αιηζίβεο  
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8.262.888 kg αμίαο 2.644.009$ 

(πλνιηθέο ειιεληθέο εμαγσγέο ηνπ Κεθ. 15 ζηελ Σνπξθία ην 2014:2.713.880$) 

  

200870 - Ρνδάθηλα, ζπκπεξ. λεθηαξίληα, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, κε ή ρσξίο 

πξνζζήθε δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθώλ : 8.349.526 kg αμίαο 8.400.156$ 

200819 - Φηζηίθηα θαη άιια κείγκαηα, παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα (εθηόο. 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα κε μίδη, δηαηεξεκέλα κε λεξό): 32.800kg αμίαο 270.153$ 

 

7. Γίκηςα Γιανομήρ 

Η δηαλνκή αγξνηηθώλ πξντόλησλ αθνινπζεί ηελ αιπζίδα παξαγσγόο –»(εηζαγσγέαο 

αλ πξόθεηηαη πεξί εηζαγσγήο –») ρνλδξέκπνξνο  –» δηαλνκέαο –» ιηαληθή.  

Η πιεηνςεθία ησλ δηαλνκέσλ βξίζθεηαη ζηα αζηηθά θέληξα ηεο ρώξαο, ρσξίο λα απνθιείεηαη 

θαη απ’επζείαο δηάζεζε ησλ πξντόλησλ ζηηο πνιπάξηζκεο ππαίζξηεο αγνξέο.  

Οπσξνθεπεπηηθά δηαηίζεληαη ηόζν ζε κηθξά καλάβηθα θαη ζπλνηθηαθά παληνπσιεία, όζν θαη 

ζε κεγάια supermarket. Η ιηαληθή ηξνθίκσλ απνηειεί ην 52% ηνπ ζπλόινπ ηεο ιηαληθήο   

Οη εηζαγσγέο νπσξνθεπεπηηθώλ ζπαλίσο γίλνληαη απ’επζείαο. Σα εηζαγόκελα 

πξντόληα δηαηίζεληαη ζε κεγάιεο αιπζίδεο κέζσ εηζαγσγέσλ – ρνλδξεκπόξσλ, νπόηε είλαη 

πξνηηκόηεξε ε είζνδνο ζηελ αγνξά ζε ζπλεξγαζία κε εηζαγσγέα κε εθηεηακέλν δίθηπν 

δηαλνκήο. 

 

Οη ηηκέο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ είλαη κέηξηεο σο ρακειέο: ελδεηθηηθά αλαθέξνληαη 

νη αθόινπζεο (ηηκέο ιηαληθήο): ηνκάηεο 2-5 η.ι (0,6-1,5 επξώ), κειηηδάλεο 2-6 η.ι (0,6-1,7 επξώ),  

πνξηνθάιηα 1-4 η.ι (0,3- 1,3 επξώ), ιεκόληα 2-4 η.ι (0,6-1,3 επξώ) 

 

 

8. Γαζμοί 

Όπσο πξνβιέπεηαη από ηε πκθσλία Σεισλεηαθήο Έλσζεο ηεο ΔΔ κε ηελ Σνπξθία, νη 

δαζκνινγηθέο επηβαξύλζεηο γηα πξντόληα εθηόο ηξνθίκσλ έρνπλ εμαιεηθζεί. 

ηα ηξόθηκα θαη ηδίσο ζε αξθεηέο θαηεγνξίεο ειιεληθνύ ελδηαθέξνληνο νη δαζκνί είλαη πςεινί κε 

απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο λα θαζίζηαληαη απαγνξεπηηθνί γηα ηνπο εμαγσγείο. 

Αλαθέξνπκε ελδεηθηηθά:  

 αιεύξη ζίηνπ (11010011): 102,6%,  

 ζηκηγδάιη (11010090): 82% 

 επηηξαπέδηεο ειηέο (07108010):19,5% 

 ειαηόιαδν παξζέλν (1509): 31,2%, 

 ειαηόιαδν  (lampante) πςειήο νμύηεηαο (1509010): 31,2%,  

 επεμεξγαζκέλν ειαηόιαδν (151620): 46,8% 

 κέιη (04090000): 38,5%,  
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 θξνύηα (εζπεξηδνεηδή  -   54%, ζηαθύιηα (080610):  54,9%, θαξπνύδηα (080711)  -  

86,4%, κήια  (080810)-  60,3%, ξνδάθηλα (080930): 55,8%, ζύθα (08042010):  45,9%,  

 ιαραληθά εσο θαη 49,5%: ληνκάηεο (0702): 48,6%, θξεκκύδηα/ζθόξδα/πξάζα (0703): 

49,5%, θαξόηα/ζειηλόξηδα/ξαπαλάθηα (0706): 36,9% 

 δώληα δώα (010229): κνζράξηα άλσ ησλ 400 θηιώλ: 40%, θαηζίθηα/αγειάδεο θπιήο 

Hibos: 135% 

 

Γηα νξηζκέλα ηξόθηκα (θπξίσο επεμεξγαζκέλα παξαζθεπάζκαηα), ν ππνινγηζκόο ηνπ δαζκνύ 

εηζαγσγήο γίλεηαη κέζσ ηνπ πξνζδηνξηζκνύ ηεο δαζκνινγηθήο θαηεγνξίαο βάζεη επηκέξνπο 

ζπληειεζηώλ νη νπνίνη εμαξηώληαη από ηε ζύζηαζε ηνπ πξντόληνο (ιηπαξά, πεξηεθηηθόηεηα 

πξσηετλώλ θ.ά.). 

 

 

 

9. Πποβλήμαηα ειζαγυγών 

Ο ηνκέαο ησλ αγξνηηθώλ πξντόλησλ θαη ησλ ηξνθίκσλ δηέπεηαη από πξνζηαηεπηηζκό σο πξνο ηνλ 

εμσηεξηθό αληαγσληζκό, θαζεζηώο, είηε κέζσ πξαθηηθώλ πνπ δπζρεξαίλνπλ ηηο εηζαγσγέο είηε κέζσ 

πςειώλ δαζκώλ.  

πγθεθξηκέλα : 

 Ο ΦΠΑ γηα ηα πεξηζζόηεξα ηξόθηκα είλαη  8% (ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο 1%) 

 Σα δηαδηθαζηηθά ζέκαηα όζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά εηζαγσγήο  ηα αλαιακβάλεη εηζαγσγέαο 

 Λόγσ θπξίσο ησλ πςειώλ δαζκώλ θαη ησλ αληαγσληζηηθώλ ηηκώλ ησλ ηνπξθηθώλ πξντόλησλ 

ππάξρνπλ δπζθνιίεο εμαγσγήο γηα αξθεηέο θαηεγνξίεο ηξνθίκσλ 

 Πξντόληα κε ζεηηθέο πξννπηηθέο: θαθάν, ζνθνιαηνεηδή, θαθέο,  θαηεςπγκέλα-θαηεςπγκέλεο δύκεο, 

βηνινγηθά,  έηνηκα γηα καγείξεκα ή γηα θαηαλάισζε ηξόθηκα,  gourmet, εζληθά πξντόληα,  πξντόληα 

πγηεηλήο δηαηξνθήο 

 

  ηελ Σνπξθία δξαζηεξηνπνηείηαη ν ύλδεζκνο Δηζαγσγέσλ Σξνθίκσλ Σνπξθίαο. Αλ θαη ν 

πξνζαλαηνιηζκόο ηνπ πλδέζκνπ δελ είλαη θαζαξά πξνο ηελ ζηήξημε ησλ εηζαγσγώλ, ελ ηνύηνηο 

κπνξνύλ νη ελδηαθεξόκελνη κέζσ ηνπ πλδέζκνπ απηνύ λα δερζνύλ θάπνηα ζπλδξνκή ή λα 

θαλνλίζνπλ ζπλαληήζεηο κε Σνύξθνπο εηζαγσγείο θαηά ηελ δηάξθεηα θάπνηαο έθζεζεο, όρη όκσο γηα 

πξντόληα ηα νπνία ζεσξνύληαη αληαγσληζηηθά σο πξνο ηεο ηνπξθηθή παξαγσγή, όπσο νη ειηέο θαη ην 

ειαηόιαδν.  

TUGIDER 
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Tel : 0090 212 347 25 60 pbx  

Fax : 0090 212 347 25 70   

Δ-mail : tugider@tugider.org.tr 

www.tugider.org.tr 
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10. Πποοπηικέρ ελληνικών πποφόνηυν  

Τπό ην θσο ηεο αλσηέξσ αλάιπζεο, ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

ηνπξθηθήο αγνξάο ηξνθίκσλ ζα κπνξνύζαλ επηγξακκαηηθά λα ζπλνςηζζνύλ ζηα εμήο: 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ 

• Οηθνλνκία ζε αλάπηπμε (3% πξόβιεςε γηα ην 2015)  

• Δθηίκεζε γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηξνθίκσλ θαη πνηώλ  (σο πνζνζηά ΑΔΠ, ε 

θαηαλάισζε ηξνθίκσλ θαη πνηώλ ζα θζάζεη ζην 8% θαη 16.4% αληίζηνηρα κέρξη 2014) . 

Αύμεζε ηνπ όγθνπ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ ζηα 9.1 δηζ. $ κέρξη 2014. Αύμεζε θαηαλάισζεο 

βηνινγηθώλ πξντόλησλ  

• ρακειόο κ.ν. ειηθίαο  

• Πεξηζζόηεξεο απαζρνινύκελεο γπλαίθεο θαη σο εθ ηνύηνπ δήηεζε γηα λέα πξντόληα 

ζπζθεπαζκέλα , θαηεςπγκέλα, έηνηκα θαγεηά, βηνινγηθά, delicatessen   

• εκαληηθή αύμεζε εηζνδήκαηνο –πςειό πνζνζηό λενπινπηηζκνύ  

• Δπίδεημε –κηκεηηθό απνηέιεζκα  

• Απμεηηθή ηάζε εηζόδνπ λέσλ πξντόλησλ  θαη θαηαλάισζεο πνηνηηθώλ πξντόλησλ (π.ρ 

βηνινγηθώλ, κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο) 

• ελίζρπζε νξγαλσκέλνπ ιηαλεκπνξίνπ 

• Αύμεζε ηνπξηζηηθνύ ξεύκαηνο   

 

ΜΕΙΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ-ΠΟΣΩΝ 

• Βάζε ζπκθσλίαο ηεισλεηαθήο Έλσζεο Δ.Δ –Σνπξθίαο, όια ηα αγξνηηθά πξντόληα πξνέιεπζεο 

Δ.Δ  δαζκνθνξνινγνύληαη  ζηε Σνπξθία. Η δαζκνθνξνιόγεζε όκσο είλαη ηδηαίηεξα πςειή 

(ζρεδόλ απνηξεπηηθή) γηα νξηζκέλα ηξόθηκα θαη πνηά.  

• Τςεινί δαζκνί γηα θξαζί 50%, ειαηόιαδν 31,2%, ειηέο 19,5%, κέιη 38,5%, καξκειάδεο 

58,5%,ηπξηά έσο θαη 180% (θέηα 180%, θεθαινηύξη 138%, θεθαινγξαβηέξα 138%),  αιεύξη 

ζίηνπ 102,6%, θξαζηά  -50%, κπαραξηθά 30%,ηζάη 145% 

• αιθννινύρα: πςειόο ΦΔΚ( κπύξα ΦΔΚ 63%+0,63 η.ι/ι, θξαζηά 3,53 η.ι./ιίηξν, ηζίπνπξα-  

104,87 η.ι./ι. ιηθέξ-  104,87 η.ι./ι.,  νύδν  79.07 η.ι./ι.) 

• ΦΠΑ γηα όια ηα νηλνπλεπκαηώδε 18%  

• δηαδηθαζίεο εηζαγσγήο 

• πςειέο ηηκέο ξαθηνύ 

• θίλδπλνο αληηγξαθήο πξντόλησλ   

 

11. ςμπεπάζμαηα – Πποηάζειρ 

Η Σνπξθία ζπληζηά κηα αξθεηά δύζθνιε αγνξά, δεδνκέλνπ ηνπ πξνζηαηεπηηζκνύ ησλ 

αγξνηηθώλ θαη κεηαπνηεκέλσλ πξντόλησλ θαη ππεξεζηώλ ηεο, ν νπνίνο εθδειώλεηαη, ηόζν κε 

ηελ ππέξκεηξε δαζκνιόγεζε θαη θνξνιόγεζε (πρ. ειαηόιαδν 46,8%, θέηα 180% θιπ), όζν 

θαη κε ηε δεκηνπξγία επηπξόζζεησλ εκπνδίσλ (π.ρ. ρξνλνβόξεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο) 

πνπ πξνβιέπνληαη θαηά ηελ εηζαγσγή ηνπο. Δπηπιένλ, ζε νξηζκέλνπο θιάδνπο, όπσο π.ρ ζε 
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απηόλ ησλ ηξνθίκσλ-πνηώλ, ε Σνπξθία είλαη πνιύ αληαγσληζηηθή, θπξίσο ιόγσ ηεο ρακειήο 

ηηκήο δηάζεζεο ησλ ηνπξθηθώλ πξντόλησλ αιιά θαη ηεο λννηξνπίαο ηνπ κέζνπ Σνύξθνπ 

θαηαλαισηή λα πξνηηκά ηα εγρώξηα θαη ηα θζελά πξντόληα.  

Από ηελ άιιε πιεπξά, ε Σνπξθία είλαη κηα ρώξα γεηηνληθή κε επλντθά δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία, ζεηηθνύο ξπζκνύο αλάπηπμεο κέρξη ζήκεξα θαη κε πιεζπζκό 76 εθ, εθ ησλ νπνίσλ 

πεξίπνπ ην 10% αθνξά θαηαλαισηέο ηεο κέζεο θαη αλώηεξεο εηζνδεκαηηθήο ηάμεο, πνπ 

ηαμηδεύνπλ θαη δηακνξθώλνπλ δπηηθά θαηαλαισηηθά πξόηππα. Σα ζηνηρεία απηά ζα 

κπνξνύζαλ λα αμηνπνηεζνύλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνβιεζνύλ ηα ειιεληθά πξντόληα σο πςειήο 

πνηόηεηαο (θαη πςειήο δηαηξνθηθήο αμίαο ζηελ πεξίπησζε ησλ ηξνθίκσλ). Οπόηε, πξντόληα 

ραξαθηεξηζηηθά κεζνγεηαθήο δηαηξνθήο κε ην επηπιένλ πιενλέθηεκα ηεο βηνινγηθήο 

παξαγσγήο ηνπο, ζα κπνξνύζαλ λα ηύρνπλ επλντθήο απνδνρήο ζηελ ηνπξθηθή αγνξά. 

Οη πξνηάζεηο καο γηα ηελ πξνώζεζε έιιεληθώλ πξντόλησλ θαη ηε δηεύξπλζε 

ειιελνηνπξθηθώλ εκπνξηθώλ θαη επελδπηηθώλ ζπλεξγεηώλ, κπνξνύλ λα ζπλνςηζηνύλ ζηηο 

παξαθάησ: 

Α. Γηνξγάλσζε γαζηξνλνκηθώλ εβδνκάδσλ/εκεξίδσλ θαη εζπεξίδσλ ζηελ Σνπξθία κε ζθνπό 

ηελ πξνβνιή ειιεληθώλ ηξνθίκσλ θαη πνηώλ  

Β. Γηνξγάλσζε Δηήζηνπ Δπηρεηξεκαηηθνύ Φόξνπκ Βηνινγηθώλ Πξντόλησλ ζε κεγάιεο πόιεηο 

ηεο Σνπξθίαο, όπνπ ππάξρεη θαηαλαισηηθό ελδηαθέξνλ γηα πξντόληα πςειήο δηαηξνθηθήο 

αμίαο. 

Γ. Γηνξγάλσζε επηρεηξεκαηηθώλ απνζηνιώλ από ηελ Σνπξθία ζε επηιεγκέλεο πόιεηο ηεο 

Διιάδνο, όπνπ ππάξρεη ζπγθεθξηκέλν επηρεηξεκαηηθό ελδηαθέξνλ ζε ηνκείο πνπ αθνξνύλ 

ζηελ εηζαγσγή αγξνηηθώλ πξντόλησλ 

Γ. πλεξγαζία κε ζπλαδέιθνπο άιισλ ρσξώλ, κε ηηο νπνίεο έρνπκε ζπκπιεξσκαηηθά 

ζπκθέξνληα γηα ηελ πξνβνιή νξηζκέλσλ θιάδσλ πξντόλησλ, κέζσ ηεο εθδήισζεο θνηλώλ 

επηρεηξεκαηηθώλ εθδειώζεσλ. Καηά ηνλ ηξνπν απηόλ (θαη κε ηελ αμηνπνίεζε νηθνλνκηώλ 

θιίκαθνο) επηηπγράλεηαη πην καδηθή πξνβνιή  θαη ηαύηηζε ζηε ζπλείδεζε ηνπ ηνύξθνπ 

θαηαλαισηή ησλ επξσπατθώλ πξντόλησλ σο πξντόλησλ πςειώλ πξνδηαγξαθώλ. 

Δ. Γηνξγάλσζε εβδνκάδσλ ειιεληθώλ πξντόλησλ ζε πνιπθαηαζηήκαηα-αιπζίδεο ηεο 

Σνπξθίαο 

 


