
 

ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Β΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 

 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Στατιστικού Ινστιτούτου, ο ρυθμός ανάπτυξης της τουρκικής 

οικονομίας, το β ΄τρίμηνο 2021, όπως αναμενόταν, ανήλθε -για πρώτη φορά από το 1999- σε 21,7% σε 

σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους (β’ τρίμηνο 2020:  , ενώ συγκριτικά με το 

ακριβώς προηγούμενο τρίμηνο ανήλθε σε περίπου 1% (ο ρυθμός ανάπτυξης το α΄ τρίμηνο είχε ανέλθει 

σε 7%, επίσης μεταξύ των υψηλότερων διεθνώς). Αντίστοιχα, το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε σε 

$188,6 δισεκ. δολάρια (1,6 τρισεκ. ΤΛ), αυξημένο κατά 52,4%.  

Η ως άνω εντυπωσιακή επίδοση της τουρκικής οικονομίας σε σχέση με το προηγούμενο έτος, η οποία 

σημειωτέων την κατατάσσει στη 2η θέση μεταξύ των χωρών ΟΟΣΑ, μετά το Ην. Βασίλειο (22,2%), 

οφείλεται κυρίως στην ισχυρή ανάπτυξη της ιδιωτικής κατανάλωσης (22,9%) του τομέα των υπηρεσιών 

(45,8%) και της βιομηχανίας (40,5%). Οι μοναδικές δραστηριότητες που σημείωσαν ύφεση ήταν αυτές 

του χρηματοπιστωτικού/ασφαλιστικού τομέα (-22,7%). Σημειώνεται ότι στα τέλη του β΄ τριμήνου 

(Ιούνιο) ξεκίνησε η σταδιακή άρση των μέτρων για τον κορωνοϊό, οπότε αναζωογονήθηκαν οι 

δραστηριότητες των κλάδων εστίασης και φιλοξενίας, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε η θερινή τουριστική 

περίοδος.  

Μεταξύ των κυριότερων συντελεστών της ανάπτυξης το πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν και η δυναμική 

αύξηση των τουρκικών εξαγωγών, οι οποίες το μήνα Ιούνιο ανήλθαν σε $19,8 δισεκ. δολάρια (+47% σε 

σχέση με τον Ιούνιο 2020). Συνολικά, το α΄ εξάμηνο τ.ε., οι τ/εξαγωγές ανήλθαν σε $105 δισεκ. δολάρια, 

σημειώνοντας επίσης εντυπωσιακή αύξηση της τάξης του 40%. Την ίδια χρονική περίοδο, οι τουρκικές 

εισαγωγές αυξήθηκαν επίσης κατά 27,5% ($126,1 δισεκ. δολάρια). Το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε 

κατά 11,4%.  

Δεδομένου ότι η ως άνω δυναμική ανάπτυξη του β΄ τριμήνου, αν και αναμενόμενη, ξεπέρασε τις αρχικές 

προβλέψεις των διεθνών οίκων αξιολόγησης, ήδη από την προηγούμενη εβδομάδα  είχαν ξεκινήσει να 

αναθεωρούν, προς τα πάνω, τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας σε ετήσια 

βάση. Συγκεκριμένα, η διεθνής εταιρεία Moody’s προβλέπει για την τουρκική οικονομία ετήσιο ρυθμό 

ανάπτυξης 6% (5% αρχική εκτίμηση), η JP Morgan 8,4% (από 6,8%) και η Fitch 7,9% (από 6,3%). 

Εντούτοις, δεν προχώρησαν αντίστοιχα σε αναθεώρηση των προβλέψεών τους για το 2022.  
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