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Οικονομία 

Αύξηση ΑΕΠ Τουρκίας το β΄ τρίμηνο 2021 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της τουρκικής οικονομίας, 
το β ΄τρίμηνο 2021 ανήλθε σε 21,7% σε σχέση 
με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου 
έτους, ενώ συγκριτικά με το ακριβώς 
προηγούμενο τρίμηνο ανήλθε σε περίπου 1%. 
Αντίστοιχα, το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές ανήλθε 
σε $188,6 δισεκ. δολάρια (1,6 τρισεκ. ΤΛ), 
αυξημένο κατά 52,4%.  

Η εν λόγω επίδοση της τουρκικής οικονομίας 
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%). 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.  

Διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναθεωρούν 
τις προβλέψεις για την τουρκική ανάπτυξη 

Δεδομένων των υψηλών επιδόσεων της 
τουρκικής οικονομίας το β΄ τρίμηνο του 2021, οι 
διεθνείς οίκοι αξιολόγησης αναθεώρησαν, προς 
τα πάνω, τις προβλέψεις τους για την ανάπτυξη 
της τουρκικής οικονομίας. Η διεθνής εταιρεία 
Moody’s προβλέπει για το 2021 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.  

Αύξηση των τουρκικών εξαγωγών το 
πρώτο εξάμηνο 2021 

Μεταξύ των συντελεστών της ανάπτυξης το 
πρώτο εξάμηνο του 2021 ήταν και η δυναμική 
αύξηση των τουρκικών εξαγωγών, οι οποίες το 
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%.  

Περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού 
στην Τουρκία τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 

Σύμφωνα με στοιχεία της τουρκικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας (TUIK), ο πληθωρισμός της 
Τουρκίας τον Ιούλιο ανήλθε σε 18,95% και τον 
Αύγουστο συνέχισε την ανοδική του πορεία 
φτάνοντας στο 19,25%, ξεπερνώντας πλέον το 
βασικό επιτόκιο της τουρκικής Κεντρικής 
Τράπεζας (19%).  

Η συνέχιση της ανοδικής πορείας του 
πληθωρισμού αποδίδεται, κυρίως, (i) στις 
αυξήσεις των τιμών στην ενέργεια, (ii) στην 
επανέναρξη λειτουργίας της αγοράς μετά την 
άρση των μέτρων για τον κορωνοϊό και (iii) στη 
σημαντική αύξηση των μεταφορών και της 
τουριστικής δραστηριότητας κατά τη διάρκεια 
των θερινών μηνών. 

Οι τιμές των τροφίμων τον Αύγουστο 
αυξήθηκαν σχεδόν κατά 30%, σε σχέση με 
πέρυσι και πάνω από 3% σε σχέση με τον 
Ιούλιο, ενώ οι τιμές στους τομείς φιλοξενίας και 
εστίασης σημείωσαν επίσης σημαντική αύξηση. 
Ο δείκτης τιμών παραγωγού αυξήθηκε κατά 
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2,77% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και 
45,52% σε ετήσια βάση. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας (TCMB) 
αναθεώρησε (27/8) προς τα πάνω τις 
προβλέψεις της για τον πληθωρισμό σε 14,1% 
έως τα τέλη του 2021 (από την αρχική 
πρόβλεψη για 12,2%) και σε 7,8% στα τέλη του 
2022.  

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Τουρκική Στρατηγική για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης 

Το Γραφείο Ψηφιακού Μετασχηματισμού της 
Τουρκικής Προεδρίας σε συνεργασία με το 
Τουρκικό Υπουργείο Βιομηχανίας και 
Τεχνολογίας δημοσίευσαν την εθνική 
στρατηγική της χώρας για την ανάπτυξη 
τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης (AI) κατά 
την περίοδο 2021-2025.  

Οι βασικές προτεραιότητες του εν λόγω εθνικού 
σχεδιασμού συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων: 
εκπαίδευση ειδικών σε ΑΙ και αύξηση της 
απασχόλησης, ενίσχυση της έρευνας, της 
καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, την 
πρόσβαση σε ποιοτικά δεδομένα, 
μεταρρυθμίσεις για την κοινωνικο-οικονομική 
προσαρμογή, καθώς και την ενίσχυση της 
διεθνούς συνεργασίας.  

Μεταξύ των βασικών στόχων του 
προγράμματος είναι η συμμετοχή του τομέα ΑΙ 
με ποσοστό 5% στο τουρκικό ΑΕΠ, έως το 
2025, και η αύξηση της απασχόλησης κατά 
τουλάχιστον 50.000 άτομα. Σύμφωνα με τον 
επικεφαλής του Γραφείου Ψηφιακού 
Μετασχηματισμού, κ. Ali Taha Koc, ένα από τα 
βήματα του προγράμματος αφορά τη 
δημιουργία οικοσυστήματος επιχειρήσεων 
τεχνολογιών ΑΙ. Εκτιμάται ότι σήμερα, στην 
Τουρκία, δραστηριοποιούνται στον κλάδο ΑΙ 
περίπου 200 start-up, εκ των οποίων 73% 
βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη, ενώ όλες 
έχουν εγκατασταθεί σε κάποιο από τα 
τεχνολογικά πάρκα της χώρας. 

Ως προς το επιχειρηματικό σκέλος ανάπτυξης 
τεχνολογιών ΑΙ στην Τουρκία, επισημαίνεται η 
πρόσφατη υπογραφή συμφωνίας μεταξύ της 
TUBITAK (τον κρατικό βραχίονα σε έργα 
έρευνας και τεχνολογίας) και της τουρκικής “D-
Market Electronic Services and Trading” (ο 
όμιλος πίσω από τη δημοφιλή τ/πλατφόρμα 
ηλεκτρονικού εμπορίου Hepsiburada), για την 

από κοινού δημιουργία κέντρου τεχνητής 
νοημοσύνης, με σκοπό την ανάπτυξη 
τεχνολογιών ΑΙ για το ηλεκτρονικό εμπόριο.  

Τουρισμός 
Oi συνολικές αφίξεις στην Τουρκία (αλλοδαπών 
και Τούρκων κατοίκων εξωτερικού), το α΄ 
εξάμηνο 2021, ανήλθαν σε 6,6 εκατ., αυξημένες 
κατά 18% σε σχέση με την ίδια περίοδο του 
2020, παραμένοντας ωστόσο σε αρκετά 
χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με το 2019 (19,4 
εκατ. επισκέπτες). Αντίστοιχα, τα έσοδα από 
τον τουρισμό την ίδια περίοδο ανήλθαν σε $5,5 
δισεκ., αυξημένα κατά 33% σε σχέση με το 
2020 και σχεδόν στο ήμισυ των επιδόσεων του 
2019 ($12,6 δισεκ.).  

Οι αλλοδαποί επισκέπτες τους πρώτους έξι 
μήνες ανήλθαν σε 5,8 εκατ.,  αυξημένοι κατά 
27%. Οι σημαντικότερες χώρες προέλευσης 
ήταν: Ουκρανία (14%), Ρωσία (13%), Γερμανία 
(9%), Ιράν και Βουλγαρία. Οι αφίξεις από τις εν 
λόγω χώρες σε συνδυασμό με τους επισκέπτες 
από αραβικές χώρες (Ιορδανία, Κουβέιτ, Κατάρ) 
και τους εγχώριους τουρίστες, καλύπτουν μόνο 
μερικώς τις απώλειες από την απουσία των 
Βρετανών τουριστών, λόγω της απόφασης του 
Ην.Βασιλείου (5/8) να παραμείνει η Τουρκία 
στην «κόκκινη λίστα» χωρών. Περίπου 2,5 
εκατ. Βρετανοί τουρίστες επισκέφθηκαν τη 
χώρα το 2019, ενώ μόνο στην περιοχή της 
Μούγλας (Αλικαρνασσός, Μαρμαρίδα κ.ά.) οι 
αφίξεις από το Ην. Βασίλειο ανέρχονταν τις 
προηγούμενες χρονιές, σε περίπου 1,5 εκατ. 
/έτος. Πρόκειται, σημειωτέων, για τις περιοχές 
με τις περισσότερες ακυρώσεις κρατήσεων 
λόγω των πυρκαγιών του Ιουλίου.  

Οι σημαντικότερες πόλεις προορισμοί των 
αλλοδαπών επισκεπτών στην Τουρκία 
παρέμειναν η Κωνσταντινούπολη με ποσοστό 
47,5% (2,8 εκατ. αφίξεις), η Αττάλεια (1,5 εκατ.) 
και η Αδριανούπολη (611 χιλ.).  

Ως προς τις προσδοκίες για το επόμενο 
διάστημα, ο Τούρκος Υπουργός Πολιτισμού και 
Τουρισμού, κ. Mehmet Nuri Ersoy, μετά από 
συνάντησή του με επαγγελματίες του κλάδου 
στις περιοχές που επλήγησαν από τις 
πυρκαγιές, ανέφερε ότι εξακολουθούν να 
ισχύουν για το 2021 οι εκτιμήσεις για 25 εκατ. 
επισκέπτες έως τα τέλη του έτους, φτάνοντας το 
ήμισυ των αφίξεων του 2019 (52 εκατ. αφίξεις) 
και έσοδα ύψους $20 δισεκ.  


