
ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2021 

 

Στη διαδικτυακή παρουσίαση της Έκθεσης Οικονομικής Παρακολούθησης της Τουρκίας (Turkey 
Economic Monitor) που δημοσιεύτηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα στο τέλος Απριλίου τ.ε., ο 
Διευθυντής της Τράπεζας για την Τουρκία, κ. Auguste Tano Kouame, δήλωσε ότι αν και η χώρα, 
σε όλη τη διάρκεια του 2020, επηρεάστηκε σοβαρά από την επιδημία η συνολική οικονομική 
απόδοση της Τουρκίας ήταν πολύ καλή (η παγκόσμια οικονομία συρρικνώθηκε 4,3% πέρυσι και 
5% αν αφαιρεθεί η Κίνα).  

Σε ετήσια βάση και υπό το φως των παρόντων δεδομένων, η Τράπεζα αναμένει η ανάπτυξη να 
ανέλθει φέτος σε 5% λόγω της βελτίωσης των εξαγωγών και ο πληθωρισμός σε 15,5%. Το 2022 
και το 2023, αναμένεται δυνητική ανάπτυξη της τ/οικονομίας 4,5% ετησίως. Στην παρουσίαση 
τονίστηκε επίσης ότι η χώρα έχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην πραγματοποίηση του 
«πράσινου» μετασχηματισμού. 

Στην ίδια εκδήλωση, ανώτερος αξιωματούχος της Τράπεζας δήλωσε ότι η οικονομική ανάπτυξη 
εξαρτάται ιδίως από την «ισχυρή» νομισματική πολιτική εξηγώντας ότι οι προοπτικές για την τ/ 
οικονομία είναι «εξαιρετικά αβέβαιες». Είναι σκόπιμο δήλωσε να οριστεί το επιτόκιο στο 19% 
(δηλ. να παραμείνει ως έχει), προκειμένου να αποφευχθεί η έκθεση της οικονομίας σε 
εξωτερικούς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των διαταραχών του εφοδιασμού που 
προκαλούνται από τη σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής των ΗΠΑ. 

Αναφορικά με το αυξανόμενο ποσοστό φτώχειας, το οποίο το 2020 ανήλθε σε 12,2% (2019: 
10,2%), τονίστηκε ότι θα είναι δύσκολο να επαναφερθεί στα επίπεδα πριν από την πανδημία.  
Όπως αναφέρθηκε το σοκ στην αγορά εργασίας αναμένεται να έχει μακροχρόνιες επιπτώσεις.  

Εν προκειμένω, προσθέτουμε ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεση 2020 της Γενικής Διεύθυνσης 
Κοινωνικής Βοήθειας του Υπουργείου Οικογένειας, Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ο 
αριθμός των νοικοκυριών που χρειάζονται κοινωνική πρόνοια αυξήθηκε κατά 102% σε ένα έτος 
(ο λόγος των συνολικών δαπανών κοινωνικής πρόνοιας προς το ΑΕΠ ανήλθε σε 1,42%).  

Ομοίως, πρόσφατη έρευνα της διεθνούς εταιρείας αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας Fitch 
Ratings, στην οποία αξιολογούνται οι τράπεζες στις αναπτυσσόμενες χώρες, σημειώνει ότι ο 
κύριος κίνδυνος για τις τ/τράπεζες δεν ήταν η πανδημία, αλλά οι συνθήκες εξωτερικής 
χρηματοδότησης, η μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών, ο πληθωρισμός και η 
νομισματική πολιτική.  

Σημειώνει ότι τα υψηλά επίπεδα χρέους σε ξένο νόμισμα και η δολαριοποίηση των τραπεζών 
δημιουργούν κινδύνους ρευστότητας αν και η τρέχουσα ρευστότητα σε συνάλλαγμα 
εξακολουθεί να επαρκεί (ο κίνδυνος της δολαριοποίησης δεν έχει μειωθεί, 57,4% των ατομικών 
καταθέσεων στην Τουρκία ύψους $159 δισεκ. δολαρίων είναι σε συνάλλαγμα). 

Όσον αφορά στα επιτόκια, οι ανακοινώσεις των αμερικανικών επενδυτικών τραπεζών JP 
Morgan και Morgan Stanley διατυπώθηκαν στην ίδια κατεύθυνση αξιολογώντας τις δηλώσεις 
του νέου Διοικητή της Τ/Κεντρικής Τράπεζας, κ. Şahap Kavcıoğlu, (η CBRT θα ακολουθήσει τα 
αποτελέσματα των πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί μέχρι τώρα και θα λάβει τα απαραίτητα 
μέτρα στο μέτωπο της νομισματικής πολιτικής) και αναμένουν τα επιτόκια να διατηρηθούν 
σταθερά μέχρι το τέταρτο τρίμηνο τ.ε. προειδοποιώντας για τον κίνδυνο πρόωρης χαλάρωσης.  

Στις 31/5 τ.ε., το Τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο (TUIK) ανακοίνωσε τα επίσημα στοιχεία 
σύμφωνα με τα οποία το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7% το πρώτο τρίμηνο 2021 σε σύγκριση με την 



αντίστοιχη περσινή περίοδο (σε απόλυτους αριθμούς μειώθηκε κατά $36.409 εκ. δολάρια σε 
ετήσια βάση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους ανερχόμενο σε 
$728.535 εκ. έναντι $764.944 εκ. δολαρίων) και 1,7% σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 
προηγούμενου τριμήνου 2020. Το ίδιο τρίμηνο, το κατά κεφαλήν εισόδημα μειώθηκε από 
$9.201 σε $8.711 δολάρια 2013: $12.519).    

Η υψηλότερη ανάπτυξη παρουσιάστηκε στις τηλεπικοινωνίες 18,1%, στη βιομηχανία 11,7%, τη 
γεωργία 7,5% και τις υπηρεσίες (5,9% -ηλεκτρονικό εμπόριο). Οι χρηματοοικονομικές και 
ασφαλιστικές δραστηριότητες αυξήθηκαν 2,9%, οι κατασκευές -μετά τη συρρίκνωση του 
προηγούμενου έτους- 2,8% και οι δραστηριότητες real estate κατά 2,4%.  

Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε ραγδαία κατά 7,4% το α’ τρίμηνο 2021 έναντι του 
αντίστοιχου τριμήνου του προηγούμενου έτους και οι κρατικές δαπάνες μειώθηκαν σε 1,3%. Οι 
εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,3%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν 1,1%.  

Κατά την περίοδο ανάπτυξης β’ τριμήνου τ.ε., η οποία θα ανακοινωθεί τον επόμενο Σεπτέμβριο, 
αναμένεται υψηλότερη διψήφια ανάπτυξη της τ/οικονομίας.   

Ο Τ/Υπουργός Οικονομικών, κ. Lütfi Elvan, δήλωσε ότι 56% της αύξησης του ΑΕΠ το πρώτο 
τρίμηνο τ.ε. προήλθε από την καθαρή εξωτερική ζήτηση και τις επενδύσεις και ανέφερε ότι: "Θα 
εφαρμόσουμε αποφασιστικά πολιτικές που δημιουργούν απασχόληση, θα βελτιώσουμε τη 
διανομή εισοδήματος και θα επικεντρωθούμε στη σταθερότητα. Η χρηματοδότηση της 
ποιότητας της ανάπτυξης είναι προτεραιότητά μας".  

Ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού, βάσει στοιχείων του Τ/Στατιστικού Ινστιτούτου, τον Απρίλιο 
τ.ε., ανήλθε σε 17,1% -το υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα 2019- και αναμένεται να συνεχίσει 
να αυξάνεται λόγω της επιδείνωσης των συναλλαγματικών ισοτιμιών και της αύξησης των 
διεθνών τιμών αγαθών και εμπορευμάτων αν και το Μάιο επιβραδύνθηκε ελαφρά ανερχόμενος 
σε 16,6%. Η Κεντρική Τράπεζα έχει αυξήσει τις προβλέψεις για τον πληθωρισμό στο τέλος τ.ε. 
από 9,4% σε 12,2% (η αύξηση βασίζεται στην αύξηση των τιμών εισαγωγής σε TL 
συνυπολογιζομένων της συναλλαγματικής ισοτιμίας, των τιμών του πετρελαίου και των 
εισαγωγών).   

Την 1η Ιουνίου, η δήλωση του Τ/Προέδρου, κ. Recep Tayyip Erdoğan, στον κρατικό 
ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό TRT, ότι είναι «επιτακτική ανάγκη» για την Τουρκία να αρχίσει να 
μειώσει τα επιτόκια τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, οδήγησε στο χαμηλότερο επίπεδο 10ετίας την 
ισοτιμία δολαρίου /TL 8,88 και 10,75 σε ευρώ/TL (ήταν κατά μέσο όρο 7,02 λίρες το 
Φεβρουάριο, 7,62 λίρες το Μάρτιο, 8,15 τον Απρίλιο τ.ε. και 8,61 TL στις 28/5). Ο νέος Διοικητής 
της Κεντρικής Τράπεζας διατήρησε τα επιτόκια αμετάβλητα τον Απρίλιο και το Μάιο.  

Σημειώνουμε ότι η ανάγκη της χώρας για εισροές κεφαλαίων ξένου συναλλάγματος αναμένεται 
να αυξηθεί το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι κρίσιμες συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 
την Ευρωπαϊκή Ένωση τον τρέχοντα μήνα, σε συνδυασμό με την υπόθεση των ΗΠΑ κατά της 
τ/κρατικής τράπεζας Halk Bank, κρίνονται ως οι σημαντικότεροι παράγοντες αβεβαιότητας. 

Η χώρα πρέπει να καταβάλει τους επόμενους 12 μήνες περίπου $192 δισεκ. δολάρια, από τα 
οποία $125 δισεκ. δολάρια αφορούν στον ιδιωτικό τομέα και $67 δισεκ. στον δημόσιο τομέα, 
κυρίως σε δημόσιες τράπεζες, καθώς και στην Κεντρική Τράπεζα, των οποίων οι υποχρεώσεις 
απορρέουν από συναλλαγές ανταλλαγής νομισμάτων με την Κίνα και το Κατάρ. 
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