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Genel Açıklama
Türkiye, son 16 yıldır güçlü yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ülke olup, bu değişimler yeni
fırsatlar ortaya çıkardı ve çıkarmaya devam ediyor.
Türkiye, G-20'nin aktif bir üyesidir ve aynı zamanda Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO),
Avrupa Konseyi (COE) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesidir.
Bu özelliklerine ilave olarak stratejik bölgesel konuma sahip olan Türkiye, çevresinde giderek
daha önemli roller üstlenmektedir.
Türkiye, 2019 yılında satın alma gücü
On yıldan fazla bir süredir yıllık ortalama
paritesinde GSYİH açısından dünyanın 13.,
yüzde 5,3 oranında büyüyen ülkenin,
AB-28 ülkelerine kıyasla 5. büyük ekonomi
GSYH’sı 2019'da 754 milyar ABD dolarına
oldu. Gelişmeler ışığında Cumhuriyetin
ulaştı. Türkiye, Avrupa'nın en büyük 2. ticari
yüzüncü yılını kutlayacak olan Türkiye’nin
araç üreticisi, dünyanın ise en büyük 15.
2023 de ekonomik gücü etkili biçimde farklı
otomotiv üreticisidir. Benzer şekilde, Türkiye
olacaktır. Küresel ölçekte aktif olan Türkiye,
AB-28 ile karşılaştırıldığında 2. ve dünyanın
yatırımcılara, diğer ülkelerde ortaya çıkan
en büyük 8. çelik üreticisidir. Bugün Türkiye,
fırsatlardan yararlanmaları için bir platform
otomotiv,
makine,
madencilik,
enerji,
sunmaktadır. Türkiye’nin stratejik konumu,
yenilenebilir enerji, savunma ve havacılık,
yatırımcıların 1,3 milyar kişilik potansiyel bir
gayrimenkul, finans, BİT, tarım, kimya,
pazara, 26 trilyon ABD Doları' lık birleşik
petrokimya,
demir-çelik
gibi
çeşitli
GSYİH' ya ve 8 trilyon ABD Doları dış ticarete
sektörlerde oldukça kazançlı yatırım fırsatları
erişmesine olanağı tanımaktadır.
sunmaktadır.
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TÜRKİYE GSYİH AÇISINDAN
KÜRESEL OLARAK 11. SIRAYA ÇIKTI

Türkiye GSYİH bakımından 2003 yılında küresel sıralamada 18. Ülke konumda iken, 2019
yılında 13. Sıraya ve 2020 yılında ise 11. Sıraya yükselmiştir.

Bu gelişmelere bağlı olarak, Dünya Yatırım
Bankaları
Türkiye
Ekonomisinin
Görünümünü Gözden Geçirdi.
ABD merkezli çok uluslu bir bankacılık ve
finansal hizmetler şirketi olan JP Morgan,
yüksek iç talep ve net ihracatın artan katkısı
sayesinde, Türkiye'nin 2020 için ekonomik
büyüme tahminini yüzde 1,1'den yüzde 1,9'a
ve 2021 için yüzde 3,3'ten yüzde 4,6'ya revize
etti.
İngiliz çokuluslu bankacılık ve finans
kuruluşu HSBC, Türkiye'nin GSYİH tahminini
2021
için
4,2'lik
bir
genişleme
öngörüldüğünü ve önceki yüzde 2,1
tahminini yükselttiğini söyledi.

Moody's de benzer şekilde Türkiye için
GSYİH tahminlerini 2020'de %5'ten %1,1'e,
2021'de %3,5'ten %4'e ve 2022'de %4'ten
%5'e yükseltti.
Bir başka çok uluslu yatırım bankası
Goldman Sachs da 2021 tahminini yüzde
4'ten yüzde 6'ya revize etti.
Son olarak, Bank of America 2021 yılında
GSYH yüzde 4,6'ya yüzde 4,1 onun
projeksiyonunu kaldırdı.
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TÜRKİYE EKONOMİSİ 2021'İN 2.
ÇEYREĞİNDE YÜZDE 21,7 BÜYÜDÜ
Türkiye ekonomisindeki güçlü toparlanma tüm hızıyla devam etti ve Türkiye'nin GSYİH'sı
2021'in ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 21,7 büyüyerek 1999'dan bu yana en
yüksek büyümesini kaydetti ve İngiltere'den sonra dünyada ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) de 2021'in ilk
çeyreğinde Türkiye'nin büyümesini yüzde
7,0'dan yüzde 7,2'ye revize etti. 1 Eylül'de
açıklanan veriler, cari fiyatlarla GSYİH'nın
ikinci çeyrekte 188.566 milyon ABD dolarına
ulaştığını ve Türkiye ekonomisinin çeyreklik
bazda yüzde 0,9 büyüdüğünü ve Mayıs
ayındaki karantinaya rağmen güçlü büyüme
ivmesini sürdürdüğünü ortaya koydu.

GSYİH faaliyetlerinin yakından analizi, stok
değişimleri hariç tüm bileşenlerin ekonomik
büyümeye olumlu katkıda bulunduğunu
göstermiştir. Özel ve devlet tüketimi 13.7 ve
0.7 ppt, Türkiye'nin büyümesine katkıda
bulunmuştur.

