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Δημοσιεύματα τουρκικού τύπου για συναντήσεις αναπληρωτή πρωθυπουργού Mehmet Şimşek στο Λονδίνο 

 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τουρκικό τύπο, παρουσιάζονται σχετικά εκτενώς τα αποτελέσματα των 

συναντήσεων στις οποίες μετείχε ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Τουρκίας κ. Mehmet Şimşek, μαζί με τον κυβερνήτη 

της κεντρικής τράπεζας της χώρας κ. Murat Çetinkaya στο Λονδίνο νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα. 

Στην ιστοσελίδα της κρατικής Τουρκικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης (TRT) αναφέρεται ότι ο ίδιος ο κ. Şimşek 

χαρακτήρισε τις επαφές στο Λονδίνο «απολύτως εποικοδομητικές», λέγοντας ότι το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών 

είναι πολύ μεγάλο για τις ευκαιρίες που δύναται να τους προσφέρει η Τουρκία, ενώ συνέχισε, σε ευθυγράμμιση με το 

προεκλογικό κλίμα, λέγοντας ότι η ενδυνάμωση της πολιτικής πλατφόρμας συνεπάγεται και εκκίνηση νέας διαδικασίας 

ισορροπίας για την οικονομία, αρχής γενομένης από την καταπολέμηση του πληθωρισμού αφενός και του ελλείμματος 

στο ισοζύγιο αφετέρου, ως «πρωτιά» επιτυχίας, και ότι οι μεταρρυθμίσεις θα επιταχυνθούν μετά τις εκλογές. Στο ίδιο 

μήκος κύματος κινείται και η φιλοκυβερνητική εφημερίδα Daily Sabah, η οποία δίνει και περαιτέρω λεπτομέρειες 

σχετικά με τις επαφές των κκ. Şimşek και Çetinkaya, αναφέροντας ότι εντός δύο ημερών συνάντησαν περί τους 90 

διαχειριστές επενδυτικών χαρτοφυλακίων, υψηλά στελέχη τραπεζικών ιδρυμάτων και διάφορους σημαντικούς 

οικονομικούς αναλυτές. Από τις συναντήσεις αυτές, σύμφωνα με την εφημερίδα, πέντε διεξήχθησαν στα γραφεία που 

διατηρεί στο Λονδίνο η Τράπεζα Αμερικής Merrill Lynch και ήταν πολύωρες, καθώς συζητήθηκε διεξοδικά η λήψη 

αποφασιστικών μέτρων, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερο άνοιγμα της Τουρκίας για επενδυτικές κινήσεις από το 

εξωτερικό. Η εφημερίδα αναφέρει ότι η ισοτιμία της τουρκικής λίρας με το αμερικανικό δολλάριο βελτιώθηκε συνεπεία 

των προαναφερθεισών συναντήσεων. Επιπρόσθετα, η εφημερίδα Hurriyet Daily News, επίσης φιλοκυβερνητική, 

αναφέρει ότι οι συναντήσεις του αναπληρωτή πρωθυπουργού αναμένεται να κατευνάσουν τις ανησυχίες των αγορών και 

να αυξήσουν το ενδιαφέρον των επενδυτών.  

Στην εφημερίδα Cumhuriyet, η οποία τηρεί κριτική στάση έναντι της κυβέρνησης, αναφέρεται ότι τα διεθνή 

ειδησεογραφικά πρακτορεία δίνουν λεπτομέρειες για τις δηλώσεις του κ. Şimşek ως αντιστάθμισμα στην ανησυχία που 

προξένησαν νωρίτερα οι δηλώσεις του προέδρου της Τουρκίας κ. Recep Tayyip Erdoğan. Σε άρθρο της εφημερίδας 

σχετικά, αναφέρεται ότι τα λόγια του προέδρου ήταν ξεκάθαρα προσανατολισμένα προς επίτευξη εκλογικού 

αποτελέσματος υπέρ της νυν κυβερνώσας παράταξης και ότι για τον λόγο αυτό οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι 

χαρακτηρίζουν τον πρόεδρο «πραγματιστή». 

 

 


