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Μείωση βασικού επιτοκίου από την τουρκική Κεντρική Τράπεζα 

  

Eπιβεβαιώθηκαν οι εκτιμήσεις της αγοράς ότι η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της 
τ/Κεντρικής Τράπεζας θα προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση του επιτοκίου αναφοράς 
κατά 100 μονάδες βάσης. Στις 18/11 ανακοινώθηκε η απόφαση για τη μείωση του 
επιτοκίου από 16% σε 15%. 

Το τουρκικό Στατιστικό Ινστιτούτο (TUIK) θα ανακοινώσει τον πληθωρισμό Νοεμβρίου 
στις 3/12. Στις 28/10, η Τουρκική Κεντρική Τράπεζα αύξησε την πρόβλεψη για τον 
πληθωρισμό στο τέλος του τ.ε. σε 18,4% για το 2021, από 14,1% στην προηγούμενη 
έκθεση. Τον Οκτώβριο, σε μηνιαία βάση ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 
2,39% και σε ετήσια βάση σε 19,89%. 

Όσον αφορά στη συναλλαγματική ισοτιμία εφόσον η μείωση των επιτοκίων 
συνεχιστεί, δεν θα υπάρξει κατώτερο όριο για την τ/ λίρα και οι αυξήσεις θα 
συνεχίσουν να έρχονται η μία μετά την άλλη, χωρίς έστω βραχυπρόθεσμη ηρεμία για 
τις αγορές.    

Μετά την απόφαση η ισοτιμία της τ/λίρας σε σχέση με το δολάριο ανήλθε σε 10,87 
τ/λίρες (πρωινή ισοτιμία: 10,84)  και σε σχέση με το ευρώ σε 12,35 λίρες (πρωινή 
ισοτιμία:  12,29).   

 

Πρόσθετα, ο Αντιπρόεδρος του κυβερνώντος AK Party, κ. Numan Kurtulmuş, δήλωσε 
ότι η αύξηση του κατώτατου μισθού θα είναι 6-7 μονάδες υψηλότερη από τον 
πληθωρισμό. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο πληθωρισμός στο τέλος του έτους 
αναμένεται να είναι 19,31%, συνεπώς ο ρυθμός αύξησης μπορεί να είναι μεταξύ 25-
30% και σύμφωνα με αύξηση 25%, ο καθαρός κατώτατος μισθός θα ανέλθει σε 3.532 
τουρκικές λίρες ενώ βάσει αύξησης 30% σε 3.673 λίρες. 

Ο κατώτατος μισθός αποφασίζεται -σε τέσσερις συνεδριάσεις- από την Επιτροπή 
Καθορισμού Κατώτατου Μισθού, που αποτελείται από 15 άτομα 
(συμπεριλαμβάνονται: 5 εκπρόσωποι εργαζομένων, εργοδοτών και εκπροσώπων του 
κράτους). Στην Επιτροπή, η πλευρά των εργοδοτών εκπροσωπείται από την Τουρκική 
Συνομοσπονδία Εργοδοτικών Συνδικάτων (TİSK), και η πλευρά των εργαζομένων από 
την Τουρκική Συνομοσπονδία Εργαζομένων (Türk-İş, είναι η συνομοσπονδία με την 
μεγαλύτερος αριθμός μελών). Η πρώτη και η τελευταία συνεδρίαση 
πραγματοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι 
ενδιάμεσες δύο συναντήσεις φιλοξενούνται από την πλευρά των εργαζομένων και των 
εργοδοτών. 
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