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Απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας για μείωση του βασικού επιτοκίου 

 

Aνακοινώθηκε (16/12) η απόφαση της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής της τουρκικής 
Κεντρικής Τράπεζας σύμφωνα με την οποία αποφασίστηκε η μείωση του βασικού 
επιτοκίου αναφοράς κατά 100 μονάδες βάσης, η τελευταία κατά το τρέχον έτος (το 
επιτόκιο διαμορφώνεται σε 14%). Η μείωση δεν αιφνιδίασε την αγορά. 

 Μία ώρα μετά την ανωτέρω ανακοίνωση ο Τούρκος Πρόεδρος, κ. Recep Tayyip Erdoğan, 
ανακοίνωσε την απόφαση για τον ελάχιστο κατώτατο μισθό, ο οποίος από 1/1/2022 θα 
ανέλθει σε 4.250 τουρκικές λίρες (260 ευρώ περίπου, τρέχουσα ισοτιμία). Η εν λόγω απόφαση, 
επίσημα, ελήφθη μετά την ανακοίνωση μείωσης του επιτοκίου, αν και αρχικά η προβλεπόμενη 
διαδικασία είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί νωρίτερα την ίδια μέρα. 

Των ανωτέρω εξελίξεων είχε προηγηθεί στις 13/12 συνάντηση του Τούρκου Προέδρου με 
τους γενικούς διευθυντές των κρατικών τραπεζών, τον Πρόεδρο της Κεντρικής Τράπεζας, κ. 
Sehap Kavcıoğlu και το νέο Υπουργό Οικονομικών, κ. Nureddin Nabati. Η συνάντηση 
διήρκεσε πέντε ώρες και δεν έγιναν δηλώσεις στο τέλος αυτής. Σύμφωνα με 
δημοσιεύματα, συζητήθηκαν οι αυξήσεις στη συναλλαγματική ισοτιμία (το δολάριο είχε 
υπερβεί τις 15 τ.λίρες) και το νέο οικονομικό μοντέλο. 

Ο κ. Erdoğan, στις 8/12, είχε προβεί σε δηλώσεις (i) προς δημοσιογράφους στην πτήση της 
επιστροφής του από το Κατάρ -υπεραμυνόμενος με συνέπεια της πολιτικής των χαμηλών 
επιτοκίων- και στη συνέχεια -την ίδια ημέρα- (ii) κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου 
μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στην Άγκυρα, σύμφωνα με τις οποίες 
(δηλώσεις) κάλεσε τους Τούρκους πολίτες να είναι υπομονετικοί και να εμπιστευτούν τη 
νέα οικονομική πορεία της Τουρκίας, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευση για χαμηλά 
επιτόκια, τα οποία θα ενισχύσουν τις επενδύσεις, τις θέσεις εργασίας, την παραγωγή και 
τις εξαγωγές. Πρόσθεσε δε ότι δεν θα επιτρέψει το «μείζον έγκλημα» της συσσώρευσης 
αποθεμάτων από όσους  προσπαθούν να επωφεληθούν από την αύξηση των τιμών στα 
αγαθά.  

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι η σωτηρία της Τουρκίας είναι η πλήρης κινητοποίηση των 
δυνατοτήτων της και τόνισε ότι η «ανταγωνιστική δύναμη» της συναλλαγματικής 
ισοτιμίας οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη και όχι οι συνταγές με υψηλά επιτόκια, η 
υιοθέτηση των οποίων, υπό την καθοδήγηση των παγκόσμιων συμφερόντων, θα 
συρρικνώσει την οικονομία και θα μειώσει την απασχόληση. 

Σημείωσε ότι η χώρα είναι στην πρώτη γραμμή των χωρών που διακρίνονται στο διεθνές 
οικονομικό σύστημα, το οποίο έχει αναδιαρθρωθεί υπό τις συνθήκες της πανδημίας και 
θα φτάσει στο επίπεδο να είναι μεταξύ των 10 κορυφαίων οικονομιών του κόσμου σε 
πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα («η Τουρκία πρέπει να γίνει περιφερειακή και 
παγκόσμια δύναμη σε κάθε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και στρατιωτικό τομέα»).  

Ο Τούρκος Πρόεδρος τον τρέχοντα μήνα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ένα οικονομικό 
μοντέλο που βασίζεται στο χαμηλότερο κόστος δανεισμού και η Κυβέρνηση, οι 
ρυθμιστικές αρχές και οι τραπεζικοί φορείς έχουν προσανατολιστεί στη νέα κατεύθυνση 
πολιτικής.  

https://www.sondakika.com/nureddin-nebati/


2 

 

Από το 2016 η τουρκική Κυβέρνηση ενισχύει τις πολιτικές που στοχεύουν στην ταχεία 
ανάπτυξη που τροφοδοτείται από τη ροή φθηνών πιστώσεων. Η προσέγγιση δεν έχει 
αλλάξει, αν και ο πληθωρισμός σχεδόν τριπλασιάστηκε σε πέντε χρόνια. 

Οικονομολόγοι και αναλυτές της αγοράς παρατηρούν ότι το διαφορετικό στον παρόντα 
χρόνο είναι ο υψηλότερος βαθμός ανοχής που επιδεικνύουν η Κεντρική Τράπεζα και η 
Κυβέρνηση στις απώλειες της λίρας. Ειδικότερα, το 2014, πτώση 25% στο νόμισμα έναντι 
του δολαρίου έστρεψε την Κεντρική τράπεζα σε υψηλότερα επιτόκια. Ανάλογη 
αντίδραση σημειώθηκε το 2018 μετά από μείωση 37% και το 2020 μετά από μείωση του 
νομίσματος κατά 36%. Όμως, το τρέχον έτος, αν και το νόμισμα έχει υποχωρήσει κατά 
40%, η Τ/Κυβέρνηση δείχνει αποφασισμένη να μην αυξήσει τα επιτόκια, συνδέοντας τις 
μειώσεις των επιτοκίων με οικονομικό μετασχηματισμό. 

Απόρροια των ανωτέρω είναι, από τις αρχές τρέχοντα μήνα, η σημειούμενη υψηλή 
αστάθεια της τ/λίρας στις ισοτιμίες, γεγονός που προκάλεσε τέσσερις άμεσες 
παρεμβάσεις της Κεντρικής Τράπεζας στην αγορά συναλλάγματος (1, 3, 10 και 13/12), 
η οποία επιχείρησε, μέσω συνολικών πωλήσεων $4 δισ. 300 εκατ. δολαρίων, να 
συγκρατήσει το νόμισμα χαμηλότερα του ορίου των 14 λιρών/ δολάριο.  

Ο ετήσιος πληθωρισμός, σύμφωνα με τα πρόσφατα επίσημα στοιχεία, τον περασμένο 
μήνα επιταχύνθηκε ανερχόμενος σε 21,31% (η υψηλότερη ένδειξη από το Νοέμβριο 
2018) έναντι 19,89% τον Οκτώβριο τ.ε.. Οι συχνές αλλαγές τιμών στα βασικά αγαθά και η 
συμπίεση της ζήτησης είναι πιθανό να οδηγήσουν σε επιβράδυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης ή και περαιτέρω σε ύφεση (αναφέρονται εκτιμήσεις ότι ο πληθωρισμός θα 
μπορούσε να εκτιναχθεί σε 30% σύντομα).  

Οι εταιρείες αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας υποβάθμισαν την προοπτική 
της τουρκικής οικονομίας από «σταθερή» σε «αρνητική»: Standard and Poor's (10/12),  
Moody's  (4/12) και Fitch, (2/12). Η τελευταία προχώρησε ομοίως και κατ’ αναλογία στην 
υποβάθμιση της προοπτικής της πιστοληπτικής ικανότητας του τουρκικού κρατικού 
επενδυτικού ταμείου (Turkey Wealth Fund), καθώς και 13 τουρκικών τραπεζών, 
εξηγώντας ότι οι κίνδυνοι για τη μακροοικονομική και τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα και την εξωτερική χρηματοδότηση αυξάνουν την πιθανότητα κυβερνητικής 
παρέμβασης στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. 

Το αρνητικό πρόσημο εν γένει εξηγείται βάσει των μικτών σημάτων πολιτικής, της 
υπερβολικής αστάθειας των συναλλαγματικών ισοτιμιών (η νομισματική πολιτική είναι 
απρόβλεπτη) και των αυξημένων κινδύνων λόγω του επιταχυνόμενου πληθωρισμού.  

Εντούτοις οι εταιρείες αξιολόγησης επισημαίνουν ότι το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών της Τουρκίας είναι σε ισχυρότερη θέση από τον Αύγουστο 2018 και 
αναφέρουν ότι η εμπιστοσύνη στον τ/τραπεζικό τομέα διατηρείται (τα νοικοκυριά 
προτιμούν να διατηρήσουν τις αποταμιεύσεις τους στις τράπεζες).  

Ως επακόλουθο του επιχειρούμενου μετασχηματισμού ο κρατικός προϋπολογισμός 
2022 έχει ήδη ανατραπεί πριν να κατατεθεί από την Προεδρία στην Εθνοσυνέλευση προς 
έγκριση (θα υποβληθεί αυτή την εβδομάδα / είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί η 
διαδικασία στις 17/12). Η κατάρτιση πρότασης πρόσθετου προϋπολογισμού, ο οποίος 
θα επεκτείνει τον προαναφερόμενο προϋπολογισμό 2022, είναι στην ημερήσια διάταξη 
και αναμένεται να παρουσιαστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι δαπάνες της 
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Κυβέρνησης θα αυξηθούν. Συγκεκριμένα, η πρόσθετη δημοσιονομική πρόταση θα 
περιλαμβάνει βήματα της Κυβέρνησης προς αντιστάθμιση των χρηματικών απωλειών 
στην κοινωνία, όπως ο κατώτατος μισθός, αυξήσεις στους μισθούς δημοσίων υπαλλήλων 
(εργαζομένων και συνταξιούχων), στήριξη στους πληγέντες εμπόρους και τεχνίτες.  

Επ’ αυτού κυβερνητικοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι εφαρμοζόμενες εκτελέσεις του 
προϋπολογισμού είναι αρκετά «σφιχτές» και επισημαίνουν ότι στον (πρόσθετο) 
προϋπολογισμό υπάρχει αρκετός χώρος ώστε το δημοσιονομικό έλλειμμα να αυξηθεί σε 
περίπου 5% ανάλογα με τις εξελίξεις στην οικονομία (από το 2013 μέχρι το 2016 ο λόγος 
του δημοσιονομικού ελλείμματος προς το ΑΕΠ παρέμεινε γύρω στο 1%, το 2017 ήταν 
1,5%, 2018: 1,9%, 2019: 2,9% και 2020: 3,5%).  

Η Fitch Ratings, σε αξιολόγηση που έγινε τον Αύγουστο, ανέφερε ότι το δημοσιονομικό 
ισοζύγιο της Τουρκίας συνεχίζει να είναι ισχυρός δείκτης όσον αφορά στην πιστοληπτική 
ικανότητα της χώρας και εκτιμούσε ότι αναμένει έλλειμμα 3,9% το 2021 (σαφώς 
χαμηλότερο από τον μέσο όρο των αναπτυσσομένων χωρών: 5,8%). 

Οι ίδιοι αξιωματούχοι αναφέρουν πως αναμένουν, κατά προτεραιότητα, να γίνουν 
αυξήσεις στους μισθούς ευρύτερου τμήματος των εργαζομένων στην υγεία (είχε 
προηγηθεί ανακοίνωση του Τούρκου Προέδρου πριν εβδομάδες για την αύξηση των 
μισθών των εκπαιδευτικών) και συμπληρώνουν ότι η κατάσταση στην οικονομία τόσο 
διεθνώς όσο και στην Τουρκία, η αύξηση των τιμών των εμπορευμάτων, καθώς και οι 
πολιτικές εξελίξεις έχουν αντίκτυπο, συνεκτιμώνται και είναι αναπόφευκτο να γίνουν 
προσαρμογές στον προϋπολογισμό για το δέον γενέσθαι.   

 

Άγκυρα, 17 Δεκεμβρίου 2021 


