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Νέα οικονομικά μέτρα σε Τουρκία: (α) Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα για την 
αντιμετώπιση του πληθωρισμού (β) Κίνητρα για την κατάθεση χρυσού σε τράπεζες 

 

Α. Δημοσιεύθηκε (13/2) στην Εφημερίδα τη Κυβέρνησης Προεδρικό Διάταγμα περί 
μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά τρόφιμα από 8% σε 1%. Η μείωση, οποία τέθηκε άμεσα σε 
ισχύ την επομένη της δημοσίευσης, αφορά προϊόντα όπως γαλακτοκομικά, φρούτα και 
λαχανικά, ζυμαρικά, κρέας, ψαρικά, τσάι, καφέ, νερό, αυγά, ζάχαρη, ρύζι, ελιές και 
ελαιόλαδο, ενώ είχε ήδη προηγηθεί η μείωση του ΦΠΑ σε αλεύρι και ψωμί.  

Όπως επεσήμανε ο Τούρκος Υπουργός Εμπορίου, κ. Mehmet Mus, πρόκειται να 
εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι προκειμένου να διασφαλισθεί η αποτύπωση του 
μειωμένου ΦΠΑ στις τιμές λιανικής. Σύμφωνα με τον Τούρκο Πρόεδρο, η μείωση του 
ΦΠΑ αφορά προϊόντα που «παίζουν καθοριστικό ρόλο στον πληθωρισμό», οπότε 
αναμένεται η άμεση επίδραση του εν λόγω δημοσιονομικού μέτρου στον πληθωρισμό. 
Τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός ανήλθε σε 48,69%, ενώ αναλυτές εκτιμούν ότι ξεπερνά 
ακόμη και το 100%. Στην κατηγορία των τροφίμων σημειώθηκε η δεύτερη υψηλότερη 
αύξηση τιμών (55,61%) μετά τις μεταφορές (68,89%). Σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό 
Οικονομικών, ο πληθωρισμός αναμένεται να μειωθεί σε 24% έως τα τέλη του 2022 και 
να πέσει σε μονοψήφιο ποσοστό έως το Μάιο του επόμενου έτους. 

Φαίνεται πως ήταν άμεση η ανταπόκριση των επιχειρηματικών φορέων στο «κάλεσμα» 
του Τούρκου Προέδρου για ανάλογη μείωση των τιμών λιανικής. Ενδεικτικά, οι Πρόεδροι 
της Ένωσης Επιμελητηρίων (TOBB), του Εμπορικού Επιμελητηρίου Άγκυρας (ΙΤΟ) και του 
Εμπορικού Επιμελητηρίου Άγκυρας (ΑΤΟ), προέβησαν άμεσα σε υποστηρικτικές 
δηλώσεις, καλώντας τα μέλη τους να εφαρμόσουν το νέο μέτρο «συμμετέχοντας έτσι 
στην αντιμετώπιση του πληθωρισμού».  

Β. Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Nureddin Nebati, ανακοίνωσε πρόσθετα 
μέτρα νομισματικής πολιτικής προς ενίσχυση των αποθεμάτων χρυσού, αλλά και των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων της χώρας. Όπως είχε προαναγγείλει κατά την πρόσφατη 
επίσκεψή του στο Λονδίνο (8/2), βρίσκεται υπό διαμόρφωση το νέο πρόγραμμα 
κινήτρων για την κατάθεση του χρυσού των νοικοκυριών στο εγχώριο τραπεζικό 
σύστημα, μέσω δικτύου συγκεκριμένων ενεχυροδανειστήριων και κοσμηματοπωλείων. 
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο τη συγκέντρωση χρυσού αξίας περίπου $250-$350 δισεκ. 
που βρίσκεται στην κατοχή των νοικοκυριών. Επιπλέον, ανακοίνωσε την υιοθέτηση νέων 
μέτρων αξίας ΤΛ 60 δισεκ. ($4,4 δισεκ.), στο πλαίσιο του Ταμείου Credit Guarantee Fund 
(KGF) συμπεριλαμβανομένων κινήτρων για τις επενδύσεις και τις εξαγωγές. Σημειώνεται 
ότι το Ταμείο Εγγυοδοσίας KFG σχεδιάστηκε (1991) συγκεκριμένα για την ενίσχυση των 
ΜΜΕπιχ. 

Υπενθυμίζεται ότι μετά την απότομη πτώση της λίρας τον περασμένο Δεκέμβριο, σε 
συνέχεια της τελευταίας μείωσης του βασικού επιτοκίου από την Κεντρική Τράπεζα σε 
14%, ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε (21/12) σειρά μέτρων με βασικό τη δημιουργία 
του εγγυημένου λογαριασμού καταθέσεων σε ΤΛ (exchange rate protected deposit 
scheme). Έκτοτε, η τουρκική κυβέρνηση προχώρησε στη λήψη επιπλέον μέτρων, 
προκειμένου να ενισχύσει τη ζήτηση της τουρκικής λίρας και ταυτόχρονα τα 
συναλλαγματικά διαθέσιμα της χώρας. Ενδεικτικά, το νέο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει 
μεταξύ άλλων:  
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(α) την υποχρέωση των αλλοδαπών επενδυτών που επιθυμούν την απόκτηση της 
τουρκικής ιθαγένειας (για ακίνητα >$250.000 και λοιπές επενδύσεις >$500.000) να 
καταβάλουν το επενδεδυμένο κεφάλαιο σε ΤΛ που θα έχουν αγοράσει από τράπεζα στην 
Τουρκία,  
(β) την υποχρέωση των Τούρκων εξαγωγέων να μετατρέπουν το 25% των εσόδων τους 
σε ΤΛ, 
(γ) κίνητρα προς τους Τούρκους κατοίκους εξωτερικού για τον επαναπατρισμό 
κεφαλαίων (πρόγραμμα YUVAM),  
(δ) φοροελαφρύνσεις για εταιρικά κέρδη που μετατρέπονται σε ΤΛ. 

Ανωτέρω μέτρα ακολουθούν τη λογική προηγούμενων αντίστοιχων μέτρων, με σκοπό 
την ενίσχυση του εγχώριου νομίσματος. Σημειώνεται ότι το τελευταίο διάστημα, η 
τουρκική λίρα έχει πράγματι σταθεροποιηθεί κοντά στο επίπεδο των 15,5ΤΛ/1€ και 
13,5ΤΛ/1$.  

Άγκυρα, 15 Φεβρουαρίου 2022 


