
 

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑΣ  
(ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: ΕΠΙΤΟΚΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ SWAP) 

 

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας (TCMB) διατήρησε, για 5η 

συνεχόμενη φορά, αμετάβλητο το βασικό επιτόκιο αναφοράς στο 19%, παρά τις δημόσιες προτροπές 

του Προέδρου Ερντογάν για μείωση του επιτοκίου.  

Η ως άνω εξέλιξη θεωρείτο βέβαιη από αναλυτές, ιδιαίτερα κατόπιν δημοσίευσης των στοιχείων για τον 

πληθωρισμό Ιουλίου, ο οποίος ήταν υψηλότερος του αναμενόμενου (18,95%), οδηγώντας σε σχεδόν 

μηδενικό επίπεδο το πραγματικό (αποπληθωρισμένο) επιτόκιο της Τουρκίας. Στην ανακοίνωσή της η ΚΤ 

αναφέρει ρητά ότι θα διατηρήσει το επιτόκιο σε επίπεδο χαμηλότερο του πληθωρισμού, «έως ότου 

υπάρξουν σαφείς ενδείξεις για μία σταθερή πτώση του πληθωρισμού και επιτευχθεί ο μεσοπρόθεσμος 

στόχος για πληθωρισμό 5%».  

Τα νέα περί διατήρησης αμετάβλητου του επιτοκίου φαίνεται πως καθησύχασαν  τις αγορές και η 

τουρκική λίρα, μετά την απόφαση της ΚΤ, ενισχύθηκε κατά 1,2% (8,54TL/USD -- 10,05TL/EUR). Θετική 

επίδραση στην ισοτιμία της ΤΛ είχε, επίσης, μία ημέρα πριν, η υπογραφή συμφωνίας ανταλλαγής 

νομισμάτων (swap) μεταξύ Τουρκίας - Ν. Κορέας, συνολικού ύψους $2 δισεκ. Στο πλαίσιο της νέας 

συμφωνίας, Τουρκία και Ν. Κορέα πρόκειται να χρησιμοποιούν πλέον το εθνικό τους νόμισμα στις 

διμερείς εμπορικές τους συναλλαγές (αντί για δολ. ΗΠΑ). Σύμφωνα με τον εγχώριο τύπο, πέραν των 

υφιστάμενων συμφωνιών με Κατάρ, Κίνα και πλέον Ν. Κορέα, η ΚΤ της Τουρκίας βρίσκεται σε 

συνομιλίες, για τη σύναψη αντίστοιχων συμφωνιών με Αζερμπαϊτζάν, Ρωσία, Ην. Βασίλειο, Ιαπωνία, 

Μαλαισία και Ινδία. 

Παρά τις ανωτέρω ενθαρρυντικές, σύμφωνα με διεθνή τύπο, κινήσεις από πλευράς ΚΤ, ο οίκος 

αξιολόγησης Fitch στην τελευταία του έκθεση (13/8) εξακολουθεί να τοποθετεί μεταξύ των βασικών 

αρνητικών παραγόντων στην αξιολόγησή του (ΒΒ-) την «αδύναμη» τουρκική νομισματική πολιτική, μαζί 

με τις πληθωριστικές πιέσεις και τη χαμηλή εισροή ξένων κεφαλαίων. Τα ανωτέρω αντισταθμίζονται, εν 

μέρει, από τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας (ισχυρός ρυθμός ανάπτυξης), το χαμηλό χρέος, τον 

περιορισμό του ελλείματος τρεχουσών συναλλαγών και την απρόσκοπτη πρόσβαση του τραπεζικού 

συστήματος σε επαρκή εξωτερική χρηματοδότηση. 
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