
   Πρόγραμμα χορήγησης χαμηλότοκών δανείων 
 
Με όχημα τα κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και τις θυγατρικές τράπεζες αυτών που 
δραστηριοποιούνται σύμφωνα με τα ισλαμικά πρότυπα,  η τουρκική κυβέρνηση, δια στόματος του 
Υπουργού Οικονομικών κ. B. Albayrak, ανακοίνωσε ένα νέο πρόγραμμα παροχής χαμηλότοκων δανείων 
για την ενίσχυση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας, η οποία δέχτηκε ισχυρό πλήγμα από την 
πανδημία του κορονοϊού. 
 
Το εν λόγω πρόγραμμα αφορά τη χορήγηση στεγαστικών αλλά και πληθώρας άλλων δανείων 
(επισκευαστικά, αγοράς αυτοκινήτου, προσωπικά, κ.α.) με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής, 
προβλέποντας μακρά περίοδο χάριτος και μεγάλη χρονική διάρκεια. Στον πυρήνα του δανειοδοτικού 
προγράμματος βρίσκεται η ενίσχυση καίριων κλάδων της εγχώριας οικονομίας, που εμφανίζουν 
υποχώρηση του κύκλου εργασιών τους, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ο τουρισμός και ο κλάδος του 
επίπλου. Μάλιστα, έχουν ληφθεί σχετικές πρόνοιες ώστε οι χορηγήσεις να κατευθυνθούν στην 
ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής. Λόγου χάριν, οι υποψήφιοι αγοραστές οχημάτων εγχώριας 
κατασκευής θα απολαμβάνουν χαμηλότερα επιτόκια (4,8-5,88%)  έναντι όσων αγοραστών 
προτιμήσουν εισαγόμενα οχήματα (8-9,5%).  
 
Παράλληλα, προβλέπεται ανώτατο συνολικό όριο χορηγήσεων, ανά δικαιούχο, το ύψος του οποίου 
καθορίζεται από τον τόπο διαμονής τους. Ειδικότερα, κάτοικοι των τριών μεγαλύτερων αστικών 
κέντρων (Κωνσταντινούπολη, Άγκυρα, Σμύρνη) μπορούν να τύχουν δανειοδότησης έως και 750 
χιλιάδων ΤΛ (100 χιλ. ευρώ περίπου σε σημερινές τιμές), ενώ κάτοικοι λοιπών περιοχών της χώρας  
δικαιούνται δάνεια έως και 500 χιλ. ΤΛ. Σε όλες τις κατηγορίες, το ελάχιστο ύψος προκαταβολής 
ορίζεται σε 10%.  
 
Επισημαίνουμε ότι ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης έχει σημειώσει φρενήρεις ρυθμούς, 
προσεγγίζοντας το 70% (στοιχεία τριμήνου) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του παρελθόντος 
έτους, με τα επιχειρηματικά δάνεια να υπερδιπλασιάζονται και τα δάνεια ιδιωτών να αυξάνονται κατά 
περίπου 45%. Υπολογίζεται ότι το ύψος των νέων χορηγήσεων από τα κρατικά τραπεζικά ιδρύματα, 
από τις αρχές του έτους, υπερβαίνει τα 40 δις ΤΛ, με τους δικαιούχους να ανέρχονται σε 7 εκατομμύρια 
περίπου. 
 
Σημειώνουμε ότι τα ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Τουρκίας υπόκεινται σε ισχυρές πιέσεις 
να «συμβαδίσουν» με τα κρατικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αυξάνοντας τις χορηγήσεις του. Προς 
τούτο, η Αρχή εποπτείας των τουρκικών τραπεζών (BDDK) ήδη από τα μέσα Απριλίου προχώρησε σε 
αλλαγές σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ενεργητικού των ιδιωτικών τραπεζών, θεσπίζοντας ελάχιστο 
ύψος για το δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις, ορίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι ιδιωτικές 
τράπεζες θα υποχρεώνονται σε καταβολή διαχειριστικών εξόδων. Επισημαίνεται ότι σε αντίθεση με τις 
κρατικές τράπεζες οι ιδιωτικές τράπεζες που δραστηριοποιούνται στην Τουρκία είχαν, μέχρι πρότινος, 
ακολουθήσει πιο συντηρητική δανειακή πολιτική, επικαλούμενες ότι αυτές δεν καλύπτονται από το 
κρατικό «δίχτυ» ασφαλείας το οποίο σε πλείστες περιπτώσεις έχει προχωρήσει σε κεφαλαιακή 
ενίσχυση των κρατικών τραπεζικών ιδρυμάτων. Προς επίρρωση αυτού του επιχειρήματος, αναφέρουμε 
ότι  τα τρία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της γείτονος (Ziraat Bank, Vakif Bank, Halkbank) προχώρησαν 
το Μάιο σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου συνολικού ύψους 2,97 δις δολ. ΗΠΑ (21 δις ΤΛ), οι οποίες 
καλύφθηκαν εξ ολοκλήρου από το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Τουρκίας (TWF).  
 
Πάντως, οι νέες αυτές εξαγγελίες έγιναν δεκτές με ισχυρή δόση σκεπτικισμού από τους εγχώριους 
οικονομικούς αναλυτές, οι οποίοι σχολιάζουν, δηκτικά, ότι αυτό που χρειάζεται η τουρκική  οικονομία 



για να ορθοποδήσει είναι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και όχι ανάπτυξη διαμέσου αυξημένης 
καταναλωτικής δαπάνης. Προβληματισμός εκφράζεται και για την προοπτική αποπληρωμής των νέων 
χορηγήσεων σε βάθος χρόνου, δεδομένου ότι ο αριθμός των μη-εξυπηρετούμενων (κόκκινων) δανείων 
αυξάνεται. Ο αντιπολιτευόμενος μάλιστα Τύπος διακρίνει πολιτική σκοπιμότητα πίσω από τις νέες 
αυτές κυβερνητικές εξαγγελίες, κάνοντας την εκτίμηση ότι  αποτελούν προεκλογικές παροχές, 
υποδηλώνοντας ότι στους σχεδιασμούς του κυβερνητικού συνασπισμού βρίσκεται η προκήρυξη 
πρόωρων εκλογών. 
 
 
Σημειώνουμε ότι ο διεθνής οίκος αξιολόγησης Moody’s, σε έκθεση του που δημοσιεύτηκε στις αρχές 
της εβδομάδος, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το χρηματοπιστωτικό τομέα της Τουρκίας, 
αναφέρονται ότι αναμένεται μεγάλη αύξηση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (NPLs) το τρέχον έτος, 
από τα τρέχοντα επίπεδα του 5%. Συνεχίζοντας, ο Moody’s διέκρινε έως πλέον επίφοβες τις χορηγήσεις 
σε μικρομεσαίες και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του τουρισμού και των 
μεταφορών, εκτιμώντας παράλληλα ότι η κερδοφορία των τουρκικών τραπεζών θα δεχτεί ισχυρές 
πιέσεις το 2020, καθώς θα χρειαστεί να προβλέψουν μεγαλύτερες επισφάλειες ενώ θα αυξηθεί, λόγω 
διολίσθησης της τουρκικής λίρας, το κόστος εξυπηρέτησης των δανειακών τους υποχρεώσεων  σε ξένα 
νομίσματα. Τέλος, ο οίκος Moody’s συντάσσεται με το ΔΝΤ σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις για τη 
μεταβολή του τουρκικού ΑΕΠ το 2020 εκτιμώντας ότι αυτό θα υποχωρήσει κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες 
περίπου. 
 


