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Συνέντευξη Τούρκου Προέδρου περί οικονομίας  
 Αντικατάσταση Τούρκου Υπουργού Οικονομικών 

  

Την 1η/12, σε εκτενή συνέντευξη στο τουρκικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο TRT, ο 
Πρόεδρος, κ.Recep Tayyip Erdogan, κάλεσε τους ξένους επενδυτές να κάνουν 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στην Τουρκία, λέγοντας ότι αυτοί που έκαναν 
μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη χώρα πάντα κέρδιζαν και θα συνεχίσουν να κερδίζουν. 
Αναφερόμενος στην οικονομία της χώρας δήλωσε τα ακόλουθα: 

Η Τουρκία αναμένεται να σημειώσει ανάπτυξη 10 % το τ.ε. («Η προσδοκία μας είναι 
τουλάχιστον 10%, αλλά μπορεί να την υπερβεί») και, το 2022, θα εμφανίσει πλεόνασμα 
στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.  

Η Τ/Κυβέρνηση και η χώρα κινείται προς νέο οικονομικό μοντέλο, το οποίο δεν έχει 
πολιτική υψηλών επιτοκίων που να αποφέρει «ζεστή ροή χρήματος». Υποστηρίζει την 
παραγωγή και τις εξαγωγές με χαμηλά επιτόκια.   

Η Κυβέρνηση εστιάζει στην αύξηση των επενδύσεων, της απασχόλησης, της παραγωγής 
και των εξαγωγών. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος, σημειώνοντας ότι η Τουρκία βρίσκεται σε σπείρα υψηλών 
επιτοκίων και κερδοσκοπίας επί του νομίσματος, είπε ότι οι τελευταίες διακυμάνσεις 
στις συναλλαγματικές ισοτιμίες δεν αντικατοπτρίζουν την ισχύ της τουρκικής οικονομίας 
και επανέλαβε τη θέση ότι δεν θα επιτρέψει στα υψηλά επιτόκια να καταπνίξουν την 
ανάπτυξη. 

Δήλωσε ότι έχουν ετοιμαστεί δύο χρηματοδοτικά πακέτα υποστήριξης τα οποία θα 
παρέχουν πρόσβαση σε δάνεια έως 100.000 λίρες ($7.404 περίπου) σε εταιρείες με 
λιγότερους από 50 εργαζόμενους, στοχεύοντας στη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων 
εργασίας και επιτρέποντας σε 11.000 εταιρείες να επωφεληθούν από δάνεια χαμηλού 
κόστους συνολικού ύψους 10 δισεκ. τ/λιρών ($740 εκατ. δολάρια) σε σύντομο χρονικό 
διάστημα. 

Στη συνέντευξη ο κ. Erdogan δήλωσε, επίσης, ότι η πρώτη παραγωγή φυσικού αερίου 
από το κοίτασμα φυσικού αερίου Sakarya θα ξεκινήσει μέχρι τον Ιανουάριο 2023. Είπε 
ότι θα εξορύσσονται 10 εκατ. κυβικά μέτρα ημερησίως από 10 πηγάδια σε πρώτη φάση 
και ο αριθμός θα αυξηθεί σε 40 εκατ. κ.μέτρα με την ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης. 

Την ίδια ημέρα, ο Τούρκος Πρόεδρος σε ομιλία του στην Κοινοβουλευτική ομάδα του 
Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης επανέλαβε ότι η Τουρκία δεν θα αφήσει ποτέ το 
πολιτικό και οικονομικό μέλλον της στις «συνταγές» παγκόσμιων οικονομικών θεσμών 
όπως το ΔΝΤ (σύστημα εκμετάλλευσης που βασίζεται σε υψηλά επιτόκια και χαμηλές 
συναλλαγματικές ισοτιμίες). 

Ο κ. Erdogan είπε ότι οι μειώσεις των επιτοκίων είναι μέρος του "νέου οικονομικού 
μοντέλου" και ενός "πολέμου οικονομικής απελευθέρωσης" για την Τουρκία, 
δεσμευόμενος ότι οι πολιτικές του θα οδηγήσουν σε υψηλή ανάπτυξη και ευημερία σε 
ευρεία βάση. 

Μέχρι τις εκλογές θα δούμε χαμηλότερα επιτόκια και καλύτερες συναλλαγματικές 
ισοτιμίες, συμπεριλαμβανομένης της βελτίωσης του πληθωρισμού, πρόσθεσε. 
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Ο Τούρκος Πρόεδρος προέτρεψε το κοινό να διατηρήσει την ψυχραιμία του και να μη 
ξεφεύγει από την κοινή λογική όταν αγοράζει συνάλλαγμα. 

Νωρίτερα η Κεντρική Τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι παρενέβη στην αγορά 
συναλλαγματικών ισοτιμιών βελτιώνοντας την τιμή της τουρκικής λίρας κατά 6,27% 
έναντι του δολαρίου (ανήλθε σε 12,65 μετά από το ιστορικό χαμηλό των 14,05). Όπως 
αναφέρεται πούλησε συνολικά $1 δισ. δολάρια στις αγορές spot και σε συμβόλαια 
μελλοντικής εκπλήρωσης. 

Η τελευταία ανάλογη άμεση παρέμβαση στις συναλλαγματικές ισοτιμίες είχε 
πραγματοποιηθεί από την Κεντρική Τράπεζα τον Ιανουάριο 2014 (πώληση $3,15 δισεκ. 
δολαρίων).  

Ακολούθησε τα μεσάνυχτα της 2ας/12, η αποδοχή της παραίτησης του Τ/Υπουργού 
Οικονομικών, κ. Lütfi Elvan, και η δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης του 
ορισμού του νέου Υπουργού, κ. Nureddin Nebati. Ο κ. Nebati, ο οποίος είχε 
προαναγγείλει εαυτόν μέσω tweets στον προσωπικό του λογαριασμό έξη ημέρες 
νωρίτερα, συστοιχιζόμενος απόλυτα με την εφαρμοζόμενη οικονομική επιλογή, κατείχε 
ήδη τη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών από όταν ήταν Υπουργός ο κ. Berat al Bayrak 
(αποχώρησε το Νοέμβριο 2020). 

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας, κ. Şahap Kavcıoğlu, συναντά επενδυτές 
και οικονομολόγους μέσω τηλεδιάσκεψης (πρωινή συνάντηση με εγχώριους και 
απογευματινή με αλλοδαπούς επενδυτές).   

Σύμφωνα με αναθεωρημένα επίσημα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν στις 30/11 από το 
τουρκικό στατιστικό ινστιτούτο, το τρίτο τρίμηνο, η Τουρκία σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 
7,4% (α΄τριμ.: 7,4%, β΄τριμ.: 22%) ενισχυόμενη κυρίως από τις εξαγωγές και τη ζήτηση. Η 
οικονομική επέκταση αναμένεται να συνεχιστεί το τελευταίο τρίμηνο με βραδύτερο 
ρυθμό.  

Οι προαναφερόμενες θεσμικές, πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις 
προιδεάζουν/οδηγούν σε απόφαση περαιτέρω μείωσης του βασικού επιτοκίου 
(αναμενόμενη απόφαση Κεντρικής Τράπεζας: 16/12 τ.ε.). 

 

Άγκυρα, 2 Δεκεμβρίου 2021 


