
Το τουρκικό Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει  
Σχέδιο Δράσης οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

 
Ο Τούρκος Υπουργός Οικονομικών Lutfi Elvan ανακοίνωσε (23/3), με ανάρτησή του στο 
twitter, ότι το Υπουργείο του ολοκλήρωσε την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης έως το Μάρτιο 2023. 

Το εν λόγω Σχέδιο Δράσης αποτελείται από δέκα ενότητες, καθεμία εκ των οποίων 
περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα-προτεραιότητες που εξειδικεύουν τις πρόσφατες 
εξαγγελίες του Τούρκου Προέδρου για την τουρκική οικονομία. Πρόκειται κυρίως για 
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που στοχεύουν στη βελτίωση βασικών 
μακροοικονομικών δεικτών, στην ανάπτυξη συγκεκριμένων κλάδων της οικονομίας και 
στην προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων. Ενδεικτικά, ανά ενότητα, προβλέπονται: 

1. Δημόσια χρηματοδότηση: μέτρα δημοσιονομικής πειθαρχίας και διαχείρισης του 
δημοσίου χρέους, απλοποίηση του φορολογικού θεσμικού πλαισίου, 
μεταρρυθμίσεις στους δημόσιους διαγωνισμούς, εφαρμογή του νομικού πλαισίου 
για τις ΣΔΙΤ και μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των κρατικών επιχειρήσεων. 

2. Σταθεροποίηση τιμών: δημιουργία Επιτροπής Σταθεροποίησης Τιμών έως τον 
Ιούνιο 2021, καθώς και συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για την πρόληψη  
διακυμάνσεων εξαιτίας εκτάκτων συνθηκών (καιρικά φαινόμενα, προβλήματα σε 
καλλιέργειες κ.ά.). 

3. Χρηματοπιστωτικός τομέας: βελτίωση ποιότητας κεφαλαίων, ενίσχυση της 
εταιρικής δομής του χρηματοπιστωτικού τομέα. 

4. Έλλειμμα ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών: δομικές βελτιώσεις για τη μείωση 
του ελλείμματος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, δημιουργία δύο 
εξειδικευμένων Επιτροπών για τη ανάπτυξη των βιομηχανιών υγείας και 
λογισμικού αντίστοιχα, έως το Δεκέμβριο 2021, δημιουργία αγοράς πολύτιμων 
ορυκτών και πετρών βάσει διεθνών προτύπων και υποστήριξη της «πράσινης» 
μετάβαση του κλάδου. 

5. Απασχόληση: αναθεώρηση των κινήτρων στην αγορά εργασίας, μέτρα ενίσχυσης 
της νεανικής απασχόλησης και των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εργατικού 
δυναμικού.  

6. Εταιρική διακυβέρνηση: σύσταση Επιτροπής Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και 
Επιτροπής Οικονομικού Συντονισμού, έως τον Ιούνιου 2021 που θα ελέγχει και θα 
συντονίζει την υλοποίηση του Μεσοπρόθεσμου και Ετήσιου Αναπτυξιακού 
Προγράμματος της χώρας.  

7. Επενδυτικά κίνητρα: υιοθέτηση και εφαρμογή νόμου για την προστασία των 
ιδιωτικών επενδύσεων, εκσυγχρονισμός του συστήματος κρατικών ενισχύσεων και 
επενδυτικών κινήτρων. 

8. Διευκόλυνση εγχώριου εμπορίου: μέτρα πρόληψης αθέμιτων εμπορικών 
πρακτικών και εξασφάλισης εύρυθμης και δίκαιης εφοδιαστικής αλυσίδας, 
μεταρρυθμίσεις στη λειτουργία των συνεταιρισμών.  



9. Ανταγωνιστικότητα: προετοιμασία νομοσχεδίου για τη ρύθμιση της ψηφιακής 
αγοράς και τη διασφάλιση υγειούς ανταγωνισμού, μέτρα πρόληψης της 
κατάχρησης δεδομένων που αποθηκεύονται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες. 

10. Εποπτεία της αγοράς: δημιουργία Ανεξάρτητης Εποπτικής Αρχής, για τον έλεγχο 
των προϊόντων και της τήρησης των προβλεπόμενων προδιαγραφών για την 
προστασία της δημόσιας υγείας, των καταναλωτών, του περιβάλλοντος κ.λπ. 

 

Αναλυτικά το Σχέδιο Δράσης βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα:  
https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2021/03/Ekonomi-Reform-Takvimi.pdf  

 

Άγκυρα, 24 Μαρτίου 2021 
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