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Μείωση του βασικού επιτοκίου αναφοράς από την Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας 

 

Η Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας (TCMB) προχώρησε, 

νωρίτερα από το αναμενόμενο, σε μείωση του βασικού επιτοκίου αναφοράς κατά 100 μονάδες 

βάσης στο επίπεδο του 18% (από 19%). Η εν λόγω μείωση, μετά από 6 μήνες σταθερού 

επιτοκίου, είχε προαναγγελθεί μεν από τον Τούρκο Πρόεδρο, ωστόσο, η πλειοψηφία των 

διεθνών αναλυτών εκτιμούσε ότι ο Διοικητής της ΚΤ, κ. Sahap Kavcioglou, θα ξεκινούσε λίγο 

αργότερα τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής. 

Στη σχετική ανακοίνωσή της η ΚΤ αναφέρει, μεταξύ άλλων, ως επιχειρηματολογία για την μείωση 

του επιτοκίου: (α) την επιτάχυνση των εμβολιασμών έναντι του κορωνοϊού και τις θετικές 

επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, (β) τις εκτιμήσεις για πλεόνασμα στο ισοζύγιο 

τρεχουσών συναλλαγών, καθώς προβλέπεται σημαντική αύξηση των τ/εξαγωγών και των 

τουριστικών ροών, (γ) την επιβράδυνση του δανεισμού και της εγχώριας ζήτησης εξαιτίας της 

περιοριστικής νομισματικής πολιτικής και (δ) τον προσωρινό χαρακτήρα των πληθωριστικών 

πιέσεων, σύμφωνα με εκτιμήσεις των κεντρικών τραπεζών ανεπτυγμένων οικονομιών, οι οποίες - 

όπως αναφέρει η ανακοίνωση - συνεχίζουν την διευκολυντική νομισματική πολιτική τους.  

Ως προς το τελευταίο σημείο, περί πληθωρισμού, υπενθυμίζεται ότι ο πληθωρισμός της 

Τουρκίας τον Αύγουστο ανήλθε σε 19,25%, επίπεδο υψηλότερο από το βασικό επιτόκιο, 

καθιστώντας αρνητικό το πραγματικό κόστος δανεισμού. Δεδομένης της ως άνω ανοδικής 

πορείας του πληθωρισμού, το τελευταίο διάστημα η Κεντρική Τράπεζα, αντί για το δείκτη τιμών 

καταναλωτή (CPI) έχει αρχίσει να θέτει στο επίκεντρο των αναλύσεων το δομικό πληθωρισμό 

(core inflation), στον οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι τιμές τροφίμων/ποτών και 

καυσίμων/ενέργειας που θεωρούνται ευμετάβλητες. Ο δομικός πληθωρισμός της χώρας έχει, ως 

φαίνεται, καθοδική πορεία και ανέρχεται σε 16,76% (χαμηλότερος του βασικού επιτοκίου), ενώ 

ταυτόχρονα οι τιμές των τροφίμων, οι οποίες δεν συνυπολογίζονται, έχουν αυξηθεί κατά 30% 

(στοιχεία Αυγούστου τ.ε. σε ετήσια βάση). Στην επίσημη ανακοίνωση της ΚΤ αναφέρεται, 

άλλωστε, ρητά ότι στην απόφασή της για αναθεώρηση της νομισματικής πολιτικής ελήφθη 

υπόψη, μεταξύ άλλων, η πορεία του δομικού πληθωρισμού. 

Λίγες ώρες μετά τη μείωση του επιτοκίου η συναλλαγματική ισοτιμία της τουρκικής λίρας (TRY) 

υποτιμήθηκε κατά 1,5% έναντι του δολαρίου, φτάνοντας σε 8,88 TRY/USD (10,41 TRY/EUR).  
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