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Οικονομία 

Νέο τουρκικό πρόγραμμα οικονομικών 
μεταρρυθμίσεων  

Περί τα μέσα Μαρτίου, ο Πρόεδρος 
Ερντογάν παρουσίασε το νέο πρόγραμμα 
οικονομικών μεταρρυθμίσεων της 
Τουρκίας. Μεταξύ των Προεδρικών 
εξαγγελιών ξεχωρίζουν η βούληση για 
επιστροφή του πληθωρισμού σε 
μονοψήφια επίπεδα, η περιστολή των 
κρατικών δαπανών και η κάλυψη των 
δανειακών αναγκών από εκδόσεις 
ομολόγων στο εγχώριο νόμισμα, με το 
δανεισμό από το εξωτερικό να 
περιορίζεται σημαντικά. Συναφώς, βασική 
επιδίωξη αποτελεί ο περιορισμός του 
ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών 
ενώ, ειδικά για τον τραπεζικό τομέα, 
προβλέπεται η περαιτέρω παροχή 
διευκολύνσεων σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση 
καθυστερούμενων δανειακών 
υποχρεώσεων με στόχο τη διατήρηση της 
ποιότητας των στοιχείων ενεργητικού 
(asset quality) των τουρκικών  τραπεζών 
σε υψηλά επίπεδα. 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο, ξεχωρίζουν οι 
δηλώσεις για ενίσχυση των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων που θα αποκτήσουν 
εξαγωγικό προσανατολισμό, τη 
δημιουργία ενός μηχανισμού εγγυοδοσίας 
των εκδόσεων εταιρικών ομολόγων και 
την πρόσβαση σε χαμηλότοκο -κρατικό- 

δανεισμό στις επιχειρήσεις που θα 
προβαίνουν σε προσλήψεις προσωπικού. 
Παράλληλα, ο Τούρκος Πρόεδρος 
υποσχέθηκε φορολογικές ελαφρύνσεις 
για μεγάλο εύρος επιχειρήσεων και 
μεγαλύτερη διαφάνεια σε ότι αφορά τους 
δημόσιους διαγωνισμούς.  

Αύξηση του βασικού επιτοκίου από τη 
Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας 

H Επιτροπή Νομισματικής Πολιτικής της 
Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας 
(CBRT), κατά την προγραμματισμένη 
συνεδρίασή της της 18ης Μαρτίου, 
αποφάσισε την αύξηση του βασικού 
παρεμβατικού επιτοκίου (1-week repo 
rate) κατά 200 μονάδες βάσης (2%), με 
αποτέλεσμα το τελευταίο να 
διαμορφώνεται πλέον σε 19%.  

Αντικατάσταση του Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας 

Με μια απρόσμενη απόφαση, ο 
Πρόεδρος Erdoğan το Σάββατο 20 
Μαρτίου προχώρησε, κατόπιν έκδοσης 
σχετικού Προεδρικού Διατάγματος, στην 
αντικατάσταση του Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας (ΚΤτΤ) Naci Ağbal, λιγότερο 
από δύο εικοσιτετράωρα από την 
απόφαση της ΚΤτΤ να αυξήσει το βασικό 
επιτόκιο κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, 
στο 19%. Η κίνηση αυτή του Τούρκου 
Προέδρου έχει προκαλέσει πρωτοφανή 
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αναστάτωση, οδηγώντας το τουρκικό 
νόμισμα σε σημαντική διολίσθηση έναντι 
του δολαρίου ΗΠΑ και του Ευρώ και το 
γενικό δείκτη του Χρηματιστηρίου 
Κωνσταντινούπολης να υποχωρεί 
ενδοσυνεδριακά έως και 10%.              

Η αντικατάσταση του Naci Ağbal, 4,5 
μήνες μόλις από την ανάληψη των 
καθηκόντων του, ερμηνεύεται από 
αναλυτές ως αποδοκιμασία της 
«ορθόδοξης» νομισματικής πολιτικής που 
εφάρμοσε, με γενναίες αυξήσεις του 
βασικού επιτοκίου, αποσκοπώντας στην 
αποκλιμάκωση των πληθωριστικών 
πιέσεων και τη σταδιακή αποκατάσταση 
των επενδυτικών ροών.  

Πέρα από την απρόσμενη αντικατάσταση 
του Διοικητή της ΚΤτΤ, ιδιαίτερη αίσθηση 
προκάλεσε και η επιλογή του 
αντικαταστάτη του, Şahap Kavcıoğlu, 
πρώην βουλευτή του κυβερνώντος ΑΚΡ, 
αρθρογράφου της φιλοκυβερνητικής 
εφημερίδας Yeni Safak και πολέμιου της 
πολιτικής των υψηλών επιτοκίων ως μέσο 
τιθάσευσης του πληθωρισμού.  

Άνοδος του πληθωρισμού 

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία τον Μάρτιο 
ανήλθε σε 16,19%, σημειώνοντας αύξηση 
για έκτο συνεχόμενο μήνα, μη 
επιτυγχάνοντας το στόχο περιορισμού 
των πληθωριστικών πιέσεων που την 
τελευταία τριετία ανέρχονται σε διψήφια 
νούμερα. Εκτιμήσεις δε αναφέρουν 
περαιτέρω αύξηση του πληθωρισμού σε 
18% εντός του Απριλίου (Goldman 
Sachs). 

Η σημαντικότερη αύξηση μεταξύ των 
κατηγοριών του Δείκτη Τιμών 
Καταναλωτή (σε ετήσια βάση) 
σημειώθηκε στο κόστος των μεταφορών 
(24,85%) και των ειδών οικιακού 
εξοπλισμού και διακόσμησης (23,64%), 
ενώ ακολουθούν οι υπηρεσίες υγείας 
(19,17%), τα τρόφιμα (17,44%), οι 
υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης 

(15,39%) και το κόστος στέγασης, 
ύδρευσης και ηλεκτρισμού (12,17%). 
Αντιθέτως, τα αλκοολούχα ποτά/τσιγάρα 
είχαν την πλέον περιορισμένη ποσοστιαία 
αύξηση τιμών (2,87%), μαζί με τα είδη 
ένδυσης/υπόδησης  (7,43%) και τις 
υπηρεσίες επικοινωνίας (8,01%).  

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Επένδυση της αυτοκινητοβιομηχανίας 
Ford στην Τουρκία 

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford ανακοίνωσε 
την πρόθεση της να προχωρήσει σε 
επένδυση ύψους 2 δισεκ. ευρώ στην 
παραγωγική μονάδα που διαθέτει στο 
Koçaeli της Τουρκίας (Ford Otosan). Η 
επένδυση αυτή θα αναβαθμίσει την 
παραγωγική δυναμικότητα του 
υφιστάμενου εργοστασίου, το οποίο 
πλέον θα είναι σε θέση να παράγει 
μεγάλο εύρος ηλεκτροκινητήρων (plug-in, 
mild-hybrid, all-electric) οι οποίοι θα 
εξοπλίζουν τη νέα γενιά ελαφρών 
φορτηγών και ημιφορτηγών (Ford Transit 
και Tourneo) τα οποία επίσης θα 
παράγονται στο εργοστάσιο της Ford 
Otosan.  

Το εργοστάσιο της εταιρείας στο Koaçeli 
της Τουρκίας αποτελεί αποτέλεσμα της 
συνεργασίας της Ford με τον όμιλο Koç, 
έναν από τους μεγαλύτερους και πλέον 
πολυσχιδείς τουρκικούς επιχειρηματικούς 
ομίλους. Η μεγάλη αυτή νέα επένδυση, η 
οποία θα ολοκληρωθεί σε βάθος 
δεκαετίας, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
και τη δημιουργία μονάδας παραγωγής 
ηλεκτρικών μπαταριών, δομικό στοιχείο 
για την παραγωγή ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων. Σημειώνεται ότι μέρος της 
νέας αυτής επένδυσης αφορά τη 
δημιουργία νέας γραμμής παραγωγής για 
το νέο ελαφρύ (≤1 τόνου) επαγγελματικό 
όχημα, αποτέλεσμα της συνεργασίας 
Ford – VW.  


