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Αντιδράσεις επιχειρηματικού κόσμου στην απόφαση της  
τουρκικής Κεντρικής Τράπεζας 

  

Αμέσως μετά τη μείωση του επιτοκίου της Κεντρικής Τράπεζας, η πρώτη τοποθέτηση 
από τον επιχειρηματικό κόσμο προήλθε από το Εμπορικό Επιμελητήριο 
Κωνσταντινούπολης (ITO). Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, κ. Şekib Avdagiç, δήλωσε  
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι οι επιχειρηματίες διατηρούν την προσδοκία να 
μεγιστοποιηθεί η προβλεψιμότητα το συντομότερο δυνατό και να επέλθει η ισορροπία 
μεταξύ των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των επιτοκίων και του πληθωρισμού, 
εφιστώντας την προσοχή στη σταδιακή εξασθένιση της σχέσης μεταξύ της δυναμικής 
της αγοράς και των επιτοκίων (όπως είπε οι επιχειρηματίες αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
«μη δυνατότητας τιμολόγησης»).  

Ειδικότερα, ανέφερε ότι οι μειώσεις των επιτοκίων δεν αντανακλώνται στα δάνεια, στις 
δόσεις των δανείων, καθώς και ότι το πρόβλημα στην πρόσβαση στις χορηγήσεις 
συνεχίζεται. 

Τονίζοντας ότι το κύριο ζήτημα για τον επιχειρηματικό κόσμο είναι η προβλεψιμότητα, 
ο κ. Avdagic είπε ότι η οικονομία της Τουρκίας είναι πολύ μεγάλη για να περιοριστεί 
στο τρίπτυχο συναλλαγματική ισοτιμία-επιτόκια-πληθωρισμός και πρόσθεσε ότι η 
πορεία της συναλλαγματικής ισοτιμίας και του πληθωρισμού επηρεάζει αρνητικά το 
ασφάλιστρο κινδύνου και τη δολαριοποίηση της χώρας, υπενθυμίζοντας ότι στην 
παρούσα συγκυρία ο πληθωρισμός, οι τιμές των εμπορευμάτων και της ενέργειας 
αυξάνονται διεθνώς. 

Επίσης, πριν από την απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας, ο Πρόεδρος του Τουρκικού 
Συνδέσμου Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων (TUSIAD), κ. Simone Kaslowski, σε δημόσια 
τοποθέτησή του είπε ότι οι τ/εξαγωγείς υποφέρουν από την αστάθεια των 
συναλλαγματικών ισοτιμιών και την απρόβλεπτη υποτίμηση της λίρας προσθέτοντας 
ότι η μείωση του επιτοκίου, δεν αντανακλάται στα επιτόκια της αγοράς κυρίως των 
μακροπρόθεσμων δανείων και συνεπώς στην οικονομία. 

Από την πλευρά της Ένωσης Εξαγωγέων Τουρκίας (TİM), ο Αντιπρόεδρος κ. Selçuk 
Çevik, δήλωσε ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν οι αυξήσεις της 
συναλλαγματικής ισοτιμίας σε μακροπρόθεσμη και όχι σε καθημερινή βάση εφόσον η 
πλειονότητα των εξαγωγών εξαρτάται από τις εισαγωγές και επέστησε την προσοχή 
στην αύξηση των τιμών εισροών όπως η ενέργεια και ο σίδηρος/χάλυβας. Ο κ. Çevik 
σημείωσε ότι η Τουρκία δεν μπορεί να είναι όπως η Κίνα στις εξαγωγές, δεδομένων της 
εξάρτησης της χώρας από εισαγωγές υδρογονανθράκων και του ενεργειακού κόστους. 

Την επομένη, 19/11, οι δημόσιες τράπεζες μείωσαν τα επιτόκια των εταιρικών δανείων 
έως και 100 μονάδες βάσης. Στις δημόσιες τράπεζες το μέσο ετήσιο επιτόκιο στα 
καταναλωτικά δάνεια είναι 19,20%, στα εμπορικά δάνεια 17,50% και στα στεγαστικά 
15,48%. Το επιτόκιο καταθέσεων ανέρχεται σε 15,50%. Αντιστοίχως, στις ιδιωτικές 
τράπεζες παρέχονται καταναλωτικά δάνεια με μέσο ετήσιο επιτόκιο 20,52%, 
στεγαστικά με 21,48% και εμπορικά δάνεια με 25,44%. Το επιτόκιο καταθέσεων 
ανέρχεται σε 16,50%. 
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Ο κ. Hakan Aran, Γενικός Διευθυντής της κρατικής τ/τράπεζας Isbank δήλωσε στην 
πλατφόρμα HT του  Bloomberg ότι η υψηλή συναλλαγματική ισοτιμία είναι συνειδητή 
επιλογή, αναγνωρίζοντας ότι είναι εύκολο να δημιουργηθεί αβεβαιότητα στη 
νομισματική πολιτική ενώ δεν είναι εύκολο να εξαλειφθεί η αβεβαιότητα των 
βιομηχάνων μέσω της νομισματικής πολιτικής.  

Ανέφερε ότι η μείωση των επιτοκίων δεν αντικατοπτρίζεται αμέσως στις 
δανειοδοτήσεις λόγω της επίδρασης του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι, όπως 
τονίστηκε στη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με την Ένωση Τραπεζών 
(πραγματοποιήθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου), η αύξηση της συναλλαγματικής ισοτιμίας 
χρησιμοποιείται για να ενθαρρύνει την παραγωγή και τις εξαγωγές.  

Εν προκειμένω σημειώνουμε ότι ενώ η τουρκική οικονομία ανακάμπτει με υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης και η ταχεία εκστρατεία εμβολιασμού συνεχίζεται, τραπεζικές 
πηγές και αξιωματούχοι δηλώνουν ότι η κυβέρνηση θέλει επίσης να προετοιμάσει τις 
δημόσιες τράπεζες για νέα πιστωτική επέκταση που θα υποστηρίξει την ανάπτυξη κατά 
την προεκλογική περίοδο. 

Τέλος παρελθόντος Σεπτεμβρίου, σχετική έκθεση της εταιρείας Fitch Ratings 
αξιολόγησε ότι οι επτά μεγαλύτερες τράπεζες της Τουρκίας (Akbank, Garanti, Halkbank, 
İşbank, Vakıfbank, Yapı Kredi και Ziraat) διαθέτουν επαρκή βραχυπρόθεσμη 
ρευστότητα σε ξένο νόμισμα για την εξυπηρέτηση του χρέους σε συνάλλαγμα σε 
περίπτωση σύντομου κλεισίματος της αγοράς. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, οι 
ανωτέρω τράπεζες χαρακτηρίζονται από πολύ υψηλή δολαριοποίηση (οι καταθέσεις 
ξένου συναλλάγματος αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια λόγω της υποτίμησης 
της λίρας και των πληθωριστικών πιέσεων). Ωστόσο, η εταιρεία προειδοποίησε ότι 
παρατεταμένο κλείσιμο της αγοράς σε συνδυασμό με εκροές καταθέσεων σε ξένο 
νόμισμα θα μπορούσε να δοκιμάσει σοβαρά τη ρευστότητα των τραπεζών, δεδομένης 
της αυξημένης εξάρτησης από την Κεντρική Τράπεζα.   
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