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Σχετικά με το Εργαστήριο Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

 

 
Σκοπός του Eργαστηρίου Τουρκικών και Ευρασιατικών Μελετών 

(Ε.Τ.Ε.Μ.) είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο 

φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης 

της επιστημονικής γνώσης, καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές 

και ερευνητικές ανάγκες σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό 

επίπεδο, τόσο του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, 

όσο και του Πανεπιστημίου Πειραιώς, γενικότερα. 

 Το αντικείμενο του Ε.Τ.Ε.Μ. είναι η καλλιέργεια και 

εμβάθυνση στις Τουρκικές και Ευρασιατικές Μελέτες με έμφαση 

στην μελέτη των χωρών της περιοχής από τη σκοπιά της Διεθνούς 

Πολιτικής (Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική), των Διεθνών και 

Ευρωπαϊκών Θεσμών και της Διεθνούς Οικονομίας, γενικότερα, 

και σε θέματα εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, πολιτικής 

ασφάλειας, οικονομίας, πολιτισμού, καθώς και υψηλής 

στρατηγικής ειδικότερα.  

 Το Ε.Τ.Ε.Μ. διαθέτει ομάδες έρευνας, οι οποίες απαρτίζονται 

από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, προκειμένου 

να πετύχει την συστηματική καταγραφή, μελέτη και ανάλυση των 

τρεχουσών πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων 

στην Τουρκία και τον ευρασιατικό χώρο. Οι εργασίες των ομάδων 

επιδιώκουν να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

τουρκικής και ευρασιατικής πραγματικότητας και την ανάπτυξη 

των ερευνών γύρω από τα παραπάνω θέματα. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων τα μέλη των Ομάδων 

παρακολουθούν την επικαιρότητα, την καταγράφουν, την 

συζητούν και την αναλύουν βάσει επιστημονικών μεθόδων και 

εργαλείων έρευνας που παρέχονται από τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιστήμες. Καρπός αυτών των 

εργασιών είναι μια σειρά από εκδοτικές προσπάθειες γύρω από 

επίκαιρα θέματα της Τουρκίας και της Ευρασίας. 
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Το Νέο Πακέτο Οικονομικών Μεταρρυθμίσεων της Κυβέρνησης 

Έρντογαν: Μια προσπάθεια ανάκαμψης της τουρκικής 

οικονομίας 

Μαρία-Χριστίνα Ζουρούδη* 

Εισαγωγή 

Στις 12 Μαρτίου 2021, ο Πρόεδρος της Τουρκικής Δημοκρατίας, Ρ.Τ. 

Έρντογαν, προέβη στην ανακοίνωση ενός νέου προγράμματος οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων1. Η εν λόγω ενέργεια ερμηνεύθηκε ως εκπλήρωση της 

δέσμευσής του το Νοέμβριο του 2020 για την «εγκαινίαση» μίας νέας περιόδου 

οικονομικής ανάπτυξης στη χώρα2. H ανακοίνωση του πακέτου αποτελεί μία 

σημαντική εξέλιξη, καθώς υπάρχει η προσδοκία ότι θα επηρεάσει συνολικά 

τόσο την πορεία της οικονομίας και την επενδυτική δραστηριότητα στην 

τουρκική αγορά όσο και τη στάση της τουρκικής κοινωνίας έναντι της 

κυβέρνησης, έχοντας παράλληλα αντίκτυπο και στις εξωτερικές σχέσεις της 

χώρας. Ωστόσο, η αποπομπή του Νατζί Αγμπάλ από τη θέση του Διοικητή της 

Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας στις 19 Μαρτίου3, αποτελεί ισχυρή ένδειξη 

ότι το πακέτο μεταρρυθμίσεων δεν θα τύχει ουσιαστικής εφαρμογής. Αξίζει να 

επισημανθεί ότι την ημέρα της απομάκρυνσης του Αγμπάλ είχε προηγηθεί  

τηλεδιάσκεψη  με τη συμμετοχή του Έρντογαν, του Προέδρου του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, και της Προέδρου της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενόψει τόσο της Συνόδου του 

Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ε.Ε. (Ευρωπαϊκής Ένωσης) στις 22 

Μαρτίου όσο και της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25 Μαρτίου, 

στις οποίες αναμενόταν να τεθεί εκ νέου το ζήτημα των ευρωτουρκικών 

σχέσεων4. Η αρνητική αντίδραση των διεθνών αγορών στις παραπάνω αλλαγές 

 
* Προπτυχιακή φοιτήτρια (α΄ έτος) του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του 

Πανεπιστημίου Πειραιώς. 
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αποτυπώθηκε μετά το άνοιγμα των Χρηματιστηρίων τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου, 

με αποτέλεσμα τη διολίσθηση της τουρκικής λίρας κοντά στα ιστορικά 

χαμηλά5.  

Το παρόν Ενημερωτικό Σημείωμα αποσκοπεί στην παρουσίαση και 

εξέταση των οικονομικών μέτρων και μεταρρυθμίσεων που ανακοινώθηκαν 

από τον Τούρκο Πρόεδρο, μέσω της «σκιαγράφησης» του εσωτερικού και 

διεθνούς συγκείμενου, στην ανάλυση των κινήτρων που οδήγησαν στη 

διαμόρφωσή τους και, τέλος, στην εκτίμηση του αντίκτυπου του γεγονότος και 

των προοπτικών της τουρκικής οικονομίας δυνάμει της εφαρμογής των εν 

λόγω μεταρρυθμίσεων.  

1. Το Εσωτερικό Πολιτικοοικονομικό Πλαίσιο και το Διεθνές και 

Περιφερειακό Πλαίσιο 

Οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Έρντογαν διαμορφώθηκαν μεταξύ άλλων 

και ως αποτέλεσμα των σημαντικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει το 

καθεστώς σε θέματα οικονομίας, αλλά και εσωτερικής και εξωτερικής 

πολιτικής, οι οποίες θα αναλυθούν παρακάτω. 

1.1. Εσωτερικό Πολιτικό-Οικονομικό Πλαίσιο  

Η εξαγγελία των μεταρρυθμίσεων εντάσσεται στην προσπάθεια της 

κυβέρνησης να αποδείξει έμπρακτα την υιοθέτηση μίας αυστηρότερης 

οικονομικής πολιτικής συγκριτικά με εκείνη που είχε εφαρμοστεί μέχρι 

πρότινος συντελώντας στη ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού. Ενδεικτικά, τον 

Οκτώβριο του 2020, το ποσοστό του πληθωρισμού διαμορφώθηκε στα 11,89% 

παραμένοντας πάνω από 11% καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Παράλληλα, 

στις 6 Νοεμβρίου 2020, η τουρκική λίρα διαμορφώθηκε στις 8,54 λίρες προς 

το αμερικανικό δολάριο, σημειώνοντας πτώση της τάξης του 30%.  

Η αρνητική πορεία των παραπάνω δεικτών είχε ως αποτέλεσμα τη 

λήψη αποφάσεων ως προς τη στελέχωση του οικονομικού επιτελείου, και 

μέτρων για την ανάκαμψη της οικονομίας. Τη μεταστροφή αυτή 

σηματοδότησε η οικειοθελής παραίτηση του Μπεράτ Άλμπαϊρακ6, γαμπρού 

του Προέδρου Έρντογαν, από τη θέση του υπουργού Οικονομικών για «λόγους 

υγείας», όπως αναφέρθηκε, στις 7 Νοεμβρίου 2020. Ο Άλμπαϊρακ 

παραιτήθηκε των καθηκόντων του την επομένη της καθαίρεσης του Μουράτ 

Ουισάλ από το αξίωμα του Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας. 

Ακολούθησαν η αντικατάσταση του Ουισάλ από τον Νατζί Αγμπάλ7, ο οποίος 

είχε προηγουμένως διατελέσει υπουργός Οικονομικών της χώρας κατά το 

διάστημα 2015-2018, και λίγες ημέρες μετά, στις 10 Νοεμβρίου 2020, ο 

διορισμός του Λουτφί Ελβάν8 στη θέση του υπουργού Οικονομικών.  
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Η παραίτηση του Άλμπαϊρακ ερμηνεύθηκε μεταξύ άλλων9 ως μία 

προσπάθεια του Τούρκου Προέδρου να προαναγγείλει με έμμεσο τρόπο τη 

«στροφή» της τουρκικής οικονομίας προς ορθολογικές πολιτικές, καθώς η 

διατήρηση των επιτοκίων σε χαμηλά επίπεδα με στόχο την ενίσχυση της 

ρευστότητας της αγοράς και την αύξηση των επενδύσεων, δεν απέφερε τα 

επιθυμητά αποτελέσματα. Οι στενές σχέσεις που είχε αναπτύξει ο Άλμπαϊρακ 

με εκπροσώπους της τέως ηγεσίας των Η.Π.Α. δεν ήταν πλέον ικανές να 

λειτουργήσουν ως μέσο εξασφάλισης της ανεκτικής στάσης του Λευκού Οίκου 

γύρω από τα θέματα της οικονομίας και όχι μόνο. Ταυτόχρονα, κατέστη 

εμφανής η ανάγκη για αναπροσαρμογή της οικονομικής πολιτικής σε πιο 

ορθολογικές βάσεις.  

Την πραγματοποίηση των αλλαγών στο επίπεδο στελεχών του 

οικονομικού επιτελείου ακολούθησαν οι δηλώσεις του Τούρκου Πρόεδρου 

περί έναρξης του «αγώνα για την ανάκαμψη της οικονομίας». Εντός του 

πλαισίου αυτού οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν επικεντρώθηκαν στην άμεση 

πτώση του πληθωρισμού σε μονοψήφια ποσοστά, στη διατήρηση της 

δημοσιονομικής πειθαρχίας και την εφαρμογή μακροοικονομικών και 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Η αντίδραση της αγοράς υπήρξε θετική, 

καθώς η τουρκική λίρα σημείωσε άνοδο της τάξεως του 12%10. 

Ο Τούρκος Πρόεδρος εστίασε, επίσης, στην ανάγκη ενίσχυσης της 

δραστηριότητας των επιχειρηματικών κύκλων στους τομείς των επενδύσεων, 

της απασχόλησης, της παραγωγής και των εξαγωγών. Έμφαση δόθηκε ακόμη 

στην ταυτόχρονη ενίσχυση της εμπιστοσύνης των Τούρκων πολιτών, αλλά και 

των επενδυτών, προς την τουρκική λίρα με στόχο «τον περιορισμό του 

μεριδίου του ξένου συναλλάγματος στις καταθέσεις»11. Στο πλαίσιο των 

δηλώσεων αυτών η Κεντρική Τράπεζα της χώρας προχώρησε στις 24 

Δεκεμβρίου 2020 στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων στο 17%12. 

Ωστόσο, μόλις τρεις μήνες αργότερα, στις 19 Μαρτίου του 2021, ο 

Αγμπάλ καθαιρέθηκε έπειτα από περαιτέρω αύξηση των επιτοκίων για την 

τιθάσευση του πληθωρισμού, και αντικαταστάθηκε από τον Σαχάπ 

Καβτζίογλου13. Οι συνεχείς αλλαγές στην «ανθρωπογεωγραφία» του 

οικονομικού επιτελείου της Τουρκίας καταδεικνύουν την έλλειψη 

σταθερότητας και πολιτικής βούλησης, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

την καθαίρεση του Αγμπάλ που αιφνιδίασε τις αγορές.  

Σημειώνεται ότι την περίοδο Ιανουαρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021, ο 

πληθωρισμός είχε σημειώσει αύξηση κατά 28%. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο 

του 2020 διαμορφώθηκε στα 12,15%, ενώ το Φεβρουάριο του 2021 έφτασε στα 

15,61%. Η ισοτιμία τουρκικής λίρας – δολαρίου Η.ΠΑ. κατά το διάστημα 

Ιανουαρίου 2020 – Μαρτίου 2021 σημείωσε πτώση 38%. Τον Ιανουάριο του 



Ομάδα Έρευνας Τουρκίας 

4 

2020 η ισοτιμία της τουρκικής λίρας έναντι του αμερικανικού δολαρίου είχε 

διαμορφωθεί στα 5,95, ενώ το Μάρτιο του 2021 άγγιξε τα 8,19 έναντι του 

δολαρίου Η.Π.Α. κατά τη διάρκεια των χρηματιστηριακών συναλλαγών14. Στα 

παρακάτω διαγράμματα παρουσιάζεται η πορεία του πληθωρισμού κατά την 

περίοδο Ιανουαρίου 2020 – Φεβρουαρίου 2021 και η πορεία της ισοτιμίας 

τουρκικής λίρας – δολαρίου Η.ΠΑ. κατά το διάστημα Ιανουαρίου 2020 – 

Μαρτίου 2021. 

 

Διάγραμμα 1. Ετήσιος ρυθμός μεταβολής Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

Τουρκίας (%) Ιανουάριος 2020 – Φεβρουάριος 2021. 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα της Τουρκικής Δημοκρατίας, 202115. 

 

 

Διάγραμμα 2. Συναλλαγματική Ισοτιμία τουρκικής λίρας προς δολάριο 

Η.Π.Α. Ιανουάριος 2020-Μάρτιος 2021 

Πηγή: Κεντρική Τράπεζα Τουρκικής Δημοκρατίας, 202116 
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Στις αρχές του 2021, σημειώθηκε η έκδοση σειράς εκθέσεων από οίκους 

αξιολόγησης και διεθνείς οικονομικούς φορείς (Fitch Ratings, Ο.Ο.Σ.Α., 

Παγκόσμια Τράπεζα, Δ.Ν.Τ.) μέσω των οποίων εκφραζόταν η επιδοκιμασία 

των θεσμών αυτών για τις προσπάθειες του τουρκικού οικονομικού επιτελείου 

προς την κατεύθυνση της καταπολέμησης του πληθωρισμού και της ενίσχυσης 

της τουρκικής λίρας. Οι εν λόγω εκθέσεις προβλέπουν την αύξηση του 

τουρκικού Α.Ε.Π. κατά 4,5% το 2021 βάσει των στοιχείων της Παγκόσμιας 

Τράπεζας17 και κατά 3,5% σύμφωνα με τα δεδομένα της Fitch Ratings18. 

Ένα μήνα μετά τη δημοσίευση των εκθέσεων, ο τότε Διοικητής της 

Κεντρικής Τράπεζας της Τουρκίας, Νατζί Αγμπάλ είχε δηλώσει ότι η μείωση 

των επιτοκίων δεν επρόκειτο να λάβει χώρα σύντομα, εμμένοντας στην 

πρόθεση της Τράπεζας να διατηρήσει την πολιτική που είχε χαράξει στο 

πλαίσιο της καταπολέμησης του πληθωρισμού. Επιπροσθέτως, ο Αγμπάλ είχε 

προαναγγείλει την πρόθεση της Κεντρικής Τράπεζας να αυξήσει τα 

αποθέματά της μέσω δημοπρασιών -για πρώτη φορά μετά το 2011- καθώς και 

μέσω της «απο-δολαριοποίησης» των εγχώριων συμβάσεων και των σταθερών 

εισροών κεφαλαίου19. 

Ο Τούρκος υπουργός Οικονομικών Λουτφί Ελβάν προϊδέασε τις αγορές 

για την ανακοίνωση του πακέτου των οικονομικών μεταρρυθμίσεων με στόχο 

την αναδιάρθρωση και σταθεροποίηση της οικονομίας. Ακολούθησε η 

ανακοίνωση των μεταρρυθμιστικών μέτρων που  συνέπεσε με το εγχείρημα 

της κυβέρνησης Έρντογαν για ταυτόχρονη πρόοδο στον τομέα της 

δικαιοσύνης, το οποίο έλαβε τη μορφή ενός Τουρκικού Σχεδίου Δράσης για τα 

Ανθρώπινα Δικαιώματα20, με απώτερο στόχο τη δημιουργία των κατάλληλων 

συνθηκών για την ενδεχόμενη ψήφιση νέου Συντάγματος από την Τουρκική 

Βουλή. Οι παραπάνω πρωτοβουλίες συμπίπτουν με τη σημαντική πτώση της 

δημοτικότητας της κυβέρνησης που έχει παρατηρηθεί στις τελευταίες 15 

δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου21. Πιο συγκεκριμένα, η στήριξη προς το 

Κ.Δ.Α. έχει υποχωρήσει στο 36% σε σύγκριση με το ποσοστό που είχε 

συγκεντρώσει το κυβερνών κόμμα στις τελευταίες εκλογές (42%), ενώ η 

στήριξη προς το ακροδεξιό Κ.Ε.Δ., έχει υποχωρήσει στο 8%, δηλαδή δύο 

ποσοστιαίες μονάδες κάτω από το εκλογικό κατώφλι του 10%22. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των τελευταίων 

δημοσκοπήσεων, το Κ.Δ.Α. οδηγήθηκε στην εξέταση του ενδεχομένου 

πραγματοποίησης τροποποιήσεων στον εκλογικό νόμο και στην ανακοίνωση 

μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων στους τομείς της δικαιοσύνης και της 

οικονομίας. Οι ζημιογόνες οικονομικές πολιτικές που είχαν εφαρμοστεί πριν 

το διορισμό των Αγμπάλ και Ελβάν, αλλά και η φύση της εξωτερικής 

πολιτικής που εφαρμόζει η Άγκυρα δύνανται να αξιολογηθούν ως παράγοντες 
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οι οποίοι  έχουν συμβάλει στη μεγιστοποίηση της «φθοράς» που έχει υποστεί 

το κόμμα του Έρντογαν23. 

1.2. Το Διεθνές και Περιφερειακό Πλαίσιο 

Η ανακοίνωση του πακέτου των μεταρρυθμιστικών μέτρων για την οικονομία 

πραγματοποιήθηκε σε μία περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις της Άγκυρας με 

την Ε.Ε. και ειδικότερα με κράτη-μέλη της όπως η Ελλάδα, η Κύπρος, η 

Γαλλία αλλά και η Αυστρία, είναι τεταμένες. Η κατάσταση αυτή θα μπορούσε 

να αποδοθεί στη ρητορική έντασης που διατηρείται σε υψηλά επίπεδα κυρίως 

από την τουρκική πλευρά, καθώς και στις διαρκείς προκλήσεις της Άγκυρας 

σε βάρος της Ελλάδας στο πεδίο της μεταναστευτικής κρίσης. Η ρητορική 

αυτή επεκτείνεται στο πεδίο των ενεργειακών ζητημάτων υπονομεύοντας 

περεταίρω τη σταθερότητα στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, καθώς στο 

συγκεκριμένο πεδίο εμπλέκονται επίσης τόσο η Κύπρος όσο και το Ισραήλ, 

που συντάσσονται με την Ελλάδα στο συγκεκριμένο τομέα. 

Εκτός των παραπάνω παραγόντων, τα τελευταία χρόνια οι διμερείς 

σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Τουρκίας επίσης διανύουν περίοδο κρίσης. Εκτός 

των τουρκικών διεκδικήσεων στην Ανατολική Μεσόγειο, στο επίκεντρο της 

έντασης βρίσκεται και το ζήτημα της αντιμετώπισης του ισλαμικού 

εξτρεμισμού, το οποίο επιδιώκει να προωθήσει η Γαλλία στο πλαίσιο της Ε.Ε.. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των οικονομικών προεκτάσεων της κρίσης αυτής 

αποτελεί η έκκληση του Ρ.Τ. Έρντογαν στους Τούρκους πολίτες για 

μποϊκοτάζ στα γαλλικά προϊόντα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η 

ενδεχόμενη πρόταση της γαλλικής κυβέρνησης περί διακοπής της 

Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ Ε.Ε. και Τουρκίας κατά τη Σύνοδο του 

Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ως «απάντηση» στις υψηλών τόνων δηλώσεις του 

Τούρκου Προέδρου24. Η προκλητική αυτή στάση της Άγκυρας, μεταξύ άλλων, 

έχει συνεισφέρει στην εκτράχυνση των ευρωτουρκικών σχέσεων. 

Η Άγκυρα επιχειρεί να πείσει για την επιθυμία της να βελτιώσει τις 

σχέσεις της με την Ελλάδα εργαλειοποιώντας την επανέναρξη των 

διερευνητικών επαφών. Στην προσπάθεια αυτή εντάσσεται και η 

τηλεδιάσκεψη που διενεργήθηκε μεταξύ του Τούρκου και του Γάλλου 

Προέδρου. Ο ελιγμός αυτός αποσκοπούσε σε μια «ήπια» αντιμετώπιση της 

Τουρκίας από την Ε.Ε. και στην αποφυγή του ενδεχομένου επιβολής 

κυρώσεων σε βάρος της χώρας. Πράγματι, εάν ληφθεί υπόψη το περιεχόμενο 

του τελικού κειμένου συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής της Ε.Ε. που 

αφορά στην Τουρκία25, επιβεβαιώνεται ότι η Άγκυρα έτυχε ήπιας 

αντιμετώπισης από τους Ευρωπαίους ηγέτες26.  
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Ένας επιπρόσθετος παράγοντας που πρέπει να συνυπολογιστεί κατά 

την εξέταση του διεθνούς περιβάλλοντος είναι η ανάδειξη του Τζο Μπάιντεν 

ως Προέδρου των Η.Π.Α.. Ο νέος «ένοικος» του Λευκού Οίκου αναμένεται να 

τηρήσει αυστηρότερη στάση έναντι της Τουρκίας εν αντιθέσει με τη 

στρατηγική που εφήρμοζε ο προκάτοχός του, Ντόναλντ Τραμπ27.Εξάλλου, η 

μεταβολή στη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Άγκυρα είχε 

ήδη καταστεί εμφανής πριν την αλλαγή της ηγεσίας, με την ψήφιση από το 

Κογκρέσο του αμερικανικού αμυντικού νομοσχεδίου δαπανών που 

περιελάμβανε διατάξεις για κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας για την απόκτηση 

του ρωσικού αντιπυραυλικού συστήματος S-400 στο πλαίσιο του Νόμου για 

την Αντιμετώπιση των Αντιπάλων της Αμερικής Μέσω Κυρώσεων 

(CAATSA)28. 

Αποβλέποντας στην προσπάθεια αποτροπής του ενδεχομένου 

προσφυγής στο Δ.Ν.Τ., η Τουρκία επιχειρεί με το πακέτο οικονομικών μέτρων 

να εναρμονιστεί με τις προτάσεις της ετήσιας έκθεσης του εν λόγω ταμείου29. 

Παράλληλα, εντείνει τις προσπάθειες εύρεσης πόρων από το διεθνές σύστημα. 

Στο πλαίσιο αυτό επιχειρεί σταδιακά την προσέγγιση του νέου μεγαλύτερου 

οικονομικού μπλοκ, της Περιφερειακής Συνολικής Οικονομικής Εταιρικής 

Σχέσης (RCEP)30 που καλύπτει το 1/3 του παγκόσμιου Α.Ε.Π.. Η Τουρκία 

επιχειρεί να προσελκύσει επενδυτές από τις χώρες-μέλη του RCEP, αλλά και 

να λειτουργήσει ως παράγοντας προώθησης των εξαγώγιμων προϊόντων των 

μελών του μπλοκ στις δυτικές αγορές μέσω του εμπορικού λιμένα της 

Σμύρνης. Παράλληλα, η χώρα επιδιώκει να εγκαθιδρύσει κέντρα μεταφορών 

σε στρατηγικές περιοχές, μεταξύ άλλων, στην Αφρική και την Ασία όπου 

απαντώνται αρκετές αναδυόμενες οικονομίες με σημαντικές επενδυτικές 

ευκαιρίες31. Σημειώνεται ότι το προηγούμενο έτος η τουρκική οικονομία 

σημείωσε ανάπτυξη 1,8%, με αποτέλεσμα να αναδειχθεί ως η δεύτερη 

οικονομία μετά την Κίνα μεταξύ των αναδυόμενων αγορών που κατόρθωσαν 

να σημειώσουν ανάπτυξη κατά τη διάρκεια του 2020 παρά τις επιπτώσεις της 

πανδημίας32.  

2. Το πακέτο των μεταρρυθμίσεων  

Για την αντιμετώπιση των χρόνιων διαρθρωτικών προβλημάτων και της 

πιεστικής κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει η τουρκική οικονομία, ο 

Έρντογαν παρουσίασε στις 12 Μαρτίου το νέο πακέτο οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων33, θέτοντας ως πυλώνες την επιδίωξη της δημιουργίας ενός 

κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης. Ο Τούρκος Πρόεδρος τόνισε πως η 

βάση της οικονομικής μεταρρύθμισης συναπαρτίζεται από τους παράγοντες 

των επενδύσεων, της παραγωγής (και ειδικότερα της ενίσχυσης της 

αποδοτικότητας της παραγωγής), της απασχόλησης και των εξαγωγών. Στόχος 
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του μεταρρυθμιστικού πακέτου είναι η διαμόρφωση μίας τοπικής και εθνικής 

αγοράς, η οποία μειώνει την ανάγκη για εισαγόμενα αγαθά, σημειώνοντας νέα 

ρεκόρ εξαγωγών, εστιάζοντας σε ιδιαίτερα επικερδή προϊόντα και υπηρεσίες. 

Το νέο πρόγραμμα διακρίνεται σε δύο άξονες: Στη μακροοικονομική 

σταθερότητα και τις διαρθρωτικές πολιτικές. 

2.1. Τα Μέτρα Μακροοικονομικής Σταθερότητας 

Τα μέτρα των δημόσιων οικονομικών επικεντρώνονται σε τομείς όπως η 

δημοσιονομική πειθαρχία, η διαχείριση δημοσίου χρέους, οι φορολογικές 

ρυθμίσεις, οι Διαγωνισμοί Δημοσίων Συμβάσεων (public procurement 

tenders), οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και η λειτουργία των 

κρατικά ελεγχόμενων εταιρειών34. Προβλέπονται, ακόμη, ρυθμίσεις για την 

αύξηση των αποταμιεύσεων της Δημόσιας Διοίκησης35 και η επιβολή 

ρυθμίσεων στην τοπική αυτοδιοίκηση για την αποφυγή της αύξησης του 

δημοσίου χρέους και για την ενίσχυση της αποδοτικότητας με ταυτόχρονη 

ελάφρυνση της χρηματοοικονομικής επιβάρυνσης της κεντρικής κυβέρνησης. 

Για τη διαχείριση του δημοσίου χρέους θα επιδιωχθεί ο περιορισμός 

του εκφρασμένου σε ξένο νόμισμα ονομαστικού δημοσίου χρέους, η 

ενθάρρυνση του δανεισμού σε τουρκική λίρα, και η χρήση ονομαστικών 

λογαριασμών στο εθνικό νόμισμα για τη μείωση της ευπάθειας του δημοσίου 

χρέους σε εξωτερικές πιέσεις και κρίσεις. 

Στο νομοθετικό πλαίσιο ανακοινώθηκαν ή προαναγγέλθηκαν τα ακόλουθα: 

• Η έναρξη της προετοιμασίας για τη θέσπιση τομεακού 

(δημοσίου) νόμου περί των δημοσίων συμβάσεων36 

• Η θέσπιση νόμου περί συνεργασίας δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα για την αποφυγή του φαινομένου της 

πολυνομίας και την ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου των 

επενδύσεων. 

• Η ολοκλήρωση της νομοθεσίας περί χρεογράφων με στόχο 

τη διεύρυνση της ποικιλίας των προϊόντων στην αγορά 

κεφαλαίων37.   

• Η διαμόρφωση νομικού πλαισίου για την ίδρυση Ταμείων 
Επιχειρηματικών Κεφαλαίων (Venture Capital Funds) για τα 

μη εξυπηρετούμενα δάνεια38. 

Στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του κράτους ανακοινώθηκαν: 

• Η ανάπτυξη Ψηφιακού Συστήματος Φορολογικού 
Ελέγχου (Digital Tax Audit system) για τη μείωση της 

διάρκειας των φορολογικών ελέγχων39. 

• Η ίδρυση Κεντρικού Συστήματος Επιτήρησης (Central 

Monitoring System) με σκοπό τη μείωση της χρήσης των 

εισαγόμενων προϊόντων από το δημόσιο τομέα40. 
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• Η μετάβαση σε ένα νέο και ψηφιακό σύστημα διεξαγωγής 

διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων με στόχο τη σημαντική 

μείωση των αποκλεισμών των υποψηφίων και την ταχύτερη και 

πιο οικονομικά αποδοτική διεξαγωγή τους41. 

• Η καθιέρωση ενός νέου συστήματος έγκαιρης 

προειδοποίησης για την πορεία του πληθωρισμού με την 

εξασφάλιση της εισροής τιμών και λοιπών δεδομένων 

απαραίτητων για την Επιτροπή Τροφίμων με στόχο τη 

διαμόρφωση κατάλληλων προτάσεων πολιτικής και την 

αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς42.  

• Η λειτουργία πλατφορμών συγκέντρωσης οικονομικών 

πόρων μέσω συλλογικής χρηματοδότησης (crowdfunding 

platforms)43, προκειμένου τα επιχειρηματικά εγχειρήματα των 

νέων να μην συναντούν απροσπέλαστα εμπόδια. Η δράση αυτή 

εντάσσεται στο πεδίο των νεοφυών επιχειρήσεων και της 

νεανικής επιχειρηματικότητας. 

Για τις ανάγκες εκπλήρωσης των παραπάνω στόχων αποφασίστηκε η σύσταση: 

• Επιτροπής Σταθερότητας Τιμών (Price Stability 

Committee) για την αποτελεσματική καταπολέμηση του 

πληθωρισμού44. 

• Κεντρικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (Central 

Advisory Board) και διαιτητικού μηχανισμού συμμετοχής στο 

χρηματοοικονομικό τομέα45. 

• Ταμείου Εγγυήσεως Ομολόγων (Bonds Guarantee Fund) 

για την έκδοση ομολόγων από εταιρείες ακινήτων46 και την 

ενθάρρυνση της έκδοσης πράσινων ομολόγων.  

• Κέντρων διαχείρισης εμπορευμάτων στο εξωτερικό με 

σκοπό την ταχύτερη και πιο οικονομική διάθεσή τους στις 

αγορές. 

• Ειδικών ελευθέρων ζωνών νέας γενιάς, ενθαρρύνοντας 

την ομαδοποίηση στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών 

υψηλής τεχνολογίας47. 

• Προεδρίας Βιομηχανιών Ιατρικής Περίθαλψης 

(Presidency of Healthcare Industries) για την ανταγωνιστική 

παραγωγή πλήθους υλικών στρατηγικής σημασίας48.  

• Βιομηχανιών Λογισμικού και Υλικού Υπολογιστών 
(Software and Hardware Industries) για την ενίσχυση της 

απασχόλησης των νέων και της ανταγωνιστικότητας στον τομέα 

των νέων τεχνολογιών49.  

• Ταμείου Πιστωτικών Εγγυήσεων (Credit Guarantee 

Fund) για την παροχή υποστήριξης στην παραγωγή προϊόντων 

υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην ειδικευμένη απασχόληση 

με οικονομικά αποδοτικά και ανανεώσιμα δάνεια (cost-effective 

selective loans)50 και  

• Η αναδιάρθρωση της Πιστωτικής Τράπεζας Εξαγωγών της 
Τουρκίας (Eximbank). 
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Στο πεδίο της φορολογίας ανακοινώθηκαν η εκκίνηση διαδικασιών 

επαναξιολόγησης των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολόγησης (Double 

Taxation Avoidance Agreements), η εντατικοποίηση της μεθόδου κατάρτισης 

κοινών συμβάσεων για φορολογικά ζητήματα περισσότερων από μίας χωρών 

και η επέκταση των συμβάσεων προκαθορισμένης τιμολόγησης (Advance 

Pricing Agreements).  

Για την ανάπτυξη του χρηματοοικονομικού τομέα, απευθύνεται 

προτροπή προς τον τραπεζικό τομέα ώστε να προχωρήσει στην καθιέρωση 

λειτουργιών αναδιάρθρωσης και αποκατάστασης εταιρειών για την επιβίωση 

αυτών που διανύουν περίοδο κρίσεως.  

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι στον χρηματοοικονομικό τομέα51 η 

κυβέρνηση θα προχωρήσει:  

• Στην αναδιάρθρωση του Κέντρου Κινδύνων (Risk 

Centre),  

• στην καθιέρωση της εταιρείας TROY52, (κρατικής 

εταιρείας παροχής συστήματος πιστωτικών πληρωμών), ως 

διακριτής οντότητας, και  

• στην κατάρτιση οικονομικής, τεχνολογικής και νομικής 

υποδομής για τα κρυπτονομίσματα53.  

Στον ασφαλιστικό τομέα προβλέπεται η επέκταση του Συστήματος 

Ατομικής Ιδιωτικής Συνταξιοδότησης (Individual Private Pension System) 

για την ενίσχυση της αποταμίευσης και του «οικονομικού αλφαβητισμού» από 

νεαρή ηλικία. Ακόμη, θα επιτραπεί η μεταφορά αποταμιεύσεων 

συνταξιοδότησης οργανισμών (όπως ιδρύματα και ενώσεις) στο εν λόγω 

σύστημα έως το τέλος του 202354. 

Στα μέτρα περιλαμβάνονται και πολιτικές για το ελλειμματικό 

ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται αύξηση των 

εξαγωγών μέσω της ενθάρρυνσης της συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

(SMEs), και παροχή υποστήριξης για τον «πράσινο» μετασχηματισμό του 

βιομηχανικού κλάδου55. Ακόμη, ανακοινώθηκε η επέκταση των εγγυήσεων 

από το Ταμείο Πιστωτικών Εγγυήσεων (Credit Guarantee Fund) για την 

παροχή μακροπρόθεσμης υποστήριξης των εργοστασιακών επενδύσεων σε 

συγκεκριμένες περιφέρειες της χώρας56.  

Επιπρόσθετα, αναμένεται να ληφθούν μέτρα για την απασχόληση των 

νέων. Συγκεκριμένα προβλέπονται:  

• Η χαρτογράφηση δεξιοτήτων (skill mapping) σε τομεακό 

επίπεδο στις τουρκικές επαρχίες με στόχο την ανάδειξη των 

«επαγγελμάτων του μέλλοντος»,  
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• η δημιουργία νέων εργασιακών ευκαιριών για 

επαγγέλματα αυτής της κατηγορίας με την επαναξιολόγηση του 

προγράμματος απασχόλησης και επανακατάρτισης του 

οργανισμού İŞKUR (Τουρκική Υπηρεσία Απασχόλησης) και 

• η παροχή κρατικής υποστήριξης σε μακροπρόθεσμα 

προγράμματα πρακτικής άσκησης για την ανάπτυξη των 

ψηφιακών ικανοτήτων των νέων57.  

Για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας στην αγορά 

εργασίας προαναγγέλθηκε η καθιέρωση ενός νέου μοντέλου υποστήριξης, του 

Προγράμματος Επιπρόσθετης Χρηματοοικονομικής Στήριξης της 

Απασχόλησης (Additional Employment Financing Support) για την 

υποστήριξη πολύ μικρών επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα 

έλλειψης ρευστότητας58.  

Στον τομέα της ενέργειας τίθεται ως στόχος ο περιορισμός της 

εξάρτησης από άλλα κράτη για την εξασφάλιση ενεργειακών αποθεμάτων. 

Προβλέπεται η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της αποδοτικότητας του 

κλάδου, την αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς φυσικού αερίου, καθώς και 

την αναζήτηση και εκμετάλλευση πηγών πετρελαίου και φυσικού αερίου59.  

2.2. Διαρθρωτικά Μέτρα  

Το δεύτερο σκέλος του μεταρρυθμιστικού πακέτου αφορά τα διαρθρωτικά 

μέτρα. Σε πρώτο επίπεδο αυτά αποβλέπουν στην ισχυροποίηση της θεσμικής 

δομής του δημοσίου τομέα. Προς αυτή την κατεύθυνση, αποφασίστηκε η 

ίδρυση της Επιτροπής Οικονομικού Συντονισμού (Economic Coordination 

Board) υπό την προεδρία του Φουάτ Οκτάι, Αντιπροέδρου του τουρκικού 

κράτους, και της Επιτροπής Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας (Financial 

Stability Committee) υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομικών, Λουτφί 

Ελβάν. Υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η Τουρκική Στατιστική Υπηρεσία 

(TÜİK) θα καταστεί συνεργαζόμενος με τους αρμόδιους φορείς οργανισμός60. 

Προς την κατεύθυνση της ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών 

προς τη δημόσια διοίκηση, ο Τούρκος Πρόεδρος ανακοίνωσε ένα μέτρο κατά 

του νεποτισμού και της διαφθοράς, βάσει του οποίου θα αυστηροποιηθούν οι 

προϋποθέσεις επαγγελματικής εμπειρίας που απαιτούνται για το διορισμό σε 

ανώτερα αξιώματα της διοίκησης. Τίθεται ο περιορισμός στη βάση του οποίου 

οι δημόσιοι λειτουργοί θα δύνανται να συμμετέχουν σε διοικητικό συμβούλιο 

ή σε συμβούλιο ελεγκτών σε ένα μόνο θεσμό εκτός της θέσης που κατέχουν. 

Στον τομέα των επενδύσεων, ιδιαίτερη έμφαση αποδόθηκε στην ανάγκη 

ενίσχυσης του παράγοντα της προβλεψιμότητας με στόχο την αύξηση των 

παραγωγικών επενδύσεων ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Για το σκοπό αυτό, 

προβλέπεται η σύσταση της Αρχής Επίλυσης Επενδυτικών Διαφορών 
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(Investment Dispute Authority)61 για την ταχεία εξωδικαστική επίλυση 

διενέξεων μεταξύ των επενδυτών και του δημοσίου.  

Επιπλέον, επεκτείνεται η διάρκεια της παροχής στήριξης κοινωνικής 

ασφάλισης ως επενδυτικό κίνητρο, ιδίως για την πρόσληψη γυναικών και 

νέων. Ταυτόχρονα, αποφασίστηκε η διαμόρφωση στοχευμένων και πιο 

αποδοτικών μηχανισμών παροχής κινήτρων για επενδύσεις, και η παροχή 

κρατικής αρωγής στους επιχειρηματίες κυρίως κατά το στάδιο της επένδυσης, 

εξασφαλίζοντας την αποφυγή της συλλογής των ποσών που παρέχονται από το 

κράτος μέσω της επιβληθείσας φορολογίας. 

Για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της διάθεσης των δημοσίων 

πόρων στο πλαίσιο των κρατικών παροχών, προαναγγέλθηκε η θέσπιση 

νομοθεσίας η οποία θα καθορίζει τους κανόνες για τις πρακτικές παροχής 

στήριξης και τη διενέργεια αξιολόγησης του αντικτύπου αυτών. 

Παράλληλα, θα εφαρμοστούν πρακτικές για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της εγχώριας εμπορικής δραστηριότητας και τη 

διευκόλυνση αυτής. Προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος αυτός, 

αποφασίστηκε η εφαρμογή μέτρων κατά της νόθευσης του ανταγωνισμού, τα 

οποία, όπως ανέφερε ο Έρντογαν, εναρμονίζονται με τους σχετικούς κανόνες 

της νομοθεσίας της Ε.Ε..  

Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η βελτίωση της ψηφιοποίησης των 

υπηρεσιών καταγραφής εμπόρων και η πρόταση πραγματοποίησης 

τροποποιήσεων στο Δίκαιο περί Συνεταιρισμών, έτσι ώστε οι συνεταιρισμοί 

και λοιποί σχετικοί οργανισμοί να διαθέτουν πιο διαφανή και επαγγελματική 

διοικητική δομή.  

Προαναγγέλθηκε, ακόμη, η δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και 

δίκαιου περιβάλλοντος των ψηφιακών αγορών με σκοπό την αποφυγή της 

κατάχρησης ισχύος από τις μεγάλες πλατφόρμες, αλλά και η λήψη μέτρων για 

την αποτροπή της παρακράτησης δεδομένων από αυτές τις πλατφόρμες, οι 

οποίες ενδέχεται να τα εκμεταλλευτούν για τον περιορισμό του ελεύθερου 

ανταγωνισμού της αγοράς.  

Επιπροσθέτως, η κυβέρνηση θα εισηγηθεί ρυθμίσεις για την προστασία 

των δικαιωμάτων των εταιρειών κατά την πώληση των προϊόντων τους στις 

ψηφιακές πλατφόρμες αγορών. Θα πραγματοποιηθούν, ακόμη, τροποποιήσεις 

στο Νόμο Προστασίας των προσωπικών δεδομένων με σκοπό την εναρμόνιση 

των διατάξεών του με τις ρυθμίσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μεταφορά 

δεδομένων στο εξωτερικό.  

Στον τομέα της επιτήρησης και επιθεώρησης της αγοράς ανακοινώθηκαν:  
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• Η ίδρυση ανεξάρτητης Κρατικής Υπηρεσίας Επιτήρησης 
και Επιθεώρησης της Αγοράς (Market Surveillance and 

Inspection Agency) που θα εξασφαλίζει ένα δίκαιο και 

ανταγωνιστικό περιβάλλον στην αγορά, ενώ ταυτόχρονα θα έχει 

την αρμοδιότητα άσκησης εποπτείας και την προετοιμασία 

ανεξάρτητων ρυθμίσεων.  

• Η σύσταση του Συμβουλίου Συντονισμού Εποπτείας και 
Επιθεώρησης της Αγοράς (Market Surveillance and Inspection 

Coordination Board) υπό την επιτήρηση της ανωτέρω 

Υπηρεσίας, στο οποίο θα αντιπροσωπεύονται ο ιδιωτικός τομέας 

και οι καταναλωτές62. 

Τέλος, ελήφθη η απόφαση να αξιολογείται η εφαρμογή των μέτρων του 

πακέτου σε επερχόμενες συνεδριάσεις που θα πραγματοποιούνται σε 

τριμηνιαία βάση. 

3. Η Πολιτική Διάσταση 

Το νέο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων ενέχει βαθύτατες πολιτικές 

διαστάσεις. Αρχικά, παρατηρείται η διαρκής προσπάθεια αιτιολόγησης της 

μετατροπής του πολιτεύματος σε Προεδρική Δημοκρατία. Ο Έρντογαν 

ισχυρίζεται ότι με αυτό τον τρόπο η κυβέρνηση του Κ.Δ.Α. έσωσε την Τουρκία 

από το εύθραυστο πολιτικό της σύστημα. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι 

η κυβέρνηση έχει πετύχει την εδραίωση της πολιτικής σταθερότητας της 

χώρας, την οποία θεωρεί σημαντικό παράγοντα της δημοκρατικής και 

οικονομικής ανάπτυξης, και τη διαμόρφωση ενός κλίματος εμπιστοσύνης63. 

Συνεπώς, ο Τούρκος Πρόεδρος επιχειρεί να πείσει την εσωτερική κοινή γνώμη 

ότι οι κινήσεις του σε πολιτικό επίπεδο ευνοούν την επιδιωκόμενη πρόοδο 

στους παραπάνω τομείς, καθώς λαμβάνουν χώρα έπειτα από περίοδο συνεχών 

κρίσεων, τις συνέπειες των οποίων το κόμμα του έχει επιχειρήσει να αμβλύνει 

τις τελευταίες δύο δεκαετίες.  

Ένας εκ των βασικών στόχων του Έρντογαν σε επίπεδο εσωτερικής 

πολιτικής, είναι η ανάκτηση της εύνοιας των Τούρκων πολιτών. Οι επιζήμιες 

οικονομικές πολιτικές που εφαρμόζονταν πριν το διορισμό των νέων στελεχών 

του οικονομικού επιτελείου βάσει εντολών και αποφάσεων του Προέδρου, 

αλλά και η προκλητική στάση του σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, έχουν 

οδηγήσει στη μείωση της δημοτικότητας τόσο του Κ.Δ.Α. όσο και του 

ακροδεξιού κόμματος (Κ.Ε.Δ.). Παρατηρείται, ακόμη, η έμφαση που αποδίδει 

το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα στη συνεργασία με πλήθος φορέων για τη 

διαμόρφωση των μέτρων, στην πρόθεση της κυβέρνησης να βελτιώσει την 

επικοινωνία με τα αρμόδια ιδρύματα, την αγορά και τους έχοντες άμεσα 

συμφέροντα, αλλά και στη λήψη μέτρων που έχουν ως στόχο την αύξηση των 

επενδύσεων. Οι παραπάνω εξαγγελίες θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως μια 

προσπάθεια προϊδεασμού των αγορών για τη διαμόρφωση κλίματος φιλικού 
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προς τις επιχειρήσεις, στο πλαίσιο του οποίου οι επιχειρηματίες και οι 

επενδυτές θα αναπτύσσουν σχέση συνεργασίας με τους αρμόδιους κρατικούς 

φορείς.  

Ταυτόχρονα, επιχειρείται, σε επικοινωνιακό επίπεδο, η προβολή του 

αναβαθμισμένου ρόλου των αρμόδιων ιδρυμάτων στο πλαίσιο της εφαρμογής 

του πακέτου των μεταρρυθμίσεων. Ο Έρντογαν ισχυρίζεται ότι επιδιώκει τη 

μεγαλύτερη διοργανική συνοχή και συνεργασία μέσα σε κλίμα μεγαλύτερης 

διαφάνειας και ασφάλειας για τους υποψήφιους επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό 

συχνά επιλέγει να υπογραμμίζει τη σημασία των επενδύσεων ιδιωτικής 

πρωτοβουλίας για τη χώρα. Η αποτελεσματικότητα των μέτρων θα κριθεί στην 

εφαρμογή τους, κυρίως ως προς τους ισχυρισμούς περί διαφάνειας έναντι της 

συνεχιζόμενης προσπάθειας ελέγχου και κρατικού παρεμβατισμού. 

Ο Ρ.Τ. Έρντογαν διατείνεται ότι τα μέτρα εστιάζουν παράλληλα και 

στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των φορέων δημόσιας διοίκησης 

και στην καταπολέμηση του φαινομένου της διαφθοράς και του νεποτισμού. 

Επιχειρεί, με τον τρόπο αυτό, να ενισχύσει την εμπιστοσύνη τόσο των πολιτών 

όσο και των επενδυτών έναντι του κρατικού μηχανισμού δεδομένης της 

έκτασης αυτών των φαινομένων στην τουρκική οικονομία. Εν αντιθέσει με 

τους ισχυρισμούς του Τούρκου Προέδρου, χαρακτηριστικό παράδειγμα της μη 

εφαρμογής τους στην πραγματικότητα συνιστά η μέχρι πρότινος συμμετοχή 

του γαμπρού του Έρντογαν, Μπεράτ Άλμπαϊρακ, σε καίριες θέσεις της 

κυβέρνησης παρά την αναποτελεσματικότητα των πολιτικών του.  

Παράλληλα, αξιοσημείωτη είναι η έμφαση που αποδίδεται στην 

επιδίωξη της βελτίωσης του ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών, με ταυτόχρονη 

ενίσχυση της τουρκικής λίρας μέσω της σταδιακής αποδολαριοποίησης και 

γενικότερα της απεξάρτησης από ισχυρά νομίσματα. Οι δηλώσεις αυτές έχουν 

ως στόχο τόσο τη δημιουργία της αίσθησης στους πολίτες περί ύπαρξης 

ισχυρής πολιτικής θέλησης όσο και τον προϊδεασμό των αγορών για σταδιακή 

ανάκαμψη της οικονομίας μίας από τις ελάχιστες αναδυόμενες αγορές και 

μέλος των G-20, η οποία θα επιδιώξει δυναμικά την ενίσχυση της αυτάρκειάς 

της. 

Επιπροσθέτως, καθίσταται αντιληπτό ότι καταβάλλεται προσπάθεια -

τουλάχιστον σε επικοινωνιακό επίπεδο- η χώρα να παρουσιάσει σύγκλιση με 

τα εμπορικά και οικονομικά πρότυπα της Ε.Ε.. Η εν λόγω προσπάθεια έχει ως 

στόχο να αμβλύνει τις χρόνιες παθογένειες της τουρκικής οικονομίας και 

πολιτικής σκηνής, έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο επιβολής 

κυρώσεων από την Ε.Ε..  
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Απώτερος στόχος των παραπάνω πρωτοβουλιών είναι η ανάκτηση της 

εύνοιας της Ε.Ε., δίχως την ανάληψη δράσης για την εκπλήρωση των 

απαραίτητων προϋποθέσεων για την ενδεχόμενη ένταξη της Τουρκίας στους 

κόλπους της. Αποβλέπουν, ακόμη, στην έμπρακτη απόδειξη του 

εκσυγχρονισμού της οικονομίας και του νομικού πλαισίου βάσει του οποίου 

λειτουργεί, έτσι ώστε να καταστεί πιο ελκυστική για τους επενδυτές. 

4. Ο απόηχος στην εσωτερική και τη διεθνή σκηνή 

Παρά τις προσπάθειες της τουρκικής ηγεσίας, το σχέδιο των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων δεν έτυχε ευρείας αποδοχής. Στην εσωτερική πολιτική 

σκηνή, ο Τούρκος Πρόεδρος δεν κατόρθωσε να αποκομίσει τη στήριξη των 

κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία αντιθέτως καταδίκασαν όχι μόνο το 

εγχείρημά του, αλλά πολύ περισσότερο και τα κίνητρα που τον οδήγησαν σε 

αυτό.  

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος 

(Ρ.Λ.Κ.), Φαίκ Οζτράκ, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι το Κ.Δ.Α. έχει προβεί στην 

παρουσίαση 22 μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων της τουρκικής οικονομίας 

τα τελευταία 19 έτη, με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή η διαμόρφωση 

νέων μέτρων, σημειώνοντας πως οι πολίτες έχουν κορεσθεί από τις υποσχέσεις 

της κυβέρνησης. Παράλληλα, ο Οζτράκ κάλεσε το κυβερνών κόμμα να διεξάγει 

άμεσα εκλογές στην περίπτωση που δεν είναι σε θέση να καταρτίσει και να 

εφαρμόσει ένα ουσιαστικό μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα64. Από την πλευρά 

του, ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, 

δήλωσε ότι το πακέτο των μεταρρυθμίσεων δεν προσφέρει καμία απολύτως 

λύση για την αντιμετώπιση του εκτεταμένου φαινομένου της ανεργίας στη 

χώρα65. Η πρόεδρος του Καλού Κόμματος, Μεράλ Άκσενερ, επεσήμανε ότι το 

πακέτο μέτρων που ανακοίνωσε ο Έρντογαν αποτελεί μία ακόμη απόπειρα της 

κυβέρνησης να διαφυλάξει την ισχύ της66. Αντίστοιχα, το Δημοκρατικό Κόμμα 

των Λαών (Δ.Κ.Λ.), ανακοίνωσε πως το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που 

παρουσίασε η κυβέρνηση αποτελεί μία μορφή παραδοχής από το Κ.Δ.Α. για 

την κατάρρευση της οικονομίας, γεγονός το οποίο αποδίδει στην επιθυμία 

στελεχών του να διατηρήσουν τη θέση τους στην εξουσία με κάθε τρόπο67.  

Ωστόσο, οι φιλοκυβερνητικές εφημερίδες (Hürriyet68, Daily Sabah69) 

εξέδωσαν άρθρα στα οποία αναφέρεται η θετική αντίδραση των τουρκικών 

επιχειρηματικών κύκλων στην ανακοίνωση των μέτρων. Αρχικά, λίγο πριν 

την εκφώνηση του λόγου του Προέδρου Έρντογαν, οι αγορές αντέδρασαν με 

σχετική επιφυλακτικότητα. Η λίρα διαμορφώθηκε στα 7.5940 έναντι του 

αμερικανικού δολαρίου, ενώ προηγουμένως κυμαινόταν στα 7.5800, 

αποτυπώνοντας τη στάση αναμονής των αγορών για την ανακοίνωση των 

μέτρων70. Μετά την ανακοίνωση της απομάκρυνσης του Αγμπάλ, όμως, οι 
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αγορές εκδήλωσαν μια έντονα αρνητική στάση με αποτέλεσμα για αρκετές 

ημέρες το νόμισμα της χώρας να διολισθήσει με μία μικρή μόνο ανάκαμψη 

για μια ημέρα (0.807 έναντι του αμερικανικού δολαρίου στις 28 Μαρτίου 2021 

από 0.810 στις 26 Μαρτίου 2021). 

Η αξία του εθνικού νομίσματος είναι το αποτέλεσμα πολιτικών και 

οικονομικών επιλογών ενός κράτους. Συνολικά, την τελευταία τριετία στην 

Τουρκία έχουν λάβει χώρα τρεις αλλαγές στην ηγεσία της Κεντρικής 

Τράπεζας -εκ των οποίων οι δύο εντός του τελευταίου τετραμήνου, τρεις 

αλλαγές στον πρόεδρο της Τουρκικής Στατιστικής Υπηρεσίας (TÜİK), και δύο 

αλλαγές στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Συνεπώς, παρατηρείται 

έλλειψη σταθερότητας στην οικονομική πολιτική, η οποία κατά συνέπεια 

δημιουργεί ανασφάλεια στις αγορές.  

Αναφορικά με το χρέος της Τουρκίας, σημειώνεται ότι το ύψος του 

ανέρχεται στα 463 δις. δολάρια Η.Π.Α.. Το Φεβρουάριο του 2020 

υπολογιζόταν σε 1 τρις 410 δις τουρκικές λίρες, ενώ το Φεβρουάριο του 2021 

ανήλθε σε 1 τρις 860 δις τουρκικές λίρες71. Η μεταβολή που παρατηρείται 

είναι της τάξεως του 32% (450 δις τουρκικών λιρών) και αναδεικνύει την 

επιτάχυνση του δανεισμού. 

Σημαντική επίπτωση στην αξία της τουρκικής λίρας έχει και η έλλειψη 

αποθεματικών σε ξένο νόμισμα. Η συνολική αξία τους ανέρχεται στα 95 δις 

δολάρια Η.Π.Α., αλλά ένα ποσοστό 85% εξ αυτών αποτελούν τα αποθεματικά 

των εμπορικών τραπεζών72. Αυτό κατατάσσει τα αποθεματικά (σε ξένο 

νόμισμα) στις υποχρεώσεις και όχι στα αποθεματικά. Στην πραγματικότητα, 

τα αποθεματικά της Τουρκίας σε ξένο νόμισμα δεν ξεπερνούν τα 415 δις 

δολάρια Η.Π.Α..  

Έναν επιπρόσθετο επιβαρυντικό παράγοντα συνιστά και το εξωτερικό 

χρέος της χώρας που κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα73 τα τελευταία χρόνια74. 

Οι ενεργειακές ανάγκες της χώρας είναι υψηλές, με αποτέλεσμα οι εισαγωγές 

να παραμένουν επίσης σε υψηλά επίπεδα, στοιχείο που αποτελεί μία επιπλέον 

πηγή κινδύνου για τη λίρα. Επίσης, αρνητική είναι η συγκυρία της 

πανδημίας η οποία για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά αναμένεται να μειώσει 

αισθητά τα έσοδα από την τουριστική δραστηριότητα, η οποία ενέχει ιδιαίτερη 

σημασία για την τουρκική οικονομία.  

Συμπεράσματα 

Ο Τούρκος Πρόεδρος διατείνεται ότι μέσω των πακέτων οικονομικής 

μεταρρύθμισης επιδιώκει την τιθάσευση του πληθωρισμού και την επίτευξη 

της σταθεροποίησης της οικονομίας. Παράλληλα, επιχειρεί να κατευνάσει τις 
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αγορές, αλλά και τη διεθνή κοινότητα, μέσω του -κατ’ επίφαση όπως φαίνεται- 

εξορθολογισμού των οικονομικών και των πολιτικών επιλογών του75.  

Συγκεκριμένα, ο Ρ.Τ. Έρντογαν επιδιώκει πρωτίστως την ανάκτηση της 

εύνοιας της κοινής γνώμης στο εσωτερικό της χώρας. Η κοινωνική στήριξη 

φθίνει λόγω της δύσκολης οικονομικής και πολιτικής κατάστασης που 

επικρατεί στο εσωτερικό της χώρας76. Προβληματισμός επικρατεί για το αν ο 

πραγματικός στόχος είναι η βραχυπρόθεσμη αύξηση της δημοτικότητας του 

ιδίου και όχι η ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας. Η ερμηνεία της 

αποπομπής του Αγμπάλ συνδέεται με την ενδεχόμενη επιστροφή στην 

ανορθόδοξη και εμμονική πολιτική των χαμηλών επιτοκίων σε περίοδο 

υψηλού πληθωρισμού. Παράλληλα, συνεχίζεται η προετοιμασία για αλλαγές 

τόσο στον εκλογικό νόμο όσο και στο Σύνταγμα της χώρας με στόχο τη 

διασφάλιση της παραμονής του Προέδρου Έρντογαν στην εξουσία. 

Θα πρέπει, όμως, να τονιστεί ότι ορισμένοι τομείς στους οποίους 

εστιάζει το πακέτο θα μπορούσαν να κριθούν ως καίριοι για το εγχείρημα της 

ανάκαμψης (καταπολέμηση του πληθωρισμού). Απεναντίας, τομείς όπως η 

παραγωγή πρωτοποριακών αγαθών για τον κλάδο της Υγείας (εμβόλια και 

βιοτεχνολογικά αγαθά) δεν αναμένεται να απασχολήσουν μία οικονομία που 

διέρχεται μια περίοδο κρίσης. Οι εξαγγελίες περί πιθανής δραστηριοποίησης 

της Τουρκίας γύρω από ένα τέτοιο εγχείρημα δύνανται να ερμηνευθούν ως 

μία προσπάθεια εντυπωσιασμού των αγορών και εκμετάλλευσης των 

συνθηκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας, με στόχο την αποκόμιση 

κέρδους από σύγχρονους κλάδους της οικονομίας.  

Ως προς το ενδεχόμενο ανάπτυξης οικονομικών συνεργασιών της 

Άγκυρας με άλλα κράτη, μία πιθανή εξομάλυνση των σχέσεων με την Ε.Ε. θα 

μπορούσε να λειτουργήσει ως εφαλτήριο για την ενίσχυση της εύνοιας της 

Ένωσης προς την τουρκική αγορά. Επιπλέον, η προθυμία της Άγκυρας να 

επενδύσει σε νέους κερδοφόρους κλάδους, όπως προαναφέρθηκε, θα της 

επέτρεπε να ενισχύσει τις εξαγωγές της προς τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. λόγω 

των ανταγωνιστικών, ενδεχομένως, τιμών τους. 

Παράλληλα, η Τουρκία καταβάλλει προσπάθεια ενίσχυσης της 

οικονομικής θέσης της χώρας με την προσέγγιση άλλων αναδυόμενων αγορών, 

όπως αυτές της Αφρικής και της Ασίας, ορισμένες εκ των οποίων διαθέτουν 

λιγότερο ισχυρά νομίσματα εν συγκρίσει με την τουρκική λίρα. Ως 

αποτέλεσμα, η Τουρκία αποκτά τη δυνατότητα να διαθέσει τα προϊόντα της σε 

εκείνες αποκομίζοντας μεγαλύτερο οικονομικό όφελος. Η πολιτική αυτή 

αποσκοπεί κυρίως στην ανάπτυξη της εξαγωγικής δραστηριότητας της 

Τουρκίας, εδραιώνοντας παράλληλα το ρόλο της όχι μόνο ως εξαγωγέα, αλλά 

και ως μεταφορέα προϊόντων προς τις χώρες αυτές.  
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Στην παρούσα φάση, εκτιμάται ότι η εξυγίανση και αποκατάσταση των 

χρόνιων δομικών αγκυλώσεων της οικονομίας και της παθογένειας του 

κρατικού επεμβατισμού αποτελούν το ζητούμενο για την τουρκική ηγεσία. Η 

καθοδική πορεία της οικονομίας, όπως αυτή αποτυπώνεται από την κρίση του 

2018 έως και σήμερα, λειτουργεί καταλυτικά και αναδεικνύεται ως το μείζον 

ζήτημα προς επίλυση. Η επιβίωση του κράτους είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με 

τις πολιτικές που θα υιοθετηθούν για την οικονομική, αλλά και πολιτική, 

ανάκαμψη.  

Καταληκτικά, θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα συσσωρευμένα 

οικονομικά προβλήματα, με τα οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Τουρκία, είναι 

αποτέλεσμα της έλλειψης εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση από πλευράς 

των βασικών δρώντων του διεθνούς συστήματος. Ως εκ τούτου, η κατάρρευση 

της τουρκικής λίρας δεν δύναται να θεωρηθεί ως αυτοτελές γεγονός, ούτε 

αποτελεί τη μοναδική αιτία για την έλλειψη εμπιστοσύνης. Εν αντιθέσει, 

συνιστά το αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων της 

πολιτικής αστάθειας, του παρεμβατισμού, των προκλητικών επεκτατικών 

πολιτικών και της ρητορικής εντός και εκτός συνόρων. Η επιθετική εξωτερική 

πολιτική αφενός μεν απαιτεί συνεχή χρηματοδότηση, αφετέρου δε 

επιδεινώνει τόσο την εγχώρια οικονομία όσο και τη διεθνή εικόνα της 

κυβέρνησης. Σε διεθνές επίπεδο, η εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση 

Έρντογαν έχει κλονιστεί77, καθώς στο πρόσωπο του Τούρκου Προέδρου οι 

ηγέτες τρίτων κρατών και οι αξιωματούχοι διεθνών οργανισμών αναγνωρίζουν 

έναν απολυταρχικό ηγέτη. Το έλλειμα πολιτικής εμπιστοσύνης επιβαρύνει 

την οικονομική κατάσταση της χώρας. Λειτουργεί, ακόμη, ως θρυαλλίδα 

εξελίξεων για την οικονομία, επιτείνοντας το έλλειμμα της οικονομικής 

εμπιστοσύνης, με αποτέλεσμα η Τουρκία να οδηγείται σε επικίνδυνα 

αδιέξοδα.  
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