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Η Ρωσία και η Τουρκία φόβισαν τη Δύση. Η συμφωνία της Μόσχας και της Άγκυρας περί 
διακανονισμών σε εθνικά νομίσματα θα μπορούσε να έχει οδυνηρές συνέπειες για τις 
Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Τουρκία σκοπεύει να μεταβεί σταδιακά στην πληρωμή του ρωσικού φυσικού αερίου σε ρούβλια. 
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ρετζέπ Ερντογάν κατέληξαν σε αυτή τη συμφωνία στο Σότσι την 
Παρασκευή. Αργότερα, η τουρκική εφημερίδα Milliyet ανέφερε ότι οι πληρωμές για τους 
ενεργειακούς πόρους ήταν μόνο η αρχή και ότι μακροπρόθεσμα οι χώρες θα στραφούν πλήρως στα
εθνικά νομίσματα, καταργώντας το δολάριο από τις εμπορικές τους συναλλαγές. 

Ως ένα από τα επιχειρήματα υπέρ του συγκεκριμένου σεναρίου, το δημοσίευμα επικαλείται τον 
Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος επισημαίνει όχι μόνο τις τρέχουσες ρυθμίσεις, αλλά και τις ενέργειες για 
την ενοποίηση των τραπεζικών συστημάτων: «Υπάρχει επίσης η ρωσική κάρτα Mir. Αυτή τη 
στιγμή οι πέντε τράπεζές μας συνεχίζουν τις διαδικασίες προς αυτή την κατεύθυνση. Η πρόεδρος 
της Κεντρικής Τράπεζας της Ρωσίας και ο πρόεδρος της Κεντρικής μας Τράπεζας είχαν επίσης 
συνάντηση κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης». 

Περισσότερη ψυχική ηρεμία χωρίς το δολάριο

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Διαχείριση κεφαλαίων Σπούτνικ, Αλεξάντερ 
Λοσέφ, μια τέτοια δήλωση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η Άγκυρα επιτρέπει τις πληρωμές στον
τομέα της ενέργειας σε ρούβλια, σημαίνει ότι το τουρκικό τραπεζικό σύστημα έχει αρχίσει να 
εντάσσεται στο SPFS, το ρωσικό ισοδύναμο του SWIFT. Με τη σειρά του, το βήμα αυτό θα 
μπορούσε να αποτελέσει σοβαρή βοήθεια για το τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθώς
η αγορά δολαρίων καθίσταται όλο και πιο ακριβή για την Τουρκία.

«Η τουρκική λίρα υποχωρεί έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και των κυριότερων αποθεματικών 
νομισμάτων για τέταρτο έτος χωρίς διακοπή και ο επίσημος πληθωρισμός τον Ιούλιο ξεπέρασε το 
ρεκόρ της κρίσης του 1998, φθάνοντας σε ετήσιο (επίσημο) ποσοστό 79,6%. Η μετάβαση μέρους 
του τουρκικού κύκλου εργασιών από τη ζώνη του δολαρίου σε ρούβλια θα εξομαλύνει σε κάποιο 
βαθμό το πρόβλημα του ελλείμματος του δολαρίου στο τουρκικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και 
μπορεί να επιβραδύνει τον ρυθμό πτώσης της λίρας», εξήγησε ο Αλεξάντερ Λοσέφ στο εριοδικό 
«Έξπερτ». 

Δεδομένου ότι οι εξαγωγές από τη Ρωσία προς την Τουρκία είναι 4 φορές υψηλότερες από τις 
εισαγωγές, το ρωσικό ρούβλι θα είναι το κυρίαρχο νόμισμα πληρωμών, πρόσθεσε. Ωστόσο, 
αυτή η ανισορροπία του αμοιβαίου εμπορίου εγείρει μια σειρά νέων ερωτημάτων. 

Σύμφωνα με τα τουρκικά στατιστικά στοιχεία, τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους οι δυο χώρες 
«αντάλλαξαν» συνολικά 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τα οποία 5,1 δισεκατομμύρια είναι το 
μερίδιο των ρωσικών εισαγωγών στη Τουρκική Δημοκρατία. Και μόνο 791 εκατομμύρια είναι το 
μερίδιο των τουρκικών εξαγωγών προς τη χώρα μας. Ταυτόχρονα, οι αποστολές αγαθών από τη 
Ρωσία αυξήθηκαν κατά 2,2 φορές σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. 

«Η παρουσία ενός σημαντικού εμπορικού ελλείμματος με τη Ρωσία περιορίζει την ικανότητα της 
Τουρκίας να χρησιμοποιεί το ρούβλι για εμπορικές πληρωμές. Οι τουρκικές εξαγωγές 
εξακολουθούν να είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις εισαγωγές, οπότε η Τουρκία δεν μπορεί να 



εξασφαλίσει επαρκείς εισροές ρουβλίων μέσω των καναλιών εξωτερικού εμπορίου για να πληρώσει
τις ρωσικές εισαγωγές. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ρωσίας το 2021, το μερίδιο των ρουβλίων 
στις πληρωμές για ρωσικά προϊόντα στο εμπόριο με την Τουρκία ήταν περίπου 7%, ενώ το μερίδιο 
του δολαρίου ξεπέρασε το 70%», δήλωσε ο Ντμίτρι Πλεχάνοφ στο περιοδικό.

Ωστόσο, όπως σημειώνει ο οικονομικός αναλυτής της BitRiver, Βλαντισλάβ Αντόνοφ, η Άγκυρα 
μπορεί κάλλιστα να πληρώσει με τα δικά μας ρούβλια - αυτά που φέρνουν στην Τουρκία οι Ρώσοι 
πολίτες. Και με τον ίδιο τρόπο η λίρα θα «κυκλοφορήσει» στην κυριολεξία. «Δεν έχει σημασία σε 
ποιο νόμισμα θα γίνονται οι πληρωμές. Η Τουρκία μπορεί να χρησιμοποιήσει τα ρούβλια που 
εισπράττει από τους τουρίστες και τις ρωσικές εταιρείες για να αγοράσει φυσικό αέριο χωρίς 
μετατροπές νομισμάτων. Και μέρος των πληρωμών θα γίνει σε λίρες, οι οποίες στη συνέχεια 
θα χρησιμοποιηθούν για την αγορά τουρκικών προϊόντων», εξήγησε ο αναλυτής.

Οι παράλληλοι διευρύνουν τους ορίζοντες

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ντμίτρι Πλεχάνοφ, η καθιέρωση των συναλλαγών σε εθνικά νομίσματα 
θα απαιτήσει πρόσθετα εργαλεία για την επέκταση της προσφοράς στις εσωτερικές αγορές 
συναλλάγματος των δύο χωρών. Και το θέμα αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, καθώς το 
εμπόριο μεταξύ των δύο χωρών αποκτά ταχεία δυναμική.

«Νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι ο εμπορικός κύκλος εργασιών μεταξύ της Ρωσίας και της 
Τουρκίας μέχρι το τέλος του 2022 θα μπορούσε να φθάσει τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια, ποσό 
σημαντικά υψηλότερο από ό,τι τα δύο προηγούμενα χρόνια. Το 2021 ο εμπορικός κύκλος εργασιών
ανήλθε σε 33 δισ. ευρώ, το 2020 - 15 δισ. ευρώ. Ήδη κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022 ο εμπορικός
κύκλος εργασιών μεταξύ των δύο χωρών έφτασε τα 30 δισ. ευρώ», σχολίασε ο Αρτέμ Ντέεβ, 
επικεφαλής του αναλυτικού τμήματος της AMarkets. 

Επί του παρόντος, όλα τα είδη καυσίμων αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% του 
συνόλου των προμηθειών από τη Ρωσία προς την Τουρκία. Σύμφωνα με τον Αλεξάντερ Λοσέφ, 
ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον. «Εάν η Τουρκία αντί της Γερμανίας 
γίνει ένας από τους κύριους κόμβους φυσικού αερίου για την Ευρώπη, θα πρέπει να 
αναμένουμε την αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου και πετρελαίου μέσω της Τουρκίας», 
υποστηρίζει ο εμπειρογνώμονας, επισημαίνοντας το γεγονός ότι πέρυσι ο όγκος των προμηθειών 
μέσω του Blue Stream και του Turkish Stream έφτασε ήδη τα 26 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. 

«Ταυτόχρονα, η σχεδιασμένη χωρητικότητα του αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream που 
διέρχεται κάτω από τη Μαύρη Θάλασσα είναι 31,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου 
ετησίως, γεγονός που μας επιτρέπει να αναμένουμε σημαντική αύξηση των ρωσικών εξαγωγών 
φυσικού αερίου προς την Τουρκία και μέσω της Τουρκίας προς τη Νότια Ευρώπη, εάν οι Ευρωπαίοι
πολιτικοί και επιχειρηματίες παραμείνουν λογικοί και πραγματιστές», δήλωσε ο Λοσέφ.

Επιπλέον, είναι πιθανόν η Τουρκία να αυξήσει την ποσότητα φυσικού αερίου που αγοράζει για τη 
δική της οικονομία, αν και μέχρι πρόσφατα η Άγκυρα συνήψε συμβόλαια περίπου 6 
δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων για το σκοπό αυτό. Εκτός από το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο,
μεταφέρονται από τις ρωσικές ακτές στην Τουρκία άνθρακας, διάφορα μέταλλα και μεταλλικά 
προϊόντα. Συνολικά, τα είδη αυτά αντιπροσωπεύουν το 70% του συνόλου των εξαγωγών. Η Ρωσία 
αγοράζει επίσης κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, τρόφιμα, μηχανήματα, εξοπλισμό, οικοδομικά 
υλικά και οικιακές συσκευές από τους Τούρκους εταίρους της. Και όλες αυτές οι αγορές γίνονται 
πολύ πιο ελκυστικές αν το δολάριο εξαιρεθεί από την εξίσωση του εμπορίου.



«Για τη Ρωσία, η αγορά αγαθών, πρώτων υλών, υλικών ή συσκευών για τις βιομηχανίες είναι 
επωφελής επειδή η υποτιμημένη τουρκική λίρα (ο πληθωρισμός στη χώρα είναι περίπου 80%) 
καθιστά τα τουρκικά προϊόντα φθηνότερα», εξήγησε ο Αρτέμ Ντέεβ.

Επιπλέον, όπως επισημαίνει ο Αλεξάντερ Λοσέφ, η Ρωσία αποκτά έναν δύσκολο αλλά επωφελή 
εταίρο στην Τουρκία, μεταξύ άλλων από πλευράς εφοδιασμού, για τις παράλληλες εισαγωγές και 
την επέκταση της ζώνης του ρουβλίου. Ειδικά αν ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η Τουρκία δεν 
προσχώρησε στους ευρωπαϊκούς εμπορικούς περιορισμούς σε βάρος της Ρωσίας, αλλά αντίθετα 
καθίσταται σημαντικός μεσάζων στις εξαγωγές-εισαγωγές των ρωσικών εταιρειών με τις 
ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με τον Βλαντισλάβ Αντόνοφ, η ενίσχυση της συνεργασίας με το ρωσικό τραπεζικό 
σύστημα (συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας των τουρκικών τραπεζών με την κάρτα 
Mir), καθώς και η σύνδεση με το SPFS, ανοίγει νέες προοπτικές για τις τουρκικές εταιρείες: 
«Δεδομένου ότι εταιρείες από μη φιλικές χώρες έχουν εγκαταλείψει τη ρωσική αγορά, οι 
τουρκικές εταιρείες μπορούν να καταλάβουν τη θέση τους».    

Δεν είναι καθόλου προσωπικό, είναι απλά επαγγελματικό.

Όλα αυτά τα μακρόπνοα σχέδια των δύο χωρών που συγκλίνουν ανησυχούν ήδη τη Δύση, η οποία 
βλέπει στην αναπτυσσόμενη συνεργασία μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας τους κινδύνους τουλάχιστον 
μιας διεξόδου από αυτό που περιγράφουν ως οικονομικά «αντίποινα» για την ειδική επιχείρηση 
στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με τους Financial Times, η ΕΕ φοβάται ότι η Τουρκία θα γίνει πλατφόρμα για το 
εμπόριο με τη Ρωσία.  Οι Βρυξέλλες μπορεί κάλλιστα να ζητήσουν από τις δυτικές εταιρείες 
να εγκαταλείψουν τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Οι Financial Times υπενθύμισαν επίσης 
ότι οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως προειδοποιήσει άλλες χώρες για πιθανές κυρώσεις επειδή 
προσπαθούσαν να βοηθήσουν τη Μόσχα να παρακάμψει τους περιορισμούς. 

Το Κρεμλίνο αντιδρά σε τέτοιου είδους εικασίες με σκεπτικισμό, αλλά δεν αποκλείει τίποτα, 
τελείως. «Όχι, αυτό δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελέσει λόγο για δευτερογενείς κυρώσεις. Αν 
και μπορεί κανείς να φανταστεί ότι οι ΗΠΑ, οι χώρες της ΕΕ, οι Βρυξέλλες θα συνεχίσουν την 
πολιτική τους να ασκούν απολύτως πρωτοφανείς πιέσεις σε κάθε χώρα που δεν επιθυμεί να 
ακολουθήσει το δικό τους ρεύμα», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του Ρώσου 
προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ.   

Επισήμανε ότι η Ρωσία και η Άγκυρα δεν σχεδιάζουν να γκρεμίσουν το δολάριο ΗΠΑ με τις 
συμφωνίες τους. Αυτοί που το τυπώνουν κάνουν πολύ καλή δουλειά με αυτό. 

«Δυστυχώς, η χώρα που εξέδωσε το δολάριο έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη στο νόμισμα αυτό, και 
ως εκ τούτου πολλές χώρες αναζητούν, όπως είναι φυσικό, ευκαιρίες για να μειώσουν το μερίδιο 
του δολαρίου στον εμπορικό τους κύκλο εργασιών και να αυξήσουν το μερίδιο των πληρωμών στα 
εθνικά τους νομίσματα. Η ίδια διαδικασία συντελείται και στις σχέσεις μας με τη Δημοκρατία της 
Τουρκίας», διαβεβαίωσε ο Ντμίτρι Πεσκόφ.  

Ωστόσο, η εμπιστοσύνη είναι περισσότερο φιλοσοφικό ζήτημα. Η σημερινή νέα στροφή στις 
Ρωσο-Τουρκικές σχέσεις έχει ένα πιο ρεαλιστικό μήνυμα: ο κύκλος εκείνων που είναι έτοιμοι 
να συναλλάσσονται με τη Ρωσία, παρακάμπτοντας το δολάριο και το ευρώ, διευρύνεται και οι
χώρες που βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία αξιολόγησης αυτής της προοπτικής δεν πρέπει 
να διστάζουν. 


