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Οικονομία 

Ρυθμός Ανάπτυξης Β΄ τριμήνου 2022 

Η τουρκική οικονομία, το δεύτερο τρίμηνο του 
2022, σημείωσε ρυθμό ανάπτυξης 7,6%, 
διατηρώντας έναν από τους υψηλότερους 
ρυθμούς ανάπτυξης μεταξύ των χωρών G20, 
χάρις, κυρίως, την κατανάλωση των νοικοκυριών 
που αυξήθηκε κατά 22,5% και τις εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών που την ίδια περίοδο 
σημείωσαν αύξηση 16,4%.  

Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s 
αναθεώρησε προς τα πάνω την πρόβλεψή του 
για το ρυθμό ανάπτυξης της Τουρκίας το 2022 σε 
4,5% από 3,5%. Αντίστοιχα, η Goldman Sachs 
αναθεώρησε την εκτίμησή της σε 5,5% από 
3,5%, για το τρέχον έτος. 

Πληθωρισμός Ιουλίου 

Ο πληθωρισμός στην Τουρκία, τον Ιούλιο, 
συνέχισε την ανοδική του πορεία, αν και με 
βραδύτερο ρυθμό, φτάνοντας το 79,6%. Ο 
δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) σημείωσε, 
επίσης, αύξηση 144,6%, ενώ ο δομικός 
πληθωρισμός, στον οποίο δεν περιλαμβάνονται 
τα τρόφιμα και η ενέργεια, ανήλθε σε 61,7%.  

Ανεπίσημοι, μη κυβερνητικοί οργανισμοί, 
αναφέρουν ότι σύμφωνα με τις δικές τους 
μετρήσεις ο πληθωρισμός ανέρχεται πολύ 
υψηλότερα (176%). 

Η Κεντρική Τράπεζα, προτού δημοσιευθούν τα 
στοιχεία για τον Ιούλιο, είχε προχωρήσει σε 
αναθεώρηση των προβλέψεών της για το 
πληθωρισμό κατά 18 μονάδες υψηλότερα, 
εκτιμώντας ότι, έως τα τέλη του 2022, θα ανέλθει 
σε 60,4%.  

Μείωση του βασικού επιτοκίου από την 
Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας 

Η Κεντρική Τράπεζα της Τουρκίας προχώρησε 
τον Αύγουστο σε μία αιφνιδιαστική κίνηση, 
μειώνοντας το βασικό επιτόκιο αναφοράς κατά 
100 μονάδα βάσης, από 14% σε 13%. Το 
επιτόκιο είχε παραμείνει σταθερό τους 
προηγούμενους επτά μήνες. Ακολούθησε η 
επίπτωση στην ισοτιμία της τουρκικής λίρας 
έναντι του δολαρίου, η οποία από την αρχή του 
έτους έχει μειωθεί κατά 27% περίπου της αξίας 
της (1$=18,22 TRY, 1€=18,27 TRY).  

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Υποβάθμιση πιστοληπτικής ικανότητας από 
οίκους αξιολόγησης Fitch και Moody’s 

Ο οίκος αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας 
Moody’s υποβάθμισε την τουρκική οικονομία σε 
Β3 από Β2, επισημαίνοντας το αυξανόμενο 
έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών (εκτιμήσεις για 
6%). Ο οίκος αξιολόγησης Fitch τον Ιούλιο είχε, 
αντίστοιχα, προχωρήσει σε υποβάθμιση του 
αξιόχρεου της χώρας στο Β (κατηγορία junk) από 
Β+, ενώ ακολούθησε, από τον ίδιο οίκο και η 
υποβάθμιση 11 τουρκικών ομίλων. 

Επένδυση ΗΑΕ στην εταιρεία Kalyon Enerji 

Ο Εμιρατινός επενδυτικός όμιλος, International 
Holding (IHC), ανακοίνωσε την εξαγορά 50% της 
τουρκικής εταιρείας Kalyon Enerji, έναντι $490 
εκατ. (AED 1,8 δισ.), μέσω της θυγατρικής του 
International Energy Holding (IEH). Η τουρκική 
εταιρεία, θυγατρική του ομίλου Kalyon Holding 
που συμμετείχε στην κατασκευή σημαντικών 
έργων στην Τουρκία, όπως το αεροδρόμιο 
Κωνσταντινούπολης, δραστηριοποιείται στις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ). Η 
συμφωνία εξαγοράς συμπεριλαμβάνει, σύμφωνα 
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με την ανακοίνωση, δύο μονάδες ηλιακής 
ενέργειας στη Ν/Α Τουρκια (Karapinar και 
Gaziantep) και ένα αιολικό πάρκο στην περιοχή 
της Άγκυρας.  

Εξαγορά της ιταλικής μονάδας Microtex από 
τον τουρκικό όμιλο ελαστικών Kordsa 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εξαγοράς του 
πλειοψηφικού μεριδίου της ιταλικής εταιρείας 
συνθετικών ινών Microtex από την τουρκική 
εταιρεία ελαστικών και επεξεργασίας πολυμερών 
Kordsa (όμιλος Sabanci). Η τουρκική εταιρεία, 
γνωστή μεταξύ άλλων, για τη συνεργασία της με 
την Continental για την ανάπτυξη ελαστικών νέας 
τεχνολογίας, έχει ως στόχο, όπως αναφέρει, τη 
διεύρυνση της γραμμής παραγωγής της σε νέα 
προϊόντα, ενώ ήδη από το 2019 είχε προχωρήσει 
σε σημαντικές επενδύσεις στις ΗΠΑ (Axiom 
Materials). 

Συμφωνία της Arcelik με την Whirlpool για 
την εξαγορά των ρωσικών θυγατρικών της  

Η τουρκική εταιρεία λευκών συσκευών Arcelik, 
του ομίλου Koç, υπέγραψε συμφωνία με την 
αμερικανικών συμφερόντων Whirlpool για την 
απόκτηση των δύο θυγατρικών της που 
δραστηριοποιούνται στη Ρωσία: Whirlpool RUS 
και Indesit International. Οι μονάδες παραγωγής, 
που θα αποκτήσει η τουρκική εταιρεία στη 
ρωσική επαρχία Lipetsk, απασχολούν περίπου 
2.500 άτομα, ενώ η παραγωγική τους ικανότητα 
εκτιμάται σε 2,8 εκατ. οικιακές συσκευές (ψυγεία 
και πλυντήρια). Το αντίτιμο για την εξαγορά 
υπολογίζεται σε περίπου €220 εκατ. Οι εν λόγω 
εταιρείες, με έδρα τη Ρωσία, δραστηριοποιούνται, 
επίσης, σε γειτονικές χώρες όπως: Κιργιστάν, 
Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, 
Αρμενία, Γεωργία, Αζερμπαϊτζάν, Καζακστάν, 
Λευκορωσία και Μογγολία.  

Νέο χρηματοδοτικό πακέτο της EBRD σε 
ΜΜΕπιχ. μέσω της QNB Finansbank 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε, τον Ιούλιο, νέο 
πακέτο χρηματοδότησης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων στην Τουρκία, συνολικού 
προϋπολογισμού $50 εκατ., μέσω της καταρινών 
συμφερόντων τράπεζας στην Τουρκία QNB 
Finansbank. Η εν λόγω χρηματοδότηση 
εντάσσεται στη δεύτερη φάση του τουρκικού 
προγράμματος «Turkey Women in Business» και 
στοχεύει στην ενίσχυση της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στην Τουρκία.  

 

Υπογραφή MoU μεταξύ της τουρκικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων TOBB και της WTCA 

Η Ένωση τουρκικών Επιμελητηρίων (TOBB) 
υπέγραψε Μνημόνιο συνεργασίας με την 
Παγκόσμια Ένωση Κέντρων Εμπορίου (WTCA), 
για την προώθηση και διευκόλυνση του διεθνούς 
εμπορίου, μέσα από κοινές δράσεις. Οι δύο 
πλευρές ανακοίνωσαν την πρόθεση από κοινού 
διοργάνωσης επιχειρηματικών αποστολών, 
αξιοποιώντας το διεθνές δίκτυο και των δύο. 

Ενέργεια 

Αντικατάσταση κατασκευάστριας εταιρείας 
πυρηνικού σταθμού Akkuyu 

Η εταιρεία Akkuyu Nukleer που δημιουργήθηκε 
από τη ρωσική κρατική εταιρεία Rosatom για την 
κατασκευή του πρώτου πυρηνικού σταθμού στην 
Τουρκία, διέκοψε, τον Ιούλιο, τη σύμβαση EPC 
(μελέτης - προμήθειας - κατασκευής) με την 
κοινοπραξία T2IC της ρωσικής Titan 2 (Rosatom) 
και της τουρκικής IC Ictas και υπέγραψε νέα 
συμφωνία με την, αποκλειστικά ρωσικών 
συμφερόντων, TSM Enerji Insaat με έδρα στη 
Μερσίνα. Η Rosatom κατηγόρησε την τουρκική Ic 
Ictas για αθέτηση σημαντικών όρων της 
σύμβασης που «επηρέασαν την ποιότητα και το 
χρονοδιάγραμμα του έργου». Η τουρκική 
εταιρεία, ανέφερε, από πλευράς της ότι ενδέχεται 
να κινήσει νομικές διαδικασίες εναντίον της 
ρωσικής εταιρείας για την καταγγελία της 
σύμβασης.  

Τουρισμός 

Αύξηση τουριστικών ροών στην Τουρκία   

Το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
ανακοίνωσε ότι τους πρώτους επτά μήνες του 2022 
(Ιαν.-Ιούλ.) ο αριθμός των αλλοδαπών επισκεπτών 
στη χώρα  αυξήθηκε κατά 128,28% σε σύγκριση με 
την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Από τους συνολικά 23 εκατ. αλλοδαπούς 
επισκέπτες, 2,9 εκατ. περίπου προέρχονταν από τη 
Γερμανία, τη δεύτερη θέση με 2,2 εκατ. επισκέπτες 
κατέλαβε η Ρωσία, ενώ ακολουθούν στην κατάταξη 
των χωρών προέλευσης το Ηνωμένο Βασίλειο, η 
Βουλγαρία και το Ιράν.  

Η Κωνσταντινούπολη, παραδοσιακά, παρέμεινε η 
σημαντικότερη χώρα προορισμός των επισκεπτών, 
ενώ μόνο τον Ιούλιο σημείωσε την υψηλότερη 
επίδοση των τελευταίων δέκα ετών με 1,79 εκατ. 
επισκέπτες. 


