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Οικονομία 

Ρυθμός Ανάπτυξης – Εξαγωγές 

Το πρώτο τρίμηνο του έτους η τουρκική 
οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 7,3%, 
ελαφρώς υψηλότερο από τις εκτιμήσεις των 
αναλυτών. Το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές για την 
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου εκτιμάται σε $179,8 
δισ. O οίκος αξιολόγησης Fitch προβλέπει για την 
Τουρκία το 2022 ρυθμό ανάπτυξης 4,5%, ενώ ο 
ΟΟΣΑ εκτιμά ότι θα ανέλθει σε 3,7%.  

Ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης κατά το πρώτο 
τρίμηνο υποστηρίχθηκε, μεταξύ άλλων, από τις 
εξαγωγές οι οποίες σημείωσαν αύξηση 20,8% 
($60,3δισ.). Λόγω, ωστόσο, των αυξημένων 
τιμών στην ενέργεια που οδήγησαν σε άνοδο των 
εισαγωγών (42,1%, $86,7δισ.) σημειώθηκε, 
αντιστοίχως, σημαντική αύξηση του εμπορικού 
ελλείματος (138,4%, $26,4δισ.). Οι τρεις 
σημαντικότερες χώρες-προορισμοί των 
τουρκικών εξαγωγών παρέμειναν η Γερμανία, οι 
ΗΠΑ και η Ιταλία, ενώ οι σημαντικότερες χώρες 
προμηθευτές των εισαγόμενων προϊόντων ήταν 
η Ρωσία, η Κίνα και η Γερμανία. 

Πληθωρισμός – Επιτόκια – Τουρκική Λίρα 

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία για τον 
πληθωρισμό, το Μάιο συνεχίστηκε η ανοδική του 
πορεία φτάνοντας στο 73,5%.  Ωστόσο, ο 
ρυθμός της αύξησης που σημειώθηκε ήταν 
χαμηλότερος σε σχέση με τους προηγούμενους 
μήνες, εμφανίζοντας σημάδια επιβράδυνσης. Οι 
μεγαλύτερες αυξήσεις τιμών σημειώθηκαν στο 
κόστος μεταφορών (108%), ενώ ακολουθούν τα 
τρόφιμα (92%). Αναθεωρημένες προβλέψεις του 
ΟΟΣΑ αναφέρουν ότι ο πληθωρισμός θα 
παραμείνει σε επίπεδα άνω του 70% καθ’ όλη τη 
διάρκεια του 2022, ενώ η Κεντρική Τράπεζα της 

Τουρκίας, εκτιμά ότι, έως τα τέλη του έτους, θα 
περιοριστεί σε 42,8%.  

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις, η Κεντρική 
Τράπεζα διατήρησε τον Ιούνιο, για έβδομο 
συνεχή μήνα, σταθερό το βασικό επιτόκιο στο 
14%. Η τουρκική λίρα συνέχισε να υποχωρεί με 
απώλειες άνω του 20% το πρώτο εξάμηνο του 
έτους. Η καθοδική πορεία της λίρας διεκόπη, 
προσωρινά, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, 
μετά την ανακοίνωση νέου μέτρου που περιορίζει 
το δανεισμό  (υπό 3 προϋποθέσεις) για τις 
εταιρείες που διατηρούν υψηλά ποσοστά 
συναλλάγματος στα περιουσιακά τους στοιχεία, 
παροτρύνοντας έτσι τις εταιρείες να περιορίσουν 
τα συναλλαγματικά τους διαθέσιμα. 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Βραβεία Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΤΙΜ) 

Ο Τουρκικός Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΤΙΜ) 
βράβευσε, παρουσία του Τούρκου Προέδρου, τις 
κορυφαίες εξαγωγικές εταιρείες της χώρας για το 
2021, ενώ ειδικό βραβείο απονεμήθηκε στην 
Turkish Airlines για την προσφορά της στον 
τομέα των εξαγωγών. Οι πέντε σημαντικότερες 
εξαγωγικές εταιρείες το 2021 ήταν: 

(1) Ford Otomotiv San. AS,  
(2) Toyota Otomotiv San. AS,  
(3) Turkiye Petrol Rafinerileri AS (TUPRAS),  
(4) Kibar Foreign Trade (βιομηχ. προϊόντα),  
(5) Vestel Ticaret AS (ηλεκτρικές συσκευές).  

Επένδυση του ομίλου Vakko στην Ελλάδα 

Ο δημοφιλής τουρκικός όμιλος λιανικού εμπορίου 
πολυτελών ειδών ένδυσης/υπόδησης Vakko 
προχώρησε στη σύσταση εταιρείας στην Ελλάδα, 
με σκοπό την επέκταση των δραστηριοτήτων της 
στην ελληνική αγορά. Ο όμιλος Vakko έχει 
αναπτύξει, μεταξύ άλλων, δικό του brand (είδη 
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ένδυσης, υπόδησης, αξεσουάρ, διακοσμητικά), 
ενώ κατά το τελευταίο έτος διεύρυνε τις 
δραστηριότητές του εξαγοράζοντας την τουρκική 
αλυσίδα ενδυμάτων Yargici και επενδύοντας 
στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής παραγγελίας 
φαγητού Fuudy.  

Οι «μονόκεροι» της τουρκικής αγοράς 

Σύμφωνα με στοιχεία του τουρκικού Υπουργείου 
Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, έξι τουρκικές 
εταιρείες startup έχουν ξεπεράσει το επίπεδο του 
«μονόκερου/ unicorn» (>$1 δισ.), εκ των οποίων  
οι δύο εταιρείες Getir και Trendyol 
συμπεριλαμβάνονται πλέον στον κατάλογο των 
«decacorns» (>$10 δισ.), με την Trendyol να 
επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές της, 
ανοίγοντας προσφάτως γραφείο στο Βερολίνο. 

Ο όμιλος eBay κλείνει την πλατφόρμα 
ηλεκτρονικού εμπορίου  GittiGidiyor 

Ο αμερικανικός όμιλος ηλεκτρονικού εμπορίου 
Ebay ανακοίνωσε ότι προχωράει σε σταδιακή 
παύση λειτουργίας της τουρκικής πλατφόρμας 
GittiGidiyor, το πλειοψηφικό μερίδιο της οποίας 
είχε εξαγοράσει το 2011. Η πλατφόρμα 
αναμένεται να κλείσει οριστικά το Σεπτέμβριο, 
ενώ οι καταναλωτές θα μπορούν να κάνουν νέες 
παραγγελίες έως τις 18/7. 

Επένδυση της Ταϊβανέζικης Evergreen  

Η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή εταιρεία μεταφοράς 
εμπορευματοκιβωτίων Evergreen προχώρησε 
στη δημιουργία της θυγατρικής Evergreen Gemi 
Acenteligi στην Τουρκία, σε συνεργασία με την 
Bosphorus Gemi Acenteligi, η οποία μέχρι 
πρότινος προσέφερε στην πρώτη υπηρεσίες 
ναυτιλιακών διεκπεραιώσεων. 

Εξαγορά μονάδας νικελίου στο Κόσοβο από 
τον όμιλο Yildirim 

Ο τουρκικός όμιλος Yildirim εξαγόρασε τη 
μονάδα νικελίου NewCo Ferronikeli στο Κόσοβο, 
από την αλβανική εταιρεία Balfin. Ο τουρκικός 
όμιλος δραστηριοποιείται στους τομείς των 
ορυκτών καυσίμων (άνθρακα, κοκ), λιπασμάτων 
κ.ά. Πέρυσι εξαγόρασε το σημαντικότερο όμιλο 
σιδηροχρωμίου στην Αλβανία (Albchrome 
Holding), ενώ διαθέτει μονάδες μεταλλουργικών 
προϊόντων σε Κολομβία, ΗΠΑ, Καζακστάν, 
Σουηδία και Ρωσία. 

H Ford Otosan εξαγοράζει τη Ford Romania  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά 
του εργοστασίου της Ford Romania στην Craiova 
από την τουρκική Ford Otosan, συμφερόντων 
του ομίλου Koç, έναντι €575 εκατ. 

Επέκταση της Mitsubishi στην Τουρκία 

Ο όμιλος Mitsubishi Electric ανακοίνωσε ότι 
πρόκειται να επεκτείνει τις δραστηριότητες της 
τουρκικής θυγατρικής του Mitsubishi Electric 
Airconditioning Systems (MACT), επενδύοντας 
επιπλέον $113 εκατ. για την κατασκευή νέας 
μονάδας παραγωγής αντλιών (air-to-water heat 
pumps). Η έναρξη λειτουργίας του νέου 
εργοστασίου αναμένεται το Φεβρουάριο 2024. 

Ενέργεια 

Κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου στο 
κοίτασμα Sakarya στη Μαύρη Θάλασσα 

Εγκαινιάστηκε στις αρχές Ιουνίου η κατασκευή 
του υποθαλάσσιου αγωγού, μήκους 170 χλμ, για 
τη μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα 
Sakarya στη μαύρη Θάλασσα στον τουρκικό 
λιμένα Filyos. Ο Τούρκος Πρόεδρος 
παρακολούθησε σε ζωντανή σύνδεση την 
τοποθέτηση του πρώτου τμήματος των σωλήνων 
του αγωγού, ενώ κατά την ομιλία του ανέφερε ότι 
εντός του πρώτου τριμήνου 2023 αναμένεται να 
ξεκινήσει η άντληση φ.α. από το εν λόγω 
κοίτασμα. Σύμφωνα με την τουρκική κυβέρνηση, 
τα αποθέματα του κοιτάσματος, το οποίο 
ανακαλύφθηκε τον Αύγουστο 2020, εκτιμώνται σε 
540 bcm (δισ.κυβικά μέτρα).  
Η Τουρκία το 2021 κατανάλωσε 60 bcm φυσικού 
αερίου, εκ των οποίων 45% προέρχεται από τη 
Ρωσία και το υπόλοιπο από το Ιράν και το 
Αζερμπαϊτζάν.  

Τουρισμός 

Αύξηση επισκεπτών στην Τουρκία το Μάιο 

Το τουρκικό Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
ανακοίνωσε ότι το Μάιο οι αλλοδαποί επισκέπτες 
στη χώρα αυξήθηκαν κατά 308%, σε σχέση με 
πέρυσι. Συνολικά, το πεντάμηνο Ιανουαρίου-Μαΐου 
οι αφίξεις ανήλθαν σε 11,3 εκατ., αυξημένες κατά 
207%, ενώ εκτιμάται ότι το Α΄ εξάμηνο οι αφίξεις θα 
φτάσουν τα 19 εκατ. Οι σημαντικότερες χώρες 
προέλευσης των ταξιδιωτών (Ιαν-Μάιο) ήταν η 
Γερμανία, η Βουλγαρία και η Ρωσία. 

Επενδύσεις του ομίλου Wyndham Hotels  

Ο Πρόεδρος (Ευρώπης-Μ.Α.-Αφρικής) του 
αμερικανικού ομίλου Wyndham Hotels and 
Resorts, κ. Δημήτρης Μανίκης, ανακοίνωσε ότι 
μέχρι τα τέλη του 2022 οι ξενοδοχειακές μονάδες 
του ομίλου στην Τουρκία πρόκειται να αυξηθούν 
από 92 σε 100, ενώ μέχρι τα τέλη του 2025 
αναμένεται να ανέλθουν συνολικά σε 150. Η 
Τουρκία αποτελεί την 5η μεγαλύτερη αγορά για τη 
Wyndham, στην οποία λειτουργούν 9 από τις 22 
ξενοδοχειακές αλυσίδες του ομίλου. 


