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Οικονομική Πολιτική 

Η Moody’s υποβάθμισε το αξιόχρεο τραπεζικών 

καταθέσεων 

Η υποβάθμιση, κατά μία βαθμίδα από Β1 σε Β2, αφορά 

το μακροπρόθεσμο αξιόχρεο των καταθέσεων σε ξένο 

νόμισμα εννέα εγχώριων τραπεζικών ιδρυμάτων 

(Akbank TAS, Alternatifbank A.S., ING Bank A.S. 

(Turkey), QNB Finansbank AS, T.C. Ziraat Bankasi, 

Turk Ekonomi Bankasi A.S., Turkiye Garanti Bankasi 

A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Yapi ve Kredi 

Bankasi A.S). 

Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση,  έχει αυξηθεί ο 

κίνδυνος κυβερνητικής παρέμβασης για τον περιορισμό 

της δυνατότητας ανάληψης καταθέσεων σε ξένο 

νόμισμα, προκειμένου να διατηρηθούν τα 

συναλλαγματικά διαθέσιμα της Τουρκίας σε ανεκτά 

επίπεδα. 

Υποχώρηση κλαδικών δεικτών εμπιστοσύνης το 

Σεπτέμβριο 

Σύμφωνα με την τουρκική στατιστική υπηρεσία οι 

δείκτες εμπιστοσύνης σε κατασκευές, λιανικές πωλήσεις 

και υπηρεσίες υποχώρησαν σε χαμηλότερα επίπεδα, ήτοι 

57,3 (-16,4), 88,5 (-5,2) και 79,4 (-9,7) αντίστοιχα.  

Η γενικευμένη υποχώρηση καταδεικνύει τον 

προβληματισμό της επιχειρηματικής κοινότητας για τις 

μελλοντικές εξελίξεις στο μέτωπο της οικονομίας. 

 

Έκδοση κρατικών ομολόγων σε Ευρώ 

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε στις 12 

τρέχοντος ότι θα προχωρήσει σε έκδοση κρατικών 

ομολόγων, αποτιμούμενων σε Ευρώ, σε μια προσπάθεια 

διεύρυνσης της επενδυτικής βάσης και διαφοροποίησης 

των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Η ωρίμανση των χρεογράφων θα είναι ένα (1) έτος, 

επισημαίνεται, με ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 1.000 

ευρώ.  

 

Επιχειρηματικές Ειδήσεις 

Η Tofas αναστέλλει για 9 ημέρες τη λειτουργία του 

εργοστασίου της στην Προύσα 

Κάνοντας λόγο για σημαντική υποχώρηση της εγχώριας 

ζήτησης, η αυτοκινητοβιομηχανία TOFAS, κοινοπραξία 

της FIAT και του ομίλου Koc, ανακοίνωσε την αναστολή 

της λειτουργίας του εργοστασίου της για 9 ημέρες κατά 

το μήνα Οκτώβριο. 

Η TOFAS συναρμολογεί στην Τουρκία επιβατηγά 

οχήματα και ελαφρά φορτηγά της FIAT, κατέχοντας 

σημαντικό μερίδιο της εγχώριας αγοράς αυτοκινήτων. 
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Νέο κοινοπρακτικό δάνειο για την Akbank 

Το νέο δάνειο ανέρχεται σε 980 εκ. δολ., με επιτόκιο 

υπερδιπλάσιο από αντίστοιχο που είχε εξασφαλίσει η εν 

λόγω τράπεζα τον Μάρτιο του 2018.  

Η τράπεζα Akbank είναι η 5
η
 μεγαλύτερη ιδιωτική 

τράπεζα στη γείτονα. Ο νέος δανεισμός της θέτει, επί της 

ουσίας, τη βάση πάνω στην οποία θα κινηθεί η 

αναχρηματοδότηση του τουρκικού τραπεζικού 

συστήματος, με τα επιτόκια να εμφανίζονται σημαντικά 

αυξημένα, λόγω των σημαντικών κεφαλαιακών 

υποχρεώσεων και του αυξανόμενου αριθμού 

ληξιπρόθεσμων επιχειρηματικών δανείων που καλούνται 

να εξυπηρετήσουν οι τουρκικές τράπεζες.  

Από τα 980 εκ. δολ. τα 285 αντιστοιχούν σε δολ. ΗΠΑ 

με επιτόκιο 2,75 πάνω από το libor (αύξηση 1,5% από το 

Μάρτιο) και 591 εκ. σε ευρώ με επιτόκιο 2,65% (αύξηση 

1,45% από το Μάρτιο). 

 

Αναδιάρθρωση ομίλου Yildiz 

Ο όμιλος Yildiz, στην ιδιοκτησία του οποίου ανήκει η 

εισηγμένη Ulker, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται 

στον κλάδο επώνυμων τροφίμων διαθέτοντας εμπορικά 

σήματα παγκοσμίου φήμης, όπως Godiva και McVittie’s  

συμφώνησε στην αναδιάρθρωση εταιρικού χρέους ύψους 

5,5 δις δολ.  

Στο πλαίσιο της συμφωνίας εντάσσεται και η πώληση 

των δραστηριοτήτων του ομίλου στην Ιαπωνία, η οποία 

εκτιμάται ότι μπορεί να αποφέρει 1,5 δις δολ. 

Η εγχώρια υποδηματοποιία σε κρίση 

Μεγάλος αριθμός Τούρκων υποδηματοποιών 

ανακοίνωσαν ότι αντιμετωπίζουν σημαντικά 

προβλήματα ρευστότητας, που απειλούν τη βιωσιμότητα 

τους.  

Ήδη, τρεις μεγάλοι εγχώριοι κατασκευαστές (Hotic, 

Beta, Yesil Kundura), με επίσημες ανακοινώσεις τους 

ενημέρωσαν το επενδυτικό κοινό ότι βρίσκονται σε 

συζητήσεις με τους πιστωτές τους για την αναδιάρθρωση 

του δανεισμού τους, ενώ η αλυσίδα Shoes Center 

ανακοίνωσε την πλήρη αναστολή των δραστηριοτήτων 

της. 

Ο κλάδος των υποδημάτων αποτελεί έναν από τους 

σημαντικότερους της τουρκικής μεταποίησης, με ετήσιο 

τζίρο 5 δις δολαρίων, 1 δις εκ των οποίων προέρχεται 

από εξαγωγές.  

Ως βασικότεροι παράγοντες για την είσοδο του κλάδου 

σε κρίση, προκρίνονται η εισαγωγή πρώτων υλών σε 

ξένο νόμισμα και το υψηλό λειτουργικό κόστος, κυρίως 

λόγω της καταβολής ενοικίων σε ξένο νόμισμα, κατά 

βάση δολάρια ΗΠΑ.  

Η Amazon ενεργοποίησε τη διαδικτυακή της πύλη 

στην Τουρκία 

Έπειτα από δύο περίπου έτη προετοιμασιών, η Amazon 

Τουρκίας ξεκίνησε και επίσημα τη λειτουργία της, στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση Amazon.com.tr  

Προς το παρόν, το εν λόγω ηλεκτρονικό κατάστημα 

προσφέρει μόνο 15 κατηγορίες προϊόντων, οι οποίες 

όμως θα πολλαπλασιαστούν τους προσεχείς μήνες. 

 

Ενέργεια 

 

Νέα αιολικά και ηλιακά πάρκα από τον όμιλο Akfen 

Με χρηματοδοτική διευκόλυνση, ύψους 102 εκ. 

δολαρίων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Ανασυγκρότησης & Ανάπτυξης (EBRD) ο ενεργειακός 

όμιλος Akfen ανακοίνωσε ότι  θα κατασκευάσει 4 νέα 

αιολικά πάρκα καθώς και 9 ηλιακά, συνολικώς ισχύος 

327 Mw.  

Σημειώνεται ότι τόσο η EBRD όσο και η Παγκόσμια 

Τράπεζα συμμετέχουν στη μετοχική σύνθεση του εν 

λόγω ομίλου, κατέχοντας το 15.98% των μετοχών.  

 

Η ΤΡΑΟ επεκτείνεται στο Σουδάν 

Η τουρκική κρατική εταιρεία πετρελαίου (TPAO) 

ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με το Υπουργείο 

Ενέργειας του Σουδάν για την πραγματοποίηση ερευνών 

για αναζήτηση πετρελαϊκών κοιτασμάτων σε δύο 

περιοχές στα νότια της χώρας, κοντά στα σύνορα με το 

Νότιο Σουδάν. 

 

 


