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Investeren met Impact
Het juiste soort kapitaal bevorderd groei 

Turkije, toenemende tegenwind 
De economische en sociale ontwikkelingsprestaties  
van Turkije zijn sinds 2000 indrukwekkend, wat heeft 
geleid tot meer werkgelegenheid en inkomens.  
Hierdoor is Turkije een hoger midden-inkomensland 
geworden. Gedurende deze tijd verstedelijkte Turkije 
enorm, handhaafde het sterke macro-economische en 
fiscale beleidskaders, stond het open voor buitenlandse 
handel en financiën, harmoniseerde veel wet- en 
regelgeving met de Europese Unie (EU) en breidde  
het de toegang tot openbare diensten aanzienlijk uit.  
Het herstelde zich ook goed van de wereldwijde crisis  
van 2008/’09.

In de afgelopen jaren, na de couppoging in juli 2016, 
is het algehele macro-economische beeld echter 
kwetsbaarder en onzekerder geworden. Dit resulteert in 
stijgende inflatie, werkloosheid, krimpende investeringen, 
verhoogde kwetsbaarheden in de bedrijfs- en 
financiële sector en een fragmentarische uitvoering 
van corrigerende maatregelen. Er is ook aanzienlijke 
tegenwind als gevolg van aanhoudende spanningen in 
de subregio. De impact van de COVID-19-crisis zal naar 
verwachting een ernstig negatief effect hebben in heel 
Turkije en economische verzwakken.

Basisvoedsel
Voor onze klant Tiryaki Agro zijn er echter betere 
vooruitzichten. Dit familiebedrijf voor landbouwproducten 
- opgericht in 1965 - werd niet ernstig getroffen door de 
COVID-19-pandemie.  

De belangrijkste reden ligt in het feit dat de vraag van 
de consument naar Tiryaki-producten - voornamelijk 
basisvoedingsmiddelen zoals tarwe, meel, eetbare olie, 
linzen en rijst - niet afnam. Integendeel, de vraag nam 
toe: afgelopen juni toonden de jaarresultaten aan dat  
het bedrijf veerkrachtige financiële prestaties levert.  
De Turkse regering voerde strikte lockdown-maatregelen 
in, maar maakte uitzonderingen voor de productie en 
distributie van voedsel - waardoor het transport van 
basisvoedsel mogelijk werd.

Tiryaki laat goede cijfers zien. Het bedrijf koopt 25 
verschillende landbouwproducten uit meer dan 15 
landen op verschillende continenten en verkoopt aan 
meer dan 80 landen, ongeveer gelijk verdeeld over  
drie regios’s: Turkije, MENA en ontwikkelde markten. 
Hun handelsactiviteiten lopen op tot 3,7 miljoen ton 
per jaar. Vanwege hun belangrijke rol als distributeur 
van basisvoedingsmiddelen die ook de armste landen 
bereiken, erkent het Wereldvoedselprogramma 
Tiryaki als een langdurige partner die bijdraagt aan 
voedselzekerheid (SDG2).

FMO financiering
FMO was de hoofdarrangeur van een langetermijn-
lening van USD 65 miljoen aan Tiryaki, die in 2018 werd 
ondertekend. FMO committeerde zich voor USD 30 
miljoen, de EBRD en Propraco committeerden zich  
voor respectievelijk USD20 miljoen en USD15 miljoen. 
De Fonds participatie neemt deel in het FMO-
compartiment.
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Impact

Directe banen 700

Ton basisvoedsel per jaar 3,7 mln ton

Herkomst landen 15

FMO investment

FMO USD 30 mln 

Fondsdeel USD 3,5 mln

Groeiende bedrijven hebben vaak kapitaal nodig. 
Internationaal opererende bedrijven zoals Tiryaki 
Agro kunnen toegang hebben tot relatief korte 
termijn kapitaal van commerciële investeerders. 
Dat geldt ook voor Tiryaki Agro, dat via de 
syndicaatslening van ABN AMRO commercieel 
kapitaal heeft aangetrokken. Deze transactie, 
die ook in 2018 werd ondertekend, omvatte een 
USD 230 miljoen in meerdere valuta’s, waarin 
FMO ook aanzienlijk deelnam. Deze specifieke 
faciliteit is medio 2020 voortijdig terugbetaald. Het 
verstrekken van werkkapitaal op middellange termijn 
aan groeiende bedrijven zoals Tiryaki Agro blijft 
echter essentieel naast korte-termijnfaciliteiten die 
commerciële investeerders willen en kunnen bieden. 
Commerciële investeerders geven er de voorkeur 
aan hun investeringen te beperken tot korte termijn 
niet-gecommitteerd werkkapitaal aangezien dit beter 
aansluit bij hun risico-rendementsvereisten.  
Het bedrijf beschikt over eigen opslag - en 
verwerkings-faciliteiten voor de landbouw en heeft 
nu al circa 700 mensen in dienst. Deze mensen zijn 
aan het werk op het hoofdkantoor in Istanbul, maar 
vooral in de relatief kleinere steden van het land, 
waar opslag-, verpakkings- en distributiecentra zijn 
gevestigd. Hier draagt het bedrijf het meest bij aan 
SDG 8: door te zorgen voor goede werkgelegenheid.

In het kader

“Om als bedrijf  
te groeien, heb je  
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