2017 YILI
AVRUPA BÖLGESİ ARAŞTIRMA RAPORU

Avrupa Bölgesi Son Dönem Gelişmeleri Yönetici Özeti
2017 yılını seçimlerle ve siyasi gerginliklerle geçiren Avrupa Bölgesi, ekonomik açıdan
bakıldığında bu gerilimlerin tamamen tersine bir yılı geride bıraktı. Bölge seneyi %2,2’lik bir
büyüme ve Avro’nun Dolar karşısında %13 değer kazancı ile kapattı. Son 10 yılın en iyi
ekonomik performansı olduğu ifade edilen Avrupa’daki bu trend “Euroboom” olarak
adlandırılıyor. Brüksel ile Doğu Avrupa arasında gerginliğin arttığı, İtalya’da AB ile ilgili soru
işaretlerinin, İspanya’da da ayrılıkçı hareketlerin yükseldiği, Brexit’in gidişatının uzunca bir
süre askıda kaldığı bu kritik dönemde yaşanan ekonomik büyümenin 2018 yılı itibariyle
yavaşlaması bekleniyor.
2017 yılı Aralık ayında gerçekleştirilen toplantılar sonucunda Brexit’te bir sonraki aşamaya
geçilmesine karar verilmesi piyasalara da olumlu etki etti ve Pound değer kazandı. Fakat
konuşmalarda önümüzdeki dönemlerde açılacak konu başlıkları vatandaşlık hakları, İrlanda
sınırı ve bütçe gibi biraz daha zorlayıcı konular olacak.
Almanya’da hükümetin henüz kurulamamış olması, Doğu Avrupa’da, Polonya, Çekya ve
Macaristan’da AB karşıtı hükümetlerin güç kazanmış olması, Hollanda ve Fransa’da yükselen
popülist partiler gibi etkenler Avrupa Birliği Bölgesi’nde önümüzdeki dönem ekonomi
politikalarına ve reformların gidişatına ve 2020 sonrası bütçe dağılımına ilişkin soru işaretleri
oluşturuyor.
2017 yılı Güneydoğu Avrupa ekonomileri açısından geçtiğimiz yıllara oranla büyüme
rakamlarının gerilediği fakat doğrudan yabancı yatırımların ve büyük proje finansmanlarının
artarak işsizliğin gerilediği bir yıl oldu. Bu reform ivmesinin devam ettirilmesi halinde de 2018
ve 2019 yıllarında büyüme oranlarının %3’ü aşması ve ülkelerin mali durumlarının iyileşerek
risklerin azaltılması ve kamu harcamalarının doğru yönlendirilmesi bekleniyor.

Avrupa Haberleri
Avrupa Komisyonu verilerine göre, Avro Bölgesi 2017'de son 10 yılın en büyük yükselişine sahe
olarak yüzde 2,2 büyüdü. Avro da Dolar karşısında yüzde 13 değer kazanarak, G10 para birimleri
arasında en iyi performansı gösteren paraoldu.
Kaynak:https://www.dunya.com/ekonomi/avrupa-ekonomisinde-euroboom-surprizihaberi-395940
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya yönelik yaptırımları 6
ay uzatma kararı aldı.
AB Konseyi, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırması ve Minsk anlaşmasına uymaması nedeniyle
Rusya'ya uygulanan AB ekonomik yaptırımlarının uzatılması kararı alındığını açıkladı.
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Kararın oy birliğiyle alındığı belirtilen açıklamada, Rusya'nın çeşitli ekonomik sektörlerine
yönelik yaptırımların 31 Temmuz 2018'e kadar uzatıldığı kaydedildi.
Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/ab-rusyaya-ekonomikhaberi-395466

yaptirimlari-uzatti-

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), yılın üçüncü çeyreğine ait işgücü maliyetlerine ilişkin verileri
yayımladı. Buna göre, Avro para birimini kullanan 19 ülkede saatlik iş gücü maliyeti üçüncü
çeyrekte 2016'nın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,6 artış kaydetti. Avrupa Komisyonu tarafından
yapılan açıklamada da, Avro para birimini kullanan 19 ülkede tüketici güveninin Aralık 2017’de 0.5
puan artış gösterdiği kaydedildi.
Kaynak:https://www.dunya.com/ekonomi/avrupada-saatlik-is-gucu-maliyeti-artti-haberi395085
https://www.reuters.com/article/us-eurozone-economy-consumersentiment/euro-zoneconsumer-confidence-rises-in-december-idUSKBN1EF1YR
AB Komisyonu’nun Ticaretten Sorumlu Komiseri Cecilia Malmström tarafından yapılan
açıklamada, Avrupa Birliği ve Meksika arasında imzalanması planlanan Serbest Ticaret
Anlaşması’nın; üzerinde görüşülmeye devam edilen tarım sektörüne yönelik konular haricinde;
oldukça yakın tarihte gerçekleşeceği bilgisini verdi.
Kaynak:https://www.reuters.com/article/us-eu-mexico-trade/eu-and-mexico-say-they-arevery-close-to-new-free-trade-deal-idUSKBN1EF1TA
Avrupa Birliği Çevre ve Enerji Bakanları 18 Aralık 2017 tarihinde Brüksel’de biraraya gelerek
“Yenilenebilir Enerjide 2030 Yılı Hedefleri” konusunda uzlaştı.
Kaynak:https://www.reuters.com/article/us-eu-electricity- climatechange/eu-governmentsagree-renewable-energy-targets- for-2030-idUSKBN1EC2NO

Almanya Haberleri
Almanya’da hükümet kurma çalışmaları halen sürmekte olup Ocak 2018 itibariyle, Angela
Merkel’in muhalif partiler ile hükümet kurma görüşmelerinin başlayacağı belirtilmekte.
Kaynak:https://news.sky.com/
https://www.timeturk.com/almanya-da-koalisyon-krizi/haber-792017
http://www.dw.com/tr/
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Alman Ekonomisinde 2018 Beklentileri Olumlu
Alman ekonomisinde görülen olumlu gelişmelerin gelecek yıl da devam etmesi ve ekonomik
genişlemenin sürmesi bekleniyor.
Almanya, sahip olduğu yüksek teknoloji ve olumlu ekonomik verilerle Avrupa’da öncü
ekonomi rolünü sürdürmeye devam ediyor. Ülkede mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış
GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,8 arttı. Yıllık bazda ise üçüncü çeyrekte takvim
etkisinden arındırılmış yıllık GSYH artışı yüzde 2,8 seviyesinde kaydedildi.
Ülkedeki önemli ekonomi kuruluşlarının büyüme tahminlerini güncellemesi dikkati çekiyor.
Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), ülke ekonomisine ilişkin 2018
büyüme beklentisini yüzde 2’den yüzde 2,6’ya çıkardı. Ifo istihdam göstergesi Aralık ayında
113,2puandan113,5puanayükseldi. Böyleceendekstarihi zirvesini gördü.
Almanya Merkez Bankası da (Bundesbank) ülke ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini yüzde
1,7’den yüzde 2,5’e revize etti.
Kaynak: https://www.dunya.com/ekonomi/alman-ekonomisinde-2018-beklentileri-olumluhaberi-396242
https://www.dunya.com/dunya/almanyada-ifo-istihdam-gostergesi-rekor-kirdi-haberi395496

Belçika Haberleri
Belçika Merkez Bankası'nın (NBB) tahminlerine göre Belçika’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 2017 ve
2018 yıllarında % 1,7 oranında, 2019 ve 2020 yıllarında ise sırayla %1,6 ve %1,4 büyümesi
öngörülmektedir.
Kaynak: https://www.ekonomi.gov.tr

Bosna Hersek Haberleri
Bosna Hersek Banja Luka’da yer alan ülkenin en büyük içecek üretici firmalarından MB
Impex’in Coca Cola tarafından satın alınmasının planlandığı ilan edildi. Bosnalı yetkililer, bu
satın almanın, yerel içecek piyasasına yapacağı olası etkileri değerlendirmekteler. MB Impex
firması hali hazırda 39 kişiye istihdam sağlamakta ve 13 ülkeye ihracat yapmakta.
Kaynak: http://www.balkaninsight.com
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Avrupa Yatırım Bankası’nın Bosna Hersek Federasyonu Otoyol İdaresi’nden 5C otoyol
koridorunun 11,75 km'lik Poçitelj-Zviroviçi bölümünün yapım ihalesinin yeniden
düzenlenmesini istediği açıklandı.
Bankanın bu talebinde, ihalenin finansmanına ilişkin bazı gizli bilgilerin usüle aykırı olarak
belirli medya kuruluşlarında yayımlanmasının etkili olduğu belirtilen haberde, 17 Temmuz
2017'de başlayan ihale sürecinin önümüzdeki dönemde yenileneceği, bu kapsamda Banka'nın bir
bilirkişi ile BHF Otoyol İdaresi'ne destek olacağı bildirildi.
BHF Otoyol İdaresi'nden yapılan açıklamada ise Koridor 5C'nin temel finansörleri arasında yer
alan Avrupa Yatırım Bankası’nın hassasiyetlerinin yenilenen süreçte azami düzeyde
gözetileceği belirtildi.
Kaynak: T.C. Saraybosna Ticaret Müşavirliği

Bulgaristan Haberleri
Heritage Vakfı ve WJ dergisinin ekonomik özgürlük endeksine göre yapılan sıralamada
Bulgaristan 2016 yılına göre 13 pozisyon ilerleyerek 2017’de 47. sırada yer aldı. Fraser
Enstitüsünün “ Dünyada Ekonomik Özgürlük” sıralamasında ise üç sıra gerileyerek 48.
pozisyonda yer aldı. Ancak son sıralama 2015 verileri kullanılarak yapıldı. Prestijli uluslararası
kurumların 2017 raporlarını inceleyen Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası ekonomik özgürlük,
refah ve rekabetçilik çerçevesinde Bulgaristan’ın küresel çapta kayda değer bir ilerleme
kaydettiğine belirtti.
Kaynak:http://www.bta.bg/bg/c/OF/id/1716872
https://www.ekonomi.gov.tr/

Bulgaristan’ın AB Başkanlığı sürecinde ana hedefleri açıklandı:
Bulgaristan’ın 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasını kapsayacak AB Dönem Başkanlığı ana
hedeflerine dair yayınlanan açıklamaya göre;
Bulgaristan
şeffaflık
almaya çalışacak;

ve sorumluluk

prensipleri

çerçevesinde

reel

sonuçlar

Bulgaristan AB üye ülkeleri arasında fikir birliği, uzlaşma ve anlaşma sağlayarak karar
verilmesi ve mevzuatın uyumlaştırılması için çalışacak;
Bulgaristan beraberlik ve işbirliği çerçevesinde tüm seviyelerde ortak çalışmaları teşvik edecek;
Bulgaristan
gençler
yoğunlaştıracak;

ve

güvenlik

konuları

üzerinde

çalışmalarını
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Bulgaristan’ın özel odağı Batı Balkanların AB perspektifi ve bağlantıları olacak.
Bulgaristan’ın AB Başkanlığı sürecinde temel öncelikleri hakkında ise; AB’deki gençlerin geleceği –
ekonomik büyüme ve sosyal bütünlük; Güçlü ve birleşmiş bir Avrupa’da güvenlik ve istikrar;
Batı Balkanların AB perspektifi ve bağlantıları; Dijital ekonomi ve gelecekte ihtiyaç duyulacak
yetkinlikler.
belirtilmiştir.
Kaynak:http://www.consilium.europa.eu/en/council-eu/presidency-council-eu/
T.C. Sofya BüyükelçiliğiTicaret Müşavirliği

Bulgaristan’ın Enerji Yoğunluğu 2005’ten 2020’ye % 41 Düşecek
Bulgaristan’ın birincil enerji tüketimi 2020’ye kadar 18.460.000 ton eşdeğer petrolden (enerji
verimliliği önlemleri alınmadan gerçekleşecek büyüklük) 16.870.000 ton eşdeğer petrole
düşeceği belirtilmekte. 2014-2020 Ulusal Enerji Verimliliği Hareket Planı’nda yapılan
güncellemelere göre ulusal hedeflere ulaşılması durumunda 2005 yılına göre 2020’de birincil
enerji yoğunluğunda % 41 oranında bir düşüş olacak. Enerji tasarruf hedeflerine göre
Bulgaristan, 2020 yılına kadar her yıl 716.000 ton eşdeğer petrol tasarrufunda bulunacak.
2016’da çıkan rapora göre 2014-2016 döneminde Bulgaristan 303.800 ton eşdeğer petrol enerji
tasarrufu yapmış bulunuyor.
Kaynak: https://www.ekonomi.gov.tr

2017 Üçüncü Çeyreğinde Bulgaristan’da Makroekonomik Gelişmeler
Üçüncü çeyrekte Bulgaristan ekonomisi mevsimsel olarak ayarlanmış verilerle % 3,9 oranında
büyüdü. Büyüme büyük ölçüde nihai tüketim artışında yaşanan istikrardan kaynaklandı.
Üçüncü çeyrekte emlak sektörü yıllık bazda % 8,5 büyüyerek GSYİH’da en iyi performans
sergileyen sektör oldu. Finans ve sigorta faaliyetleri ise % 7,7’lik artışla ikinci sırada yer aldı. Eylül
2017’de harmonize tüketici fiyat endeksi yıllık bazda % 1,3 oranında arttı. Artış, güçlü eğitim ve
evsel ürün/hizmet fiyatlarına bağlı olarak gerçekleşti. Mevsimsel olarak ayarlanmış işsizlik
oranı yıllık bazda % 1,4 düştü ve son 33 çeyreğin en düşük seviyesine indi. Üçüncü çeyrekte brüt
çalışma ücreti yıllık bazda % 10,4 oranında arttı.
9 aylık dönemde 2,4 milyar Levalık (beklenen 2017 GSYİH’nın % 2,5’i kadar) bütçe fazlası
gerçekleşti.
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Üçüncü çeyrekte kazançların yatırıma dönüştürülmesi ve borçlanma enstrümanlarına yatırım
yapılması sayesinde DYY yıllık bazda % 38,8 oranında arttı.
Kaynak: https://www.ekonomi.gov.tr
Bulgaristan
Belirledi.

Hükümeti,

2018

Bütçesini

39,3

milyar

Levalık

Rekor

Seviyede

Ekonomik büyüme ve emek piyasasının canlanması birkaç yıldır bütçe gelirlerini olumdu
etkiledi. Bunun sonucunda hükümet 2018 yılı bütçesinin 39,3 milyar leva olmasına karar verdi.
Bu rakam, 2017 beklenen bütçe rakamlarını 4,5 milyar leva aşıyor. Bütçe artışının öğretmenlerin,
silahlı kuvvetler personelinin, polisin ve diğer kamu çalışanlarının çalışma ücretlerinin
artırılması, sosyal güvenlik ve sağlık harcamalarının artırılması, AB fonlarından finansman alan
ve 2017’de yapımı planlanan, ancak 2018’e aktarılan bazı altyapı projelerinin gerçekleştirilmesi
için kullanılmasıöngörülüyor.
Kaynak: www.capital.bg
https://www.ekonomi.gov.tr

Fransa Haberleri
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bundan tam 2 yıl önce imzalanan COP 21 Paris İklim
Anlaşması’nın yıldönümü onuruna Paris’te Tek Gezegen Zirvesi'ne (One Planet Summit) ev
sahipliği yapıyor. İklim değişikliği ve küresel ısınma ile mücadele amacıyla atılacak adımların
ele alındığı Tek Gezegen Zirvesi’nde Paris Anlaşması hedeflerinin hayata geçirilmesine yardımcı
olması amacıyla 12 eylem kararı çıktı.
Kaynak:http://tr.euronews.com/2017/12/12/tek-gezegen-zirvesi-paris-te- yapildi
http://tr.euronews.com/2017/12/12/paris-te-tek-gezegen-zirvesi
https://www.dunya.com/kose-yazisi/tek-gezegen-zirvesi/394092

Finlandiya Haberleri
Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, 28 Aralık 2017 tarihinde 'Finlandiya İş Yasası'nı ' onayladı.
Yasa 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.
Yeni yasa değişikliği ile Finlandiya İnovasyon Fonlama Ajansı Tekes ve Finpro birleşerek
'Business Finland' şirketi adı altında faaliyet göstermeye başlayacak. Business Finland' ın yurt
dışında yaklaşık 40 ofisi ve 600 personeli bulunacak. Kurum, Finlandiya'da ise 15 farklı bölgede
faaliyet gösterecek.
Kaynak: https://www.ekonomi.gov.tr
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İngiltere Haberleri
İngiliz CMC, Van'da 500 kişinin istihdam edileceği çağrı merkezi kurdu. Türkiye'de birçok kenti
eleyerek Van'ı seçen şirket, ileriki dönemde istihdamı 2 bine çıkarmayı hedefliyor.
Kaynak:https://www.dunya.com/ekonomi/ingiltere-merkezli-sirket-vanda- cagri-merkezikurdu-haberi-395659
IMF Başkanı Lagarde, İngiltere ekonomisinin Brexit sürecinin etkilerini hissettiğini, ülke
ekonomisinde büyümenin yıl başından bu yana kayda değer şekilde yavaşladığınısöyledi.
Kaynak:https://www.dunya.com/ekonomi/imf-brexit-ingiltere-ekonomisini-etkiliyorhaberi-395276
http://www.independent.co.uk/news/business/news/imf-christine-lagarde-brexituk-economy-assessment-forecasts-eu-referendum-forecasts-a8119886.html
Brüksel’de toplanan Avrupalı liderler, Brexit kapsamında Avrupa Birliği ile İngiltere arasındaki
ilişkilerin geleceğini belirleyecek müzakerelerin ikinci aşamasına geçilmesini onayladı.
Kaynak:http://tr.euronews.com/2017/12/15/brexit-muzakerelerinde-ikinci- asamaya-gecildi
https://www.theguardian.com/politics/2017/dec/15/brexit-talks-eubrussels-theresa-may

next-phase-

İspanya Haberleri
İspanya Merkez Bankası, ülke ekonomisinin, Katalonya'daki bağımsızlık girişimlerinin getirdiği
belirsizliğe rağmen yılın son çeyreğinde yüzde 0,8 büyümesinin beklendiğini açıkladı.
Merkez Bankası, yazılı açıklamasında büyüme trendinin güçlü ihracat sayesinde devam ettiğini
belirtti. Yılın son üç ayında yüzde 0,8'lik bir büyüme öngören banka, yüksek ihracatın
bağımsızlık girişimleriyle beraber ortaya çıkan Katalonya'daki ekonomik kaybı dengelediğini
bildirdi.
İspanya ekonomisinin 2017'de yüzde 3,1 büyümesi bekleniyor. Ancak hükümet 2018'e ilişkin
büyüme beklentisini Katalonya krizi nedeniyle yüzde 2,6'dan yüzde 2,3'e çekti. 2013'ün sonlarına
doğru resesyondan çıkan İspanya, Avrupa'nın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri.
Kaynak:https://www.dunya.com/ekonomi/ispanya-ekonomisi- katalonya-krizine-ragmenbuyuyor-haberi-396161
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Avusturya Haberleri
Avusturya'nın 2017 Yılı Üçüncü Çeyreği Kamu Borcu
Avusturya’da kamu borcu 2017 yılının üçüncü çeyreğinde 293,6 milyar Avro, Kamu
Borcu/GSYİH oranı ise %80,4 seviyesinde gerçekleşti. 2016 yılının üçüncü çeyreğinde kamu borcu
290,6 milyar Avro, Kamu Borcu/GSYİH oranı ise %82,7 olarak kaydedilmişti. 2017 yılının ilk iki
çeyreğinde ise kamu borcu sırasıyla, 291,4 milyar Avro ve 293,4 milyar Avro, Kamu Borcu/GSYİH
oranı ise %81,7 ve %81,3 olarak gerçekleşti.
Kaynak: Avusturya İstatistik Ofisi
www.ekonomi.gov.tr

Hollanda Haberleri
Vergi ve danışmanlık şirketi PwC Türkiye'nin, Türkiye enerji piyasasındaki birleşme ve satın
alma işlemlerini analiz ettiği raporu yayımlandı.
Rapora göre, 2017 yılında 30'u elektrik üretim, dağıtım ve perakende ile doğalgaz dağıtım, 3'ü de
petrol ve doğalgaz arama, üretim ve depolama ile akaryakıt dağıtım sektörlerinde olmak üzere,
toplam 33 işlem gerçekleştirildi.
Petrol Ofisi'nin uzun süredir beklenen satışı, 2017'de ilk sıraya yerleşti. Geçtiğimiz yıl petrol ve
doğalgaz arama, üretim ve depolama ile akaryakıt dağıtım sektörlerinde açıklanan 1,45 milyar
dolar değerindeki 3 adet birleşme ve satın alma işlemi, 33 işlemin toplam değerinin yüzde 42'sine
tekabül etti. Bu değerin tamamı, Petrol Ofisi'nin Vitol'e satılmasıyla sağlandı.
Kaynak:https://www.dunya.com/ekonomi/2017-enerjide-hareketli-gecti-haberi-396957

Karadağ Haberleri
Karadağ/Cetinje'de mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler için bir ticari kuluçka merkezi
açıldı. Hükümet tarafından yayınlanan bir basın bildirisine göre, eski ayakkabı fabrikası
"Kosuta"nın iş geliştirme bölgesi
içinde yer alan ticari kuluçka merkezi Başbakan Dusko Markoviç tarafından açıldı. Ayrıca,
girişimcilerin, start-up’lar (yeni teşebbüslerin) ve mevcut şirketlerin, uygun koşullar altında
(ücretsiz ofisler, kamu hizmetleri, danışmanlık hizmetleri, vb.) üç yıldan beş yıla kadar ticari
kuluçka hizmetlerini kullanma fırsatı bulacakları belirtildi.
Basın bildirisinde ayrıca, "Yerel bir yönetim organı olarak Çetinje İş Merkezi’nin,
kullanıcılara ücretsiz destek sağlayarak ticari kuluçka merkezini yöneteceği " ifade edildi.
800.000 Avro değerinde olan proje, Karadağ Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
Programı'nın (UNDP) desteğiyle hayata geçirildi.
Kaynak: T.C. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği
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Karadağ Avrupa İşleri Bakanlığı'ndan Anita Berisa, 2007 yılında başlayan Sırbistan ile olan
işbirliğinin üç çağrı altında 34 projeye 6,2 milyon Avroluk destek sağladığını söyledi.
Berisa, en yeni çağrıya göre 2014-2020 Sırbistan-Karadağ Sınır Ötesi Programı çerçevesinde,
istihdam ve çevre koruma odaklı projelere yönelik 2 milyon Avro mevcut olduğunu da
sözlerine ekledi.
Kaynak: T.C. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği
Karadağ ile Türkiye arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) uygulanmasına yönelik
ortak komisyon toplantısında, mevcut STA’nın revizyonu ve tarımsal ürünler ile hizmetler
pazarına erişim konusunda ilave liberalizasyon üzerinde odaklandığı açıklandı.
Karadağ Ekonomi Bakanlığı basın açıklamasında "Toplantının, tarım ürünlerinin ticareti,
hizmetler ticareti, kamu alımları ve Anlaşma'nın II. Protokolündeki değişiklikler üzerine
yoğunlaştığı" belirtildi.
Karadağ heyetine, Çok Taraflı ve Bölgesel Ticaret ve Dış Ekonomik İlişkiler Dairesi Başkanı
Goran Şçepanoviç başkanlık ederken, Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürü Murat
Yapıcı, Türk heyetine başkanlık etti.
Sanayi ürünlerindeki ticaretin tamamen liberalleştiği gerçeği göz önüne alındığında, toplantıda
tarımsal ürünler için verilen imtiyaz listesini genişletme potansiyeli olduğu sonucuna
varıldı.
Kaynak: T.C. Podgoritsa Ticaret Müşavirliği

Kosova Haberleri
Kosova Cumhuriyeti Ekonomik Kalkınma Bakanı Valdrin Lluka, Ekonomik Kalkınma
Bakanlığının en önemli sektörlerden birisinin enerji sektörü olduğunu, enerji istikrarı, verimlilik,
yenilenebilir enerji gazı bağlantısı ve enerji altyapısını geliştiren her şey dâhil olmak üzere,
enerji sektörünün, bu beş ana hedefi öngören on yıllık bir strateji olduğunu ifade etti. Bakan
Lluka, 2018 yılının içinde "Kosova e Re (Yeni Kosova)" projesinin uygulanmasının ihale
edilmesinin yanı sıra, Kosova Parlamentosunda mali paketin onaylanması ve yeni santralin inşası
için favori şirketin bulunması gerektiğini ifade etti. Bakan Lluka, ayrıca bugün erken saatlerde
ithalatı durdurma fırsatı yaratacak olan Blok B2’nin elektrik üretmeye başladığını açıkladı.
Kaynak: T.C. Priştine Ticaret Müşavirliği
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Kosova’nın Gayri Safi Yurt İçi Hasılası % 4.4 Değerinde Artış Kaydetti
2017 yılının üçüncü çeyreğinde, ekonomik faaliyetlere ve cari ve sabit fiyatlarla harcama
yaklaşımına göre Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYİH), bir önceki yılın aynı dönemine göre% 4,4 arttı.
GSYİH, harcama yaklaşımına göre mal ve hizmet ihracatında % 29,39, brüt sermaye oluşumunda
% 8,83, mal ve hizmet ithalatında ise % 6,72 artış kaydetti. Gerçek düşüş ise aile ekonomilerinin
nihai tüketiminde ve aile ekonomilere hizmet eden kâr amacı gütmeyen kuruluşlarda % 7,65
değerinde ve nihai devlet tüketim harcamalarında % 1.35 değerinde kaydedildi.
Kaynak: T.C. Priştine Ticaret Müşavirliği

Kosova’nın Mikro Finans Sektöründe Yıllık % 24,5 Değerinde Artış Kaydedildi
Kosova Merkez Bankası mikro finans sektörünün, faaliyetinin hızlı bir büyüme ile karakterize
edildiğini ve sektör varlıklarının değeri Haziran 2017 yılına kadar 169,2 milyon Euro’ya
ulaşarak yıllık % 24,5'lik bir büyüme kaydettiğini bildirdi. Ayrıca bu sektörün performansı,
kârlılık göstergelerinin iyileştirilmesine yansıyan kârdaki keskin artışın bir sonucu olarak son üç
yıla kıyasla gelişme kaydetti.
Kaynak: T.C. Priştine Ticaret Müşavirliği

Malta Haberleri
Malta 2017 yılının ilk 3 çeyreğinde %7,7 oranında büyüme göstererek AB ülkeleri arasında en hızlı
büyüme gösteren ülkesi oldu.
Kaynak: http://www.maltatoday.com.mt

Portekiz Haberleri
DEİK Türkiye-Portekiz İş Konseyi Başkanı Berna Gözbaşı İlter, Türk yatırımcılar için Portekiz'de
gıda ürünleri, madencilik ve enerji gibi sektörlerde iş birliği ve yatırım fırsatları bulunduğunu
ifade ederek, "Türk iş dünyası olarak Portekiz'deki fırsatları ıskalamayalım" dedi.
Kaynak:https://www.dunya.com/ekonomi/deik-turkiye-portekiz-is-konseyi-baskaniportekizdeki-firsatlari-iskalamayalim-haberi-394735
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Yunanistan Haberleri
Yunanistan’da 2018 yılının Ağustos ayında sona erecek olan üçüncü kurtarma paketinin
ardından, yabancı kreditörler bu sürenin sonrasında Yunanistan’ın bir destek programına ihtiyaç
duyup duymayacağı konusunun netleşmesi gerektiğini belirtti. Yunanistan Meclisi
Yunanistan’ın 2018 yılı bütçesini onayladı.
Kaynak:https://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-cenbank/greeces-creditorsneed-to-clarify-any-post-bailout-support-says-central-bank-idUSKBN1EF140
https://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-budget/greek-lawmakersapprove-2018-budget-government-says-last-under-bailout-idUSKBN1ED2PL
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