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PORTEKİZ 

OECD, Pandemi Sonrasında Portekiz Ekonomisinin Canlanması İçin Atılması Gereken Adımları 

Açıkladı 

OECD tarafından bu hafta açıklanan ‘Going for 

Growth’  raporunda, Portekiz’in COVID 

sonrası  ekonomik toparlanma için sağlık, eğitim 

ve alt yapı yatırımları için daha verimli bir vergi 

sistemini hayata geçirmesi gerektiği ifade 

edilmiştir. Söz konusu hedef için ülkenin tüketim 

vergilerinde uyguladığı istisnalar ve azaltılmış 

oranların vergi tabanını daralttığı göz önünde 

bulundurularak bunları minimize etmesi gerektiği 

vurgulanmıştır. Öte yandan, aynı raporda diğer 

vergi türlerine göre daha az bozucu etkisi olan emlak ve çevre vergisi gibi vergi oranlarının vergi 

gelirlerini arttırabilmek için yükseltilmesi gerektiği savunulmuştur. Aynı raporda, ülkenin liman 

imtiyazlarının yeniden müzakere edilmesi ve yeni kamu ihale süreçlerinin başlatılarak liman kullanım 

ücretlerinin düşürülmesi gerektiği de vurgulanmaktadır.  

Lizbon Ticaret Müşavirliği | 15 Nisan 2021 

Portekiz'de Yeşil Hidrojen Kümelenmesi Planlanmaktadır 

Portekiz Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; enerji maliyetlerini azaltmak ve hidrojen 

değer zincirinin daha hızlı büyümesini sağlamak için  Portekiz önümüzdeki birkaç yıl içinde 2 adet 

hidrojen vadisi projesi hayata geçirmeyi planlamaktadır. Söz konusu vadiler sanayi kümelenmesi 

şeklinde planlanmakta olup bu kümelerde; yeşil hidrojen üretimi, dağıtımı ve ihracatı yapılması 

planlanmaktadır. Söz konusu projelerden ilkinin halihazırda ülkenin kuzeyinde yer alan Sines Limanında 

hayata geçirilmesi ve Sines Hidrojen vadisi projesi ile güneş ve rüzgar enerjisinden 1 GW lık elektrik 

üretimi ve dağıtımı yapılması bunun yanısıra elektrolizlerden elde edilecek enerjinin ise 1 GW ın 

üzerinde olması hedeflenmektedir. Söz konusu projenin halihazırda, bir kamu şirketi tarafından 

işletilmekte olan Sines Sanayi ve Teknoloji bölgesinde yapılacağı ifade edilmiştir. 

Portekiz | Lizbon Ticaret Müşavirliği | 15 Nisan 2021 

Portekizli İşletmelerde Yapay Zeka Kullanımına İlişkin Veriler Açıklandı 

Eurostat tarafından açıklanan bir rapora göre, 2020 de Portekiz’deki işletmelerde yapay zeka kullanma 

oranı % 9 olarak belirlenmiştir. AB ortalamasının % 9 olduğu söz konusu rapora göre, birinciliği %23 ile 

İrlanda alırken Portekiz AB ortalamaısnın üstündeki &9 luk payıyla 7. sırada yer almaktadır. 

Portekiz | Lizbon Ticaret Müşavirliği | 15 Nisan 2021 
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ÖZBEKİSTAN 

Özbekistan’da İlk Kez Pompaj Depolamalı Hidroelektrik Santrali Kurulacak 

Uzbekhydroenergo yönetimi ile Fransa'nın en 

büyük elektrik üretim şirketi Électricité de France 

arasında yapılan görüşmeler sonrası Taşkent 

vilayetinde, Özbekistan'da ilk pompaj depolamalı 

hidroelektrik santralinin (PDHES) kurulması 

planlandığı açıklandı. 

Bostanlık ilçesinde 200 MW kapasiteli Hocakent 

PDHES adlı yeni bir santral inşa edilmesi 

planlanıyor. Ayrıca müzakereler sırasında, 

rezervuarlara yüzen güneş enerjisi istasyonlarının kurulması, özel çalışma gruplarının oluşturulması ve 

temel organizasyonel konuların tartışılması konusunda ön anlaşmalara varıldı. 

PDHES’ler, şebekeler tarafından düşük elektrik tüketimi sırasında elektrik biriktirmek ve pik yüklerde 

serbest bırakmak için kullanılacak, böylece ana santrallerin (nükleer, termik) gün boyunca kapasite 

değiştirme ihtiyacı azalmış olacak. 

Électricité de France (EDF), Fransa'nın en büyük devlete ait enerji şirketi ve dünyanın en büyük nükleer 

santral operatörüdür. (Uznews.uz) 

Taşkent Ticaret Müşavirliği | 15 Nisan 2021 

Taşkent'te 3 Yılda 10,7 Milyar Dolar Değerinde 1.390 Yatırım Projesi Hayata Geçirilmesi 

Planlanmaktadır 

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev, 12 Nisan 2021 günü Taşkent'te uygulanacak yatırım 

projelerinin sunumunu inceledi. 2021-2023 yıllarında Taşkent'te 10,7 milyar dolar değerinde 1.390 

yatırım projesinin hayata geçirilmesi ve yaklaşık 98.000 kişilik istihdam yaratılması planlanıyor. Özellikle 

bu yıl toplam 4,1 milyar dolar yatırım yapılması planlanıyor. 

İlk çeyrekte başkentte 1,8 trilyon Sum değerinde 130 proje başlatıldı ve yaklaşık 2.000 kişilik istihdam 

yaratıldı. Özellikle sanayide 55, hizmetlerde 63, konut yapımında 12 proje hayata geçirildi. Sunumda yıl 

sonuna kadar uygulanacak projeler hakkında bilgi verildi. Örneğin, Mirzo Ulugbek ilçesinde, yılda 

110.000 ton çelik döküm, bağlantı parçaları, köşebentler ve diğer inşaat malzemeleri üreten bir işletme 

kurulacak ve 200 yeni istihdam sağlanacaktır. 

Yıl sonuna kadar 30 trilyon Sum’u aşan 847 projenin hayata geçirilmesi ve yaklaşık 36 bin kişiye istihdam 

sağlanması planlanıyor. Ayrıca Taşkent işletmeleri, 2021-2023 döneminde 3 milyar dolarlık ihracat 

yapmayı planlıyor. Yalnızca bu yıl, yaklaşık 70 milyon dolar değerinde meyve-sebze de dahil olmak 

üzere 800 milyon doları aşan sanayi ürünleri ihraç edilmesi bekleniyor. 

https://uznews.uz/ru/article/30479/
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Devlet başkanı, planlanan göstergelerle sınırlı olmamak üzere ek proje sayısını artırma, yapıyı 

çeşitlendirme ve ihracatı artırma talimatı vermiştir. (Gazeta.uz) 

Taşkent Ticaret Müşavirliği | 15 Nisan 2021 

YUNANİSTAN 

OECD’nin Yunanistan’a Pandemi Sonrası Kurtarma Önerilerini Açıkladı 

OECD tarafından yayımlanan "Going for Growth" raporuna göre, Yunanistan pandemi sonrası yatırım 

ve reformları hayata geçirmelidir. 

OECD’nin ülke raporuna göre, kamu yönetimi sisteminin dijitalleşmesinde kaydedilen ilerlemeye 

rağmen, yasal çerçevenin düşük kalitesi ve adaletin yavaş işlemesi iş ortamını bozmaktadır. 

Ülke Raporu’nda Yunanistan’a şu tavsiyelerde bulunulmaktadır: 

- Mevcut yasa ve yönetmeliklerin kodlanmasını hızlandırmak, 

- Daha fazla eğitim ve mahkemelerin performans göstergelerini kullanarak yargı verimliliğini artırmak, 

- Kamu yönetiminin dijitalleşmesini sürdürmek, 

- Alternatif anlaşmazlık çözüm mekanizmalarını daha etkili kullanmak, 

- Sorunlu kredi elden çıkarma planı(Hercules) tamamlandıktan sonra bankaların bilançolarında kalacak 

kötü krediler ve ertelenmiş vergi kredileri için acilen bir strateji uygulamak, 

- Birleşik iflas yasal düzenlemesini uygulamak ve alacaklılar ile borçluların hakları arasında daha iyi bir 

denge kurmak, teminatın daha hızlı uygulanmasını sağlamak, 

- Maliyet-fayda analizine dayalı olarak toplu taşıma, inovasyon ve atık yönetimi dahil, büyümeyi ve 

çevresel sürdürülebilirliği desteklemek üzere kamu yatırımlarını artırmak, 

- Yerel düzey de dahil olmak üzere, ödeme süreçlerindeki personeli eğitmek, 

- Kamu istihdamında iş arama ve eğitim desteğini iyileştirmek üzere uzmanlaşmış danışmanlar ve profil 

oluşturma araçları kullanmak, daha da uygunu, bunu özel iş bulma ajanslarıyla gerçekleştirmek, 

- İş arayanların aktif işgücü piyasası politikaları için tercih ettikleri aracı seçmelerine olanak tanıyan bir 

kupon sistemi geliştirmek, 

- Yüksek öğretim kurumlarını, ileri yaştaki öğrencilerin mesleki ihtiyaçlarına ve pratik koşullarına göre 

uyarlanmış kurslar geliştirmeye teşvik etmek, 

- Öğretmenleri performanslarını destekleyen ve ödüllendiren daha uzun vadeli sözleşmelerle 

çalıştırmak, 

 - Yüksek öğretim kurumlarına daha geniş yönetim özerkliği sağlamak. 
 

Atina Ticaret Müsteşarlığı 15 Nisan 2021 

https://www.gazeta.uz/uz/2021/04/13/toshkent/
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Yunan İşletmeler Ocak-Şubat’ta 4,8 Milyar Euro Kaybetti 

Yunan İstatistik Kurumu (ELSTAT) tarafından açıklanan rakamlara göre; Yunanistan'daki işletmelerin 

cirosu Şubat ayında 2020 yılının aynı ayına göre 1,8 milyar Euro'nun üzerinde düşerken, bu yılın ilk iki 

ayında yıllık bazda 4,8 milyar Euro düşmüştür. 

Aslında cirolarda yaşanan toplam düşüşün çok daha yüksek olduğu, zira açıklanan rakamların sadece 

her ay KDV beyannamesi veren büyük firmaları kapsadığı, çeyrek dönemde beyanname veren küçük 

ölçekli firmaları kapsamadığı ifade edilmektedir.  

 

Yunanistan | Atina Ticaret Müşavirliği | 19 Nisan 2021 

MOLDOVA 

Moldova’nın Ocak - Şubat 2021 Dönemi Dış Ticaret Verileri Açıklanmıştır 

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu, Şubat 2021’de Moldova’nın ihracatının Ocak 2021’e göre % 14,3 

artışla ve Şubat 2020’ye göre % 7,5 düşüşle 227,0 milyon ABD doları olarak, ithalatının ise Ocak 2021’e 

göre % 29,8 ve Şubat 2020’ye göre % 7,5 artışla 521,5 milyon ABD doları olarak gerçekleştiğini 

açıklamıştır. 

Ocak-Şubat 2021 döneminde ülkenin ihracatı bir önceki yılının aynı dönemine göre % 8,4 artışla 425,6 

milyon ABD doları, ithalatı ise % 6,8 artışla 923,2 milyon ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 

Şubat ayında Moldova’nın Türkiye’ye yönelik gerçekleştirdiği ihracat Ocak 2021’ye göre % 11,6 ve 

Şubat 2020’ye göre % 43,4 artarak 24,1 milyon ABD doları, Türkiye’den gerçekleştirdiği ithalat ise Ocak 

2021’e göre % 25,3 ve Şubat 2020’ye göre % 8,8 artışla 38,7 milyon ABD doları olmuştur. 

2021 yılının ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre; 45,6 milyon ABD doları olarak gerçekleşen 

Moldova’nın Türkiye’ye ihracatı % 36,2 oranında, 69,5 milyon ABD doları olarak gerçekleşen 

Türkiye’den ithalatı ise % 10,3 oranında artmıştır.                                                   

Kişinev Ticaret Müşavirliği | 15 Nisan 2021 

SLOVAKYA 

Slovakya Savunma Bakanlığı Zırhlı Personel Taşıyıcı Alımı Konusunda Pazar Araştırmalarına Devam 

Ediyor 

Slovakya Silahlı Kuvvetleri’nin yeni piyade savaş araçları tedarik etmek için devam eden pazar 

araştırmalarının bir parçası olarak, Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Marian Majer, İsveç'te yer 
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alan BAE Systems Hagglunds'u ziyaret etti. Bakanlığın basın bülteninde yer alan bilgilere göre, ağır 

mekanize bir tugay inşa etmeye yönelik uluslararası taahhütler çerçevesinde yeni APC'lerin (armoured 

personnel carrier) güvence altına alınması amaçlanmaktadır. Majer, aktif ve tam teşekküllü bir NATO 

üyesi olarak, Slovakya'nın taahhütlerini yerine getirmeleri gerektiğinin farkında olduklarını ifade etti. Aynı 

zamanda, tüm sürecin olabildiğince şeffaf ve avantajlı olmasını sağlayarak pazar araştırması yoluyla 

kara kuvvetlerinin modernizasyonu konusunu ileriye taşımak istediklerini belirtti.                       Yayınlayan: 

Bratislava Ticaret Müşavirliği | 15 Nisan 2021 

Slovakya’da Ahşap Arzında Yaşanan Sıkıntı Sebebiyle Ahşap Konut Fiyatları Artıyor 

Slovakya’da özellikle işlendikten sonra yeniden ithal edilmek üzere yurtdışına ihraç edilen ahşap arzında 

sıkıntı yaşanmaktadır. Ahşap bungalovlar inşa etmek için kullanılan yumuşak ağaç türleri azaldığından, 

tedarikte gecikmeler yaşanmaktadır. Ülkesine ve sonrasında yapılan işleme bağlı olarak fiyatlar  iki üç 

hafta içinde %10 ila %50 oranında yükselmiştir. Bu durum sebebiyle zor durumda kalan inşaat şirketleri, 

konutların fiyatlarını %10 ila %15 oranında artırmak durumunda kalmıştır. (İşlenmemiş ham Slovak 

ahşabı ihraç edilmekte ve Avusturya, Almanya, İskandinavya veya Çekya'dan daha sofistike bir biçimde 

işlenerek geri ithal edilmektedir.) Mobilya üreticileri ise farklı türde ağaç ürünler kullandıklarından 

fiyatlarda çok daha küçük artışlar yaşanmaktadır. Arz sıkıntısından kaynaklı fiyat artış trendinin devam 

etmesi beklenmektedir. 

Slovakya | Bratislava Ticaret Müşavirliği | 14 Nisan 2021 

BREZİLYA 

Brezilya Posta Ve Telgraf Şirketi Özelleştiriliyor 

Brezilya Devlet Başknaı Jair Bolsonaro tarafından 14 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamada, 

hükümetin Ulusal Özelleştirme Programı'na ülkenin Posta ve Telgraf Şirketi'nin de dahil edileceği ifade 

edildi. Söz konusu programın yürütülmesinden ise Brezilya Ulusal Kalkınma Bankası'nın (BNDES) 

sorumlu olacağı ifade edildi. 

Kongre'nin onayının ardından özelleştirme programına dahil edilecek Posta ve Telgraf Şirketi'nin 

ihalesinin 2022 yılında gerçekleştirilmesinin planlandığı açıklandı. Şirketin vergi, faiz ve amortisman 

öncesi karı, 2020 yılında önceki yıla kıyasla %46 oranında artarak 988 milyon Real (174 milyon Dolar) 

oldu. Söz konusu yıl şirketin net gelirleri ise önceki yıla göre %6 düşerek 17,7 milyar Real (3 milyar 

Dolar) oldu.                                                                                       
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Sao Paulo Ticaret Ataşeliği | 14 Nisan 2021 

KANADA 

Montreal Limanında Kısmi Greve İlişkin Montreal Liman İşçileri Sendikası Ile Deniz İşverenleri Birliği 

Arasındaki Müzakereler Devam Etmektedir 

Kanada’nın ikinci büyük limanı Montreal Limanı'nda görev yapan 1.125 işçi 9-21 Ağustos 2020 

tarihlerinde greve gitmiş ve bu nedenle limandaki yükleme, aktarma ve elleçleme işlemlerinde 

gecikmeler yaşanmıştı. Kanada'nın doğusunda yer alan eyaletlerin dış ticaret işlemlerini olumsuz 

etkileyen söz konusu grevin sona erdirilmesi konusunda Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Denizcilik 

İşverenleri Birliği (MEA) arasındaki görüşmeler neticesinde grev 21 Ağustos 2020 itibariyle son bulmuş 

ve 23 Ağustos 2020 itibariyle normal çalışma düzenine geçilmiş, MEA ile Montreal Limanı’nda görev 

yapan 1.125 liman işçisini temsil eden Kanada Kamu Çalışanları Birliği (CUPE) adlı sendika arasındaki 

müzakerelerin takip eden 7 ay boyunca devam edeceği ve bu süreçte anlaşma sağlanmazsa, işçilerin 

yeniden greve gidebilecekleri ifade edilmişti. 

Akabinde, Montreal Liman İdaresi tarafından 17 Şubat 2021 tarihinde bir bildirim (https://www.port-

montreal.com/en/the-port-of-montreal/news/news/press-release/major-impacts) yapılmış; Kanada 

Denizcilik İşverenleri Birliği (MEA) ile Montreal Limanı’nda görev yapan CUPE 375 adlı sendikaya bağlı 

liman işçileri arasındaki müzakere sürecinin mevcut durumda askıya alındığı, iki taraf arasında daha 

önce yapılan “grev yapmama” yönündeki Anlaşmanın süresinin 21 Mart 2021 tarihinde yerel saatle 

sabah 06:59’da sona ereceği, mevcut pandemi koşulları sürerken ve Kanada ekonomisi daha önce 

görülmemiş türden zorluklarla mücadele etmek zorunda kalmışken, Montreal Liman İdaresinin, liman 

işçilerinin yeniden iş bırakma eylemine gitmeyeceğini ve tarafların hızlı bir şekilde Anlaşma 

yapacaklarını umut ettiği hususlarına yer verilmişti. 

Bu defa, Montreal Liman İdaresi tarafından 13 Nisan 2021 tarihinde yapılan açıklamaya göre 

(https://www.port-montreal.com/en/goods/notices-goods/negociations-en) CUPE adlı sendikaya bağlı 

liman işçileri, Kanada Kamu İşçileri Sendikası ile Denizcilik İşverenleri Birliğine (MEA) 10 Nisan 2021 

tarihinde kısmi grev bildiriminde bulunmuştur. Montreal Limanı, söz konusu bildirime rağmen 

faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek olup belirli günlerde faaliyetlerine ara verecektir. Buna göre 

aşağıdaki takvimin izleneceği açıklanmıştır: 

• 13 Nisan 2021 Salı günü saat 18:00’den itibaren, liman işçileri fazla mesai yapmayacaklardır. 

• 17 Nisan 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; 17 Nisan 2021 Cumartesi 
günü saat 07:00 ve 19 Nisan Pazartesi saat 05:59 arasındaki vardiyalar esnasında, liman 
işçilerinin liman bölgesindeki kargo elleçleme faaliyetleri tamamen durdurulacaktır. 
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• 17 Nisan 2021 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; 17 Nisan 2021 Cumartesi 
günü saat 08:00 ile 19 Nisan 2021 Pazartesi günü saat 07:59 arasında liman işçileri limanda 
bulunmayacak ve bu tarihler arasında gemi demirleme faaliyetlerine tamamen ara verilecektir. 

Yukarıda zikredilen durum nedeniyle Cast, Maisonneuve, Racine, Viau, Montreal’deki Logistec 

terminalleri ve Contrecoeur (kuru yük), CanEst ve Lantic Sugarisimli terminallerde kargo işlemlerinde 

gecikmeler yaşanacaktır. 

Diğer taraftan, söz konusu yavaşlamaya sebebiyet veren değişikliklerden etkilenmeyecek olan hizmet 

ve birimler ise sıvı yük elleçleme hizmeti; Oceanex hizmeti (Bickerdike Terminali) ile tohum terminali 

(Viterra) şeklinde sıralanmaktadır: 

Konuya ilişkin olarak Montreal Liman İdaresi Başkanı ve CEO’su Martin Imbleau tarafından yapılan 

açıklamada ise; 

• her yıl yaklaşık 100 milyar USD değerinde mal ticaretinin Montreal Limanı üzerinden geçtiğini, 
bunun günlük 275 milyon USD’lik ticaret hacmi anlamına geldiğini, Montreal Limanı’nın Montreal 
şehrinin yanısıra Kanada’nın doğusundaki ekonomik faaliyetlere doğrudan tesir ettiğini, liman 
üzerinden ticarete konu ürünlerin örneğin Montreal Metropolitan Bölgesinde (Greater Montreal 
Area) konut inşaat sektöründe faaliyette bulunan şirketler, Quebec Eyaleti’nin merkezindeki 
imalat sanayi üreticileri, Ontario Eyaleti’ndeki otomotiv üretim tesisleri için kritik önem taşıdığını, 

• Montreal Limanı’nın deniz taşımacılığında 2021 yılının ilk çeyreğinde pandemi nedeniyle vuku 
bulan belirsizlik kaynaklı yaşadığı sorunlardan olumsuz etkilendiğini, liman işçileri ile yaşanan 
uyuşmazlığın limanın operasyonlarını ayrıca olumsuz etkilediğini, 2021 yılı Mart ayında 
Montreal Limanı’nın iş hacminin %11 daraldığını, sorunların artması durumunda liman 
kapasitesinin %30 oranında düşebileceğini, Montreal Limanı’nın iş hacmine yönelik verilerin 
tarihte ilk kez ABD’nin doğu kıyılarındaki (East Coast) limanların gerisinde kaldığını, 

• global ticaretin %90’ının karbon gazı salınımı bakımından en etkin yöntem olan denizyolu 
taşımacılığı ile yapıldığını, ekonomik faaliyetler açısından stratejik olarak tanımlanan limanların 
yasal çerçevesinin Kanada Deniz Kanunu ile düzenlendiğini, pandemi başladıktan sonra 
devletlerin arz tedarik zinciri bakımından önem arz eden belirli hizmetleri ve çalışanlarını temel 
ve öncelikli hizmetler kategorisinde kabul etmeye başladığını, Montreal Limanı’ndan 
Newfoundland’a yapılan tahıl ve deniz taşımacılığı gibi hizmetlerin Kanadalı resmi kuruluşlar 
tarafından temel hizmetler kategorisinde kabul edildiğini, ekonominin işleyebilmesi ve girdi arz 
tedariği açısından gemilerin temel ihtiyaç olduğunu, Montreal Limanı’nda çalışanlarla yaşanan 
anlaşmazlığın limanın güvenilirliğini etkilediğini, yukarıda bahsedilen kısmi çalışma takviminin 
Quebec and Ontario Eyaletlerindeki müşteriler için gecikmeler ve ilave maliyetler doğuracağını, 
kamusal nitelik taşıyan hizmetlerin yarı zamanlı çalışma ile ifa edilemeyeceğini ancak Montreal 
Limanı’nın varlık sebebi olarak hizmet sunduğu ve binlerce çalışanın istihdam edildiği 
endüstriler için bu yöntemin uygulanacağını, mevcut anlaşmazlık nedeniyle Montreal Limanı’nın 
operasyonlarının kısmen erişilebilir hale geleceğini ve kapasitesinin düşeceğini, söz konusu 
uygulamadan etkilenme potansiyeli olan ihracatçı, ithalatçı ve sanayi kolları göz önünde 
bulundurarak, tarafların, limanın kamuya sunduğu hizmetin stratejik yönünü kabul ederek bir an 
evvel uzlaşıya varmasını umut ettiğini 

ifade etmiştir.   

Kanada | Ottava Ticaret Müşavirliği | 14 Nisan 2021 
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AVUSTURYA 

IMF Verilerine Göre AB'de En Fazla Koronavirüs Yardımı Yapan İkinci Ülke Avusturya Oldu 

IMF verilerine göre, Avusturya GSYİH'sının % 11,7'sini Kovid-19 yardımına harcıyor. AB içinde 

değerlendirildiğinde, söz konusu verilerle Avusturya, Yunanistan'ın ardında (% 13.7) ve Almanya'nın (% 

11) önünde ikinci sırada yer alıyor. 

Avusturya Federal Maliye Bakanı Gernot Blümel’in yaptığı açıklamada koronavirüs kaynaklı krizin 

Avusturya'yı diğer ülkelere göre daha fazla vurduğu, bu yüzden daha fazla yardım yapıldığı belirtildi.   

31 Mart 2021 itibarıyla, Avusturya’nın kısa süreli çalışma, sabit maliyet sübvansiyonları, mağduriyet 

fonları, garantiler, vergi ertelemeleri ve indirimleri, iptal primleri, topluluk paketleri gibi çeşitli yardım 

araçları vasıtasıyla 34 milyar avroluk korona yardımı yaptığı belirtildi. 

Avusturya | Viyana Ticaret Müşavirliği | 14 Nisan 2021 

IRAK 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimine İ.Halil Gümrüğü'nden Yapılacak Tavuk Eti İthalatı Hakkında Son 

Gelişmeler Açıklandı 

İlgili aktörlerle birlikte yapılan girişimler sonucunda KIBY'de 11.04.2021 tarih saat 24:00 itibariyle 

yürürlüğe konan ithalat tedbirleri kapsamından tavuk eti ithalat yasağı "şimdilik" kaydıyla 

durdurulmuştur. Bu çerçevede diğer ürünler için alınan ithalat tedbirleri uygulanacak olmakla birlikte 

tavuk eti ithalat yasağı belirsiz bir süre için kaldırılmış olup bu ürünün ithalatının olağan şekilde 

sürdürülmesine karar verilmiştir. Ancak önümüzdeki dönemler için bu ürünün ithalatı ile ilgili belirsizlik 

devam etmektedir. 

Irak | Erbil Ticaret Ataşeliği | 13 Nisan 2021 

UKRAYNA 

"Ukrayna'da Özelleştirmede Yapılan Hatalar : Yapılmaması Gerekenler " Başlıklı Konferans 

Düzenlenecektir 

Ukrayna özelleştirmesi ivme kazanıyor: giderek daha fazla varlık özelleştiriliyor. Ukrayna, 2020'de 

özelleştirmeden 3,03 milyar UAH'yi aşmış bulunmaktadır Söz konusu kazanımdan Ukrayna Devlet 

Mülkiyet Fonu 2021'de 12 milyar UAH'ye ulaşması planlanmaktadır. 

Ancak, başarı öykülerinin yanı sıra, deneyimleri bize potansiyel alıcının nasıl hareket etmeyeceği ve 

özelleştirme katılımcısı tarafından nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda anlayış veren bazı 

başarısızlıklar da yaşandığı gündeme yansımaktadır. 
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 Bu nedenle, “Ukrayna’da Özelleştirme Kapsamında Yapılmaması Gerekenler” konulu bir çevrimiçi 

konferans düzenlenmektedir. Söz konusu konferansa ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

ÖZELLEŞTİRMEDE EN BÜYÜK HATALAR: YAPILMAMASI GEREKENLER 

Tarih: 14 Nisan 2021 

Saat: 11:00 - 12:00 (EET) 

Konum: Çevrimiçi (Zoom) 

Dil: İngilizce- Ukraynaca ( İngilizce Spontane Çeviri Hizmeti) 

Hedef kitle: CEO'lar ve CFO'lar, işletme sahipleri, şirket içi avukatlar 

Kayıt için: https://bit.ly/3m9g16t  

ALMANYA 

Hamburg Ticaret Odası Üye Anketi 

Hamburg Ticaret Odası tarafından 24 Mart-12 Nisan 2021 tarihleri arasında Ticaret Odası üyeleri 

araında 2021 yılının birinci çeyreğine ilişkin anket yapılmıştır. Söz konusu ankete 659 firma katılım 

sağlamıştır. Anket sonucunda İş İklimi Endeksi değeri 97,3 puan olarak hesaplanmıştır. Endeks değeri, 

2020 yılının ilk çeyreğinde 38,1 puan, ikinci çeyreğinde 71,3 puan, üçüncü çeyreğinde 83,1 ve son 

çeyrekte 92,1 puan olarak gerçekleşmiş olup, endeks puanındaki değişimler göz önüne alındığında 

Hamburg Eyaleti Ekonomisinin "iyileşme" dinamiğini kaybetmeye başladığı yorumu yapılabilir. 

Yapılan ankete katılan firmaların %42,5'i 2021 yılının ilk çeyreğinde iş durumunun değişim 

göstermediğini, %26,2'si iş durumunun iyileşme gösterdiğini belirtirken, %31,3'ü ise durumun 

kötüleştiğini ifade etmiştir. 

Korona nedeniyle en fazla zarara uğrayan sektör gastronomi olurken, imalat, inşaat ve bilişim 

sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar durumlarının "iyi" olduğunu belirtmişlerdir. 

https://bit.ly/3m9g16t
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Ankete katılan firmaların % 48'i ekonomik durumun değişmeyeceğini belirtirken, %25,9'u ekonomik 

durumda iyileşme ve % 26,1'i ise ekonomik durumun kötüleşeceği beklentisinde olduklarını 

belirtmişlerdir. 

Almanya | Hamburg Ticaret Ataşeliği | 14 Nisan 2021 

Almanya Hessen Eyaletinde İşsizlik Rakamları Yüksek Seyretmektedir 

Federal İş Ajansının Hessen Bölge Müdürlüğü, Mart ayında Şubat ayına göre biraz daha az sayıda 

kayıtlı işsiz olduğunu açıklamıştır. Mart ayında kayıtlı işsizlerin sayısı bir önceki aya göre 6.500 düşerek 

yaklaşık 191.000 kişi olarak belirtilmiştir. Bu durum çerçevesinde işsizlik oranının yüzde 5,7'den yüzde 

5,5'e düştüğü ifade edilirken, Hessen'deki işsizlerin sayısının, korona krizinin başlangıcından öncekine 

göre hala yaklaşık yüzde 25 daha yüksek olduğu belirtilmiştir. 

Bölge Müdürlüğü Başkanı Frank Martin, Mart ayındaki düşüşe mevsimsel toparlanmanın imkan 

sağladığını ifade ederek, ilkbaharda daha iyi hava koşulları nedeniyle inşaat projeleri ve benzer 

sektörlerde tekrar dış mekanlarda çalışılabileceğini belirtmiştir. Şubat ayında boş kadro sayısının 

yaklaşık 1.300 artarak 40.000 civarına yükseldiği ve bunun da yaklaşık bu sayıda yüzde 3 artışa tekabül 

ettiği belirtilmektedir. Ek olarak, lojistik sektörü örnek gösterilerek bazı sektörlerde bir yıl öncesine göre 

daha fazla çalışanın olduğu da ifade edilmektedir. 

Almanya | Frankfurt Ticaret Ataşeliği | 14 Nisan 2021 

Brexit Nedeniyle Finans Sektöründe 440 Firma İngiltere'den Avrupa Birliği'ne Taşınmıştır 

Almanya'nın Handelsblatt Gazetesi'nde çıkan 16 Nisan 2021 tarihli habere göre Brexit'n Londra Finans 

Piyasasını etkilemeye başladığı ve yaklaşık 440 firmanın Londra'dan Avrupa Birliğine taşındığı 

belirtilmektedir. 

Bu firmaların 135'i Dublin'e, 102'si Paris'e, 93'ü Lüksemburg'a, 63'ü Frankfurt'a ve 43'ü Amsterdam'a 

taşınmıştır.  

Almanya | Hamburg Ticaret Ataşeliği | 16 Nisan 2021 

Almanya'da Güneş Enerjisi Kullanımı Zorunluluğu 

Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nde, 2022 yılından itibaren güneş enerjisi kullanımı zorunlu 

olacaktır. Başlangıçta konut inşaatları hariç yeni inşaatlar/binalar için geçerli olacak olan güneş enerjisi 

kullanımının, 2023 yılından itibaren Hamburg ve Berlin'de de uygulanması beklenmektedir.  



KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

13 
 

Eyalet Hükümeti yetkilileri tarafından, 2022 yılından itibaren konut hariç yeni inşaatlar için güneş enerjisi 

panellerinin kullanılması zorunluluğunun Baden-Württemberg’in İklimi Koruma Yasası'nda yer alacağı 

ifade edilmiştir. Çevre Bakanı, depo ve üretim yerleri ile otopark binalarının çatı alanlarının güneş enerjisi 

panellerinin kullanımı ve etkisi için büyük potansiyel oluşturduğunu belirtmiştir. Öte yandan, güneş 

enerjisi kullanımının konut inşaatları için de zorunlu hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam 

etmektedir. 

Almanya | Stuttgart Ticaret Ataşeliği | 16 Nisan 2021 

 

AZERBAYCAN 

2021 Yılı İlk Çeyreğinde Azerbaycan'ın Perakende Ticaret Hacmi Hakkında Veriler Açıklandı 

Azerbayan Devlet İstatistik Komitesi verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Mart döneminde perakende ticaret 

ağında tüketicilere 5,2 milyar manat (3,1 milyar dolar) değerinde gıda, içecek ve tütün ürünleri ve 4,3 

milyar manat (2,5 milyar dolar) gıda dışı ürünleri olmak üzere toplam 9,5 milyar manat (5,6 milyar dolar) 

değerinde ürün satılmıştır. 2020 yılı Ocak-Mart dönemine kıyasla perakende ticaret hacmi %1,1, aynı 

zamanda gıda dışı ürünler için %4,7 oranında azalmış, gıda, içecek ve tütün ürünleri için ise %2,1 

oranında artmıştır. 

  

Ürün Adı 
Satışlardan Gelir 
(milyon manat) 

Değişim 
(2020 Ocak-Mart) 
% 

Perkande ticaret hacmi 9.524,8 -1,1 

Gıda ürünleri 4.628,8 2,2 

İçecek ve tütün ürünleri 548,8 0,8 

Tekstil, giyim ve ayakkabı 1.559,6 -0,9 

Elektrik ürünleri ve mobilya 477,8 -10,6 

Bilgisayar, telekomünikasyon ve baskı malzeme ve ekipmanları 65,4 2,4 

Eczacılık ürünleri ve tıbbi malzemeler 216,1 45,5 

Benzin ve dizel yakıt 514,1 -9,2 

Diğer gıda dışı ürünler 1.514,2 -10,0 

Kaynak: Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi 

  

2021 yılı Ocak-Mart döneminde tüketiciler tarafından nihai tüketim için satın alınan mallara yönelik 

harcamaların %48,6'sı gıda ürünleri, %5,8'i içecek ve tütün ürünleri, %16,4'ü tekstil, giyim ve ayakkabı, 

%5,4'ü benzin ve dizel yakıt, %5,0'i elektrik ürünleri ve mobilya, %2,2’si eczacılık ürünleri ve tıbbi 

malzemeler, %0,7’si bilgisayar, telekomünkasyon ve baskı malzeme ve ekipmanları, %15,9’u ise diğer 



KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI 

14 
 

gıda dışı ürünlerin alınması için harcanmıştır. 

  

Söz konusu dönemde, tüketim ürünlerinin %25,8’i ticari işletmelerde, %50,1’i bireysel girişimciler 

tarafından, %24,1’i ise pazarlarda satılmıştır. 2020 yılının Ocak-Mart dönemine kıyasla perakende 

ticaret hacmi ticari işletmelerde %7,3, bireysel girişimcilerde %3,7 oranında artmış, pazarlarda ise %16,3 

oranında azalmıştır. 

  

2021 yılı Ocak-Mart döneminde ticaret ağında kişibaşına düşen aylık ortalama harcama 318,1 manat, 

aynı zamanda gıda ürünleri, içecek ve tütün ürünlerinde 172,9 manat, gıda dışı ürünlerde ise 145,2 

manat olarak gerçekleşmiştir. 

Azerbaycan | Bakü Ticaret Müşavirliği | 16 Nisan 2021 

2021 Yılı İlk Çeyreğinde Azerbaycan'ın Sanayi Üretimi 

Azerbaycan Devlet İstatistik Komitesi tarafından açıklanan verilere göre, Azerbaycan'ın sanayi 

kuruluşları ve bu sektörde faaliyet gösteren bireysel girişimciler tarafından 2021 yılı Ocak-Mart 

döneminde 11,0 milyar manat (6,5 milyar Dolar) değerinde veya 2020 yılının aynı dönemine göre %3,6 

daha az sanayi ürünü üretilmiştir. Bu gerileme, petrol/gaz sektöründeki üretimin %5,9 oranında 

azalmasından kaynaklanırken, petrol/gaz dışı sektörlerde üretim ise %11,9 oranında artmıştır. 

Sanayi üretiminin %63,7'si madencilik sektöründe, %29,3'ü işleme sektöründe, %6,2'si elektrik 

enerjisi, gaz ve buhar üretimi, dağıtımı ve tedarikinde, %0,8'i su temini, atık arıtma ve işleme 

sektöründe gerçekleşmiştir. 

TÜRKMENİSTAN 

Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) Doğal Gaz Boru Hattının Güvenlik Planı 

Anlaşması İmzalandı 

 

TAPI Pipeline Company Limited CEO'su Muhammetmyrat Amanov ve Afganistan Ulusal Güvenlik 

Danışman Yardımcısı Ebadullah Ebad, Kabil'de Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) 

doğal gaz boru hattının güvenlik planını imzaladı. Planlanan TAPI gaz boru hattının toplam uzunluğu 

yaklaşık 1.814 km olacak. Boru hattının tamamlanmasıyla birlikte Güney Asya ülkelerine yılda 33 milyar 

metreküp Türkmen doğalgazının tedarik edilmesi bekleniyor. Hindistan ve Pakistan'ın her birinin 

yaklaşık 14 milyar metreküp satın alması beklenirken  kalan 5 milyar metreküp Afganistan'a gidecek. 

Taliban hareketinin Siyasi Büro heyeti, TAPI doğalgaz boru hattı projesinin güvenliğini garanti altına 

almak için Şubat ayı başında Aşkabat'ı ziyaret etmişti. 

Türkmenistan | Aşkabat Ticaret Müşavirliği | 16 Nisan 2021 
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HIRVATİSTAN 

Hırvatistan Merkez Bankası 2021 Yılı Büyüme Tahminini Revize Etti 

Hırvatistan Merkez Bankası'nın (HNB) 12.04.2021 tarihinde, 2020 yılının Aralık ayında yaptığı % 4,9 

seviyesindeki büyüme tahminini revize ederek, ülke ekonomisinin 2021'de %5,9 büyümesini beklediğini 

açıklamıştır. 

Açıklamada, geçtiğimiz aylarda çoğu Avrupa ülkesinde kötüleşen epidemiyolojik durua ve aşılamadaki 

görece yavaş ilerleme dikkate alınarak dış talep artışına ilişkin beklentilerin bir miktar aşağıya doğru 

revize edildiğini, iç talebin ise güçlü bir şekilde toparlanmasının beklendiğini, bu doğrultuda yüksek 

ekonomik büyüme tahmininin olumlu son ekonomik göstergelerin yanı sıra iç talep toparlanması ve 

nispeten başarılı turizm sezonu beklentilerini yansıttığını belirtmiştir. 

Küresel ve yerel epidemiyolojik durumun kötüleştiği ve COVID-19 önleyici tedbirlerin beklenenden daha 

uzun süre yürürlükte kaldığı alternatif senaryoda ise, 2021'de gerçek gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) 

büyümesinin% 2,8 olacağı tahmin edilmiştir. 

Merkez bankası, petrol ve diğer enerji kaynaklarının artan fiyatları nedeniyle 2021 yılında ortalama yıllık 

tüketici fiyatları enflasyonunun %1,7'ye ulaşabileceğini kaydetmiştir. 

Merkez bankası ayrıca Hırvatistan Kunasının Avro karşısındaki istikrarını korurken genişlemeci para 

politikasına devam edeceğini ifade etmiştir. 

Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası ise Hırvatistan için 2021 yılında % 4,7 oranında 

ekonomik büyüme öngördüğünü açıklamıştı. 

Hırvatistan | Zagrep Ticaret Müşavrliği | 14 Nisan 2021 

EKVATOR 

Ekvator’un En Büyük Çevrimiçi Alışveriş Etkinliği Cyber Day 26-27 Nisan 2021 Tarihlerinde 

Gerçekleştirilecektir 

Ekvator’un en büyük çevrimiçi alışveriş etkinliği Siber Gün (Cyber Day), bu yıl 26-27 Nisan 2021 

tarihlerinde, Ekvator Elektronik Ticaret Odası organizasyonunda, https://cyberday.ec/  internet sitesi 

üzerinden düzenlenecektir. Önemli oranda indirimlerin olacağı söz konusu etkinliğe tekstil ve hazır 

giyim, spor malzemeleri, ev eşyaları, elektronik eşya, beyaz eşya, teknoloji ürünleri, evcil hayvan 

ürünleri, kozmetik ve sağlık sektörlerinde Ekvator’un en önemli firmaları katılım sağlayacaktır. Bahse 
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konu etkinlik, etkinliğe katılan önemli firmaları tespit etmek ve iletişime geçmek açısından önem arz 

etmektedir. 

2020 yılında Ekvator’da gerçekleştirilen çevrimiçi alışveriş 2,3 milyar dolar olmuştur. Bu rakam 2019 

yılında 1,6 milyar dolardı ve çevrimiçi alışverişin 2021 yılında %15’ten fazla artması beklenmektedir. 

Mevzuat Değişiklikleri 

19 Nisan Pazartesi Günü İtibarıyla Slovakya Sınır Rejimine İlişkin Yürürlüğe Girecek Yeni Kurallar 

Son 14 günde yalnızca AB ülkeleri, İzlanda, Norveç, Lihtenştayn, İsviçre veya İngiltere’yi ziyaret etmiş 

kişilerin aşağıda yer alan şartlardan birini yerine getirmeleri ve bunu kanıtlayabilmeleri kaydıyla, 

Slovakya’ya dönüş/girişlerinde kolaylık sağlanacaktır. 

- mRNA aşısının ikinci dozu ile en az 14 gün önce aşılanmış olması (örneğin Pfizer/BioNtech, Moderna) 

- Viral vektör aşısının ilk dozu ile en az 4 hafta önce aşılanmış olması (örneğin AstraZeneca)  

- C-19 hastalığını geçirdikten sonra ilk 180 gün içinde mRNA veya viral vektör aşısının ilk dozu ile en az 

14 gün önce aşılanmış olması 

- Son 180 gün içinde C-19 hastalığını geçirmiş olması 

Bu kategorilerde bulunan kişilerin ayrıca, Slovakya’ya girişleri esnasında www.korona.gov.sk/ehranica 

formu doldurmaları, beraberinde en geç 48 saat önceden yaptırılmış negatif Ag test sonucu veya 72 

saat önceden yaptırılmış negatif RT-PCR test sonucu getirmeleri ve karantinada kalmaları 

gerekmektedir. İzolasyonun 8. günü beklenmeksizin RT-PCR negatif test sonucu alınması halinde 

karantina sona erdirilecektir. 

Türkiye’den gelen kişiler açısından yürürlükte bulunan karantina uygulaması geçerliliğini korumaktadır. 

Taşımacılık, transit vb. durumlarda tanınan muafiyetler aynı şekilde geçerlidir.  

 

Peru’da Dikofol Yasağı 

Peru Tarım Bakanlığı 15 Nisan 2021 tarihli kararıyla aktif bileşen dikofol içeren tarımsal pestisitlerin 

ithalatını, dağıtımını ve ticaretini yasaklamıştır. 

Slovakya | Bratislava Ticaret Müşavirliği | 16 Nisan 2021 

 

Slovakya'da Yabancı Yatırımları İncelemek Amacıyla Yeni Mevzuat Çalışması Yürütülüyor  

Slovakya Ekonomi Bakanlığı, yabancı yatırımlardan kaynaklı güvenlik risklerine karşı korunmada etkili 

bir araç olarak kullanmak üzere yeni mevzuat hazırlıklarına başladı. Böylelikle, Slovakya, bu riskleri 

izleyediği gibi, yabancı yatırımların uygulanması veya yasaklanması için şartlar belirlenmesi şeklinde 

özel tedbirler alarak bu riskleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Yayımlanan bilgilere göre, özellikle 

savunma alanında, biyoteknoloji sektöründe, kritik altyapı hizmetlerinde veya medya alanında hükümet 

düzenlemeleri ile tanımlanan yabancı yatırımlara yaklaşılacaktır. 

http://dtybs.ticaret.gov.tr/blog/post/4404/
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Kongo D.C.: Dgda, Madencilik Şirketleri Tarafından İthalat Esnasında Ödenmesi Gereken KDV 

Sisteminde Değişiklik Yapıldı 

Gümrük ve Tüketim Genel Müdürlüğü (DGDA), işletme aşamasında madencilik şirketlerinden 

kaynaklanan ithalatlara Katma Değer Vergisini (KDV) kaydetme ve yerleştirme mekanizmasını 

güçlendirmek için gümrük BT sistemine (ASYCUDA) üç ek kod entegre edildiğini belirtmiştir. 

Bu, acentelerin ve yöneticilerin, gümrük komisyoncularının ve gümrük kullanıcılarının dikkatini çekmek 

için 12 Nisan 2021'de kamuoyuna duyurulan bir basın bülteninde belirtilmiştir. 

Gümrük bilgisayar sistemine (ASYCUDA), oluşturulan aşağıdaki ek kodların kullanılması gerektiği 

belirtilmiştir.  

321 : Madencilik şirketleri tarafından işletme izninin verildiği tarihten itibaren altıncı yıldan önce ithal 

edilen ara mallar ve diğer sarf malzemeleri için; 

322 : Madencilik şirketleri tarafından işletme izninin verildiği tarihten itibaren altıncı yıldan önce ithal 

edilen sermaye malları için; 

326 : Madencilik şirketleri tarafından İşletme izninin verildiği tarihten itibaren altıncı yıldan sonra ithal 

edilen mallar için. 

Basın bülteninde, bu tedbirin Maliye Bakanının Maliye Kanununun 20/2021 nolu uygulama usullerine 

ilişkin 15 Mart 2021 tarih ve CAB / MIN / Finans / 2021/002 nolu bakanlık kararnamesi hükümleri 

çerçevesinde olduğu belirtilmektedir. 

Kongo D.C. | Kinşasa Ticaret Müşavirliği | 14 Nisan 2021 

Sorunlar, Öneriler ve Fırsatlar 

Senegal'de 12 Adet Petrol Kuyusu Açımına İlişkin İhale Açıklandı 

Senegal Offshore Sud Deep (SOSP) petrol bloğu işletilmek üzere ihaleye çıkılacaktır. 

12 bloktan biriyle ilgilenen şirketler tekliflerini 30 Mayıs 2021'e kadar göndermesi gerekemektedir. 
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Söz konusu ihaleye katılım şartları ve başvuru için gerekenler https://www.petrosen.sn/ sitesinden 

öğrenilebilecektir. 

7653 km2 alana sahip olan bu blok, son yıllarda önemli keşiflerin yapıldığı Rufisque Offshore, Sangomar 

Offshore ve Sangomar Deep Offshore'un (RSSD) güneyinde yer almaktadır. 

Senegal | Dakar Ticaret Müşavirliği | 15 Nisan 2021 

Fas Otoban Ulusal Ofisi Tarafından İki Otoban Projesi Gerçekleştirilecektir 

Fas Otoban Ulusal Ofisinin yayımladığı son ihale duyurusuna göre, Kazablanka ile Berrchid şehri 

arasında ve Tit Mellil kavşağı ile Lissasfa çıkışı arasında üçer şeritli otoban projelerinin 

gerçekleştirileceği ilan edildi. Duyurunun devamında, 1. projenin ihalesine katılmak için 4,5 Milyon Fas 

Dirhemi, 2. projenin ihalesine katılmak için ise 4 Milyon Fas Dirheminin güvence olarak yatırılmasının 

gerektiği belirtildi. 

Ayrıca, 20 Mayıs 2021 tarihinde Rabat şehrinde mezkur projelere ilişkin bilgilendirme toplantısının 

düzenleneceği açıklandı. İhalelere ilişkin son başvuru tarihinin 17 Haziran 2021 günü saat 11:00 olduğu 

belirtildi. İhale dokümanlarına aşağıdaki linkten ulaşmak mümkündür. İhale başvurusu sadece elektronik 

ortamda kabul edilmektedir. 

https://achats.adm.co.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=

3102&orgAcronyme=e3r  

 

 

Madagaskar'ın Canlanması İçin 820 Milyon ABD Doları Finansman Gerekiyor. 

Afrika Kalkınma Ajansı'na (ADB) göre, Madagaskar'daki ekonomik görünüm, bu yıl için % 3,5 ve 2022'de 

% 4,5'lik reel büyüme için elverişli. Ancak bir şartla, Covid-19 salgını 2021'in ilk yarısında hafiflerse. Öte 

yandan, bu sağlık krizinin etkileri özellikle kamu maliyesinde hissedilmeye devam edecek ve bu Afrika 

kurumu, ulusal ekonomiyi canlandırabilmek için 820 milyon dolarlık fonun gerekli olduğunu tahmin 

etmektedir.Bu, 2021'de GSYİH'nın yaklaşık % 4,6'sı civarında bir bütçe açığına dönüşecek ve 

önümüzdeki yıl için % 3,8'e düşecek. Rapora göre, talep tarafında küresel ekonomi toparlanırken, kamu 

ve özel sektör yatırımlarındaki toparlanmanın yanı sıra nikel, kobalt ve vanilya gibi ihracattaki canlanma 

ve uluslararası ticaret ile desteklenmesi bekleniyor. 

https://achats.adm.co.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=3102&orgAcronyme=e3r
https://achats.adm.co.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=3102&orgAcronyme=e3r
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 Ancak bu kurum, Madagaskar'ın cari açığının bu yıl için GSYİH'nın % 5 ve 2022'de % 4.5 olarak yüksek 

seviyede  kalması gerektiğini belirtti. İş kayıplarına bakıldığında, kayıtlı sektörde % 27’ye varan bir kayıp 

olduğu tahmin ediliyor. 

2020'de salgının Madagaskar ekonomisi üzerindeki etkilerine gelince, bazıları ülkenin reel GSYİH'da % 

4'lük bir düşüşle resesyona girdiğini kabul ediyor. Bu salgın kamu maliyesine zarar verdi.  Vergi gelirleri 

de azalırken, hükümetin sağlık krizini hafifletmek için aldığı tedbirlerle harcamaları önemli ölçüde artırdı. 

Sonuç olarak, bütçe açığı 2019'da GSYİH'nın % 1,4'ünden geçen yıl % 6,3'e çıktı. Kaynak : 

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/14/  

Madagaskar | Antananarivo Ticaret Müşavirliği | 15 Nisan 2021 

Slovakya-Ľubotice: Mühendislik Tasarım Hizmeti İhalesi, 1,1 Milyon Avro 

 

Slovakya Prešov Belediyesi Toplu Taşıma Hizmetleri (DPMP), Prešov'daki troleybüs bakım üssünün 

modernizasyonu ve trafo merkezi inşaatı için mühendislik ve proje hizmetleri alımı hakkında 1,1 milyon 

avro değerinde bir ihale duyurdu. AB fonlarıyla finanse edilecek proje için son başvuru tarihi 17 Mayıs 

2021'dir. 

Ana CPV Kodu: 71320000 Mühendislik tasarım hizmetleri 

İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

AB Elektronik İhale Sistemi 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176958-2021:TEXT:EN:HTML&src=0   

Slovakya Kamu İhale Ofisi 

İhale Belgeleri ve Başvuru Sayfası: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429959  

Slovakya | Bratislava Ticaret Müşavirliği | 14 Nisan 2021  

http://www.midi-madagasikara.mg/economie/2021/04/14/
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:176958-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/429959
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Slovakya-Liptovský Mikuláš: İnşaat Hizmeti İhalesi, 23,9 Milyon Avro 

Slovakya’nın Liptovský Mikuláš beldesinde yer alan askeri üniversite General Milan Rastislav Štefánik 

Silahlı Kuvvetler Akademisi, Slovakya'daki üniversite binalarının enerji yoğunluğunu azaltmak için 23,9 

milyon avro değerinde bir ihale duyurdu. AB fonlarıyla finanse edilecek ihale için son başvuru tarihi 12 

Mayıs 2021'dir. 

Ana CPV Kodu: 45000000 İnşaat işi 

 İhale ile ilgili detaylı bilgilere aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz: 

AB Elektronik İhale Sistemi 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172728-2021:TEXT:EN:HTML&src=0  

Slovakya Kamu İhale Ofisi 

İhale Belgeleri: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431340    

Başvuru Sayfası: https://www.ezakazky.sk/index.cfm?  

Slovakya | Bratislava Ticaret Müşavirliği | 14 Nisan 2021 

Gürcistan'da Aversi Hastane İnşaatı İhalesi Duyuruldu 

Gürcistan'ın büyük sağlık ve ecza gruplarından Aversi (Aversi Clinic), 9 katlı ve zemin katın üzerinde 

toplam 12.000-13.500 m2 inşaat alanına sahip olacak bir hastane inşaa projesi için ihale açmıştır. 

İlgilenen firmalarımız için ihale detaylarına ait link paylaşılmaktadır. Son başvuru tarihi 25 Nisan 2021'dir. 

https://etenders.ge/view/57742/%E1%83%A8%E1%83%9E%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83

%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83

%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-

Project%20description%20%20of%20the%20multi-profile%20Clinic?lng=lang__en  

 İrtibat bilgileri: Keti.lomia@aversi.ge; nino_mak@yahoo.com  

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172728-2021:TEXT:EN:HTML&src=0
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/431340
https://www.ezakazky.sk/index.cfm
https://etenders.ge/view/57742/%E1%83%A8%E1%83%9E%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-Project%20description%20%20of%20the%20multi-profile%20Clinic?lng=lang__en
https://etenders.ge/view/57742/%E1%83%A8%E1%83%9E%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-Project%20description%20%20of%20the%20multi-profile%20Clinic?lng=lang__en
https://etenders.ge/view/57742/%E1%83%A8%E1%83%9E%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-Project%20description%20%20of%20the%20multi-profile%20Clinic?lng=lang__en
https://etenders.ge/view/57742/%E1%83%A8%E1%83%9E%E1%83%A1%20%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1%20%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%99%E1%83%90-Project%20description%20%20of%20the%20multi-profile%20Clinic?lng=lang__en
mailto:Keti.lomia@aversi.ge
mailto:nino_mak@yahoo.com
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Gürcistan | Tiflis Ticaret Müşavirliği | 14 Nisan 2021 

 

Meksika’da Perakende Satışlar 2020 Yılında %9,3 Azaldı 

Ulusal İstatistik ve Coğrafya Enstitüsü (INEGI) Aylık Ticari Şirketler Araştırması (EMEC) sonuçlarına 

göre 2020 yılında %9,3 azalan perakende satışlar, 2014 yılından bu yana en düşük seviyede 

gerçekleşmiştir. En son 2009 yılındaki krizde perakende satışlardaki gerileme %3,5 seviyesinde idi. 

Toplam dokuz kategorinin yedisinde düşüş yaşanırken; artış görülen iki kategori çevrimiçi ve katalog 

satışları (%51,9) ile sağlık ürünleri (%5,9) olmuştur. En çok zarar gören kategoriler ise cirosu %35,2 

daralan hazır giyim, tekstil, ayakkabı ve aksesuarları, kırtasiye ve eğlence ürünleri (-%32), bakkaliye ve 

içecek (-%14,6), otomobil, motosiklet ve yedek parçaları (-%13,6), beyaz eşya ve elektronik (-%13,4), 

hırdavat (-%1,8) ve self servis ve büyük mağazalar (-%1,3) olarak sıralanmaktadır. 

2021 yılının Ocak ayında ise pandemide ikinci dalga önlemlerinin etkisiyle yıllık bazda %7,2 gerileme 

(aylık bazda %0,1 artışla) ile Kasım 2015’teki seviyelere dönülmüştür. Perakende satışlardaki son 13 

aylık düşüş trendi, Ocak ayında da devam etmiştir. Perakende şirketlerinde istihdam edilen personel 

sayısı ise geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %4 azalmıştır. Hazır giyim, tekstil, ayakkabı ve 

aksesuarları satışları %7,4 ve self servis ve büyük mağaza satışları %3,2 azalırken; sağlık ürünleri 

sektöründe %4,7'lik bir artış kaydedilmiştir. 

Meksika | Meksiko Ticaret Müşavirliği | 13 Nisan 2021 

Slovenska Posta, Toplam Ağırlığı 3,5 Tonun Üzerinde Olan Kamyonlar İçin 10,6 Milyon Avro 

Değerinde İki İhale Duyurdu 

İlk ihale, beş parti halinde tedarik edilecek olan yaklaşık 9,7 milyon avro değerindeki kamyonlarla ilgili 

olup, ikinci ihale ise iki parti halinde tedarik edilecek olan 0,9 milyon avro değerindeki römorklar 

hakkındadır. Slovenska Posta sözcüsü, posta hizmetleri şirketinin halihazırda yaş ortalaması 7,31 olan 

N2 ve N3 kategorilerinde 200 araç işlettiğini, bu araçlardan 78 tanesinin 13 yaşından büyük olduğunu 

ve birkaç yüz bin kilometre yol kat ettiğini ifade etti. Yeni kamyonlarun çalışanlar için daha güvenli 

olacağını ve EURO 6 emisyon standardına uyacak şekilde daha çevre dostu olacağını vurguladı. 

İhaleler, edinim maliyetleri, tüketim ve bakım maliyetleri ile sera gazı emisyonlarının yanı sıra aracın 

kullanım ömrü boyunca diğer kirletici emisyonların maliyetlerini de içerecek şekilde ekonomik açıdan en 

avantajlı teklifi belirlemek üzere objektif kriterler temelinde değerlendirilecektir. 

Slovakya | Bratislava Ticaret Müşavirliği | 13 Nisan 2021 


