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Ticaret Müşavirliklerimizden Alınan Güncel Gelişmeler

Tanzanya’nın Ülkedeki Bal Üretimini Artırmayı Planlamaktadır.
Tanzanya sahip olduğu 450'nin üzerindeki doğal orman ile bal üretimi alanında ciddi bir
potansiyele sahiptir. Ülke, Afrika kıtasında Etiyopya’nın ardından 2. en büyük bal üreticisidir.
Ülkenin bu alandaki potansiyelinden daha fazla yararlanılmasını teminen Tanzanya Orman
Hizmetleri Kurumu/Tanzania Forestry Services (TFS) bal üretimi gerçekleştirecek fabrikaların
sayısının artırılmasının planlandığını ifade etmiştir. Bu kapsamda; Kasulu, Bukombe ve
Sikonge bölgelerinde fabrikaların inşasına başlanmış olup, Nzega bölgesindeki fabrikanın
inşasının ise Ocak 2021’de başlayacağı belirtilmiştir. Temel hedef, yıllık 30.400 ton olan yıllık
bal üretimini 2025 itibariyle 60.000 tona çıkarmaktır.

Tanzanya’daki Bankalarda Açılan Mevduat Hesapları Ile Bankaların
Vermiş Olduğu Kredi Miktarı Artmıştır.
Tanzanya Merkez Bankasının (Bank of Tanzania-BoT) son yayımlamış olduğu rapora göre;
mevduat hesapları, Orta ve Kuzey bölgeler hariç ülkenin bütün bölgelerinde artış
göstermiştir. Eylül 2020 itibariyle ülkedeki mevduat hesabı %10 oranında artış göstererek
21.4 trilyon Tanzanya Şilinine yükselmiştir. Eylül 2019’da, bankalardaki mevduat miktarı
19.45 trilyon Tanzanya Şilini mertebesindeydi.

Ayrıca, bankaların vermiş olduğu krediler de Eylül 2019 dönemine kıyasla Eylül 2020’de %9,4
oranında artış göstererek, 15.30 trilyon Tanzanya Şilininden 16.75 Tanzanya Şilinine
yükselmiştir.
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Peru'nun Ülke Riski, Bölgesel Ortalamanın Altında Kalmaya Devam
Etmektedir.
Peru Merkez Bankası tarafından 27 Aralık 2020 tarihinde yapılan açıklamada, EMBIG (Emerging
Market Bound Index) ölçümlerine göre Peru’nun ülke risk seviyesinin 151 baz puan olarak
gerçekleştiği, buna karşılık EMBIG Latin Amerika’nın ise 419 puana sahip olduğu kaydedilmektedir. Bu
itibarla Peru göstergesi bölge ortalamasının oldukça altında kalmaktadır.
EMBIG ülke riski, bir ülkenin uluslararası alacaklıları ile olan finansal yükümlülüklerini yerine getirme
potansiyelini ve politik riskini ölçen bir göstergedir. EMBIG, bireysel ve kurumsal yatırımcıların dünya
genelinde gelişmekte olan piyasalarda tahvil performansını karşılaştırmasına yardımcı olmak üzere
tasarlanmıştır ve her bir endeks farklı gelişmekte olan piyasa ekonomilerini kapsamaktadır.

Peru, iç ve dış şoklara rağmen makroekonomik istikrarı nedeniyle bölgenin diğer ülkelerinden farklılık
arz etmekte, EMBIG ölçümlerine göre Peru’nun ülke risk seviyesi salgın döneminde de bölge
genelinin altında kalmaya devam etmektedir.
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Nijerya'nın Emtia İthalatı 2020'Nin 3. Çeyreğinde %1,89 Artmıştır.
Nijerya İstatistik Kurumu (NBS) tarafından yayımlanan üç aylık Emtia Fiyat Endeksleri ve
Ticaret Koşulları (Q3 2020) raporuna göre, emtia ithalatındaki artış, temel olarak Metal, Canlı
hayvan ve hayvansal ürün fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır. Aynı çeyrekte tüm emtia
grubu ihracat fiyat endeksi, kimya ve buna bağlı sanayi ürünleri, ana metaller ve ana metal
ürünlerindeki düşüşlere bağlı olarak ortalama %0,30 azalmıştır. Nijerya’nın 2020 yılının 3.
çeyreğinde başlıca ticaret ortakları Hindistan, İspanya, Hollanda, Türkiye ve Çin olarak
gerçekleşmiştir. Ülkelere yapılan başlıca ihracat ham petrol ve doğal gaz iken, en önemli
ithalat kalemi ise işlenmiş petrol, motosikletler ve antibiyotiklerdir. İnceleme döneminde de
tüm emtia grubu ithalat endeksi, Temmuz ve Eylül 2020 arasında %1,89 artmıştır. Bunun
başlıca nedeni ise kimya ve buna bağlı sanayi ürünlerinden, ahşap ve ahşaptan eşyadan ve
hayvansal ürünlerin fiyatlarındaki artıştan kaynaklanmıştır.

3

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Ekvator Ekonomisi 2020 Yılının 3. Çeyreğinde Bir Önceki Yılın Aynı
Dönemine Göre %8,8 Küçüldü.
5 Ocak 2021 tarihinde Ekvator Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, Ekvator
ekonomisinin 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 2020 yılının ikinci çeyreğine göre %4,5
büyüdüğü, ancak 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 2019 yılının üçüncü çeyreğine %8,8
küçüldüğü ifade edilmiştir. Ekvator ekonomisi 2020 yılının ikinci çeyreğinde 2019 yılının ikinci
çeyreğine göre %12,4 daralmıştı. Korona virüs pandemisi nedeniyle yaşanan sıkı karantina
uygulamaları sonucunda, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 2019 yılının üçüncü çeyreğine göre
özel yatırımlar ve kamu yatırımları %14,8, hane halkı harcamaları %8,9 azalmıştır. Bu
dönemde, Ekvator’un ihracatı %0,3 artarken, ithalatı %13,1 azalmıştır. İthalatta en yüksek
talep kimyasal ürünlere ve değirmencilik ürünlerine (buğday, un, makarna) olmuştur.

Dünya Bankası, 2021 Yılında Ekvator Ekonomisinin %3,5 Büyümesini
Öngörmektedir.
Dünya Bankası tarafından 5 Ocak 2021 tarihinde yayımlanan Ekonomik Görünüm raporuna
göre, 2021 yılında Ekvator’un gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) %3,5 büyümesi
öngörülmektedir. Rapora göre, 2020 yılında Ekvator gayri safi yurtiçi hasılasının %9,5
küçülmesi beklenmektedir. Dünya Bankası, Ekim ayında yayımladığı raporda, Ekvator
ekonomisinin 2020 yılında %11 daralmasını beklemekteydi.
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Norveç Hükümeti, Covid-19 Salgını İle Mücadele Kapsamında Aldığı
Yeni Önlemleri Açıklamıştır.
Norveç Hükümeti'nin Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni açıkladığı kurallara göre
yurtdışından Norveç'e seyahat eden yolcular, varıştan sonraki ikinci Covid-19 test
sonuçlarının negatif çıkması halinde yedinci günden sonra karantinadan çıkabileceklerdir. İlk
testin, Norveç'e varıştan 3 gün içerisinde, ikincisinin ise varıştan en geç yedi gün sonra
yapılması gerekmektedir.

Yeni kurallara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/id2692388/
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Azerbaycan Gümrüklerinde Bağlayıcı Bilgi Uygulamasına Geçilmesi
Hedeflenmektedir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi tarafından açıklanan bilgiye göre,
Azerbaycan'da tarife ve menşe alanlarını içeren "Bağlayıcı Bilgi" sistemine yönelik pilot proje
uygulaması devam etmektedir.

"Bağlayıcı Bilgi" sistemi dış ticaret işi ile iştigal eden girişimcilere aşağıdaki avantajları
sunmaktadır.
- Belirli mallar ve işlemlere yönelik tarife ve menşe ülkelerine ilişkin bilgilerin önceden
belirlenmesi;
- Aynı özelliklere sahip malların gümrük işlemleri sırasında tekrarlanan sorgulamaların
ortadan

kaldırılması;

- Dış ticaret katılımcılarının iş planlarının önceden doğru şekilde belirlenmesinin sağlanması;
- Mal ve araçlara yönelik gümrük kontrol noktalarından geçiş ve resmileştirme aşamalarında
oluşabilecek

zaman

ve

mali

kayıpların

ortadan

kaldırılması;

- Gümrük ve iş adamları arasında şeffaflığın temin edilmesi.

"Bağlayıcı menşe bilgisi" ve "Bağlayıcı tarife bilgisi" için Azerbaycan Devlet Gümrük
Komitesine elektronik olarak başvuruda bulunulması gerekmektedir. Belirli bir tarih
verilmemekle birlikte, pilot projenin tamamlanmasını takiben söz konusu uygulamanın
yürürlüğe gireceği belirtilmiştir.
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Tayland’da Kenevir Ticareti Başlıyor
Tayland’da 29 Ocak 2021 tarihi itibariyle kenevir (Cannabis sativa) üretmek, ithal etmek,
ihraç etmek, dağıtmak ve bulundurmaya yönelik lisans başvuruları kabul edilecektir. Bahse
konu karara ilişkin “Kenevir Üretimi, İthalatı, İhracatı, Satışı veya Sahipliği Hakkında Başvuru
ve Lisans Alımına Dair Bakanlık Yönetmeliği”, Tayland’ın 30.12.2020 tarihli Resmi
Gazetesinde yayınlanmıştır.
Adı geçen yönetmeliğine göre, aile başına maksimum bir rai (1.600 metrekare) ile sınırlı bir
ekim alanı ile günlük kullanıma uygun olarak kenevir lifi kullanılabilecek; sertifikalı kenevir
tohumu üretimi yapılabilecek; bir kenevir türünün incelenmesi, araştırılması, geliştirilmesi
veya iyileştirilmesine yönelik veya tıbbi, ticari veya endüstriyel amaçlarla ticari etkinlikte
bulunulabilecektir.
Yukarıda belirtilen faaliyetler için 20 yaşından büyük Tayland vatandaşları, Tayland’da kayıtlı
şirketler ve Topluluk Teşebbüs Yasası (2005) kapsamında faaliyet gösteren işletmeler lisans
başvurusunda bulunabileceklerdir.
Kenevir üretimi, ithalatı veya ihracatı için ruhsat başvurusu süreci, başvuru sahibinin
bulunduğu yerin konumuna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bangkok'ta bulunan üretim
faaliyetleri ve tüm ithalat-ihracat lisansları için başvuru doğrudan Tayland Gıda ve İlaç Dairesi
(FDA) ofisine yapılabilmektedir. Bangkok dışında bulunan üreticiler, başvuruyu İl Halk Sağlığı
Ofislerine gönderecek; il komitesi ve vali tarafından incelenen başvurular ardından Tayland
FDA ofisine gönderilecektir. Doğrudan Tayland FDA ofisine sunulan başvurular için toplam
değerlendirme sürecinin 2–3 ay, bir il sağlık ofisine gönderilen başvurular içinse 4–5 ay
sürmesi beklenmektedir.
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Pakistan Ekonomik Koordinasyon
Tarifelerinde İndirime Gitti

Komitesi

Bazı

Gümrük

Economic Coordination Committee (ECC), çoğu hammadde olan 152 tarife pozisyonundaki
%2 oranındaki ilave vergiyi indirdi. Pakistan Ticaret Bakanlığı, indirilen tarifenin maliyetini
yaklaşık 3.3 milyon dolar olarak hesapladı. ECC ayrıca, tedbir stoklarını artırmak amacıyla
ilave
ithaline

buğday
de

izin

verdi.

Rusya Federasyonu'nda Petrol Ve Yoğunlaştırılmış Gaz Üretimi
Azalmıştır.
2019 yılında 568 milyon ton petrol ve yoğunlaştırılmış gaz üreterek Sovyet sonrası dönemde
üretim rekoru kıran Rusya Federasyonu’nda, 2020 yılında üretim %8,6 oranında azalarak
512,68 milyon tona geriledi.
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Böylelikle, Rusya Federasyonu’nda 2020 yılında üretilen petrol ve yoğunlaştırılmış gaz
miktarı, 2010 yılında elde edilen 512,3 milyon tonluk seviyenin biraz üzerinde gerçekleşmiş
oldu.

Filipinler'de Yeni Konteynır Terminali Hizmete Girmiştir.
Mindanao Konteyner Terminali (MCT), Visayas ve Mindanao yarımadasını Singapur
üzerinden Asya ve Orta Doğu'ya bağlayan “Bölgesel Konteyner Hattı (RCL)” olan “Güney
Filipinler 6 (RSP6)” adlı hizmeti başlattı. Buna göre, iki lojistik gemisi tarafından işletilecek
hizmet kapsamında, “Singabur-Cebu Şehri- Cagayan Şehri ve Singapur” hattı üzerinde
taşımacılık işlemleri gerçekleştirilecek.
Şirket yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, gemilerin aktarma merkezi olarak hizmet
veren “Cebu, Cagayan de Oro ve Zamboanga (ilgili şehirler Filipinler’de yer almaktadır)”
şehirlerinden diğer Güneydoğu Asya pazarlarına, Hint yarımadasına ve Orta Doğu'ya ve
ayrıca Çin ve Güney Kore gibi daha kuzeydeki pazarlara bağlantı sağlayan Singapur'a
seferlerini gerçekleştireceği belirtilmiştir.
Bu kapsamda, gerek Filipinler’in ihracatında gerekse ülkeye ithalatta çok taraflı liman
hizmetinin gerçekleştirilebilmesi sebebiyle Filipinli işadamları için önemli bir fırsat olduğu
değerlendirilen proje başlangıcının aynı zamanda dünyanın dört bir yanından Filipinler ile
ticaret yapan işadamları için de tedarik ve/veya arz yönünde büyük kolaylık sağlayacağı ifade
edilmektedir.
İlgili hizmetin ilkinin 19 Aralık 2020 tarihinde başlayan seferler ile gerçekleştirildiği
belirtilmiştir.
Aşağıda, ilgili hizmeti sunan kuruma ilişkin iletişim bilgileri yer almaktadır.
Adres: ICTSI Administration Building, Manila International Container Terminal (MICT), South
Access Road, Port of Manila, Manila 1012 Philippines
Telefon: +63 2 8245 4101
E-Posta: info@ictsi.com

9

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Filipinler'de İç Ve Dış Borçlar Kasım-2020 Döneminde De
Yükselmeye Devam Etmektedir.
2020 yılında COVID-19 pandemisi ile mücadele başta olmak üzere, ekonomik toparlanma ve
kamu harcamalarındaki yoğunluğa bağlı olarak Filipinler’de iç ve dış borçlanma ciddi oranda
artış gösterdi.

Kasım-2020 dönemi itibarıyla, hükümetin ödenmemiş toplam borcu 10 Trilyon 134 milyar
Filipinler Pezosu (yaklaşık: 207,91 milyar ABD Doları) seviyesine erişti. 2019 yılının aynı
dönemine göre borç stoku %31 oranında arttı. Toplam borç stokunun %71’i iç borç ve %29’u
dış borç olarak gerçekleşti. Hazine Bürosu (BTr) verilerine göre, iç borçlanma %40 artış ile 7,2
Trilyon Pezo (yaklaşık: 149 milyar ABD Doları), dış borçlanma ise %30 artış ile 2 Trilyon 942
milyar Pezo (yaklaşık: 61,2 milyar ABD Doları) seviyesine yükseldi.

Öte yandan, Filipinler’de artan bütçe açığının finansmanı, COVID-19 ile mücadele ve
ekonomik toparlanma için daha fazla borçlanmaya ihtiyaç duyulduğu belirtilirken, merkezi
hükümet tarafından yapılan açıklamada Duterte yönetiminin 3 Trilyon Pezo olarak belirlenen
2020 yılı borçlanma tavanını ihlal etmediği ifade edildi.
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Avustralya Kasım Ayında 5 Milyar AUD Dış Ticaret Fazlası Verdi.

Avustralya İstatistik Bürosu'nun mevsimsellikten arındırılmış verilerine göre, Avustralya'nın
mal ve hizmet dış ticaret dengesi, 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre 1,5 milyar AUD
azalmasına rağmen yinde de 5 milyar AUD fazla verdi. Söz konusu dış ticaret fazlasının
azalmasında, ithalatın ihracata göre daha fazla artması neden oldu. Keza, Kasım ayında,
ithalat bir önceki aya göre %10 oranında (2,8 milyar AUD) artarak 31,4 milyar AUD
seviyesinde gerçekleşirken, ihracat daha ılımlı bir artışla %3 seviyesinde (1,2 milyar AUD)
yükselerek 36,4 milyar AUD olarak gerçekleşti.

İthalatın Kasım ayında ihracata göre daha fazla artış göstermesinde, son olarak Viktorya
eyaletindeki Covid-19 salgına bağlı kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte Avustralya
ekonomisinin canlamasının ve Avustralya Doları'nın değer kazanmasının etkili olduğu
değerlendirilmektedir.
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Asya Finans Forumu Sanal Platformda Düzenlenecektir.
Hong Kong'un uluslararası finans merkezi rolünü güçlendirmek amacı ile Bölge'nin resmi
niteliği haiz çatı kuruluşu olan Hong Kong Ticareti Geliştirme Konseyi (HKTDC) tarafından,
yatırım projesi bulunan şirketler ile finans kuruluşlarının bir araya getirilmesini hedefleyen
organizasyonlar yıl içerisinde düzenlenmektedir. Bölge'de düzenlenen önemli
organizasyonlardan biri olan Asya Finans Forumu'nun bu yıl 14.'sünün pandemiye bağlı
olarak 18-19 Ocak 2021 tarihlerinde sanal platform üzerinden düzenleneceği HKTDC
tarafından duyurulmuştur.

Ana organizatör HKTDC'nin katılım ücretinin 1.400 ABD Doları olarak belirlediği etkinlik
kapsamında, finansal teknolojiler, siber güvenlik, dijital varlıklar, yeşil finansman gibi güncel
başlıkların ele alınacağı tematik forumlar düzenlenmesi planlanmaktadır. Buna ilaveten,
yatırım projeleri ile finans kuruluşları arasında ticari eşleştirme programlarının organize
edilmesi Asya Finans Forumu'nun öncelikli hedefleri arasındadır. Ticari eşleştirme
programlarında hedeflenen sektörlerin sırası ile, temiz enerji üretimi, dijital teknolojiler,
eğitim, çevre ve enerji, finansal teknolojiler, gıda ve tarım, sağlık teknolojileri, altyapı ve
gayrimenkul
hizmetleri
olduğu
ilan
edilmiştir.
https://www.affdealflow.hk/marketplace?types=Marketplace%3A%3AHktdc2 bağlantısında,
programa katılım sağlayan yatırım projeleri / ülke bilgilerine yer verilmektedir. Mevcut halde
İsrail, Güney Kore, Avustralya, Anakara Çin’den 14’er adet yatırım projesinin yer aldığı
etkinlikte, sırasıyla Endonezya (12), ABD (12), Vietnam (8), Hindistan (7), İtalya (7), Filipinler
(5)’deki projelerin aralarında yer aldığı toplam 30 ayrı ülkeden 254 proje, Forum’a katılımı
öngörülen finansman kurum/kuruluşlarının değerlendirmelerine sunulmak üzere
sıralanmıştır.
Forum’a katılım sağlayacak finansman kuruluşları incelendiğinde ise Anakara Çin ve Hong
Kong başta olmak üzere, Japonya, Singapur, ABD’de yerleşik finans kuruluşları/fon
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şirketlerinin programa kayıt yaptırdıkları ve asgari 77 adet finans kurum/kuruluşunun
etkinlikte yer alacağı görülmektedir.

Ülkemizden katılımcının bulunmadığı bahse konu programa, özellikle proje finansmanı
ihtiyacı bulunan yatırımcılarımızın kayıt yaptırmalarında ve projeleri ile ilgili detayları
etkinliğin resmi web portalı (www.asianfinancialforum.com) üzerinden yayımlamalarında
yarar görülmektedir.
Ülkemizden katılımı değerlendirecek muhtemel şirketlerin, etkinliğe dair daha detayda
bilgiye ihtiyaç duymaları halinde, ana organizatör HKTDC’nin yetkilendirdiği irtibat kişisi ile
christopher.sk.lai@hktdc.org e-posta adresi üzerinden temas etmeleri mümkündür.

Afganistan Hükümeti İle Taliban Arasındaki Barış Görüşmelerinin
İkinci Turu Doha'da Başladı.
Afganistan hükümeti ile Taliban arasındaki ikinci tur barış görümeleri Katar'ın başkenti
Doha'da başlamıştır.

Prosedürel konuları kapsayan ilk tur görüşmelerinin aksine ikinci tur görüşmelerde anayasa
dahil sürecin esasına ilişkin hususların tartışılması beklenmektedir.

İkinci tur görüşmelerin barış sürecinin akıbetine ilişkin beklentilere yön vermesi ve ülkedeki
yatırım, üretim ve ticari hayat üzerinde ciddi etki göstermesi beklenmektedir.
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Özbekistan'dan
Yaşanmıştır.

Afganistan'a

Elektrik

Temininde

Kesintiler

Özbekistan'ın teknik sebepler öne sürerek Afganistan'a elektrik teminini durdurması
sebebiyle Afganistan'da ciddi elektrik kesintileri yaşanmaya başlamış başkent Kabil'de
hanehalkına son 24 saat içerisinde sadece 20 dakika elektrik verilebilmiştir.
Afganistan Özbekistan'dan yıllık 450 megawatts elektrik ithal ederken yurt içi kaynaklardan
sadece 169 megawatts elektrik üretebilmektedir.

Türkiye İle Afganistan Arasındaki Uçuş Ve Yolcu Kısıtlamaları
Kaldırılmıştır.
Afganistan'dan Türkiye'ye gerçekleştirilen uçak seferlerinde uygulanan uçuş ve yolcu
kısıtlamaları 7 Ocak 2021 tarihi itibariyle kaldırılmış olup tüm yolcuların Afganistan'a gelirken
veya Afganistan'dan ayrılırken uçuş saatinden önce son 72 saat içerisinde PCR testi yaptırma
zorunluluğu bulunmaktadır.
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Bahreyn Ekonomisi 2020 Yılının Üçüncü Çeyreğinde Toparlanmıştır.
Bahreyn ekonomisi 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 2020 yılı ikinci çeyreğine göre reel olarak
%1,4 oranında büyümüştür. Petrol dışı sektörler %1,3 büyürken petrol sektörü %1,7 üretim
artışı kaydetmiştir. Ekonominin yılın 3. çeyreğinde toparlanmasında korona tedbirlerinin
gevşetilmeye başlaması
etkili olmuştur. 2020
ikinci çeyrekte çok önemli
düşüşler kaydeden otel
ve
restoran
sektörü
üçüncü çeyrekte %71,1
oranında
büyümüştür.
Yine 2020’nin üçüncü
çeyreğinde
2019’un
üçüncü çeyreğine göre
taşımacılık ve iletişim
sektörü %22,4 ve imalat
sanayi %4,2 oranlarında büyümüştür. İmalat sanayi üretim artışında kapasite genişlemesini
tamamlayan Alba’nın %11,8 oranındaki üretim artışı ile kapasite artırma çalışmaları devam
eden Bapco’nun %1,9 üretim artışı etkili olmuştur. Finans sektörü de 2020 üçüncü
çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3 reel büyüme kaydetmiştir. İnşaat sektörü bir önceki
çeyreğe göre aşağı yukarı aynı kalmıştır; reel büyüme oranı %0,3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise Bahreyn GSYH’sı 2020 yılının üçüncü çeyreğinde reel
olarak %6,9 oranında daralmıştır. Bahreyn Maliye ve Ulusal Ekonomi Bakanlığı ülke
GSYH’sının 2020 yılında %5,4 daraldığını ve 2021 yılında %5 büyüyeceğini tahmin etmektedir.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre milli orijin petrol dışı ihracat
%14,6 oranında artarken ve petrol dışı ithalat %8,7 oranında düşmüştür. İhracat artışında
Alba’nın genişleme yatırımı sonrası işlenmemiş alüminyum ihracatı artışı etkili olmuştur.
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Korona salgını etkisiyle enflasyon düşmüş, deflasyonist bir sürece girilmiştir. Ortalama
tüketici enflasyonu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre -%2,6 olarak
gerçekleşmiştir. Bu dönemde gıda enflasyonu %3,9 ile, taşımacılık sektörü enflasyonu %2,7
ile pozitifken, eğlence sektöründe -%39,3, otel ve restoran sektöründe -%8,7 ve giyim
sektöründe -%9,7 oranlarıyla deflasyon yaşanmıştır.

Umman'da Yabancı İşgücü Mevzuatında Değişiklik Yapılmıştır.
1 Ocak 2021 tarihi itibarıyla, iş değiştirmek ve ülke dışına çıkmak için gerekli olan işverenin
izin belgesi gerekliliği (NOC) kaldırılmıştır. Böylelikle yabancı çalışanlar, mevcut
sözleşmelerinin sona ermesini müteakip başka bir firma için çalışmaya başlayabileceklerdir.

Umman, Türk Vatandaşlarına Uygulanan Vizede Kolaylık Getirmiştir.
Büyükelçiliğimiz internet sayfasında yer alan duyuruya göre, Umman makamlarınca Türk
vatandaşlarına 14 güne kadar Umman’a yapacakları turistik ziyaretler için vize muafiyeti
tanınmıştır.

Bu çerçevede ülkeye giriş yapacakların seyahat kurallarını karşılaması, otel ve acentalarla
yaptıracakları düzenlemelere ek olarak pasaportlarının en az 6 ay süreli olarak geçerli olması
gerekmektedir.

Ayrıca yolcuların gidiş-dönüş biletleri, otel rezervasyonları ile ülkede bulundukları sürede
yeterli olacak paralarının bulunması gerektiği açıklanmıştır.

Vize muafiyeti çerçevesinde ülkeye giriş yapanların 10 günlük kalış süresi uzatılamayacak
veya başka bir vize ile (çalışma, eğitim, bir aylık turist vizesi gibi) değiştirilemeyecek olup,
sınırını aşmaları durumunda ilave her gün için 10 Umman Riyali ceza uygulanacaktır.
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Gana Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında Ticarete
Başladı.
Gana Devlet Başkanı Nana Akufo-Addo Salı günü yaptığı konuşmada resmi olarak Gana'nın
Afrika Kıta Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) anlaşması kapsamında diğer Afrika ülkeleriyle
ticaret ilişkilerinin başladığını işaret etti.
Anlaşma kapsamında sorunsuz bir ticaret için Gana'nın uygulama düzenlemelerine ilişkin
değerlendirmeleri paylaşmak için bir iş forumunda konuşma gerçekleştiren Başkan AkufoAddo, AfCFTA kapsamında ticaretin başlamasının Kıta entegrasyonu hedefini gerçekleştirme
yolunda önemli bir adım olduğunu belirtti.
Gelişimin Gana gençleri için istihdam yaratma, sanayileşme ve sürdürülebilir kalkınma için
çok önemli bir adım olduğunu söyleyen Başkan, Hükümetin Ganalı işletmelerin AfCFTA
anlaşmasından maksimum fayda sağlamasını sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Gana'nın, Afrika kıtasına entegrasyon çabasının uygulanmasının hızlanmasına öncülük ettiğini
ve Afrika Birliği tarafından Akra'daki AfCFTA Sekreterliği'ne ev sahipliği yapma ayrıcalığıyla
onurlandırıldığına vurgu yapan Başkan Akufo Addo AfCFTA'nın başarılı olacağına dikkat
çekerek, tek bir Afrika pazarının, kıtanın 1,2 milyar insanının satın alma gücünden
yararlanarak Afrika içi ticareti yılda 35 milyar dolara kadar artıracağını söyledi.
Afrika’nın iç ticaretinin toplam ticaretine oranının yüzde 16 ila 18 arasında yetersiz
kalmasının genelde ticaretin kıta dışına ham madde ihracatı ile kıta dışından nihai ürün
ithalatı yapılması dolaysıyla olduğu belirterek bu anlaşmayla kıta içi ticaret hacminin kayda
değer oranda artmasının hedeflendiğini belirtmiştir.
Ayırca Başlan Akufo Addo bu anlaşmanın, Afrika içi ticaretin önündeki tüm engelleri
kaldıracağını, kıtadaki artan sanayileşmeyi ve katma değeri desteklediği için kıtadaki halklara
çok daha büyük pazarlara erişim sağlayacağını vurgulamıştır.

17

KÜTAHYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

Dünya Bankası, Özbekistan'ın GSYİH'sı 2020'De %0,6 Büyümüştür.
Dünya Bankası'nın ‘Dünya Ekonomisi Perspektifleri’ raporunun Ocak sayısında belirtildiğine
göre, Özbekistan'ın 2020'deki GSYİH büyümesi %0,6 olarak öngörülmektedir.

Dünya Bankası tahminlerine göre 2021 ve 2022 yıllarında Özbekistan'ın ekonomik büyümesi
sırasıyla %4,3 ve %4,5 olarak gerçekleşecektir.

Rapora göre, bölgenin Çin tarafından önerilen ‘Tek Kuşak – Tek Yol’ girişimi'ne daha fazla
dahil olmasıyla, hammadde fiyatlarındaki ve doğrudan yabancı yatırımların hacmindeki
mütevazı artışların etkisiyle, bu yıl Orta Asya'nın %3'lük ekonomik büyümeye ulaşması
beklenmektedir. (Uzdaily.uz)

Özbekistan'da 1 Ocak'tan İtibaren Uluslararası Finansal Raporlama
Standartlarına Geçildi
Tıpkı İngilizce'nin evrensel bir dil olması gibi, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları
(UFRS) da evrensel bir iş dilidir. Bu standartlar, şirketlerin finansal durum tablosunun nasıl
hazırlanacağını belirler. Bu standartlara dayalı raporlama, dünya çapında anlaşılır olmalıdır.
1 Ocak 2020’den itibaren, anonim şirketler, ticari bankalar, sigorta şirketleri ve büyük vergi
mükellefleri kategorisine dahil olan tüzel kişiler, UFRS bazında muhasebe yürütecek ve
2021'in sonundan itibaren mali raporlarını UFRS'ye dayalı olarak hazırlayacaktır.

Özbekistan daha önce de IFRS'ye geçmeye çalışmıştı. Anonim şirketler ve bankaların
uygulamada UFRS'ye dayalı mali rapor sunmaları gerekiyordu. Ne yazık ki, bu raporlar
genellikle uluslararası denetim kuruluşlarının yardımıyla hazırlanıyordu, çünkü kuruluşların
kendileri tarafından hazırlanan raporların kalitesi tatmin edici düzeyde değildi.

Özbekistan'da bu kez UFRS'ye geçişte iki büyük değişiklik oldu:
İlk olarak, UFRS'ye geçiş geniş kapsamlı olacaktır. Tüm anonim şirketler, bankalar, sigorta
şirketleri ve büyük vergi mükellefleri (özel kuruluşlar dahil) 1 Ocak'tan itibaren UFRS'ye
geçmelidir. Bu da ülkedeki en büyük 500'den fazla kuruluşu kapsamaktadır.
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İkincisi, UFRS'ye geçen kuruluşlar için, ulusal standartlara dayalı muhasebe kaldırılacaktır. Bu,
kuruluşların UFRS'ye tam geçiş yapmaktan başka seçeneği kalmayacağı anlamına
gelmektedir. (Kun.uz)

Özbekistan'da Gümrük Kontrolü Altında Taşınan Eşyalara İlişkin
Prosedür Basitleştirildi
Bakanlar Kurulunun "Özbekistan Cumhuriyeti topraklarında gümrük kontrolü altındaki dış
ticaret yüklerinin taşınmasının basitleştirilmesi ve dış ekonomik faaliyet katılımcılarının daha
fazla desteklenmesi hakkında" Kararı kabul edildi.

Buna göre, belge ile aşağıdakiler onaylanmaktadır:
Gümrük kontrolü altında karayollarında taşınan malların gümrük eşliğinde izlenmesi
prosedürüne ilişkin düzenlemeler (yönerge);

Yabancı malların taşınması sürecinde gümrük vergilerinin ödenmesinin sağlanmasının yetkili
kişilerle gerçek zamanlı ve etkileşimli olarak, karşılıklı işbirliği temelinde muhasebeleştirilmesi
ve denetlenmesi prosedürüne ilişkin düzenlemeler.

Gümrük eşliğinde taşınan ürün taşıyan araçların gümrük işlemleri, çıkış ve varış gümrük
noktalarında ve kabul-teslim noktalarında öncelikli olarak yapılır.

Gümrük eskortunda taşıyıcı, gönderici veya alıcının yaptığı masraflar, gümrük idareleri
tarafından geri ödenmez.

Gümrük tarafından refakat edilen araçların polis kontrol noktalarında durması ve ürünü
görmek için arabanın kargo bölümünün açılması yasaktır.
Yabancı malların taşınması sürecinde gümrük vergilerinin ödenmesinin sağlanması yetkili
makamlar tarafından elektronik ortamda online olarak yapılacaktır.
Gümrük eskortu, günün aydınlık saatlerinde, aracın hareket gümrük idaresine varış
zamanından itibaren en geç 6 saat içinde başlatılmalıdır.
Karar’da ayrıca şunlar öngörülmüştür:




gümrük idaresi organizasyonu;
gümrük işlem vergilerinin ödenmesi prosedürü;
gümrük personelinin hak ve yükümlülükleri. (Kun.uz)
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Taşkent'te İki Yıl İçinde 66 Otel Ve 12 Alışveriş Ve Eğlence Merkezi
İnşa Edilecek
2021
yılında
turizm
alanında gerçekleştirilecek
yatırım projeleri belirlendi.

2021-2023 yıllarında yerli
ve yabancı girişimciler
tarafından toplam 9,4
trilyon sum değerindeki 90
projenin Taşkent'te hayata
geçirilmesi
planlanmaktadır. Taşkent
şehri Turizmi Geliştirme
Departmanı haberine göre, doğrudan yabancı yatırım hacmi 739,5 milyon doları
oluşturacaktır.

Projelerin 66'sının otel (3.596 oda, 7.050 yatak), 12’sinin alışveriş, eğlence ve iş merkezi,
9’unun park ve 3’ünün zanaat merkezi olduğu kaydedildi. Oluşturulacak yeni istihdam sayısı
6.102 olacaktır. Bu projelerle ilgili bir adres listesinin derlendiği ve izleme çalışmalarının
sürdürüldüğü bildirilmiştir. (Kun.uz)
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Aşağı Saksonya Eyaleti’nde E-Mobilite Gelişmeleri
Aşağı Saksonya Eyaleti Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, önümüzdeki
dönemde eyalet sınırları içerisinde şarj istasyonlarının kurulumu için 5,7 milyon Avro
tutarında yatırım yapılacağı, bu sayede elektrikli araç sahiplerinin şarj istasyonlarına
erişebilirliliğinin artırılmasının hedeflendiği ifade edilmiştir.
Anılan Bakanlık tarafından, eyalet bazında, şarj istasyonlarının kurulumu için ayrılan kaynağın
yanısıra özel sektörün de şarj istasyonları satın almasının ve şebekeye bağlamasının teşviki
amacıyla eyalet teşvik modeli uygulamaya konmuştur. Teşvik paketi kapsamında, şarj
istasyonlarının satın alınması/kurulması, şebekeye bağlanması ve bu kapsamda
faydalanılacak danışmanlık hizmetlerinin belirli oran ve miktarlarda hibe niteliğinde
desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Federal Motorlu Araçlarla Ulaşım Merkezi’nin istatistiki verilerine göre, 2020 yılında Aşağı
Saksonya’da trafiğe kaydedilen elektrikli araç sayısı bir önceki senenin iki katına yaklaşmıştır.
Ulusal düzeyde ise, 2019 yılında 3000 yeni elektrikli aracın trafiğe kaydı yapılırken, bu rakam
2020 yılında 6300 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yılında trafiğe kaydedilen hibrid araç sayısı ise
9900 iken bu rakam 2020 yılında 15 bine ulaşmıştır.
Aşağı Saksonya Eyaleti, Wolfsburg merkezli VW firması, 2019 yılının Kasım ayında Zwickau
fabrikasında üretilmeye başlanan ilk elektrikli aracı ID.3’ü 11 Eylül 2020 tarihinde teslim
almıştır. 2028 senesi itibariyle, firma 22 milyon elektrikli aracın üretilerek teslim alınmasını
hedeflemektedir. Almanya’daki ikinci elektrikli araç üretim fabrikasının inşaası ise Emden’de
devam etmektedir. Mevcut fabrikanın dönüşümü için 1 milyar Avro tutarında meblağ
gerekmektedir. 2022’den itibaren, ilk elektrikli SUV modeli ID.4’ün üretimi burada
gerçekleştirilecektir.

Eyaletin kamuya ait toplu taşıma (otobüs, tramvay) şirketi Üstra tarafından ise, 14 Eylül 2020
tarihi itibariyle Eyaletin başkenti Hannover’de elektrikli otobüsler kullanılmaya başlanmıştır.
2023 yılı itibariyle Hannover’de toplu taşımada sadece elektrikli otobüsler kullanılıyor
olacaktır. Eyalet sınırlarına dahil olan Borkum adasında ise tüm ülke çapında ilk elektrikli
ambulans kullanılmaya başlanmış olup, elektrikli ambulans eyalet sınırları içinde yer alan
Lingen şehrinde imal edilmiştir. Ayrıca, geçtiğimiz Eylül ayının başında ilk elektrikli uçak,
Diepholz ve Westerstede’de duraklama yaparak Alplerden Kuzey Denizi’ne uçuş
gerçekleştirmiş ve eyalet sınırları içerisinde yer alan Norderney’e iniş yapmıştır.
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Tunus'ta Enflasyon Oranı Aralık 2020’De %4,9 Seviyesinde
Gerçekleşmiştir.
Tunus İstatistik Enstitüsü (INS) tarafından yapılan açıklamada, enflasyon oranı önceki aydaki
%4,9 seviyesini koruyarak Aralık 2020 itibariyle %4,9 seviyesinde stabil kaldığı açıklanmıştır.

Tunus
İstatistik
Enstitüsü:
http://www.ins.tn/fr/themes/prix#2848
/
https://www.webmanagercenter.com/2021/01/06/461772/le-taux-dinflation-se-stabilise-a49-en-decembre-2020-ins/
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