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Latin Amerika Bölgesi Son Dönem Gelişmeler Yönetici Özeti 

Arjantinli politikacıların yüksek volatilitenin düşürülmesi amacıyla sundukları plan 
üzerinde dördüncü kez karar değişikliğine gitmeleri sonucunda yatırımcıların 
yetkililere olan inancının giderek azalmaya başladığı ifade ediliyor. Arjantin Merkez 
Bankası’nın pesoyu stabil hale getirmek ve enflasyonu aşağı çekmek amacıyla 
yabancı rezervini gerektiğinde piyasada müdahale amaçlı kullanacağını belirtmesi 
sonrasında, Oxford Economics’ten Guillermo Tolosa politikada bu tarzda U 
dönüşlerinin uzun vadede negatif etkileri olacağını savundu.  
 
Brezilya’da, ülkede yerel üretimi olmayan sermaye malları ile bilgi teknolojileri ve 
telekomünikasyon sektörleri ürünlerinde, yerel sektörden gelen talepler 
çerçevesinde normalde %14 ila %16 arasında uygulanmakta olan gümrük 
vergilerinin geçici olarak sıfırlanmasının planlandığı ifade ediliyor. Brezilya 
Hükümeti tarafından, "ex-tarifário" kapsamına alınacak ürünlere ilişkin sürecin 
kısaltılması ve kolaylaştırılması; ayrıca gümrük vergilerinden muafiyet sağlanan 
sürenin uzatılması planlanıyor. 
 
Ekvador'a gelen net doğrudan yabancı yatırımın 2018 yılında %126,5 artış 
göstererek 1,4 milyar dolara ulaştığı belirtiliyor. Ülkede 2019 Mart ayı itibariyle 
işsizlik oranının %4,6, aynı dönem itibariyle yıllık enflasyon oranının ise %-0,12 
olarak gerçekleştiği kaydediliyor. 
 
Kolombiya Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında gösterge faiz oranını %4.25’te 
sabit tuttu. Kolombiya’da uzun süredir devam eden kahve fiyatı konusundaki yeni 
gelişme ise, Kolombiya Ulusal Kahve Üreticileri Federasyonu’nun yaklaşık 50 
milyon dolarlık devlet desteğinin kahve üreticilerinin ayakta durabilmesi için 
yeterli olmadığını açıklaması oldu. 
 
ABD Başkanı Donald Trump uzun zamandır geçerli olan ve ABD vatandaşlarının 
1959 yılında Fidel Castro liderliğinde gerçekleşen Küba Devrimi sonrasında Küba 
Hükümeti tarafından el konulan mülklerin yabancı firmalar tarafından 
kullanılmasına yönelik dava açabilme yasağını kaldırdı. 1996 yılından beri geçerli 
olan bu yasak Küba’nın Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya olan desteğini 
kesmesi için olan yaptırımların ağırlaştırılması olarak nitelendiriliyor. 
 
Göçmen dalgasını durdurmak için sınırın hemen kapatılması tehdidinden geri adım 
atan ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı yasa dışı göçü ve uyuşturucu 
kaçakçılığını durdurmaya zorlamak için bu ülkeden ithal edilecek otomobillere 
yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması konusunu gündeme getirdi. 
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Kosta Rika yeşil enerji tarihinde önemli bir gelişmeye imza atarak altı aydan fazla 
süredir sadece yenilenebilir enerji tüketimi gerçekleştiriyor. Ülke 2021 yılında sıfır 
karbon kategorisine giriş yapmayı hedefliyor. Kosta Rika’da ülkenin 1948 yılından 
bu yana orduya sahip olmamasının, finansman kaynaklarının yenilenebilir enerji 
altyapı projeleri için kullanılabilmesini sağladığı belirtiliyor. 
 
Dominik Cumhuriyeti ekonomisi 2018 yılında gerçekleştirdiği %7’lik GSYİH 
büyümesini bu yıl da sürdürmeyi hedefleyerek Karayipler bölgesinde en fazla 
büyüme oranına sahip ülke olmayı hedefliyor. 
  
Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Edgar Vásquez, Peru ve Çin arasındaki STA 
güncellenme sürecinin, bu yılın Haziran ayının ilk yarısında yapılacak ikinci tur ile 
tamamlanmasını beklediklerini bildirdi. Bakan Vásquez, 2010 yılından beri 
yürürlükte olan STA neticesinde son 7 yıldır Asya devi olan Çin’in Peru’nun en büyük 
ticaret ortağı olduğunu ifade etti. Çin’in Peru Büyükelçisi Jia Guide tarafından 
yapılan açıklamaya göre önümüzdeki 3 yıl içerisinde Çin Peru’da 10 milyar dolar 
tutarında yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırımlar madencilik, telekomünikasyon, 
inşaat ve altyapı sektörlerinde gerçekleştirilecek. 
 
Nisan ayı içinde Çin’deki yatırım forumunda konuşma yapan Şili Devlet Başkanı 
Sebastian Pinera, yatırımcılara Şili’yi Latin Amerika pazarına açılmaları için giriş 
merkezi olarak belirlemeleri konusunda öneride bulunarak, Çinli teknoloji, 
elektrikli araç, telekomünikasyon ve e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren 
firmaları yatırım için ülkesine davet etti. 
 
Venezuela Ulusal Meclisi’nin yaptığı tahminlere göre 2019 yılı Mart ayı enflasyonu 
%18,1 olarak gerçekleşti. Bu sonuçla yılın ilk çeyreğinde fiyat artışı %429,3 olarak 
hesaplanırken son 12 aylık artış %1.623.656 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca yapılan 
hesaplamalara göre, Venezuela'da yaşanan elektrik sorununun tam olarak 
giderilebilmesi 30-40 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulduğu ifade 
edilmektedir. Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ambargosuna ve ülkede yaşanan elektrik kesintilerine rağmen 2019 yılı Mart 
ayı ihracatını yaklaşık 1 milyon varil/gün seviyesinde tutmayı başardığını açıkladı. 
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Arjantin  
 
Arjantin Merkez Bankası’nın Yaptığı Politika Değişiklikleri Yatırımcıların 
Kafasını Karıştırdı 

Arjantinli politikacıların yüksek volatilitenin düşürülmesi amacıyla sundukları plan 
üzerinde dördüncü kez karar değişikliğine gitmeleri sonucunda yatırımcıların 
yetkililere olan inancının giderek azalmaya başladığı ifade ediliyor. Nisan ayı 
içerisinde Merkez Bankası yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre Arjantin 
pesosunun belli bir bant aralığında serbestçe oynaklık göstermesine izin verileceği 
belirtilmişti. Sonrasında ise, pesoyu daha stabil hale getirmek ve %55 civarında 
olan enflasyonu aşağı çekmek için Merkez Bankası 72 milyar dolar tutarında olan 
yabancı rezervini gerektiğinde piyasada müdahale amaçlı kullanacağını belirtti.  

Bu haberin ardından peso, ABD doları karşısında %3.5 değer kazanarak 44.35 
seviyesine gerilerken, Oxford Economics’ten Guillermo Tolosa politikada bu tarzda 
U dönüşlerinin uzun vadede negatif etkileri olacağını savundu.  

Kaynak: https://www.ft.com/content/84073062-6b1d-11e9-a9a5-351eeaef6d84 

 

 

Brezilya  

Brezilya Emekli Maaşı Reform Paketi İlk Testini Geçti 

Brezilya’da uzun süredir gündemde olan emekli maaşı reform paketinin Kongre’de 
genel oylamaya sunulması için komiteden gerekli onay alındı. Paketin geçmesiyle 
birlikte ülkenin çalkantılı ekonomisinin daha stabil hale geleceği ve iç ve dış 
yatırımların artacağı savunuluyor. 

Anayasa Komitesi’nin onay haberinin ardından Brezilya Borsası Bovespa %1.4 
yükselerek 96,000 seviyesine ulaştı. Reform paketinin meclisten geçmesi 
durumunda tasarı senatoya sunulacak. Birçok analist reform paketinin yılın üçüncü 
çeyreğinde hayata geçeceğine inanıyor. 

Kaynak: https://www.ft.com/content/0d02df2a-6618-11e9-9adc-98bf1d35a056 
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Brezilya'ya Sermaye Malı İhracatı Kolaylaşacak 

Brezilya tarafından, ülkede yerel üretimi olmayan sermaye malları ile bilgi 
teknolojileri ve telekomünikasyon sektörleri ürünlerinde, yerel sektörden gelen 
talepler çerçevesinde normalde %14 ila %16 arasında uygulanmakta olan gümrük 
vergilerinin geçici olarak sıfırlandığı ifade ediliyor. "Ex-tarifário" denilen bu 
uygulama kapsamında hali hazırda 664 ürün yer almaktadır.  

Brezilya Hükümeti tarafından, "ex-tarifário" kapsamına alınacak ürünlere ilişkin 
sürecin kısaltılması ve kolaylaştırılması; ayrıca gümrük vergilerinden muafiyet 
sağlanan sürenin uzatılması planlanmaktadır. Bu yıl içerisinde uygulamaya 
konması planlanan yeni sistemle yerel sektörden gelen talepler sonucunda 
gümrük vergisi muafiyeti tanınması talep edilen ürüne ilişkin hali hazırda 90 gün 
olan inceleme süresinin yarıya indirilmesi ve 30 gün olan kamudan görüş toplama 
sürecinin 20 güne düşürülmesi öngörülmektedir. 

Kaynak:  http://www.revistamt.com.br/Noticias 

http://www.mdic.gov.br/index.php/competitividade-industrial/acoes-e-
programas-13/o-que-e-o-ex-tarifario-5 

 

 

Ekvador  

Ekvador'da Doğrudan Yabancı Yatırımlar %126,5 Artış Gösterdi 

Ekvador'a gelen net doğrudan yabancı yatırımlar, 2018 yılında %126,5 artış 
göstererek 1,4 milyar dolara ulaşmıştır. Bu yatırım tutarının önemli bölümü 
madencilik (742 milyon dolar), şirketlere sunulan hizmetler (187 milyon dolar), 
ticaret (183 milyon dolar), imalat sanayi (103 milyon dolar) ve inşaat (87 milyon 
dolar) sektörlerine yönelik gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak: Ekvador Merkez Bankası  
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Ekvador'da Mart Ayı İtibarıyla İşsizlik Oranı %4,6 

Ekvador İstatistik ve Nüfus Sayım Enstitüsü'nce yayımlanan verilere göre, 2019 
Mart ayı itibariyle işsizlik oranı %4,6'dır. Aynı dönemde, işgücüne katılım oranı 
%66,5; istihdam oranı %37,9, eksik istihdam ise %18,7 olarak tespit edilmiştir  

Kaynak: Ekvador İstatistik ve Nüfus Sayım Enstitüsü 

 

 

Ekvador'da Mart 2019 İtibarıyla Yıllık Enflasyon %-0,12 

Ekvador İstatistik ve Nüfus Sayım Enstitüsü'nce yayımlanan verilere göre, 2019 
Mart ayı enflasyonu % -0,21; son on iki aylık enflasyon ise % -0,12 olarak 
gerçekleşmiştir. 

2019 Mart ayı itibariyle, temel aile sepeti ise 713,05 ABD doları olarak 
hesaplanmıştır. 

Kaynak: Ekvador Merkez Bankası 

 

Kolombiya   

Kahve Üreticileri İçin Devlet Yardımı Yetersiz Kalıyor 

Kolombiya Ulusal Kahve Üreticileri Federasyonu yaklaşık 50 milyon dolarlık devlet 
desteğinin kahve üreticilerinin ayakta durabilmesi için yeterli olmadığını açıkladı. 
Nisan ayı içerisinde 1 pound (0.45 kg) kahvenin 1 dolara gerileyerek 13 yılın en 
düşük rakamlarında seyrettiği ifade ediliyor.  

Federasyonun devlet iştiraklerine, fazla borçlanmaya ve yüksek gübre fiyatlarına 
karşı üreticilere yardım çağrısının ardından Devlet Başkanı Duque,  49,6 milyon 
dolarlık yardım paketini açıkladı. Ancak yetkililer bu paketin hali hazırda sektörden 
geçimini sağlayan 540,000 aile için yeterli olmayacağını açıkladı. 

Konuyla ilgili Tarım Bakanlığı’ndan ise herhangi bir açıklama yapılmadı. 

Kaynak: Reuters 
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Kolombiya Merkez Bankası Faizleri Sabit Tuttu 

Kolombiya Merkez Bankası Nisan ayı toplantısında gösterge faiz oranını %4.25’te 
sabit tuttu. Reuters anketinin beklentisi ile aynı olan bu kararın ekonomi üzerinde 
enflasyonel baskısı devam ederken aynı zamanda genişleyici mali politikadan yana 
olan karar analistler tarafından yerinde bulundu. 

Politika yapıcıları bu kararın enflasyonun bu yılki %3’lük hedefi için uygun 
olduğunu düşünüyor. Ayrıca bu yılın sonunda üretim kapasitesinde bir düşüş 
öngörülmesine rağmen, 2019 yılında ekonominin totalde %3,5 oranında büyümesi 
öngörülüyor. 

Kaynak: https://www.cnbc.com/2019/04/26/reuters-america-update-1-
colombias-central-bank-holds-interest-rate-at-4-point-25-pct-to-help-bolster-
growth.html 

 

KÜBA 

Trump Küba’daki Yabancı Firmalara Dava Açılması Engelini Kaldırdı 

ABD Başkanı Donald Trump uzun zamandır geçerli olan ve ABD vatandaşlarının 
1959 yılında Fidel Castro liderliğinde gerçekleşen Küba Devrimi sonrasında Küba 
Hükümeti tarafından el konulan mülklerin yabancı firmalar tarafından 
kullanılmasına yönelik dava açabilme yasağını kaldırdı. 1996 yılından beri geçerli 
olan bu yasak Küba’nın Venezuela Devlet Başkanı Maduro’ya olan desteğini 
kesmesi için olan yaptırımların ağırlaştırılması olarak nitelendiriliyor. 

Son 23 yıldır Helms-Burton yasasının 3’üncü maddesini aktive etmeyen ABD 
Başkanları açılacak dava sayısının ABD mahkemeleri için aşırı yüklenme 
oluşturacağını öngörüyorlardı. Bu kararı kabul etmeyen Küba Dışişleri Bakanı 
Bruno Eduardo Rodríguez Parrilla  konuyu ‘Uluslararası hukuka yapılan bir saldırı’ 
olarak değerlendirdi. Öte yandan Avrupa Birliği ve Kanada ortak bir yazılı açıklama 
yaparak, kararın üzücü olduğunu ve ‘AB ve Kanada’nın meşru ekonomik 
aktivitelerine önemli derecede etki edecek’ dedi. 

ABD Dışişleri Bakanlığı Güney Yarım Küre Daire Başkanı Breier konu hakkında hali 
hazırda yaklaşık 6,000 başvuru bulunduğunu belirtirken bunların toplam değerinin 
ise 8 milyar dolar olduğunu ekledi. 

Kaynak: https://www.reuters.com/article/us-usa-cuba/trump-lifts-ban-on-u-s-
lawsuits-against-foreign-firms-in-cuba-idUSKCN1RT1NJ 
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Meksika 

Meksika Otomobillerine Ek Vergi Tehdidi 

Göçmen dalgasını durdurmak için sınırın hemen kapatılması tehdidinden geri adım 
atan ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'yı yasa dışı göçü ve uyuşturucu 
kaçakçılığını durdurmaya zorlamak için bu ülkeden ithal edilecek otomobillere 
yüzde 25 gümrük vergisi uygulanması konusunu gündeme getirdi. 

Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada "Sınırı kapatmadan önce 
otomobillere gümrük vergisi getireceğiz. Sınırı kapatmak zorunda kalacağımızı 
sanmıyorum, çünkü Meksika'dan ABD'ye gelen otomobillere uygulanacak yüzde 
25'lik vergi cezası çok büyük olacak. Meksika sınırı kapatacağımızı ya da aksi halde 
otomobillere gümrük vergileri getireceğimi biliyor" diye konuştu.  

Trump, Meksika'yı uyuşturucu kaçaklığını durdurması konusunda uyardı, aksi halde 
gümrük vergilerine maruz kalacağı yönünde "bir yıllık uyarı süresi" vereceğini 
söyledi ancak tedbirin göçle ilgili sorunları gidermek için daha erken 
kullanılabileceği olasılığını da belirtti. 

Kaynak: https://www.dunya.com/dunya/meksika-otomobillerine-ek-vergi-
tehdidi-haberi-442821 

 

 

 

Orta Amerika ve Karayipler 
Kosta Rika Son Aylarda Sadece Yenilenebilir Enerji Kullandı 
Yeşil enerji tarihinde Kosta Rika önemli bir gelişmeye imza attı. Ülkede altı aydan 
fazla süredir sadece yenilenebilir enerji tüketimi gerçekleştiriliyor. Bölgenin son 
zamanlarda yoğun yağış iklimi altında kalmasıyla ülkede bulunan 4 hidroelektrik 
santralin kullanımının artması ve aynı zamanda jeotermal, solar enerji ve rüzgar 
enerjisinin katkısıyla sıfır atıklı bir döneme geçildiği ifade edildi. 

Plana göre ülke 2021 yılında sıfır karbon kategorisine giriş yapacak. Kosta Rika’da 
ülkenin 1948 yılından bu yana orduya sahip olmamasının finansman kaynaklarının 
yenilenebilir enerji altyapı projeleri için kullanılabilmesini sağladığı belirtiliyor. 

Kaynak:https://thecostaricanews.com/costa-rica-is-running-only-with-
renewable-energy-in-the-last-months/ 
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Dominik Cumhuriyeti Ekonomik Büyümede İddialı 
Bu yıl Dominik Cumhuriyeti ekonomisi diğer komşu ülkeleri geride bırakarak 
Karayipler bölgesinde en fazla büyüme oranına sahip ülke olmayı hedefliyor. 2018 
yılında GSYİH’si %7 oranında büyüyen Dominik Cumhuriyeti, Merkez Bankası 
raporuna göre sahip olduğu bütün endüstrilerde büyüme gerçekleştirirken 
özellikle serbest ticaret bölgelerine olan yatırımlarla dikkat çekiyor. 

IMF raporuna göre, Orta Amerika, Panama ve Dominik Cumhuriyeti’nde 2019 yılında 
%3.8, 2020 yılında ise %4 büyüme gerçekleşmesi öngörülmektedir.  

Diğer taraftan Fitch Solutions yetkilisi Lee Sutton’a göre, Dominik Cumhuriyeti 
ekonomik büyümesini ağırlıklı olarak turizm, sanayi ve madencilik sektörlerine 
dayandırmıştır. Dominik Cumhuriyeti’nin karşılaştığı en büyük sorunun ise değişken 
elektrik tedariği olduğu belirtilmektedir. 

Kaynak:https://www.gfmag.com/magazine/april-2019/dominican-republic-
leads-caribbean-economies 

 

 

 

Peru 
Peru-Çin Serbest Ticaret Anlaşması güncelleniyor 
 
Peru Dış Ticaret ve Turizm Bakanı Edgar Vásquez, iki ülkenin STA güncelleştirme 
sürecinin,  bu yılın Haziran ayının ilk yarısında yapılacak ikinci tur ile 
tamamlanmasını beklediklerini bildirdi. Bakan Vásquez, 2010'dan beri yürürlükte 
olan STA neticesinde son 7 yıldır Asya devi olan Çin’in Peru’nun en büyük ticaret 
ortağı olduğunu ifade etti. 
  
Bakan, STA güncellenmesinin gümrük işlemleri ve ticareti kolaylaştıracağını, 
ticaretin artacağını ve birçok sektörde yatırımları teşvik etmek için yeni bir çerçeve 
oluşturacağını belirtti. Çin’in Peru Büyükelçisi Jia Guide tarafından yapılan 
açıklamaya göre önümüzdeki 3 yıl içerisinde Çin Peru’da 10 milyar dolar tutarında 
yatırım gerçekleştirecek. Bu yatırımlar madencilik, telekomünikasyon, inşaat ve 
altyapı sektörlerinde gerçekleştirilecek. 

 
Kaynak: Gestion 
https://www.bizlatinhub.com/peru-china-free-trade-agreement/ 
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Hollanda Bankası Peru'da Faaliyete Geçti 
 
Tarım endüstrisine odaklanan bir Hollanda bankası olan Rabobank, Peru'da 
faaliyete geçti. Hollanda kökenli bir banka olan Rabobank, bugün hem kırsal hem 
de kurumsal müşteriler için sağladığı finansal hizmetler ile tarım-gıda zincirinin 
geliştirilmesine yönelik olarak Peru'da faaliyetlerine başladı. 
 
Banka müşterilerini tarımsal endüstri ve gıda endüstrisinde sahip olduğu bilgilere 
ulaştırmayı amaçladığını bildirdi. 

 
Kaynak: Gestion 
 

 
 
Peru Ekonomisi Şubat ayında %2.09 Büyüdü 
 
Peru ekonomisi kuvvetli dış talep doğrultusunda Şubat ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre %2.09 büyüdü. Peru ekonomisi ayrıca son 12 ay içerisinde %3.83 
büyüyerek, bu Şubat ayı ile birlikte 115 ay boyunca kesintisiz büyüme sergiledi. 
 
İstatistik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre tekstil, balık, doğal gaz gibi yüksek 
rağbet gören Peru’nun ihracat ürünlerinin ekonominin büyümesinde ciddi katkı 
sağladığı belirtildi. 
 
Kaynak: https://www.cnbc.com/2019/04/15/reuters-america-peru-economy-
expands-2-point-09-pct-in-february.html 
 
 

 

Şili  

Şili’den Çin’e: Latin Amerika’daki Ticari Merkeziniz Olalım 

Nisan ayı içinde Çin’deki yatırım forumunda konuşma yapan Şili Devlet Başkanı 
Sebastian Pinera, yatırımcılara Şili’yi Latin Amerika pazarına açılmaları için giriş 
merkezi olarak belirlemeleri önerisinde bulundu. Pinera konuşmasında Çinli 
teknoloji, elektrikli araç, telekomünikasyon ve e-ticaret sektöründe faaliyet 
gösteren firmaları yatırım için ülkesine davet etti.  

Bu ziyaretten birkaç hafta önce ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Şili’yi ziyaret 
ederek, ülke yetkililerine Çin hakkında uyarıda bulunmuştu. Latin Amerika’nın en  



 

 
 
 deikiletisim

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU  |  FOREIGN ECONOMIC RELATIONS BOARD

River Plaza, Büyükdere Caddesi, Bahar Sokak No: 13/9-10 Levent               
34394 İSTANBUL T +90 (212) 339 5000 (pbx)  F +90 (212) 270 30 92
W www.deik.org.tr  E info@deik.org.tr 

 

açık ekonomisine sahip ve Dünya’nın en fazla bakır ihracatçısı olan Şili, iki ülkenin 
ticaret savaşında tarafsızlığını korurken, aynı zamanda açık pazar ve serbest 
ticareti de teşvik etmektedir. 

Kaynak:https://www.cnbc.com/2019/04/25/reuters-america-chile-to-china-let-
us-be-your-business-hub-in-latin-america.html 
 

 
 

Venezuela  

Venezuela'da 2019 yılı Mart Ayı Enflasyonu %18,1  

Venezuela Ulusal Meclisi’nin yaptığı tahminlere göre 2019 yılı Mart ayı enflasyonu 
%18,1 olarak gerçekleşti. Son aylarla karşılaştırıldığında göreceli olarak düşük olan 
bu oranın ülkede ekonomik faaliyetlerin durma noktasına gelmesinden 
kaynaklandığı belirtilmektedir. Bu sonuçla yılın ilk çeyreğinde fiyat artışı %429,3 
olarak hesaplanırken son 12 aylık artış %1.623.656 olarak gerçekleşmiştir.  

Kaynak: El Universal 

 

 

Dünya Bankası Venezuela Ekonomisinin 2019 Yılında %25 Küçüleceğine 
Yönelik Tahminde Bulundu 

Dünya Bankası tahminlerine göre 2018 yılında %17,7 daralan Venezuela ekonomisi 
2019 yılında da %25 küçülecek. Böylece 2013 yılından beri ekonomideki kümülatif 
daralma oranı %60'ları bulacak. Piyasa bozucu ekonomi politikaları, kamu 
borçlarının parasallaşması, hiperenflasyon ve tüketimdeki azalma nedeniyle 
ekonominin durumunun kötüleşmeye devam ettiği vurgulanmaktadır. IMF gibi 
Dünya Bankası da 2019 yılı enflasyon oranını %10.000.000,00 olarak tahmin 
etmektedir. Halkın %90'ının fakirlik sınırında yaşadığı ülkede her 100.000 kişiden 
89’unun cinayet kurbanı olduğu ve bu oranın savaş durumunda olan ülkelerden bile 
yüksek olduğu belirtilmektedir.   

Kaynak: El Nacionel 
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Chevron Venezuela'daki Faaliyetlerine Devam Edecek 

Chevron petrol şirketi, Venezuela'da bulunan aktiflerini satmayacağını ve ülkedeki 
faaliyetlerine devam edeceğini bildirdi. 2004-2014 yılları arasında Venezuela'daki 
faaliyetlerinden 2,8 milyar ABD doları kazandığı hesaplanan Chevron şirketinin, 
Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA ile ortak projeleri bulunmaktadır.  

Kaynak: El Universal 

 

Venezuela Elektrik Sisteminin Yenilenmesi için 30-40 Milyar ABD Doları 
Gerekli 

Yapılan hesaplamalara göre Venezuela'da yaşanan elektrik sorununun tam olarak 
giderilebilmesi 30-40 milyar dolarlık kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkenin bazı 
eyaletlerinde yıllardır süren elektrik sorunu 7 Mart tarihinde yaşanan kesinti ile 
birlikte artık ülke geneline yayılmıştır. Ülkenin 34 bin MV kurulu kapasitesi olmakla 
birlikte bunun sadece 10 bin MV kısmının kullanılabilir durumda olduğu tahmin 
edilmektedir. Mevcut ihtiyacın ise 22 bin MV olduğu bildirilmektedir.  

Kaynak: El Universal 

 

Venezuela'nın Ham Petrol İhracatı Mart Ayında İstikrarlı 

Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 
ambargosuna ve ülkede yaşanan elektrik kesintilerine rağmen 2019 yılı Mart ayı 
ihracatını yaklaşık 1 milyon varil/gün seviyesinde tutmayı başardı. Şubat ayında 
yaklaşık %40 azalarak 990 bin varil/gün seviyesinde gerçekleşen ihracat Mart 
ayında 980 bin varil/gün olarak gerçekleşti. ABD ambargosu, Mayıs ayına kadar 
başka ülkelere esneklik tanıdığı için Nisan ayında da ihracatın benzer şekilde 
devam edeceği tahmin edilmektedir.  

Şubat ve Mart aylarındaki ihracatın büyük bir kısmı Asya'ya yönelik olarak 
gerçekleşmiştir. Hindistan, Çin ve Singapur'a yapılan ihracat Mart ayı toplamının 
%74'ünü oluşturmuştur. Avrupa'ya ihracat payı ise %17 olarak gerçekleşmiştir.  

Kaynak: Reuters 
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DUYURULAR  

Kosta Rika’da İş ve Yatırım Semineri, 29 Mayıs 2019, İstanbul 

DEİK/Türkiye Orta Amerika ve Karayipler İş Konseyi ve Kosta Rika’nın Ankara 
Büyükelçiliği işbirliğiyle 29 Mayıs 2019’da İstanbul’da “Kosta Rika’da İş ve Yatırım 
Semineri” düzenlenecektir. Etkinlik tarihi üyelerimize bilahare duyurulacaktır. Söz 
konusu etkinliğimize katılmakta ilgilenen üyelerimizin 
https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/906/12719 linki üzerinden kayıt 
yaptırmaları gerekmektedir. Detaylar ile ilgili İş Konseyi Koordinatörü Neslihan 
Damalı (e-posta: nonuralp@deik.org.tr; tel: 0212 339 50 09) ile iletişime geçilmesi 
rica olunur. 

 

 

 

II. Dünya Kahve Üreticileri Forumu (Brezilya) 

Brezilya Ankara Büyükelçiliği’nce duyurusu yapılan II. Dünya Kahve Üreticileri 
Forumu bu yıl 10-11 Temmuz 2019 tarihleri arasında Brezilya’da düzenleneceği 
belirtilerek, kahve üreticilerinin gelirleri, çevre ve sürdürülebilirlilik gibi ortak ilgi 
alanlarındaki konuların tartışalacağı Forum hakkında daha fazla bilgiye 
www.worldcoffeeproducersforum.com adresinden ulaşabilirsiniz.  
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DEİK/TÜRKİYE-AMERİKA İŞ KONSEYLERİ 

 

İş Konseyi Koordinatörü 

Neslihan DAMALI 

nonuralp@deik.org.tr 

 

İş Konseyi Koordinatörü 

Murat Can MENTEŞ 

mmentes@deik.org.tr 

 

İş Konseyi Koordinatörü 

Melike HOCAOĞLU ÇAĞLIÖZ 

mhocaoglu@deik.org.tr 

 

İş Konseyi Koordinatörü 

Selin ERGENE 

sergene@deik.org.tr 


