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Latin Amerika Bölgesi Son Dönem Gelişmeler Yönetici Özeti 

2018’in sonlarına doğru derin resesyona uğrayan Arjantin ekonomisinde Peso’nun 
değerini gittikçe kaybetmesiyle birlikte 2018 yılı %47.6 enflasyonla sona erdi. 
Derinleşen ekonomik kriz ve enflasyon Arjantin halkını ayağa kaldırdı. Halk, 50 
şehirde sokaklara dökülerek fiyat artışına son verilmesi talebinde bulundu. Ayrıca 
Arjantin’in imalat performansında 2018 yılında %5 oranında düşüş gerçekleşti. 
Farklı bir haber olarak Arjantin ve Paraguay, tamamen Bitcoin kullanılarak yapılan 
ilk ihracat anlaşmasını tamamladı. 

Brezilya’da ise işsizlik ve kamu bütçe açığı oranında düşüş gözlemlenmekte. Ford, 
19 Şubat 2019 tarihinde Brezilya'nın São Bernardo do Campo şehrindeki fabrikasını 
kapatacağını açıkladı. Firma, Güney Amerika'daki kamyon üretim faaliyetlerini sona 
erdireceğini belirtti. Bu haberin tersine General Motors 2020-2024 yılları arasında 
ülkede 2.73 milyar dolar değerinde yatırım yapmak için fizibilite görüşmeleri 
yapıyor. IBM ise Brezilya'ya 20 milyon dolar tutarında yatırım yaparak ülkede bir 
Ar-Ge merkezi açma kararı aldığını açıkladı. 

Ekvador bütçe açığını kapatmak ve önceki finansal yükümlülüklerini yerine 
getirebilmek adına IMF’den 10.2 milyar dolar tutarında borç almak üzere 
anlaşmaya vardı. Ekvador Bankalar Birliği Asobanca ise 24 ülke bankasının karının 
%39.8 oranında arttığını duyurdu. 

Kolombiya Merkez Bankası Başkanı Juan Jose Echavarria, Kolombiya ekonomisinin 
kontrollü enflasyon, düşük faizler ve büyüme ile bu yıl iyiye gitmeye devam 
edeceğini; fakat buna rağmen ülkenin mali riskler ile karşı karşıya kalması 
ihtimalinin bulunduğunu belirtti. Kolombiya’nın en önemli ihracat kalemlerinden 
biri olan kahve üretiminde ise, 2019 yılında iyi hava şartları nedeniyle üretimde 
artış olması bekleniyor. Yıkanmış Arabica kahvesinin dünyadaki en büyük üreticisi 
konumunda olan Kolombiya’da Ulusal Kahve Federasyonu mahsul satış fiyatları 
belirlenirken üretim maliyetlerinin gözönünde bulundurulmasını ve üreticinin kar 
etmesinin sağlanmasını talep etti. 

Küba’da ise, ABD ile Venezuela arasındaki gerilimin etkileri önemli ölçüde 
hissedilmekte.  Amerika Birleşik Devletleri’nin kamuya ait Küba varlıklarının 
ticaretini yapan şirket ya da tüzel kişiler hakkında dava açılmasının önünü açan 
yasanın yürürlüğe girmesini değerlendirmeye alacağını belirtmesi ve Küba’nın 
teröre destek veren ülkeler arasına dahil edilmesinin görüşülmesi gibi konular 
yabancı yatırımcıları tedirgin ediyor. Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan  
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Venezuela'da "insani kriz ve yardım" iddiaları, ABD ve Batı destekli muhalefet ile 
hükümet arasındaki kavganın en önemli noktalarından birini oluştururken 
Venezuela'nın Küba ve Çin ile yaptığı anlaşmalar neticesinde temin edilen ilaç ve 
gıda ürünlerinden oluşan 933 ton malzeme ülkeye ulaştı. 

Meksika Dış Ticaret, Yatırım ve Teknoloji Konseyi (COMCE)'nin tahminlerine göre, 
uluslararası piyasalardaki yavaşlama nedeniyle Meksika'nın ihracatının 2019 
yılında %2 azalmasının beklendiği ifade ediliyor. Ayrıca Ulusal İstatistik ve 
Coğrafya Enstitüsü (INEGI) verilerine göre Meksika’da 2018 yılı Aralık ayında 
işsizlik oranının 2016 yılından bu yana en yüksek Aralık ayı oranı olan %3,6 olarak 
kaydedildiği belirtiliyor. Ekonomik istatistiklere ek bir bilgi olarak, Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın Meksika sınır duvarı 
inşasına bütçe bulmak amacıyla yürürlüğe soktuğu 'ulusal acil durum ilanı'nı 
reddetti. 'Acil durum', Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nde 
182 kabule karşı 245 oyla geri çevrildi. 

Şili Dışişleri Bakanı Roberto Ampuero’nun twitter hesabından açıkladığı üzere, Şili 
Güney Amerika devletlerine Güney Amerika Ulusları Birliği UNASUR’un yerini almak 
üzere yeni bir bölgesel blok kurma önerisinde bulundu. Ayrıca 29 Mart 2019 
tarihinde Avrupa Birliği’nden ayrılacak olan ve AB’nin çeşitli ülkelerle yapmış 
olduğu STA’lardan faydalanamayacak olan Birleşik Krallık içlerinde Şili’nin de 
bulunduğu 6 ülke ile ticaret anlaşması yaptı. Şili Yenilenebilir Enerji Birliği 
(Asociacion Chilena de Energias Renovables-ACERA), 2019 yılı Ocak ayında, 
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji  üretiminin toplam enerji matrisinin 
%18,7’sini teşkil ettiğini açıkladı. 

Venezuela’da muhalefet partileri tarafından yapılan açıklamalara göre Ocak ayında 
enflasyon oranının %84.2 oranında gerçekleştiği ve son 12 ayda fiyatların %4,068 
oranında artış gösterdiği ifade ediliyor. VenAmCham Ticaret Odası’nın yaptığı 
ankete göre Venezuelalı firmalar yıl 2019 yılı sonunda enflasyonun %31.929.705,5 
olarak gerçekleşeceğini öngörüyor. OPEC tarafından yayınlanan aylık rapora göre, 
Venezuela’nın petrol ürünleri üretimi son 30 yılın en düşük seviyesinde seyrediyor. 
Ayrıca ABD tarafından Venezuelalı petrol şirketi PDVSA’ya uygulanan ambargonun 
küresel piyasalarda önemli bir petrol açığına neden olabileceği ifade ediliyor. 
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Arjantin  

Arjantin ve Paraguay Bir İlke İmza Attı: Bitcoin Kullanılarak İhracat 
Yapıldı! 

14 Şubat tarihinde aktarılan bir habere göre, Arjantin ve Paraguay, 
tamamen Bitcoin kullanılarak yapılan ilk ihracat anlaşmasını tamamladı. 

İki ülke için de bir ilk olan bu anlaşmada, Paraguay 7.100 dolar değerinde zirai ilaç 
ve dezenfektan aldığı Arjantin’e ödemeyi Bitcoin ile gerçekleştirdi. Söz konusu 
işlem ilk olarak BTC kullanılarak yapıldı ve daha sonra ilgili kurumun hesabına 
Arjantin Pesosu olarak geçti. Arjantin, ödemeyi Bitcoin ödemelerini de destekleyen 
bir Latin Amerika tabanlı finansal hizmet sağlayıcısı olan Bitex platformunu 
kullanarak gerçekleştirdi. 

Bitex’in pazarlama müdürü Manuel Beaudroit’in konu hakkında yaptığı açıklamaya 
göre, şirket aslında 15.000 dolardan daha az değere sahip ürünlerin ve hizmetlerin 
ihracatını kolaylaştırmayı amaçlayan Exporta Simple isimli Arjantin hükümetinin 
düzenlediği programın bir parçası durumunda. Bitex yaptığı hizmetlerin 
karşılığında bu gibi anlaşmalar için gerekli sınır ötesi ödeme işlemlerini çok daha 
verimli yapması ile yardımcı olmakta. 

Bitex platformu daha önce Arjantin tabanlı bir banka olan Masventas’ın başlattığı 
bir kripto para projesine de dahil olmuştu. 2018 yılının Mayıs ayında duyuru yapan 
Masventas, küresel ödeme platformu olan SWIFT ödeme sisteminin bir 
alternatifini yaratmayı düşündüğünü açıklamıştı. Bitex ise BTC işlemleri için gerekli 
ekosistemi sağlamakla görevlendirildi. 

Bunun yanı sıra Arjantin geçtiğimiz tarihlerde toplu taşıma kartlarının Bitcoin ve 
kripto paralar ile kullanılmasına olanak sağlaması ile anılmıştı.  

Kaynak: Daily Hodl  

 

Brezilya  

Çin'den Brezilya Tavuğuna Anti Damping Önlemi 

Çin Ticaret Bakanlığı, 2017 yılında başlatılan bir anti-damping soruşturması 
sonucunda, 15 Şubat 2019 tarihinde Brezilya'dan ithal edilen tavuklara 5 yıl süreyle 
%17,8-%32,4 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi uygulanacağını 
açıkladı. Önlem 17 Şubat 2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi. 2018 yılı Haziran 
ayından bu yana, %18,8-%38,4 oranlarında geçici önlem uygulanıyordu. 
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Çin'in minimum satış fiyat uygulamasına uygun ihracat yapan Brezilyalı firmaların 
ise, önlem kapsamı dışında bırakılacağı açıklandı. Bu çerçevede BRF ve JBS gibi dev 
tavuk ihracatçılarının arasında bulunduğu toplam 14 Brezilya firma, önlem kapsamı 
dışında bırakıldı.  
 
2017 yılında Brezilya, %85'lik payla Çin'in en büyük donmuş tavuk tedarikçisi 
konumundaydı. Geçici önlemin başladığı tarihten bu yana Brezilya, pazar payını 
Tayland, Arjantin ve Şili'ye kaptırmaya başladı.  
 
Kaynak: Revista Globo Rural  

 

Ford Brezilya'daki Fabrikasını Kapatıyor 

Ford, 19 Şubat 2019 tarihinde Brezilya'nın São Bernardo do Campo şehrindeki 
fabrikasını kapatacağını açıkladı. Firma, Güney Amerika'daki kamyon üretim 
faaliyetlerini sona erdireceğini belirtti. Ford'un, 3.000 kişiye istihdam sağlayan 
Brezilya'daki fabrikasının kapatılmasının 460 milyon dolar maliyetinin olacağı 
hesaplanıyor. 
 
21 Şubat tarihinde São Paulo Valisi João Doria ile Ford firması yetkilileri arasında 
gerçekleştirilen görüşmede ise, fabrikanın sağladığı istihdamın korunması ve 
faaliyetlerin sürdürülmesi için Ford ve Valilik ortaklığında fabrikaya bir alıcı 
arandığı açıklandı. 

Kaynak: Comércio de Boletins Informativos Ltda 

 

 

 

IBM Brezilya'da 20 milyon Dolarlık Ar-Ge Merkezi Açıyor 

IBM, Brezilya'ya 20 milyon dolar tutarında yatırım yaparak ülkede bir Ar-Ge 
merkezi açma kararı aldığını açıkladı. Karar, 2018 yılı ve öncesinde Brezilya 
ekonomisinde yaşanan istikrarsızlıklar nedeniyle sarsılan yatırımcı güveninin 
yeniden güçlenmeye başladığına işaret etti. 

Kaynak: Comércio de Boletins Informativos Ltda 
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Brezilya’da Bütçe Açığı Son 4 Yılın En Düşük Seviyesinde 

Brezilya'nın 2018 yılı kamu sektörü bütçe açığı, 2014 yılından bu yana görülen en 
düşük seviyesine ulaştı ve 29,6 milyar dolar (108,3 milyar Brezilya Reali) oldu. 2018 
yılı Aralık ayında ülkenin bütçe açığı 11,2 milyar dolar (41,1 Brezilya Reali) olarak 
gerçekleşti. 

Kaynak: Comércio de Boletins Informativos Ltda 

 

 

Ekvador  

Ekvador IMF’den borç almak üzere anlaşmaya vardı. 

Ekvador bütçe açığını kapatmak ve önceki finansal yükümlülüklerini yerine 
getirebilmek adına IMF’den 10.2 milyar dolar tutarında borç almak üzere 
anlaşmaya vardı. IMF’den yapılan açıklamaya göre Ekvador yapılacak harcamalar 
konusunda Birleşmiş Milletler’in yapacağı denetimi kabul etti. Ekvador Devlet 
Başkanı Lenin Moreno, Ekvador Hükümetinin IMF ile anlaşma kararının dünya 
ekonomisine entegre olmaya yönelik önemli bir adım olduğunu değerlendirdi. 

Kaynak: Cuencahighlife/ Reuters 

 

Başkan Moreno Kamu Şirketlerinde Maaşların Düşürülmesini İstedi. 

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, kamu şirketlerinde ödenen maaşların %10 
oranında düşürülmesini istedi. Moreno’nun bu kararı Ekvador’da federal bütçe 
açığının kapatılması yönünde bir girişim olarak değerlendiriliyor ve petrol üreticisi 
Petroecuador, ulusal telekomünikasyon şirketi CNT ve Tame Havayolları dahil 
olmak üzere 21 kamu şirketini ve toplamda 39.100 çalışanı etkiliyor. Moreno’nun bu 
kararını eleştirenler ise yapılan girişimin bütçe açığını kapatmakta yetersiz 
olduğunu dile getiriyor. 

Kaynak: Cuencahighlife 
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Ekvador’da Turizmi Canlandırmak için Teşvik Programı Devrede 

Ekvador’da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) Ekvador Ulaştırma ve 
Bayındırlık Bakanlığı ile işbirliği halinde yerli ve uluslararası operasyonlar için bir 
teşvik programının yürürlüğe gireceğini bildirdi. Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı 
Aurelio Hidalgo, bu girişimin hem havacılık sektörünü hem de turizmi 
canlandırmayı hedeflediğini belirtti. 

Kaynak: Blueswandaily 

 

Kolombiya   

Merkez Bankası: Kolombiya’nın Ekonomisi Bu Yıl İyiye Gidiyor Ama Mali 
Durum Hala Riskli 

Kolombiya Merkez Bankası Başkanı Juan Jose Echavarria, Kolombiya’da  ekonomik 
görünümün kontrollü enflasyon, düşük faizler ve büyüme oranındaki düzelme 
nedeniyle pozitif olduğunu fakat ülkenin önümüzdeki yıllarda mali riskler ile karşı 
karşıya kalmasının muhtemel olduğunu belirtti. 

Echavarria, ekonomik büyümeye yönelik tahminlerin 2019 yılı için yüzde %3,4 
oranında olduğunu, bu oranın 2018 yılı için beklenen %2,6 büyüme oranı 
tahmininden daha yüksek olduğunu ifade etti. Echavarria nispeten stabilize döviz 
kuru, sanayi ve inşaat sektörlerinde gerçekleşen büyüme oranları ve sağlam 
bankacılık sisteminin 2019 yılı için daha umutlu gelişmeler vadettiğini ifade ederek, 
2019 yılı enflasyon oranının %3 olarak gerçekleşmesinin hedeflendiğini de 
sözlerine ekledi. 

Kaynak: CNBC 
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Kolombiya Ulusal Kahve Federasyonu Kahve Satış Fiyatının Üretim 
Maliyetlerinin Gözönünde Bulundurularak Belirlenmesini İstiyor. 

Yıkanmış arabica kahvesinin dünyadaki en büyük üreticisi konumunda olan 
Kolombiya’da Ulusal Kahve Federasyonu Başkanı Roberto Velez, mahsul satış 
fiyatları belirlenirken üretim maliyetlerinin gözönünde bulundurularak hareket 
edilmesini ve New York’taki satış fiyatına bağlı olunmamasını talep ediyor. 
Federasyonun uzun zamandır düşük fiyatlar ve buna bağlı olarak üreticilerin para 
kazanamaması konusunda sesini yükselttiğini ifade eden Velez,  Kolombiya’da 
kahve üreticilerinin kendi ürettikleri kahveler sayesinde büyüyen kahve 
ekonomisinde kar etmeden ayakta kalmalarının mümkün olmadığını belirtti. 

Kaynak: CNBC 

 

Küba  

Küba ve Çin'den Venezuela'ya 933 Ton İlaç ve Gıda 

Venezuela'nın Küba ve Çin ile yaptığı anlaşmalar neticesinde temin edilen ilaç ve 
gıda ürünlerinden oluşan 933 ton malzeme ülkeye ulaştı. Venezuela basın organı 
Ultimas Noticias'ın haberine göre, ülkeye Çin ve Küba ile yapılan anlaşmalar 
çerçevesinde gönderilen 933 ton aşı, antibiyotik, ağrı kesici ve gıda malzemesi, 
Sağlık Bakanı Carlos Alvarado tarafından La Guaira Limanı'nda teslim alındı.  
Alvarado, burada yaptığı açıklamada "Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun 
talimatları doğrultusunda ülkede ilaç ihtiyacının karşılanması için 64 konteynerin 
teslim alındığını, hükümetin bu alana 25 milyon avro kaynak ayırdığını belirtti, 
bunun Venezuela'da muhalefetin ülkeye sokmaya çalıştığı ABD'nin "insani yardım" 
miktarından fazla olduğuna dikkati çekti.  

Tarihinin en ciddi siyasi buhranını yaşayan Venezuela'da "insani kriz ve yardım" 
iddiaları, ABD ve Batı destekli muhalefet ile hükümet arasındaki kavganın en 
önemli noktalarından birini oluşturuyor. Venezuela'da 23 Ocak'ta kendini geçici 
devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, yaptığı konuşmada 
ülkede bir insani kriz olduğunu ve konuyu 3 bölgeden uluslararası yardım getirerek 
çözeceklerini öne sürmüştü.  

Guaido salı günü düzenlenen mitingde ise Kolombiya ve Brezilya'da toplanan 
yardımları, 23 Şubat'ta ülkeye sokma girişiminde bulunacaklarını duyurmuştu. 
Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok da önceki gün yaptığı açıklamada, Venezuela'nın 
kuzeyindeki Karayip Denizi'nde ülkesine bağlı Curacao Adası'nın ABD yardımları için 
toplanma bölgesi olacağını kaydetmişti. 

Kaynak: 20 Minutos 
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Meksika 

ABD'den Meksika Sınırına Takviye Kuvvet 

Pentagon, yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek amacıyla Meksika 
sınırına bin asker daha gönderecek. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) 
Sözcülüğünden yapılan açıklamada, söz konusu bin askerin 1 Mart itibari ile yeni 
yerlerinde göreve başlayacakları belirtildi. 

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise, ilave bin askerin Meksika sınırında 
daha önceden belirlenmiş bölgelere dikenli tel örmek üzere görev yapacakları 
aktarıldı. Yeni görevli askerlerin yaklaşık 225 kilometrelik bir bölgeye dikenli tel 
örecekleri kaydedildi. 

Latin Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye girmek isteyen 
yasa dışı göçmenleri engellemek için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimine (CBP) 
destek amacıyla sınıra gönderilen askerlerin sayısının mevcut durumda 5 bin 
civarında olduğu belirtiliyor. Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye 
doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker 
konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan askerlerin 
bir kısmı daha sonra geri çekilmişti. 

Şubat ayı başında Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini kaydeden 
Pentagon, bu askerlerin 90 günlük görev süresiyle sınırlı olduklarını açıklamıştı. 

Kaynak: El Financiero  

 

Trump'ın Meksika Duvarı İnşası İçin Acil Durum İlanına Temsilciler 
Meclisi'nden Ret 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın 
Meksika sınır duvarı inşasına bütçe bulmak amacıyla yürürlüğe soktuğu 'ulusal acil 
durum ilanı'nı reddetti. 'Acil durum', Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler 
Meclisi'nde 182 kabule karşı 245 oyla geri çevrildi. 

'Ulusal acil durum ilanı' bundan sonraki adımda ABD Senatosu'nda oylanacak. 
Senato'da Trump'ın da üyesi olduğu Cumhuriyetçi kanadın çoğunlukta olmasına 
rağmen bazı Cumhuriyetçi Senatörler'in konu hakkındaki endişeleri nedeniyle 
burada yapılacak oylamada iki ihtimal de olası gözüküyor. 

Acil durumun Senato'da da reddedilmesi halinde Başkan Trump tarafından veto 
edilmesi bekleniyor. Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, oylamanın  
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sonucunu twitter üzerinden 'Meclis Trump'ın sahte acili durumuna bir son verdi" 
ifadesiyle duyurdu.  

Trump'ın Meksika sınırına inşa etmek istediği duvarın 5,7 dolarlık maaliyeti 
Kongre'de oylanan bütçe tasarısında reddilmesinin ardından hükümet kısmen ve 
geçici olarak kapanmıştı. Donald Trump, seçim vaatleri arasında bulunan Meksika 
ile sınır duvarını inşasına maddi kaynak yaratmak için ülke genelinde acil durum 
ilan ettiğini açıklamıştı. 

Kaynak: El Pais 

 

 

Meksika Devlet Başkanı Obrador Makam Araçlarını Sattı: Gelir Sosyal 
Fonlara 

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, daha önceki üst düzey 
siyasilere ait olan lüks ve zırhlı araçlarını açık arttırma yoluyla sattıklarını duyurdu. 

Toplam 218 aracın 196'sının şimdiye dek satıldığını belirten Lopez Obrador, bu 
işlemden devletin kasasına yaklaşık olarak 3.25 milyon dolar girdiğini söyledi. Ülke 
genelinde büyük bir sorun olan güvenlik açığı sürerken zırhlı kurşun geçirmez 22 
aracın satılmamasıysa dikkat çekti. Meksika Devlet Başkanı elde edilen gelirin 
sosyal fonlarda kullanılacağını söyledi. 

13 yıl başkent Mexico City'nin belediye başkanlığını yapan Obrador, Başkanlık 
sarayında oturmuyor, ticari uçakla seyahat ediyor ve makam aracı olarak 
Volkswagen Jetta kullanıyor. Obrador, geçtiğimiz Temmuz ayındaki seçimde 
'yolsuzluğu bitireceği' sözünü vererek göreve gelmiş ve ilk icraatı eski devlet 
başkanının lüks uçağını satışa çıkarmak olmuştu. Mütevazı başkan ayrıca yıllık 
maaşını da 60 bin Dolar'a çekmişti. Meksika'da bir önceki devlet başkanı Enrique 
Pena Nieto'nun adı yolsuzluk skandallarına karışmıştı. 

Kaynak: Milenio  
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Orta Amerika ve Karayipler 

Kosta Rika 
San Carlos’ta Kosta Rika’nın En Büyük Güneş Parkı Kuruluyor. 

Kosta Rika’da elektrik hizmeti sağlayıcısı olan COOPELESCA R.L firmasının enerji 
kaynaklarını çeşitlendirmek ve yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan enerji 
üretebilmek adına yaptığı çalışmaların ardından,  San Carlos’ta Kosta Rika’nın en 
büyük güneş parkını kurmaya başladığı bildirildi. 

COOPELESCA R.L Genel Müdürü Omar Miranda, projenin yenilenebilir kaynaklar ile 
yeni elektrik enerjisi üretimi planları geliştirmek, kullanıcılara elektrik hizmetinin 
güvencesini sağlamak ve maaliyeti azaltmak için tasarlandığını belirtti. Projenin 
19.000 güneş paneli ile kuru mevsimlerde 5 Megawatt enerji sağlayarak yağış 
olmayan zamanlarda elektrik hizmetinin sürekliliği ve kalitesini sağlayacağını 
ifade etti ve bu projeyle 5000 aileye elektrik sağlanabileceğini açıkladı.  

Kaynak: The Costa Rica News 

 

 

 

Kosta Rika İklim Değişikliğiyle Mücadelede 2050 Yılında Sıfır Emisyon 
Hedefi 

Kosta Rika Çevre Bakanı Carlos Manuel Rodríguez ülke olarak 2050 yılında sıfır 
emisyon hedefiyle bir projeye başladıklarını ve diğer ülkelere bu konuda örnek 
olmayı hedeflediklerini duyurdu. 

Kaynak: The Guardian 
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Peru 
Peru'da Yeni Havayolu Firması Uçuşlara Başladı.  
Şili’nin düşük maliyetli havayolu firması Sky Havayolları’nın alt şirketi Sky 
Havayolları Peru, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü DGAC’den gerekli izinleri alarak 
Peru’da ticari uçuşlara başladı. Sky Havayolları ilk olarak Lima’dan Arequipe, Cusco, 
Iquitos, Piura, Pucallpa, Tarapoto ve Trujillo’ya uçuş gerçekleştirecek. 
Kaynak:PeruTelegraph 
 

 
 
 
Peru'da Sanayi Firmalarının % 89.3'ü Üretimlerini Artırmayı Planlıyor.  

Peru Sanayi Bakanı Raul Perez-Reyes, 2018'in son çeyreğinde sanayi sektöründeki 
üretimin, 2017 yılının aynı dönemine göre %1,1 arttığını bildirdi. 
 
Bakan Reyes, bu artışın sanayi ürünlerine olan talebi artıracağını ve madencilik 
ile inşaatta yüksek yatırım beklentileri doğuracağını ifade etti.    
 
Reyes, yeni pazarların açılması ve ABD'ye yapılan ihracatın artması ile sanayicilerin 
%91.9'unun önümüzdeki 3 ayda ihracatlarının artmasını öngördüklerini belirtti.  
 
Kaynak: Gestion 

 

Frontera Enerji Arızalı Boru Hattı Nedeniyle Peru’daki Yatırımlarını 
Tekrar Gözden Geçiriyor. 

Kanadalı petrol şirketi Frontera Enerji’nin CEO’su Richard Herbert , Peru’da kilit 
önem taşıyan bir boru hattının onarımının Peru Devleti tarafından geciktirilmesi 
nedeniyle  Peru’da yeni yatırım yapma hususunu yeniden tekrar gözden 
geçireceklerini açıkladı. 

Herbert Peru Devleti’ne bağlı olan Petroperu tarafından işletilen boru hattının 
aylardır çalışmadığını ve onarılmaması halinde şirketinin halihazırda yatırım 
yaptığı ana petrol sahasından çıkabileceğini sözlerine ekledi. Herbert Kasım 
ayından bu yana boru hattının arızalı olması nedeniyle Frontera şirketinin 10 
milyon dolar kaybettiğinin altını çizdi. 

Kaynak: Reuters 
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Guatemala 

Guatemela 22-24 Şubat 2019 tarihleri arasında 144. Orta Amerika Turizm Konseyi 
Toplantısı’na evsahipliği yaptı. Bölgede turizmin gelişmesi için entegrasyon 
stratejileri ve işbirliği olanaklarının görüşüldüğü toplantıya Belize, Kosta Rika, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua, Panama ve Dominik Cumhuriyeti 
Turizm Bakanları katıldı. 

Kaynak: Panama Today 

 

Panama 

Amerika Kıtasının En Büyük Serbest Bölgesi Colon Free Zone Ticari 
Faaliyetlerinde Artış Gerçekleşti. 

Panama’nın Karayip tarafında bulunan ve Amerika kıtasının en büyük serbest 
ticaret bölgesi olan Colon Free Zone (CFZ) 2018 yılında bir önceki yıla göre 6,5%’lik 
artışla 20,931 milyon dolar ticaret hacmine ulaştı. Hong Kong Serbest Bölgesi’nden 
sonra dünyanın en büyük ikinci serbest bölgesi olan CFZ’nin 25.000 kişiye istihdam 
sağladığı ve 30.000 firmanın serbest bölgede re-eksport faaliyetlerinde bulunduğu 
belirtiliyor. 

Kaynak: Panama Today 

 

Şili  

Sermaye Malları İthalatı 2013 Yılından Bu Yana En Yüksek Seviyesine 
Ulaştı 

Şili Merkez Bankası verilerine göre, sermaye malları ithalatı 2013 yılından bu yana 
en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Ocak 2019-15 Şubat 2019 arası dönemde sermaye 
malları ithalatı %17,7 artarak 1.9 milyar dolara ulaştı. Transantiago kapsamında 
alınan 142 Milyon Dolar tutarındaki otobüslerin de artışta etkisi olduğu belirtiliyor. 
Otobüs ithalatı hariç tutulduğunda artış miktarı %13,6 seviyesinde.   
 
Aynı dönem itibarıyla, madencilik ve inşaat sektörüne yönelik makina ve ekipman 
ithalatı, bir çnceki yıl aynı döneme göre, %53,8 artarak 149 milyon dolar oldu.   

Kaynak: El Mercurio 
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Şili Yenilenebilir Enerji Sektörüne İlişkin Gelişmeler 

Şili Yenilenebilir Enerji Birliği (Asociacion Chilena de Energias Renovables-ACERA), 
2019 yılı Ocak ayında, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı enerji  üretiminin 
toplam enerji matrisinin %18,7’sini teşkil ettiğini açıklamıştır.  

Ocak ayı itibarıyla, geleneksel olmayan-yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 
enerji üretimi (generacion de energia por las centrales de energias renovables no 
convencionales) 1.222 GWh olarak hesaplanmış, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla, 
yenilenebilir enerjiye dayalı üretim tüm enerji üretim matrisinin %40.9’unu teşkil 
eder hale gelmiştir.  

ACERA, mevcut verilerin, Şili Enerji Bakanlığının hedefleri ötesine geçerek, 2050 yılı 
itibarıyla, ülkenin tüm elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynakları ile 
karşılama kapasitesine erişebileceğini tahmin etmektedir. Şili Enerji 
Bakanlığının, 2015 yılında kabul edilen Enerji Gündemi 2050 (Politica Energetica 
2050),  kapsamında, yenilenebilir enerji kaynaklarının payını  2035 yılı 
itibarıyla  %60, 2050 yılı itibarıyla, %70’e çıkarma hedefi bulunmaktadır.  

Analistler, 2013 yılı Aralık ayı itibarıyla, elektrik enerjisi üretiminin sadece 
%6.3’ünün yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olduğu Şili, son yıllarda enerji 
sektörünün içinde bulunduğu köklü değişiklikler ile bu hedefi başarma yolunda 
hızla ilerlediği konusunda hemfikir durumdadır. Nitekim,  2016 yılı Haziran ayı 
itibarıyla, yatırım bedeli yaklaşık 26 Milyar Dolar olan 91 Yenilenebilir Enerji 
Projesinin Çevresel Etki Değerlendirme aşamasında olduğu ülkede, bu projelerin 
hayata geçmesi ile birlikte, yenilenebilir enerji matrisine ilave katkı 8,815 MW 
olarak hesaplanmaktadır.  
 
Şili, bu hedefi de destekler şekilde, aynı zamanda  küresel düzeyde iklim değişikliği 
ile mücadele çabalarının bir parçası da olarak geçtiğimiz yıl ülke genelindeki  tüm 
termo elektrik enerji istasyonlarını kapatma kararı almış bulunmakta idi. 

Kaynak: El Mercurio 
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Venezuela  

Venezuela Firmaları Yıl sonu Enflasyonunu %31.000.000,00 Olarak 
Bekliyor 

VenAmCham ticaret odasının yaptığı ankete göre Venezuelalı firmalar yıl 2019 yılı 
sonunda enflasyonun %31.929.705,5 olarak gerçekleşeceğini öngörmektedir. Aynı 
dönemde ekonomideki daralmanın %11,29 olarak gerçekleşmesi beklenirken 
doların karaborsada 395.520 bolivar ve resmi piyasada 121.861 bolivar olacağı 
tahmin edilmektedir.  

Kaynak: El Nacional 

 

Venezuela Avrupa ve Rusya'dan Daha Pahalıya Yakıt Alacak 

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya uyguladığı 
amabargo nedeniyle bu ülkeye yakıt satışı yapmak isteyen firma sayısının azaldığı 
ve satış yapanların da daha pahalıya satmaya başladığı belirtilmektedir. Ham 
petrol ihracatçısı olan Venezuela, hem mevcut rafinerilerinde ağır petrolü 
karıştırmak için hafif petrol ithal etmekte hem de benzin ve dizel almaktadır.  

Ambargo sonrası Venezuela'ya ürün sağlayan başlıca firmaların Rus Rosneft, 
İspanyol Repsol,Hintli Reliance Industries ile ticaret şirketleri Vitol ve Trafigura 
olduğu bildirilmektedir.  Daha önce Venezuela'ya 15-20 cent/varil fiyat isteyen 
taşıma şirketlerinin ambargo sonrası 50 cent/varil talep ettiği ifade edilmektedir. 
Ambargonun başladığı Ocak ayı sonundan beri Veenzuela'nın ithal ettiği petrolün 
140 bin varil/gün seviyesine kadar gerilediği tahmin edilmektedir.   
Kaynak: Reuters 

 

Rus Lukoil Şirketinin Ticaret Kolu Venezuela'daki Swap İşlemlerini 
Durdurdu 

Lukoil şirketinin yaptığı açıklamaya göre şirketin ticaret kolu olan Litasco, Amerika 
Birleşik Devletleri'nin (ABD) Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya ambargo 
uygulamaya başlamasıyla birlikte bu ülkedeki swap işlemlerini durdurduğunu 
açıklamıştır.  
Bununla birlikte, Rus Gazprom Neft şirketinin Venezuela'daki operasyonalrını 
sonlandırmak için bir neden görmediği ve mevcut işlemlerin eskisi gibi devam 
edeceği bildirilmektedir. 

Kaynak: Reuters 
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DUYURULAR  

DEİK/Türkiye-Kolombiya İş Konseyi ve DEİK/Türkiye-Ekvador İş 
Konseyi, Bogota-Quito-Guayaquil Heyet Ziyareti 
DEİK/Türkiye-Kolombiya ve Türkiye-Ekvador İş Konseyleri tarafından Kolombiya 
ve Ekvador’a yönelik bir heyet ziyareti düzenlenmesi planlanmaktadır. 
Kolombiya’da başkent Bogota, Ekvador’da başkent Quito ve Guayaquil şehrini 
kapsayacak olan ziyaret çerçevesinde, her iki ülkenin önde gelen kamu-özel kurum 
temsilcileri ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.  Ziyaretin 
verimli geçmesini teminen,  anılan projelerle ilgilenen firma temsilcileri için 
Kolombiya ve Ekvador’da üst düzey kurumsal & resmi temaslar organize 
edilecektir. Ziyarete katılım sağlayacağını bildiren firmalar ile ortak ziyaret tarihi 
belirlenmesi hedeflenmektedir. Söz konusu ziyaret ile ilgilenen üyelerimizin 
Amerika İş Konseyleri Koordinatörü Neslihan Damalı (e-posta: 
nonuralp@deik.org.tr; tel: 0212 339 50 09) ile iletişime geçmeleri rica olunur. 

 

DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi Tarım Heyeti Ziyareti, Mayıs 2019 
DEİK/Türkiye-Brezilya İş Konseyi tarafından, 2019 Mayıs ayında Brezilya’ya Tarım 
Heyeti Ziyareti gerçekleştirilecektir. Etkinlik tarihi duyuru ile bilahare verilecektir. 
Söz konusu etkinliğimize katılmakla ilgilenen üyelerimizin İş Konseyi Koordinatörü 
Melike Hocaoğlu (mhocaoglu@deik.org.tr; 0212 339 5007)  ile iletişime geçmeleri 
rica olunur.  

 

Gautemala Ekonomi Bakanı Acikslo Valladares Urruela’nın Ülkemizi 
Ziyareti Kapsamında İş Forumu, Mayıs 2019, İstanbul 

Guatemala Ekonomi Bakanı Acikslo Valladares Urruela’nın ülkemizi ziyareti 
kapsamında Mayıs 2019’da İstanbul’da bir İş Forumu düzenlenmesi 
planlanmaktadır. Detaylar netleşince üyelerimizle paylaşılacaktır. 
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