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Avrupa Bölgesi Son Dönem Gelişmeleri Yönetici Özeti  

Avrupa Bölgesi’nde son dönemde öne çıkan gelişmeleri ve beklentileri siz değerli 
üyelerimizin dikkatine sunmak isteriz. 

 

Avrupa Bölgesi’nde Nisan ayında öne çıkan en önemli gelişmelerden biri şüphesiz 
23 Nisan 2017 tarihinde Fransa’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ilk tur 
seçimlerinin ardından Fransa’da En Marche Hareketi’nin Lideri Emmanuel Macron 
ve Ulusal Cephe’nin Lideri Marine Le Pen’in ikinci tura çıkmaya hak kazanmaları 
oldu. İki aday 7 Mayıs 2017 tarihinde ikinci turda yarışacak. Oyların yüzde 6,3’ünü 
alan Parti Sosyalist’in (PS) adayı Benoit Hamon  ve François Fillon, seçim 
sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptıkları açıklamada, ikinci turda Emmanuel 
Macron’a destek çağrısında bulundu. 

 

Bölge’de Nisan ayı içinde yaşanan bir diğer sürpriz gelişme ise  İngiltere Başbakanı 
Theresa May’in ülkeyi 8 Haziran’da erken seçime götürme kararını açıklaması oldu. 
Piyasaların bu ani gelişmeye tepkisi ise May hükümetinin seçimlerden güçlenerek 
çıkması ve daha net bir “Brexit” süreci umudunun doğmasıyla İngiliz Pound’unun az 
da olsa değer kazanması şeklinde oldu. Ancak; İngiltere Borsası %2.3 değer 
kayberken Avrupa Borsaları’nda da genel olarak aşağı yönde bir seyir gözlendi. 
Brexit sürecinin özellikle finansal kesimde soru işaretleri yarattığı İngiltere’de 
Merkez Bankası;  tüm finansal kurumlara, sigorta şirketlerine AB’den çıkış planlarını 
hazırlamak üzere son tarih olarak 14 Temmuz 2017’yi işaret ederek ve sert Brexit 
sürecine hazır olunması yönünde uyarı yapmıştı.  

 

Avrupa ekonomilerinde işsizlik oranı son 8 yılın en düşük seviyesine geriledi. Bu 
gerilemede en büyük etken İspanya ve İtalya’da istihdamın yükselmesi olarak 
gösteriliyor. Her iki ülke de ekonomik büyüklükleri dikkate alındığında Avro 
Bölgesi’nin en kırılgan ekonomileri olarak değerlendiriliyor. 

 

Balkanlarda ise istihdam ve büyüme beklentilerinin henüz arzu edilen seviyelerin 
altında kaldığı görülüyor. 2010 yılından bu yana bölge toplamında sadece üçyüzbin 
kişilik bir istihdam arttırımı sağlanabilen Balkan ekonomilerinde özellikle kadınların 
ve düşük eğitimli genç nüfusun işsizliği önemli bir risk faktörü olarak öne çıkıyor. 
Makedonya’da iki yıldan bu yana süregelen ve geçtiğimiz hafta itibariyle daha da 
büyüyen politik krizin ise önümüzdeki döneme ilişkin endişeleri arttırdığı 
gözleniyor. 
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Almanya Haberleri 

Alman Ekonomi Enstitüsü Başkanı (IW) Michael Hüther, Der Spiegel dergisine yaptığı 
açıklamada, Türkiye'deki ekonomik krizin anayasa değişikliği referandumu 
sonrasında da süreceğini ancak Alman firmalarının Türkiye’deki yatırımları 
açısından büyük bir sorun oluşturmadığını dile getirdi. Alman Sanayi ve Ticaret 
Odası (DIHK) Türkiye’de iş yapan Alman firmalarına Türkiye’deki faaliyetlerine 
devam etmeleri tavsiyesinde bulundu. 

Kaynak:  

http://www.dw.com/tr/alman-ekonomi-enstit%C3%BCs%C3%BCnden-
t%C3%BCrkiye-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-38437887 

http://www.dw.com/tr/alman-firmalara-t%C3%BCrkiyede-
yat%C4%B1r%C4%B1ma-devam-edin-tavsiyesi/a-38419760 

 

Deutsche Bank mali tablolarını güçlendirmek ve büyümeyi desteklemek için 8 
milyar Avro’luk sermaye arttırımına gideceğini açıkladı. Piyasa değerinin altında bir 
fiyat açıklanmasının ardından banka hisseleri düşüşe geçti fakat uzmanlar yatırımcı 
çekmek için bunun gerekli olduğunu düşünüyor. Son iki yılda 8 milyar Avro’nun 
üzerinde zarar eden banka ayrıca önümüzdeki iki yıl içerisinde varlık yönetimi 
bölümünde de 2 milyar Avro’luk halka arz planlıyor. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/03/20/deutsche-bank-sermaye-arttirimina-
basliyor 

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1995486-deutsche-8-milyar-
euro-sermaye-artiracak 

 
DEİK/Türkiye-Almanya İş Konseyi ile DIHK – Almanya Ticaret ve Sanayi Odaları 
Birliği arasında Mutabakat Zaptı 8 Mayıs 2017 tarihinde Berlin’de imzalanacak. 
 

 

Fransa Haberleri 

Emmanuel Macron ve Marine Le Pen Fransa’da yapılan cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinin ikinci turuna kaldı. Uzun yıllar sonra ilk kez ülkenin iki geleneksel ana 

http://www.dw.com/tr/alman-ekonomi-enstit%C3%BCs%C3%BCnden-t%C3%BCrkiye-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-38437887
http://www.dw.com/tr/alman-ekonomi-enstit%C3%BCs%C3%BCnden-t%C3%BCrkiye-uyar%C4%B1s%C4%B1/a-38437887
http://www.dw.com/tr/alman-firmalara-t%C3%BCrkiyede-yat%C4%B1r%C4%B1ma-devam-edin-tavsiyesi/a-38419760
http://www.dw.com/tr/alman-firmalara-t%C3%BCrkiyede-yat%C4%B1r%C4%B1ma-devam-edin-tavsiyesi/a-38419760
http://tr.euronews.com/2017/03/20/deutsche-bank-sermaye-arttirimina-basliyor
http://tr.euronews.com/2017/03/20/deutsche-bank-sermaye-arttirimina-basliyor
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1995486-deutsche-8-milyar-euro-sermaye-artiracak
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/1995486-deutsche-8-milyar-euro-sermaye-artiracak
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partisi artan sistem karşıtlığının bir sonucu olarak yarış dışı kaldılar. Dışarıdan 
siyasete giren iki aday 7 Mayıs günü ikinci turda yarışacak. Seçimlerin sadece 
Fransa’da değil Avrupa’da da politik havayı değiştirebilecek etkiye sahip olduğu 
düşünülüyor. 

 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/04/26/macron-le-pen-ekonomide-iki-ayri-vizyon 

http://www.fransa24.com/fransa-halki-tercihini-yapti-emmanuel-macron-
marine-le-pen-ikinci-turda/ 

 

Estonya Haberleri 

DEİK / Türkiye – Estonya İş Konseyi organizasyonu ve Enterprise Estonia işbirliğiyle 
24 – 26 Mayıs 2017 tarihleri arasında Tallinn/Estonya'ya bir bilgi iletişim 
teknolojileri(ICT) ve girişimcilik heyeti ziyareti gerçekleştirilecektir. 

Kaynak: 

http://www.deik.org.tr/etkinlikler-estonya-bilgi-iletisim-teknolojileri-isbirligi-ve-
girisimcilik-semineri-ve-tallinn-latitude-59-katilimi-tallinn  

   

Hollanda Haberleri 

Statistics Netherlands tarafından Salı günü yayınlanan rakamlara göre, Groningen 
hariç tüm Hollanda şehirlerinde geçen yıl ekonomik büyüme gözlemlendiği 
belirtildi. Hollanda'nın dört büyük şehrinden en fazla büyüme %3 ile Amsterdam’da, 
en düşük büyüme oranı da %2.2 ile Lahey’de gözlemlendi. Rotterdam’ın geçtiğimiz 
yıl %11.3 ile Hollanda’nın en yüksek işsizlik oranına sahip olan şehir olduğu ve bu 
oranın %6 civarında olan ulusal işsizlik oranının çok üzerinde olduğu belirtilmekte. 

Kaynak:  

http://nltimes.nl/2017/04/25/amsterdam-shows-strongest-economic-growth-
rotterdam-highest-unemployment-rate 

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/04/strongest-economic-growth-
in-amsterdam-highest-unemployment-in-rotterdam/ 

 

http://tr.euronews.com/2017/04/26/macron-le-pen-ekonomide-iki-ayri-vizyon
http://www.fransa24.com/fransa-halki-tercihini-yapti-emmanuel-macron-marine-le-pen-ikinci-turda/
http://www.fransa24.com/fransa-halki-tercihini-yapti-emmanuel-macron-marine-le-pen-ikinci-turda/
http://www.deik.org.tr/etkinlikler-estonya-bilgi-iletisim-teknolojileri-isbirligi-ve-girisimcilik-semineri-ve-tallinn-latitude-59-katilimi-tallinn
http://www.deik.org.tr/etkinlikler-estonya-bilgi-iletisim-teknolojileri-isbirligi-ve-girisimcilik-semineri-ve-tallinn-latitude-59-katilimi-tallinn
http://nltimes.nl/2017/04/25/amsterdam-shows-strongest-economic-growth-rotterdam-highest-unemployment-rate
http://nltimes.nl/2017/04/25/amsterdam-shows-strongest-economic-growth-rotterdam-highest-unemployment-rate
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/04/strongest-economic-growth-in-amsterdam-highest-unemployment-in-rotterdam/
http://www.dutchnews.nl/news/archives/2017/04/strongest-economic-growth-in-amsterdam-highest-unemployment-in-rotterdam/
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Statistics Netherlands tarafından açıklanan istatistiklere göre, Hollanda Hükümeti 
2016 yılında doğalgaz çıkarma işlemlerinden 2.4 milyar Avro gelir elde etti. Bu 
rakamın, 2015 yılında doğalgaz çıkarma işlemlerinden elde edilen gelirin 3 milyar 
Avro altında ve 1975 yılından bu yana en düşük seviyede olduğu ifade ediliyor. 
Anılan gelir düşüşünün deprem riski nedeniyle daha az gerçekleşen gaz çıkarma 
faaliyetine ve gaz fiyatlarındaki düşüşe  dayandırılabileceği belirtiliyor. 
 

Kaynak:  

http://nltimes.nl/2017/04/26/dutch-natural-gas-income-lowest-level-since-
1975 

https://www.bloombergquint.com/onweb/2016/09/16/europe-s-biggest-
natural-gas-producer-is-running-out-of-fuel 

 

İngiltere Haberleri 

Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre İngiltere’de tüketici fiyatları mart 
ayında geçen yılın aynı ayına göre % 2,3 yükseldi. Geçen yıl mart ayında kutlanan 
Paskalya bayramının bu sene nisan ayına denk gelmesiyle ulaşım ücretlerindeki 
gerileme ve enerji fiyatlarındaki düşüş enflasyonu aşağı çekerken gıda harcamaları 
yukarı yönlü etki yaptı. Öte yandan Britanya Perakendeciler Birliği temel 
ihtiyaçlardaki maliyetlerin yükselmesi nedeniyle perakende harcamalarının 2017 
başında ciddi anlamda hız kaybettiğini açıkladı. 
Deloitte tarafından yapılan tüketici izleme çalışmasına göre ise, İngiltere’de artan 
enflasyon oranı ve ücret artışlarının düşük olması nedeniyle tüketici güveni ve 
harcamalarında azalma eğilimi gözleniyor. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/04/11/ingiltere-de-enflasyon-satislari-etkilemeye-
basladi 

http://www.independent.co.uk/news/business/news/bbrexit-consumer-
confidence-inflation-uk-households-pound-sterling-value-a7695621.html 

 
Deutsche Bank, Brexit'in bir sonucu olarak İngiltere’de şirketlerdeki 4000 civarında 
pozisyonun Frankfurt ve Avrupa Birliği'ndeki diğer ülkelere taşınabileceği 
konusunda uyarıda bulundu. İngiltere’deki ofislerinde 9 bin kişi çalıştıran 
Almanya’nın en büyük bankası Deutsche Bank’ın üst düzey yöneticisi, İngiltere’nin 
AB’den çıkmasının ardından milyarlarca avro tutarındaki işlemlerin nasıl 
gerçekleştirileceği ve AB üyesi ülkelere mensup müşterilere ne şekilde hizmet 
verileceği konularının net olmadığını ifade etti. 
İngiltere Merkez Bankası, finansal kurumlara İngiltere'nin AB'den ayrılışını nasıl 
planladıklarını açıklamak için son tarih olarak 14 Temmuz’u işaret etti ve zor bir 

http://nltimes.nl/2017/04/26/dutch-natural-gas-income-lowest-level-since-1975
http://nltimes.nl/2017/04/26/dutch-natural-gas-income-lowest-level-since-1975
http://tr.euronews.com/2017/04/11/ingiltere-de-enflasyon-satislari-etkilemeye-basladi
http://tr.euronews.com/2017/04/11/ingiltere-de-enflasyon-satislari-etkilemeye-basladi
http://www.independent.co.uk/news/business/news/bbrexit-consumer-confidence-inflation-uk-households-pound-sterling-value-a7695621.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/bbrexit-consumer-confidence-inflation-uk-households-pound-sterling-value-a7695621.html
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Brexit süreci için tüm sonuçlara hazır olmaları gerektiği konusunda uyardı. İngiltere 
Merkez Bankası, bu ayın başlarında yüzlerce banka, sigorta şirketi ve finansal 
firmaya bilgilendirme yaparak beklenmedik durum planlarının hazır olması 
yönünde uyarı yaptı.  

Kaynak: 

https://www.theguardian.com/business/2017/apr/26/deutsche-bank-4000-
jobs-at-risk-of-being-moved-out-of-uk-after-brexit 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-26/deutsche-bank-s-
matherat-says-4-000-u-k-jobs-at-risk-in-brexit 

 

Britanya’da haziran ayında yapılması planlanan erken seçimin parlamentoda 
onaylanmasının ardından İngiliz sterlini ulaştığı son altı ayın en yüksek 
seviyesinden inişe geçti. Avrupa borsaları ise bu haftaki şokla yaşadığı kayıplarını 
toparladı. Fakat Londra borsasının gösterge endeksi yüzde 0,46’lık gerilemeyle 
düşüşünü sürdürdü.  
İngiltere Merkez Bankası, Brexit kararı sonrasında 2019 yılı için yatırım tahminlerini 
%25 oranında düşürdü. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Ocak ayında yaptığı 
açıklamada, hükümetin net bir çıkış planını ortaya koyamaması halinde Brexit 
kararının Londra’da 230.000 iş kaybına neden olabileceğini açıklamıştı. 

Kaynak: 

http://tr.euronews.com/2017/04/19/erken-secim-karariyla-yukselen-sterlin-
inise-gecti 

http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-economy-sterling-
currency-investment-cost-impact-business-financial-banks-insurance-retail-
a7695486.html 

 

İngiltere’nin dördüncü çeyrek büyümesi yüzde 0,7 olarak onaylandı. Ulusal İstatistik 
Ofisi’nin son güncellemesinde büyüme oranı değiştirilmedi. Böylece milli gelir yılın 
tamamında yüzde 1,8 oranında artarken İngiltere G7 ülkeleri arasında Almanya’nın 
ardından en hızlı büyüyen ikinci ülke oldu. 

Kaynak: 

http://tr.euronews.com/2017/03/31/ingiltere-nin-g7-nin-en-hizli-buyuen-ikinci-
ulkesi-oldu 

http://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-brexit-fastest-growing-
g7-economy-a7595111.html 

 

https://www.theguardian.com/business/2017/apr/26/deutsche-bank-4000-jobs-at-risk-of-being-moved-out-of-uk-after-brexit
https://www.theguardian.com/business/2017/apr/26/deutsche-bank-4000-jobs-at-risk-of-being-moved-out-of-uk-after-brexit
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-26/deutsche-bank-s-matherat-says-4-000-u-k-jobs-at-risk-in-brexit
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-26/deutsche-bank-s-matherat-says-4-000-u-k-jobs-at-risk-in-brexit
http://tr.euronews.com/2017/04/19/erken-secim-karariyla-yukselen-sterlin-inise-gecti
http://tr.euronews.com/2017/04/19/erken-secim-karariyla-yukselen-sterlin-inise-gecti
http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-economy-sterling-currency-investment-cost-impact-business-financial-banks-insurance-retail-a7695486.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-economy-sterling-currency-investment-cost-impact-business-financial-banks-insurance-retail-a7695486.html
http://www.independent.co.uk/news/business/news/brexit-economy-sterling-currency-investment-cost-impact-business-financial-banks-insurance-retail-a7695486.html
http://tr.euronews.com/2017/03/31/ingiltere-nin-g7-nin-en-hizli-buyuen-ikinci-ulkesi-oldu
http://tr.euronews.com/2017/03/31/ingiltere-nin-g7-nin-en-hizli-buyuen-ikinci-ulkesi-oldu
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İrlanda Haberleri 

Trump yönetimi ekonomide büyümeyi hızlandırmak amacıyla son yıllarda ABD vergi 
sisteminin en büyük reformu sayılabilecek bir yasa değişikliği önerisiyle kurumlar 
vergisi oranının % 35’ten %15’e düşürülmesini teklif etti. Önerilen paketin Kongre 
tarafından onaylanması gerekiyor ve eğer mevcut haliyle kabul edilirse, bunun 
ABD’nin İrlanda’ya yaptığı doğrudan yatırımlara önemli bir etkisi olabileceği ve 
İrlanda’nın kurumlar vergisindeki rekabet avantajına gölge düşürebileceği 
düşünülüyor. 
PWC İrlanda Yönetici Ortağı Feargal O’Rourke’a göre ise Trump yönetimi tarafından 
sunulan vergi reformu İrlanda’ya gerçekleşen doğrudan yabancı yatırımlara yönelik 
bir tehdit oluşturmuyor. 
 
 
 

Kaynak:  

http://www.irishtimes.com/business/economy/investment-in-ireland-at-risk-
as-trump-plans-to-slash-tax-1.3062653 

https://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/trump-tax-reforms-pose-no-threat-
to-ireland-cmd7jfjb8 

 

Financial Times, Pazartesi günü 2012-2015 yılları arasında gelirlerde en yüksek 
yüzde büyüme oranına ulaşan Avrupa'daki 1.000 şirketi listeleyen FT1000'i 
yayınladı. Listeye katılan dokuz İrlanda merkezli şirketten 7 tanesi Dublin merkezli 
olup, Dublin merkezli internet (IoT) firması Asavie Ireland, 2012-2015 yılları 
arasında yaklaşık %901'lik büyümesiyle şaşırtıcı bir şekilde 115. sırada yer alan 
İrlanda'nın en büyük şirketi olarak kaydedildi. 

Kaynak:  

http://www.irishtimes.com/business/they-re-europe-s-fastest-growing-
companies-and-nine-are-irish-1.3059162 

https://ig.ft.com/ft-1000/ 

 

DEİK/Türkiye-İrlanda İş Konseyi organizasyonu ve Enterprise Ireland işbirliği ile 
düzenlenen Türkiye Günü, T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İrlanda Dışişleri ve 
Ticaret Bakanı Charles Flanagan, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, DEİK/Türkiye-
İrlanda İş Konseyi Başkanı Hakan Karaalioğlu'nun katılımları ile 25 Nisan 2017 
tarihinde İrlanda'nın başkenti Dublin'de gerçekleştirildi. 

 

http://www.irishtimes.com/business/economy/investment-in-ireland-at-risk-as-trump-plans-to-slash-tax-1.3062653
http://www.irishtimes.com/business/economy/investment-in-ireland-at-risk-as-trump-plans-to-slash-tax-1.3062653
https://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/trump-tax-reforms-pose-no-threat-to-ireland-cmd7jfjb8
https://www.thetimes.co.uk/edition/ireland/trump-tax-reforms-pose-no-threat-to-ireland-cmd7jfjb8
http://www.irishtimes.com/business/they-re-europe-s-fastest-growing-companies-and-nine-are-irish-1.3059162
http://www.irishtimes.com/business/they-re-europe-s-fastest-growing-companies-and-nine-are-irish-1.3059162
https://ig.ft.com/ft-1000/
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http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-is-dunyasindan-turkiye-ile-irlanda-
dostlugu 

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/vahap-munyar/ben-olsam-yatirim-icin-
irlandayi-secerim-40440650  

 

 

Lüksemburg Haberleri 

Lüksemburg hükümeti lojistik sektörünü; bilişim ve iletişim teknolojileri (ICT), uzay 
teknolojileri, sağlık bilimleri ve teknolojileri ve eko-teknolojilerini kapsayan beş 
öncelikli alandan biri olarak öne çıkartıyor. 

Kaynak:  

http://www.wort.lu/en/business/young-professionals-logistics-sector-in-
luxembourg-raising-its-profile-58fa2096a5e74263e13adc81 

http://www.luxembourgforfinance.com/en/news/luxembourg-european-
logistics-hub 

 

Macaristan Haberleri 

Başbakan Viktor Orbán, Avrupa Parlamentosu Genel Kurul Toplantısı’nda, Macar 
hükümetinin Avrupa Birliği'ne olan bağlılığının "tartışılmaz" olduğunu ancak 
hükümetinin AB’nin bazı politikalarından memnun olmadığını ifade etti. 

Kaynak: 

https://dailynewshungary.com/plenary-session-european-parliament-orbans-speech/ 
 
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170424IPR72035/meps-discuss-
situation-in-hungary-with-prime-minister-orb%C3%A1n 
 

 
 

Portekiz Haberleri 

DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi tarafından 17-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Lizbon-Portekiz’de toplantılar, firmalar arası ikili görüşmeler ve saha ziyaretleri 
gerçekleştirilecektir.  

http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-is-dunyasindan-turkiye-ile-irlanda-dostlugu
http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-is-dunyasindan-turkiye-ile-irlanda-dostlugu
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/vahap-munyar/ben-olsam-yatirim-icin-irlandayi-secerim-40440650
http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/vahap-munyar/ben-olsam-yatirim-icin-irlandayi-secerim-40440650
http://www.wort.lu/en/business/young-professionals-logistics-sector-in-luxembourg-raising-its-profile-58fa2096a5e74263e13adc81
http://www.wort.lu/en/business/young-professionals-logistics-sector-in-luxembourg-raising-its-profile-58fa2096a5e74263e13adc81
https://dailynewshungary.com/plenary-session-european-parliament-orbans-speech/
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170424IPR72035/meps-discuss-situation-in-hungary-with-prime-minister-orb%C3%A1n
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/20170424IPR72035/meps-discuss-situation-in-hungary-with-prime-minister-orb%C3%A1n
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Anılan toplantılar kapsamında, Portekiz’de yatırım fırsatları ve avantajları, Türkiye 
ve Portekiz arasında işbirliği fırsatları ve öne çıkan sektörler konusunda bilgi 
aktaracak olup, ilgili kurumlara yönelik saha ziyaretleri planlanmaktadır. 

Kaynak: https://www.deik.org.tr/etkinlikler-turkiye-portekiz-is-konseyi-nin-lizbon-ziyareti-
ve-ikili-gorusmeler-17-19-mayis-2017-lizbon 

 

 

 

Yunanistan Haberleri 

Yunanistan, 22 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Avro Bölgesi Finans ve Ekonomi 
Bakanları Zirvesi öncesinde, kreditörlerle yeni bir kurtarma paketi üzerinde 
uzlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre, Yunanistan, daha fazla 'kemer sıkma' önlemini 
uygulamaya koyacak. 

Kaynak: 

https://www.theguardian.com/world/2017/may/02/greece-reaches-preliminary-
bailout-deal-with-creditors-finance-minister  

https://tr.sputniknews.com/haberler/201705021028308540-yunanistan-
anlasmaya-vardi/  

 

AB Haberleri 

Avro Bölgesi’nde şirketlerin gelecek planlarını ölçen satın alma yöneticisi endeksi 
nisan ayında beklentilerin üzerine çıktı. Markit’in açıkladığı verilere göre imalat 
sektörü endeksi son altı yılın en yüksek seviyesine çıkarken hizmet sektörü endeksi 
de yükseldi. Ortalama endeks ise yine son altı yılın en yüksek seviyesine ulaştı. 
Fransa’nın performansı beklentileri belirgin bir şekilde aşarken bölgenin lokomotifi 
Almanya’dan daha karışık sinyaller geldi. Alman sanayisinde çarklar hızlanmaya 
devam etti fakat hizmet sektöründe gerileme yaşandı. Satın alma eğilimi bölgenin 
lokomotifi konumundaki Almanya ve Fransa dışındaki ülkelerde de güçlendi. Bu 
bölge genelinde daha dengeli bir büyümenin sinyalini vermesi açısından önem arz 
ediyor. Markit’e göre bu veriler ikinci çeyrekte yüzde 0,7 lik bir artışa işaret ediyor. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/04/21/euro-bolgesi-nde-isler-yolunda 

http://www.teletrader.com/eurozone-manufacturing-pmi-expands-in-
april/news/details/38670099?ts=1493812964001 

https://www.deik.org.tr/etkinlikler-turkiye-portekiz-is-konseyi-nin-lizbon-ziyareti-ve-ikili-gorusmeler-17-19-mayis-2017-lizbon
https://www.deik.org.tr/etkinlikler-turkiye-portekiz-is-konseyi-nin-lizbon-ziyareti-ve-ikili-gorusmeler-17-19-mayis-2017-lizbon
https://www.theguardian.com/world/2017/may/02/greece-reaches-preliminary-bailout-deal-with-creditors-finance-minister
https://www.theguardian.com/world/2017/may/02/greece-reaches-preliminary-bailout-deal-with-creditors-finance-minister
https://tr.sputniknews.com/haberler/201705021028308540-yunanistan-anlasmaya-vardi/
https://tr.sputniknews.com/haberler/201705021028308540-yunanistan-anlasmaya-vardi/
http://tr.euronews.com/2017/04/21/euro-bolgesi-nde-isler-yolunda
http://www.teletrader.com/eurozone-manufacturing-pmi-expands-in-april/news/details/38670099?ts=1493812964001
http://www.teletrader.com/eurozone-manufacturing-pmi-expands-in-april/news/details/38670099?ts=1493812964001
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Bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl Avro Bölgesi'nde 
yüzde 1.5’e, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 1.7’ye indi. Avrupa İstatistik Ofisinin 
(Eurostat) açıkladığı ilk verilere göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde bütçe açığının 
GSYH'ye oranının, 2015 yılında % 2.1 iken, 2016’da yüzde 1.5’e indiği belirtildi. 28 
üyeli AB'de ise bütçe açığı/GSYH oranı aynı dönemde % 2.4’ten %1.7’ye geriledi. Bu 
arada, Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı da söz konusu dönemde % 
90.3’ten % 89.2’ye gerilerken, AB’de bu oran % 84.9’dan % 83.5’e düştü. 

 

Kaynak:  

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2006115-avrupada-2016da-butce-
acigigsyh-orani-azaldi 

http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/genel/avrupada-2016da-butce-
acigigsyh-orani-azaldi/67861/ 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7820550/2-19012017-AP-
EN.pdf/ab580c1e-f94c-40eb-8ff6-7073c90a67fb 

  

Avro Bölgesi’nde işsizlik şubat ve mart aylarında da düşmeye devam ederek 
yaklaşık son sekiz yılın en düşük seviyesine geriledi. Eurostat’ın açıkladığı verilere 
göre ortak para birimini kullanan 19 ülkede işsizlik oranı % 9,5’e indi. 28 üyeli 
Avrupa Birliği genelindeki ortalama ise yüzde 8,1 oldu. Avro Bölgesi’ndeki 
gerilemede en büyük etken İspanya ve İtalya’da istihdamın yükselmesi oldu. 
Ekonomik kriz sırasında Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı % 12,1 ile zirve yapmıştı. 

Kaynak:  

http://tr.euronews.com/2017/04/03/avrupada-issizlik-dususte 

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-
EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619 

 

 

 

 

 

 

http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2006115-avrupada-2016da-butce-acigigsyh-orani-azaldi
http://www.bloomberght.com/haberler/haber/2006115-avrupada-2016da-butce-acigigsyh-orani-azaldi
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/genel/avrupada-2016da-butce-acigigsyh-orani-azaldi/67861/
http://uzmanpara.milliyet.com.tr/haber-detay/genel/avrupada-2016da-butce-acigigsyh-orani-azaldi/67861/
http://tr.euronews.com/2017/04/03/avrupada-issizlik-dususte
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/8002525/3-02052017-AP-EN.pdf/94b69232-83a9-4011-8c85-1d4311215619

