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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.
2017 yılı Avrupa Bölgesi için seçimler yılı olarak addediliyor. Hollanda, Fransa ve
Almanya gibi ülkelerde genel seçimlerin gündeme gelmesi, AB’ye karşı güvenin
azalması ve popülist partilerin yükselişiyle birlikte Avrupa coğrafyasında bir sene
süresince hakim olacak olan temanın politik risk olması bekleniyor. Hollanda’da 15
Mart’ta gerçekleştirilen seçimlerden Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve
Demokrasi için Halk Partisi (People's Party for Freedom and Democracy) galip
çıkması, seçim sürecinin aldığı sert popülist ton ve İslam karşıtlığıyla bilinen
Özgürlük Partisi (Party for Freedom) lideri Geert Wilders’in aldığı yüksek oy oranını
gölgeleyemedi.
Fransa’da Milliyetçi Cephe Lideri Marine Le Pen’in, ilk tur seçimlerini önde
tamamlasa dahi ikinci turda aynı performansı gösteremeyeceği ve Emmanuel
Macron’un galip olarak çıkabileceği tahmin ediliyor. Fransa’da ilk tur seçimler 23
Nisan 2017 tarihinde gerçekleştirilecek. Almanya’da 24 Eylül 2017 tarihinde
gerçekleştirilecek olan seçimlerde ise Hristiyan Demokratlar’ın (CDU) Başkanı
Angela Merkel’in dördüncü dönemde de devam etmesi en muhtemel senaryo olarak
ele alınıyor. Ancak Sosyal Demokratlar (SPD ) ve liderleri Martin Schulz’un artan
popülaritesi, Almanya’da farklı koalisyon olasılıklarını da gündeme getirebilecek.
AB Bölgesi’nde 2014 yılından bu yana süregelen deflasyon tehdidinin artan tüketici
fiyatlarıyla birlikte azalması beklenirken enflasyonun %2’nin altında kalacağı
tahmin ediliyor. Yeni üye ülkelerde ise tam tersine enflasyon baskısının devam
etmesi öngörülmekte. Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde geçtiğimiz yıl yavaşlayan
büyüme oranları AB kaynaklı fonlara dayalı büyüme modelinin özel sektör
yatırımları ve istihdamın arttırılmasıyla dengelenmesi gerektiğini ortaya koyuyor.
İtalya, yüksek kamu borcu, politik istikrasızlık ve AB karşıtı partilere yönelik ilgideki
artış gibi etkenler nedeniyle Eurozone bütünlüğündeki en önemli tehdit olarak
gösteriliyor.
İngiltere’nin AB üyeliğinden çıkışı için en muhtemel senaryonun Gümrük Birliği ve
ortak marketten de 2019’a kadar çıkılmasıyla birlikte “Hard Brexit” modelinde
olması bekleniyor. Brexit’ten en fazla etkilenecek sektörlerin tarım ve hayvancılık,
havacılık, otomobil ve finansal hizmetler olacağı; petrol ve gaz, telekomünikasyon
ile ilaç sanayiinin ise en az etkilenecek sektörler olacağı tahmin ediliyor. Lordlar
Kamarası ise Theresa May liderliğindeki hükümetin Brexit’e ilişkin yasa tasarısını 1
Mart’ta düzeltme talepleriyle birlikte reddetmişti.
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İngiltere Haberleri
İngiltere’de 9 ay önce gerçekleştirilen Referandum sonucunda AB’den çıkılması
kararı alınmasının ardından 29 Mart 2017 tarihi itibariyle çıkış yönünde ilk adımın
atılması kararlaştırıldı. Theresa May hükümeti Çarşamba günü Brüksel’e üyelikten
ayrılma başvurusunu gerçekleştirecek.
Kaynak:
http://www.ntv.com.tr/dunya/ingiltere-abden-cikmak-icin-tarihverdi,b3nJG3g5UkizMQ_3EyvBCg
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-03-20/u-k-to-trigger-brexiton-march-29-launching-two-years-of-talks

Hollanda Haberleri
Hollanda’da 15 Mart 2017 tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin galibi
Başbakan Mark Rutte liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD)
oldu; VVD 150 sandalyeli mecliste 33 temsil kazandı. Mark Rutte’nin hükümetin
kurulması için koalisyon görüşmelerine başlaması bekleniyor.
Kaynak:
http://nltimes.nl/2017/03/22/official-election-results-announced-changescompared-final-projection
http://www.newstatesman.com/world/2017/03/dutch-election-results-glance
http://www.haberturk.com/dunya/haber/1426770-son-dakika-hollandadasandiklar-kapandi-iste-ilk-sonuclar

Fransa Haberleri
Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yarışının en güçlü beş adayı, Fransa'da bir ilki
gerçekleştirerek 21 Mart 2017 tarihinde televizyon programında canlı yayında bir
tartışmaya katıldı.
Fransa’da oylamanın ilk turu 23 Nisan’da, ilk turda yüzde 50’yi geçen aday
olmaması halinde ikinci turu 7 Mayıs’ta gerçekleşmesi beklenen Cumhurbaşkanlığı
yarışında, son anketlere göre aşırı sağcı Ulusal Cephe lideri (Front National - FN)
Marine Le Pen ilk turda en çok oyu alan aday olması bekleniyor. Fakat ilk turu ikinci

2

sırada bitirmesi beklenen merkez siyasetçi Emmanuel Macron veya adı
skandallarla anılan merkez sağ aday François Fillon'un ikinci turda yeni
Cumhurbaşkanı seçilmesi yüksek ihtimal olarak belirtiliyor.

Kaynak:
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-39334221
http://www.reuters.com/article/us-france-election-idUSKBN16R1LO
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/french-presidentialelection-tv-debate-marine-le-pen-macron-fillon-a7640521.html

Almanya Haberleri
ABD Başkanı Donald Trump Almanya Başbakanı Angela Merkel’i Washington’da
kabul etti. Ortak basın toplantısında Trump Almanya’nın NATO savunma
harcamaları taahhütlerine bağlı kalması isteğini yineledi.
Kaynak:
http://www.dw.com/tr/beyaz-sarayda-merkel-trumpbulu%C5%9Fmas%C4%B1/a-38003260
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http://www.focus.de/politik/ausland/merkel-und-trump-nach-merkel-besuchim-weissen-haus-ist-klar-trump-ist-nicht-zu-zugestaendnissenbereit_id_6805491.html
http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2017/03/germanlessons

Almanya’da enflasyon oranı geçtiğimiz Şubat ayında yüzde 2.2’lik artışla 4 buçuk
yıldan fazla bir aradan sonra ilk kez Avrupa Merkez Bankası’nın yıllık yüzde 2’lik
hedefinin üzerine çıktı.
Kaynak:
http://www.irishtimes.com/business/manufacturing/german-private-sectorgrowth-strongest-in-almost-six-years-1.3023176
http://tr.euronews.com/2017/03/01/almanya-da-enflasyon-avrupa-merkezbankasi-nin-hedefledigi-oranin-da-uzerinde

İspanya Haberleri
Çin’in İspanya’daki yatırımları 2016 yılında bir önceki yıla göre 4 kat artarak, 1,7
milyar Avro tutarına ulaştı. Yaptıkları yatırımlarla İspanya’daki en büyük 7’inci
yabancı yatırımcı konumuna gelen Çin, 2016 yılında, atık yönetimi alanında faaliyet
gösteren Urbaser firmasını satın alınmasıyla dikkat çekmişti. Çin’in İspanya’da
ağırlıklı olarak, finans, gıda, eğlence, turizm alanlarında yatırımları bulunuyor.
Kaynak:
http://www.theolivepress.es/spain-news/2017/03/19/china-invested-e1-7billion-spain-last-year-alone/
http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/disIliskiler/ulkeler/ulkedetay/%C4%B0spanya
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Danimarka Haberleri
Dünya Bankası’nın Sürdürülebilir Enerji Endeksi’ne göre, Danimarka 100 üzerinden
94 puan alarak dünyadaki en iyi enerji uygulamaları ve regülasyonlarına sahip ülke
oldu.
Danimarka ayrıca, Almanya ve Hollanda işbirliğiyle önümüzdeki dönemde Kuzey
Denizi’nde bir ada inşa ederek ve üzerine rüzgar türbinleri kurarak enerji üretebilme
potansiyeline yönelik çalışmalar yapıyor.
Kaynak:
http://cphpost.dk/news/world-bank-denmark-top-for-green-energy.html
http://cphpost.dk/news/denmark-looking-into-building-north-sea-wind-energyisland.html

Yunanistan Haberleri
Yunanistan ekonomisinde geçen yılın son çeyreğinde önceki tahminlerden daha
fazla küçülme gerçekleşti. Ülkenin istatistik ofisinden yapılan açıklamaya göre,
ekonomi geçen yılın son çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 1,2 geriledi. Yılın
tamamındaysa Gayri Safi Yurt İçi Hasıla yüzde 0,1 oranında azaldı.
Yunanistan’da kurtarma paketi için ikinci gözden geçirme süreci devam ederken,
kreditörler tarafından istenen yeni kemer sıkma önlemleri protestolara neden oldu.
Kaynak:
https://www.theguardian.com/business/2017/feb/14/greece-defies-creditorsover-more-cuts-as-economy-shrinks-unexpectedly
http://tr.euronews.com/2017/03/06/yunanistan-ekonomisi-yine-kuculdu
http://www.hurriyet.com.tr/yunanistan-ekonomisi-yuzde-0-4-daraldi-40365504
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Sırbistan Haberleri
Sırbistan’da 2 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için
Başbakan Aleksandar Vucic’in adaylığını ortaya koymasıyla hareketlenen seçim
yarışı, hızını koruyor. Öte yandan seçimlere en aykırı ses 25 yaşındaki öğrenci Luka
Maksimovic’in adaylığını koyması üzerinden çıktı.
Kaynak:
http://www.balkaninsight.com/en/article/live-serbia-presidential-elections2016-03-08-2017
http://www.reuters.com/article/us-serbia-election-satirist-idUSKBN16S139

Sırbistan pazarı, ihracata yönelik yatırım yapmak isteyen Türk tekstil yatırımcıları
için Avrupa’da bir üretim üssü olma yolunda hızla ilerliyor. Son yıllarda Türk
yatırımlarının önemli oranda arttığı Sırbistan’da, dört Türk firmasının daha yatırıma
hazırlandığı Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon
Bakanı Sn. Rasim Ljajić tarafından ifade edildi.
Kaynak:
http://www.yarnsandfibers.com/news/textile-news/four-turkish-textilecompanies-interested-open-factories-serbia#.WNPWPG_yi1s
http://serbianmonitor.com/en/investing-in-serbia/30727/the-rise-of-turkishcompanies-serbian-textile-sector/

Karadağ Haberleri
ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, ABD Senato liderlerine yaptığı yazılı açıklamada,
Karadağ’ın NATO üyeliğinin onay sürecinin hızlandırılması yönünde ifadelerde
bulundu. Açıklamada, Karadağ’ın NATO üyeliğinin, ABD’nin çıkarlarına olduğu ve
Karadağ’ın güvenlik, istikrar, demokratik reformlarını artıracağı ve komşu ülkeler ile
entegrasyonunu ve ticaretini geliştireceği belirtildi. Karadağ, Mayıs ayında
düzenlenecek NATO Zirvesi’nden önce ABD Senatosunun üyeliği onaylamasını
bekliyor, gelişmeler Karadağ’ın NATO üyeliğine karşı çıkan Rusya tarafından
yakından takip ediliyor.

6

Kaynak:
http://www.reuters.com/article/us-usa-nato-montenegro-exclusiveidUSKBN16S2VH
http://www.balkaninsight.com/en/article/montenegro-s-hopes-rise-as-ussecretary-urged-nato-addmission-03-22-2017

Bulgaristan Haberleri
Bulgaristan’da geçtiğimiz haftasonu gerçekleştirilen genel seçimlei merkez sağ
partisi (GERB) %32’nin üzerinde oy oranı ile önde götürürken, Türk Partisi (MRF) ise
oyların %9’a yakınını aldı. Oyların %90’ı sayıldı, resmi sonuçlar Perşembe günü
açıklanacak.
Bir önceki hükümette de Başbakanlık görevini üstlenen, GERB partisi lideri ve AB
yanlısı Boyjo Borisov, geçtiğimiz on yıldan bu yana Bulgaristan siyasetinde
yükselen bir isim. Bulgaristan’da seçim söylemi göç, AB’nin geleceği, Rusya ve
Türkiye ile ilişkiler konularına odaklanmıştı.
Kaynak:
http://www.reuters.com/article/us-bulgaria-election-idUSKBN16X011?il=0
http://www.aljazeera.com/news/2017/03/bulgaria-election-boyjo-borisov-gerbleading-race-170326174808660.html
http://www.hurriyet.com.tr/sancili-secim-kazanan-belli-oldu-40407852

Bulgaristan’ın 2018 yılının ilk yarısında AB Dönem Başkanlığı’na ilişkin hazırlıklar,
endişeleri de beraberinde getiriyor. Bulgaristan’ın görev süresi Ocak ayında dolmuş
olan Cumhurbaşkanı Rossen Plevneliev, ülkenin üyeliğini kaybetme riskine karşı
uyarılarda bulundu.
Kaynak:
http://www.balkaninsight.com/en/article/political-turmoil-hampers-bulgaria-s2018-eu-presidency-01-17-2017
http://www.euractiv.com/section/elections/news/outgoing-president-warnsbulgaria-may-lose-its-eu-presidency/
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AB Haberleri
Google kurumsal olarak dünyadaki en büyük yenilenebilir enerji alıcısı oldu. 2017
yılında dünyadaki ofisleri ve data merkezleri dahil olmak üzere tüm
operasyonlarında %100 yenilenebilir enerji kullanmak üzere alım yapacak. Kuzey
Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ülkeleri Google’ın yenilenebilir enerji
hedefine ulaşmasında kilit rol oynamaktadır.
Kaynak:
http://www.brusselstimes.com/business/technology/7485/google-s-road-to100-renewable-energy
https://www.theguardian.com/environment/2016/dec/06/google-powered-100renewable-energy-2017

Türkiye-Avrupa İş Konseyleri’nde Geçtiğimiz Ay:
Lüksemburg Başbakan Yardımcı ve Ekonomi Bakanı Etienne Schneider, T.C. Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK/TürkiyeLüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı’nın katılımlarıyla TürkiyeLüksemburg İş Forumu, 20 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirildi.
http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-luksemburg-ile-isbirliklerinde-br-yenidonem-hedef-1-milyar-dolar

T.C. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, İtalya Ekonomik Kalkınma Bakanı Carlo
Calenda, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan ve DEİK/Türkiye-İtalya İş Konseyi
Başkanı Burak Vardan'ın katılımlarıyla Türkiye-İtalya İş Forumu 22 Şubat 2017
tarihinde İstanbulda gerçekleştirildi.
http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-turkiye-italya-is-forumunda-altyapibr-enerji-ve-saglik-sektorlerinde-br-isbirlikleri-masaya-yatirildi
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T.C. Başbakanı Binali Yıldırım'ın 16-17 Şubat 2017 tarihlerinde AB Dönem Başkanı
Malta'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Malta İş Konseyi
ve Malta Ticaret Sanayi ve Girişimcilik Odası işbirliğinde düzenlenen Türkiye-Malta
İş Forumu,17 Şubat 2017 tarihinde Malta'nın başkenti Valletta'da gerçekleştirildi.
http://www.deik.org.tr/basin-aciklamalari-turk-is-dunyasi-ab-donem-baskanimalta-da-br-hem-ab-uyelik-surecini-hem-de-turkiye-malta-ekonomik-isbirliginiele-aldi

Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Önümüzdeki Dönem
Etkinlikleri:
Türkiye-Arnavutluk Tarım İş Forumu ve İkili Teknik İşbirliği Toplantısı 28 Mart 2017
tarihinde Tiran’da gerçekleştirilecek.
http://www.tarim.gov.tr/ABDGM/Haber/286/Turkiye-%E2%80%93-ArnavutlukTarim-Is-Forumu-Ve-Ikili-Teknik-Isbirligi-Toplantisi-28-Mart-2017-TarihindeTiranda-Gerceklestirilecek

DEİK / Türkiye – İrlanda İş Konseyi organizasyonu ve Enterprise Ireland işbirliğiyle,
24 – 25 Nisan 2017 tarihlerinde Dublin/İrlanda’da “Türkiye Günü” düzenlenmesi
planlanmaktadır. Söz konusu etkinliği, İrlanda’dan üst düzey işadamlarının yanı
sıra, her iki ülkeden Bakanların onurlandırmaları öngörülmektedir.
http://www.deik.org.tr/etkinlikler-irlanda-heyeti-ziyareti-ve-turkiye-gunu-dublin

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.
http://www.deik.org.tr/etkinlikler-estonya-bilgi-iletisim-teknolojileri-isbirligi-vegirisimcilik-semineri-ve-tallinn-latitude-59-katilimi-23-27-mayis-2017-tallinn
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