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ARJANTİN  

Orebrecht, Arjantin'de Kircherizmin favorisi (04.01.2017) 

Macri hükümeti, 2003 ile 2015 yılları arasında kamu işleri için ana dış yüklenici olan Brezilyalı 
inşaat şirketinin sözleşmelerini araştırıyor. Odebrecht, 27 yıl önce, Patagonya'nın Neuquén 
şehrinde bulunan Pichi Picún Leufú hidroelektrik santralinin temel taşını atarken Arjantin'e 
geldi. Şirket, 2012 yılında basılan 200 sayfalık tam renkli ve resimli kataloğunda, ilk yerel iş 
belgesini Odebrecht Organizasyonunu “dünyayı yöneten ahlaki ve kavramsal temellerin 
kanıtı” olarak değerlendirmiştir. Bugün, bu temeller sarsıldı. Şirket, ABD'de imzalanan bir 
hukuki anlaşmada Arjantin de dahil olmak üzere Latin Amerika ülkelerinde rüşvet ödeme ağı 
kurulduğunu itiraf etti. 2012 yılında Odebrecht, Cristina Fernández de Kirchner Hükümeti'nin 
ana kamu müteahhitlerinden biridir. New York, Brooklyn'deki bir Federal mahkemede 
imzalanan bir belgeye göre, o sırada "yaklaşık 278 milyon dolar" sözleşmelerine erişmesine 
izin veren Buenos Aires'deki "aracılara" 35 milyon dolar katkıda bulunmuştur. Başkan 
Mauricio Macri, Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (OA) aracılığıyla, söz konusu anlaşmanın olası 
yerel sorumluluklarını araştırması için ABD'den bilgi istedi. 

Kaynak:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/02/argentina/1483318935_7
42931.html 

Arjantin Finans Yöneticileri Enstitüsü’ne göre yerel finansal koşullar 2007'den beri en iyi 
kayda ulaştı  (09.01.2017) 

Geçtiğimiz Aralık ayında Arjantin ekonomisinin finansal koşulları, Kasım ayında ABD'de 
Donald Trump'ın zaferi sonrasında yaratılmış olan olumsuz etkilerden kurtuldu ve Arjantin 
Finans Yöneticileri Enstitüsü (IAEF) tarafından 2007 yılının Ekim ayından bu yana en iyi kayda 
ulaştı. Aralık ayında Finansal Koşullar Endeksi, Kasım ayına göre 8.6 puan artış 
göstererek  özellikle de Aralık ayının son iki haftasında dış koşullarda iyileşme kaydederek 
46.1 puana ulaştı. Bu ilerleme, ABD'de ve gelişmekte olan ülkelerdeki vadeli işlemler ve 
stoklarda daha düşük oynaklık ve ABD'de beklenen enflasyonda artış ile açıklandı.  Ajansa 
göre, dış koşullar ve Trump zaferi korkuları tetiklese de düşük emtia dalgalanması, ABD’de 
beklenen enflasyon artışı genel riskte bir düşükş olduğunu gösteriyor ve yıllık iyileşme 19.3 
puan olarak belirtiliyor.  

Kaynak:http://www.ambito.com/868723-para-el-iaef-las-condiciones-financieras-locales-
alcanzaron-el-mejor-registro-desde-2007  

Macri olmadan Ekonomi Ekibi Yatırım Arayışı için Davos’a gidiyor (15.01.2017) 

Dujovne ve Sturzenegger, gündemi stratejik ortaklarla yeniden kurmaya ve Çin ile gerginliği 
azaltmaya çalışacak. Ayrıca, Caputo, ABD ve Avrupa'daki borç sorununu sunacak. Arjantin 
bakanları ve yetkilileri, bu hafta İsviçre'nin Davos kentinde, yatırımları aramak için Dünya 
Ekonomik Forumu'na katılacaklar. Kaldıkları süre boyunca yetkililer Çin ile ticaret gerginliğini 
azaltmaya ve gündemi stratejik ortaklarıyla dünya çapında yenilemeye çalışacaklar. 
Arjantin'in temsilcileri olarak bu uluslararası ekonomi  forumuna, finans bakanlarından 
Nicolas Dujovne, Eğitim ve Spor Bakanı  Esteban Bullrich; Ve Üretim Bakanı  Francisco 
Cabrera; Dışişleri Bakanı Susana Malcorra ve Merkez Bankası Başkanı Federico Sturzenegger 
katılacak. 17 Ocakta yapılacak olan Ekonomi Forumuna yüz ülkeden fazla, çokuluslu 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/02/argentina/1483318935_742931.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/02/argentina/1483318935_742931.html
http://www.ambito.com/868723-para-el-iaef-las-condiciones-financieras-locales-alcanzaron-el-mejor-registro-desde-2007
http://www.ambito.com/868723-para-el-iaef-las-condiciones-financieras-locales-alcanzaron-el-mejor-registro-desde-2007
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şirketlerin 1.200 CEO'su ve 50'den fazla devlet başkanı katılıyor olacak.  Ekonomik takımın bir 
kısmı Avrupa'daki ticari toplantıya katılıp, diğer bir kısmı da  potansiyel yatırımcılarla olan 
bağları güçlendirmek ve Arjantin'in Perşembe günü gerçekleştireceği borç meselesini sunmak 
için ABD'nin farklı bölgelerinde olacak. Maliye Bakanı Luis Caputo Londra, Boston, Los 
Angeles ve New York'taki komisyonun başkanlığını yapacak. Bu arada Çin ile yapılacak 
görüşmeler, Dışişleri Bakanı Susana Malcrara'nın yanı sıra Üretim Bakanı Francisco Cabrera 
ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Horacio Reyser'in de başkanlığında gerçekleştirilecek. Geçen 
hafta Arjantin'in Çin elçisi Diego Guelar, Buenos Aires'teydi ve Davos toplantısının tonunu 
koordine etmek için bir dizi toplantı yaptı. Geçen hafta Çin’in Arjantin Büyükelçisi  Diego 
Guelar, Buenos Aires'teydi ve Davos toplantısının tonunu koordine etmek için bir dizi toplantı 
yaptı. Dünya Ticaret Örgütü'nde (DTÖ), Asya ülkesine karşı damping yapmaktan en çok 
şikayet alan ülke Arjantin, ülkenin pazar ekonomisi olarak tanınması talebini 
desteklemeyeceğini açıkladı. Mauricio Macri'nin Casa Rosa'ya gelmesiyle Arjantin, 2003'ten 
yana bu yıl ilk kez mega-iş toplantısına katıldı. 

Kaynak:http://www.cronista.com/economiapolitica/Equipo-economico-sale-de-gira-al-
exterior-a-buscar-inversiones-y-financiamiento-20170115-0001.html 

BREZİLYA   

Sonsuz Siyasi Kriz Brezilya Ekonomisini Felce Uğratıyor (03.01.2017) 

Michel Temer Hükümetinin istikrarı bozma yönünde potansiyeli olduğu konuşuluyor. 
Brezilya'daki sonsuz siyasi karışıklık, uzun süredir beklenen ekonomik canlanmanın 2017'de 
gerçekleşmeyeceği yönündeki korkuyu artırıyor.  El Pais tarafından yapılan bazı araştırmalar, 
Michel Hükümeti'ni istikrarı bozma potansiyeline sahip olduğu  ve cumhurbaşkanının ülke 
için ekonomik reformları destekleme kabiliyetini tehlikeye atılmış olduğu gözlemleniyor. Tüm 
bu zorluklara rağmen, finansal piyasa tahminleri, önümüzdeki aylarda Brezilya ekonomisi için 
oldukça ılımlı yönde. GSYİH'nın % 3'lük bir düşüşüyle kapatıldığı tahmin edilen 2016'daki 
durgunluğun ardından, Brezilya Merkez Bankası tarafından yüz finans kurumuna yapılan bir 
anket 2017’de % 0,5'lik bir büyüme öngörüyor.  Odebrecht'in iddiaları (politikacılar için 
rüşvet hakkında) ve Temer Hükümetine siyasi sermayesini etkileyebilecek kadar büyük bir 
korku olarak açıklanıyor.  Enflasyon düştükten sonra önümüzdeki aylarda Merkez Bankası'nın 
faizindeki düşüş eğilimi gibi ufukta bazı olumlu işaretler olduğu görülmekle beraber, tarım 
sektörü için olumlu bir yıl beklentisi var.  

Kaynak:http://economia.elpais.com/economia/2017/01/03/actualidad/1483398196_21247
7.html 

Dilma Rousseff 2018'de "darbede darbe" olasılığını ortaya koyuyor (25.01.2017) 

Brezilya eski Cumhurbaşkanı Dilma Rousseff, bir sonraki seçimlerin düzeltilebileceğini öne 
sürdü. Dilma Rousseff, Endülüs Uluslararası Üniversitesi (UNIA) tarafından Çarşamba ve 
Perşembe günü Seville'da düzenlenen uluslararası seminer Neoliberal kapitalizminin ilk 
gününde konuşma yaptı. Bugün Brezilya’nın umutsuzluk olarak tasarlanmış belirsiz bir yolda 
yürüyor olduğunu ve mevcut durumun görevden kaldırılmasından taviz verilmesi 
durumunda, 2018'in demokrasiyi geri getireceğiz dedi. Rousseff daha sonra, "darbe" ve 
"hukuk devletinin gerilemesi" olarak nitelendirdiği, görevden uzaklaştırma sürecine daha 

http://www.cronista.com/economiapolitica/Equipo-economico-sale-de-gira-al-exterior-a-buscar-inversiones-y-financiamiento-20170115-0001.html
http://www.cronista.com/economiapolitica/Equipo-economico-sale-de-gira-al-exterior-a-buscar-inversiones-y-financiamiento-20170115-0001.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/03/actualidad/1483398196_212477.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/01/03/actualidad/1483398196_212477.html
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fazla eleştiri ekleyen avukatı ve adalet görevlisi José Eduardo Cardozo'ya müdahale etti ve 
“Fikir, siyasi olarak seçilmiş bir hükümeti geri çekilmekti, çünkü uluslararası kapitalizmin 
çıkarlarına aykırı bir politika izliyordu: Bir mağduriyet süreci değil de bir darbe uyguluyoruz ... 
Bir hükümet seçkinlerle yüz yüze geldiğinde, tanklara alışık değiller. Demokratik şiddeti 
eritmek için gerekli ortamı yaratacak eylemler düzenledi "dedi. 

Kaynak:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/25/actualidad/1485368929_
714276.html   

EKVADOR  

Ekvador'da Yıllık Enflasyon % 1,12 (11.01.2017) 

Ekvador ekonomisinin 2016 yılındaki gelişmelerine dair, Ekvador Merkez Bankası ve Ekvador 
Ulusal İstatistik ve Nüfus Enstitüsü tarafından yayımlanan son verilere göre, büyüme hızı, 
ekonomide üçüncü çeyrekteki % 0,5lik büyümeye rağmen, 2016 ilk üç çeyreği itibariyle % -
1,6 olarak, Enflasyon Oranı (TÜFE), Aralık ayında % 0,16 olarak; 2016 yıllık enflasyonu ise % 
1,12 ile son on yılın en düşük değerinde, yıllık enflasyon (2007-2016) temel aile sepeti 
maliyeti, Aralık ayı itibariyle 700,96 ABD Doları olarak, işsizlik oranı, eylül ayı itibariyle % 5,2 
olarak gerçekleşmiştir. 

Kaynak: Ekvador Merkez Bankası, Ekvator Ulusal İstatistik ve Nüfus Enstitüsü 

KOLOMBİYA  

Kurulun üç üyesi enflasyon korkusu nedeniyle oranları düşürmemek için oy kullandı 
(30.12.2016) 

Cumhuriyet Bankasının tutanaklarına göre, enflasyon riski azalmıyor. Bununla birlikte, 
müdahale oranı% 7,50'ye düştü. Cumhuriyet Merkez Bankası yönetim kurulu azınlık, 
enflasyon üzerindeki risklerin devam etmesi nedeniyle 16 Aralık tarihinde faiz oranını 
düşürmemesini istedi ve Perşembe günkü kararlarını açıkladı. Toplantıda, ihraç kurulunun 
yedi üyesinden dördü faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 7,50'ye çekti. Mart 2013'ten 
bu yana ilk kez düşüş eğilimi göstererek yavaşlamayı derinleştiren ekonominin canlanmasının 
teşvik edilmesi isteniyor. Bununla birlikte, müdahale oranının istikrarı için oy kullanan diğer 
üç üye, enflasyonun önümüzdeki yıl yüzde 2 ila 4 arasında bir hedef aralığı hedeflemesine 
rağmen hala yetersiz endikasyonların bulunduğunu ileri sürdü. Bu bağlamda, en önemli 
riskler, fiyatların ve ücretlerin endekslenmesi için çeşitli mekanizmaların varlığından ve 
Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'nın ekonomik politikasındaki değişimlerin döviz kuru ve 
dış finansman koşulları üzerindeki olası etkilerinden kaynaklanmaktadır. 

Kolombiya, bu yıl enflasyon oranı yüzde 5.6 ile sona ermesi öngörülüyordu. Bu ortamda, faiz 
oranlarının düşürülmesi enflasyon beklentilerinin davranışındaki değişmeyi güçlendirecek ve 
para politikasında istikrarsızlığa ve refah açısından maliyetlere neden olabileceği belirtildi. 

Kaynak:http://www.portafolio.co/economia/minutas-del-banco-de-la-republica-diciembre-
de-2016-502528 

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/25/actualidad/1485368929_714276.html
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KÜBA   

Küba, yarım asrı aşkın ambargo sonrasında Amerika'ya bir ürün ihraç ediyor (11.01.2017) 

Bir Amerikalı şirket, Obama'nın açtığı yasal boşluktan yararlanarak 40 ton kömür satın aldı. 
Devlet  kuruluşu CubanExport Ajansı kömürü hedef bölgeye göndererek yerel bir 
paketleyiciye satacak. Aynı zamanda,  Küba’nın bal ve kahvelerinin de ABD'ye ihraç edilmesi 
bekleniyor. Sevkiyat, Donald Trump başkanlığı devralmadan iki gün önce 18 Ocak'ta ABD'ye 
ulaşacak. Küba ile ABD arasında Başkan Obama'nın liderliğindeki yakınlaşma süreci için son 
sembolik dönüm noktası olacak. Kampanya süreci boyunca yaklaşıma eleştirisel yaklaşan 
Trump'ın ise ticaret ilişkilerinin genişlemesini destekleyip desteklemeyeceği gizemini 
koruyor. En büyük müttefiki Venezuela olan ve Küba ekonomisini 2016 yılında %0,9 
durgunluğa sürükleyen derin Venezuela krizi nedeniyle Küba için ABD ile iş yapmak son acil 
görünüyor. Cumhurbaşkanı Raúl Castro Aralık ayında yaptığı açıklamada "Yabancı yatırımlara 
karşı önyargılarla dolu eski zihniyetin üstesinden gelmek zorundayız" dedi. Resmi Küba 
basınına göre 17 bin doları bulmayan bir satışı anlaşması  uzun bir müzakere sonucu elde 
edildiği belirtiliyor. Bu kömür satış sözleşmesi, Birleşik Devletlerle olan ticarette Küba'daki 
dahili engellerin bir örneği. Örneğin, Nisan 2016'da Küba'da bir kalkınma kutbu olarak 
adlandırılan Serbest Bölgede Mariel Limanına Küba-Amerikalı işadamı tarafından bir traktör 
montaj fabrikası kurulacağı duyuruldu. Aylar sonra,  hükümet sözünden vazgeçerek talebi 
reddetti. Ada'nın en az 2.5 milyar yıllık yabancı yatırıma ihtiyacı olduğu tahmin ediliyor ancak 
2017 yılına kadar Ekonomi Bakanlığı, yabancı şirketlerin katılımının "çok düşük olmaya 
devam edeceğini" açıkladı. 

Kaynak:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/10/america/1484082278_01
2873.html 

MEKSİKA  

Artan Yakıt Fiyatları Halkı Ayaklandırdı (10.01.2017) 

Birkaç bin vatandaş, yükselen yakıt fiyatlarına karşı başkentte yürüyüş yaptı.  Artan yakıt 
fiyatlarına karşı Pazartesi günü Mexico City'de küçük bir kalabalık ortaya çıktı. Benzin 
fiyatındaki artış, ülke çapında gösterilere neden oldu, sivillerle polis arasında çıkan 
çatışmalarda yetkililer 1.500 kişiyi tutukladı. Altı kişi öldü.  

Kaynak:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/10/mexico/1484011148_408
730.html 

Otomotiv Sektörü (22.01.2017) 

Donald Trump’ın ABD ve dünyanın alışmadığı ve bilmediği bir başkanlık modeli izleyeceği 
artık çok net ortada. Ticaret alanındaki politikaları, on yıllardır 
ABD’nin dünyanın geri kalanıyla kurduğu ekonomik ilişkilerde bir defada meydana gelen en 
büyük değişime neden olabilecek gibi gözüküyor. Trump, iş kaybına neden olduğunu öne 
sürdüğü ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılında imzalanmış olan Kuzey Amerika 
Serbest Ticaret Anlaşması (NAFTA) da dahil olmak üzere yürürlükteki bir dizi serbest ticaret 
anlaşmasından çıkma tehdidinde bulunuyor, hatta, ABD’nin Dünya Ticaret Örgütü’nden 
(DTÖ) çekilebileceğini dahi söylüyor. 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/10/america/1484082278_012873.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/10/america/1484082278_012873.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/10/mexico/1484011148_408730.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/10/mexico/1484011148_408730.html
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Kaynak: http://www.hurriyet.com.tr/aglatan-rekor-40343505 

Başkan Donald Trump’ın Tutumu, ABD ve Meksika’yı Ticaret Savaşlarına Zorluyor 

ABD ve Meksika arasında, uzun yıllardır devam eden dostluk ve ekonomik işbirliğini tehdit 
eden bir kaos oluşmak üzere.  Başkan Donald Trump’ın, Kuzey Amerika Serbest Ticaret 
Anlaşmasını (NAFTA) yeniden yazmak ve Meksika sınırına duvar örmek istemesi üzerine 
Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto Washington D.C. ziyaretini askıya almıştı. Son olarak 
Trump yönetiminin, Meksika’dan yapılacak ithalat için vergileri %20’ye çıkarması üzerine, 
Nieto söz konusu ziyareti resmen iptal etti.  

Kaynak: https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-01-27/u-s-edges-toward-trade-

war  

ORTA AMERİKA ve KARAYİPLER  

PANAMA  

Panama Ticaret, Sanayi ve Ziraat Odası Yolsuzlukla Mücadele Çağrısında Bulundu 
(18.01.2017) 

Ülkedeki en önemli iş birliği, örgütlü sivil toplumun tüm kesimlerine bu mücadelenin bir 
parçası olması hususunda çağrıda bulundu. 

Dün yayınlanan bir bildiri ile işadamları, bu yıllardaki 'kurumsal açıdan şaşırtıcı ve zayıflama' 
sürecini sona erdirmek istediklerini belirtti. Bu mücadele haçlı seferi olarak adlandırıldı. 
Yapılan açıklamada Odebrecht yolsuzluğu kapsamında Panama dahil 12 ülkenin itirafta 
bulunarak para cezasına çarptırıldığı belirtildi.  İşadamları ayrıca, şirket tarafından ödenen 
rüşvet alan kişilerin isimlerinin açıklanmasını ve  10 yılda yaklaşık 9 milyar dolar olan devletin 
sözleşmeleri karşılığında tanınmasını talep ediyorlar. 

http://laestrella.com.pa/panama/nacional/camara-comercio-llama-luchar-contra-
corrupcion/23981552 

PERU  

Lima Ticaret Odası : 2016 yılında Peru ekonomisi %3.8 büyüdü (17.01.2017) 

Makroekonomik Performans Endeksi'e (IPM) göre bölgesel düzeyde, Peru, Latin 
Amerika’daki en iyi makroekonomik performansa sahip beşinci ekonomi. 

Kaynak:http://peru21.pe/economia/camara-comercio-lima-economia-peruana-crecio-38-
2016-2268034 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/aglatan-rekor-40343505
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-01-27/u-s-edges-toward-trade-war-as-trump-clash-with-mexico-escalates?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social
https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-01-27/u-s-edges-toward-trade-war-as-trump-clash-with-mexico-escalates?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/camara-comercio-llama-luchar-contra-corrupcion/23981552
http://laestrella.com.pa/panama/nacional/camara-comercio-llama-luchar-contra-corrupcion/23981552
http://peru21.pe/economia/camara-comercio-lima-economia-peruana-crecio-38-2016-2268034
http://peru21.pe/economia/camara-comercio-lima-economia-peruana-crecio-38-2016-2268034
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ŞİLİ  

Şili Ulusal Otomotiv Birliği ANAC 2016 yılı Otomobil Satış Rakamlarını Açıkladı (11.01.2017) 

Şili Ulusal Otomotiv Birliği ANAC (Asociacion Nacional Automotriz de Chile A.G), 2016 yılında, 
birinci el otomobil satışlarının %8.3 artışla 305.540 adete ulaştığını açıkladı. Rakamlar, buna 
rağmen, 337.594 adet olarak kayıtlara geçen 2014 yılı satışlarının gerisinde kaldı. ANAC 
ayrıca, 31.398 adet satış rakamı ile satışlarını %22.2 oranında artırdığı görülen Hyundai’nin, 
2015 yılında birinci sırada olan Chevroletyi geride bırakarak pazarda lider konumuna geldiğini 
bildirdi. 

Kaynak: Estrategia 

Şili'de Kuş Gribi Konusunda Yaşanan Gelişmeler (11.01.2017) 

Şili’de kus gribi virüsüne rastlanması üzerine, Peru’dan sonra, Arjantin de ülkeden kanatlı 
ürünleri ithalatını durdurduğunu açıkladı. Arjantin Sağlık ve Tarım Ürünlerinde Kalite Servisi 
yetkilileri ayrıca Şili’yi ziyaret eden vatandaşlarını, düşük bir ihtimal de olsa, virüsün insanlara 
bulaşabilme özelliği nedeniyle herhangi bir şekilde kus ve diğer kanatlı hayvanları satın 
almamama/bunlara dokunmama konusunda uyardı. Sınır kontrollerinin artırıldığı, ilgili çiftlik 
ve üretim tesislerinde denetimin sıkılaştırıldığı da verilen bilgiler arasında. Öte yandan Şili 
makamları şimdiye kadar herhangi bir kimse de virüs bulunduğunu tespit etmediklerini 
bildirdiler. Şili Tarım Bakanlığına bağlı Tarım ve Hayvancılık Servisi (Servicio Agricola y 
Ganadero) Valparasioda Agrusuper adlı tavuk üretim çiftliğinde avian influeanza kuş gribi 
virüsüne rastlandığını açıklamış, virüsten etkilenen 350.000 kanatlı imha edilmişti. 

Kaynak: Estrategia 

Şili'yi 2016 yılında 5.6 Milyon Turist Ziyaret Etti (11.01.2017) 

Şili’yi 2016 yılında 5.6 milyon turistin ziyaret ettiği bildirildi. Bu rakam, turist sayısında, 2015 
yılına göre %26 oranında artışa işaret ederken, turizm gelirleri de bir önceki yıla göre %8 
oranında artarak 3.130 Milyar ABD Dolarına ulaştı. Şili’ye en çok turistin 2.900.000 kişi ile 
Arjantin’den geldiği, Arjantin'i sırasıyla, 438.915 ve 403.605 turist ile Brezilya ve Peru'nun 
takip ettiği verilen bilgiler arasında. Avrupa ülkeleri arasında Şili’ye en çok turist gönderen 
ülkeler ise Ispanya (77.987 kisi), Fransa (77.129 kisi), Almanya (73.854 kisi) ve Ingiltere 
(51.611 kisi) oldu. 2017 yılında turist sayısının 6.4 milyona ulasması bekleniyor. 

Kaynak: Estrategia 

Şili Ulusal Verimlilik Komisyonu Başkanının Açıklaması (13.01.2017) 

Şili Ulusal Verimlilik Komisyonu (La Comision Nacional de Productividad-CNP) Başkanı Joseph 
Ramos, Şili ekonomisinin verimliliği üzerine yaptığı değerlendirmelerde, özellikle madencilik 
üretim kapasitesinde, taleple bağlantılı yaşanan daralma ile 2016 yılında, %0.5 -%1.0 arası 
düşme beklediklerini, kaydetti. Ramos, son 15 yıldır verimlilik düzeyinin azalmaya başladığı 
ülkede, 1990lı yıllarda verimliliğin Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya katkısı %2.3 olarak ölçülürken, 
bu oranın 2000li yıllardan itibaren %0.1 düzeyine gerilediğini sözlerine ekledi. Verimlilik 
düzeyinde görülen yavaşlamanın nedenleri arasında, 90’lı yıllara göre reform sürecinin hız 
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kesmesi ile hammadde ihracatına dayalı ihracat yapısının inovasyon ve verimliliği artıracak 
önlemlerle desteklenememiş olması da gösteriliyor. Madencilik dışı faaliyetlerde 2016 yılı 
verimlilik beklentisi ise pozitif ( %0.3-%0.9) olarak açıklandı. 

Kaynak: Estrategia 

Şili Latin Amerika’da En Yüksek Benzin Fiyatına Sahip Ülke (17.01.2017) 

Global Petrol Prices-www.globalpetrolprices.com- kaynaklı habere göre, Şili, Arjantin ve 
Brezilya ile birlikte 1.18 ABD Doları/litre ile Latin Amerika’da en yüksek benzin fiyatına sahip 
ülkelerden biri oldu. Latin Amerika’da benzinin en ucuz olduğu ülke 0.01 ABD Doları/litre ile 
Venezuela olurken, fiyatlar Ekvator için 0.39 ABD Doları/litre, Bolivya için 0.53 ABD 
Doları/litre olarak belirtildi. "Global Petrol Prices" sitesi dünya ortalama fiyatını ise 1 ABD 
Doları/litre olarak duyurdu. 

Kaynak: Global Petrol Prices&Estrategia 

VENEZUELA  

Maduro, yılda beşinci kez asgari ücreti artırıyor (09.01.2017) 

Yıllık olarak hesaplanmış artış, dünyanın en büyük enflasyonist ekonomisinde malların 
maliyetindeki artışı telafi etmiyor. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, 15 Ocak itibariyle asgari 
ücretin% 50 oranında arttığını ve beşinci artışın bir yıldan az bir süre içerisinde 
gerçekleşeceğini açıkladı. Yerel para birimi olan bolivarın satın alma gücünün bozulmasını 
önlemeyi amaçlayan tedbir, izole bir karar gibi görünüyor. Çoğu ekonomist açıkladığı gibi, 
hükümet Venezuela ekonomisinin neden enflasyonda dünya şampiyonu olmaya devam 
ettiğinin yapısal nedenlerine saldırmamaya gönülsüz görünüyor. Hükümet bu göstergenin 
resmi rakamlarını vermedi ancak Uluslararası Para Fonu, geçtiğimiz yıl 2016 yılının yaklaşık 
yüzde 700'lük enflasyonla sonuçlanacağını tahmin etti. Maduro, her halükârda, "işçilerin 
maaşının koruyucusu" olarak kendisinin önünde görünmek ister ve maaşını arttırmak için her 
zaman kendisini devirmek için büyük sermayenin bir komplo ile karşı karşıya kaldıklarını iddia 
eder.  Yıllık% 536'lık bir artış, çağdaş tarihteki en kötü ekonomik performansı telafi etmiyor. 
Maduro, Şubat ayında 14 yıllık bir sürede yürürlüğe girecek olan değişiklikleri kontrol altında 
tutma konusundaki taahhüdünü iki katına çıkarmaya ve bu kadar çok zamanın ardından 
siyasi bir önlem olarak değerlendirmeye başladı. Başkan, bu şartlar altında işsizlik oranını% 
4.5'e düşüreceğini ve "ekonomik savaş" ı yeneceğine söz verdi. Bu aydan itibaren, asgari 
ücret 31 ABD doları (3.300 bolivar). 

Kaynak:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/09/america/1483929668_09
7205.html 

2017'de Venezuela ekonomisi Küba ve Suriye ekonomisinden daha kötü olacak 
(12.01.2017) 

Bir Bloomberg News analizi, Nicolas Maduro hükümetinin durumunu anlatıyor ve Beşar Esad 
ve Raúl Castro tarafından yönetilen ulusların daha iyi umutları olduğunu belirtiyor. Küba, 
trajik bir ekonomik kriz geçiren bir ülke, Özel Dönem: 1990'lı yılların başında gayri safi yurtiçi 
hâsıla % 38 oranında bir düşüş kaydetti. ABD Kongresi'nin ambargo yasalarına ek olarak, 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/09/america/1483929668_097205.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/01/09/america/1483929668_097205.html
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iyileşmesi zor oldu. Suriye ise 6 yıldır iç savaş yaşıyor. Son resmi rakamlara göre 2013’den bu 
yana işsizlik yarım milyondan 2,5 milyona, yoksulluk %10’dan %43’e, petrolün çıkarılması ve 
satılması ise %22’den %5’e düştüğü belirtildi. The Economist'e göre, henüz Küba ve Suriye 
Venezuela'dan daha iyi ihtimallere sahipler. İngiliz haftalık  tahminlerine göre, 2017 yılı  
Venezuela'da GSYİH'nın% 7,3, Suriye'de ise% 2,1, Küba'da ise Özel Sektör Turizm ve Ticaret'in 
büyümesiyle% 1 oranında büyüyeceği tahmininde bulundu.  Rapora göre Venezuela’da 
faaliyete geçmek isteyen yatırımcılar için risk “Suriye ile aynı” oalrak belirtiliyor. Raporda, 
Somali gibi "başarısız devletler" de dahil olmak üzere iş için en sorunlu ülkeler listesinde, 
Kuzey Kore gibi "şeffaf olmayan rejimler" veya Afganistan gibi “aşırı şiddet riski” taşıyan 
ülkeler de dahil olmak üzere Bolivarcı devrim başarısız oldu : "Sahip oldukları aynı derecede 
güvensizlik, istikrarsızlık ve belirsizlik gibi Maduro'yu yöneten ülke "olarak nitelendirdi. Bir 
Bloomberg News analizi, Uzman Thomas Straka’ya göre,  "Venezuela'nın korkunç ekonomisi 
2016'da daha da kötüleşiyor" ve "toplu göç, açlık, evlerin terk edilmesi gibi olgular açısından, 
bu yalnızca Bağımsızlık Savaşı ile mukayese edilebilir”  Ford Motors, Venezuela'daki üretimini 
durduracağını ve önceden her ay 12.000 otomobil satışı gerçekleştirilen Venezuela’da Kasım 
2016’da toplamda 236 aracın satıldığını açıkladı. Uluslararası Para Fonu IMF’ye göre 2016’da 
daralmanın %10 olduğu belirtildi.  

Kaynak:http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/01/11/en-2017-la-
economia-de-venezuela-estara-peor-que-las-de-cuba-y-siria/ 

DUYURU 
 

Guatemala Büyükelçiliğinden iletildiği üzere, Guatemala İhracatçıları Birliği tarafından 
(AGEXPORT), Guatemala’nın Antigua Guatemala şehrinde 23-24 Mart 2017 tarihleri arasında 
‘Agritrade Expo and Conference’ gerçekleştirilecektir. Fuar ile ilgili detaylı bilgilere 
www.agritradecentralamerica.org adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/01/11/en-2017-la-economia-de-venezuela-estara-peor-que-las-de-cuba-y-siria/
http://www.infobae.com/america/america-latina/2017/01/11/en-2017-la-economia-de-venezuela-estara-peor-que-las-de-cuba-y-siria/
http://www.agritradecentralamerica.org/
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