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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.
AB Bölgesi yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte daha büyük bir büyüme oranı
yakaladı. İlk çeyrekte 0.5% olan büyüme oranı ikinci çeyrekte 0.6%’ya yükseldi.
Böylece AB ekonomisi geçen yılın ikinci çeyreğine kıyasla 2.1% bir büyüme
yakalamış oldu.
İngiltere’de Brexit sürecinde yaşanan gelişmeler neticesinde İngiltere merkezli
uluslararası şirketlerin merkezlerini Hollanda, Lüksemburg, Fransa, İrlanda,
Almanya gibi ülkelere taşıma arayışları söz konusu. Özellikle İngiltere merkezli
uluslararası finans kuruluşları ve bankaların gündemlerinde son dönemde bu konu
yer alıyor. Ayrıca Londra merkezli Avrupa Tıp Ajansı’nın (EMA) yeni merkezinin
ülkelerine taşınması için 20 AB üyesi ülke başvuruda bulundu.
Lüksemburg’da da gündem İngiltere ile benzer; ülkede Brexit ve sonuçlarının
Lüksemburg’a etkisi gündemi meşgul ediyor. Brexit sürecinde merkezini farklı bir
ülkeye taşıyacak olan Avrupa Bankacılık Otoritesi (EBA) için Lüksemburg’un da
içinde olduğu 8 şehrin adaylığı söz konusu.
Fransa’da bir araştırma şirketinin yaptığı anket çalışmasına göre, %64 civarında bir
oy oranıyla seçilen Emmanuel Macron’a duyulan güvende ciddi bir azalma söz
konusu. Macron’a duyulan güvendeki azalmada askeri bütçe kesintileri, kira yardımı
konusu ve feminist örgütlerle yapılan tartışmaların etkili olabileceği
değerlendiriliyor.
Yunanistan’da ekonomik kriz sonrasında gündeme gelen nakit para çekme limitinde
bazı revizyonlar söz konusu. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Yunanistan'ın tahvil ihraç
ederek mali piyasalara geri dönmeyi denemesi AB Komisyonu tarafından olumlu bir
gelişme olarak değerlendiriliyor.
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Avrupa Haberleri
İngiltere’nin AB’den ayrılma kararından sonra İngiltere’de merkezi bulunan 2 AB
Kurumunun kendi ülkelerine taşınmasını isteyen yetkililer AB Genel Sekreterliği’ne
başvurularını gerçekleştirdi. Bu kapsamda 27 tane başvuru gerçekleşti. AB
Komisyonu bu durumla ilgili değerlendirmesini 30 Eylül’de AB Parlamentosu’na
sunacak. Parlamento konuyu Ekim ayında görüşüp nihai kararını Kasım ayında
açıklayacak.
Kaynak:
http://www.ntv.com.tr/dunya/ingilteredeki-ab-kurumlari-icin-yaris-devamediyor,SqW9tRW2yEqAIkUlihb0KA
http://www.bbc.com/news/uk-politics-38509180

AB Bölgesi yılın ilk çeyreğine göre ikinci çeyrekte daha büyük bir büyüme oranı
yakaladı. İlk çeyrekte 0.5% olan bu oran ikinci çeyrekte 0.6% ya çıktı. Geçen yılın
ikinci çeyreğine kıyasla 2.1% bir büyüme gerçekleştirdi.
Kaynak:
http://bigpara.hurriyet.com.tr/haberler/ekonomi-haberleri/euro-bolgesi-gucluseyrini-koruyor_ID1439985/
https://www.wort.lu/en/business/eu-data-eurozone-growth-rises-in-secondquarter-of-2017-598049efa5e74263e13c50a4

Brexit sonrası Londra merkezli Avrupa Tıp Ajansı’nın (EMA) merkezinin hangi AB
ülkesinde olacağı konusu gündeme geldi. Konuyla ilgili Malta ve 20 AB üyesi ülke
başvuruda bulundu.
Kaynak:
http://www.maltatoday.com.mt/news/europe/79295/malta_launches_bid_to_h
ost_european_medicines_agency_headquarters#.WYlViIjyhPZ
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Balkan Ülkeleri
12 Temmuz 2017 tarihinde, İtalya’nın Trieste kentinde ‘Batı Balkan Zirvesi’
düzenlendi. Zirvede, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve
Sırbistan liderleri Avrupa Birliği ile ilişkilerinin geleceğini masaya yatırdı. Zirvede,
hâlihazırda uygulamada olan Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması’nın (CEFTA)
genişletilmesi karara bağlandı.
Zirvede, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron olduğu gibi Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov da yer aldı. Zirve
kapsamında ayrıca toplamı 500 milyon Avro değerinde 7 yatırım projesinin hayata
geçirilmesi için anlaşmaya varıldı. Belirtilen rakamdan 194 milyon Avro AB hibeleri,
Avrupa Yatırım Bankası kredileri ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası kredileri
tarafından karşılanacağı belirtildi. Zirveden sonra yayımlanan bültende enerji ve
altyapı projeleri için 11,4 milyon Avro büyüklüğünde ek hibe destek sağlanacağı
ifade ediliyor, Balkan ülkelerine ortak ekonomi ve ticaret bölgesi kurmaları için
çağrıda bulunuluyor.
Kaynak:
http://tr.euronews.com/2017/07/13/italya-bati-balkan-zirvesine-ev-sahipligiyapti
https://europa.rs/trieste-western-balkans-summit-2017-declaration-by-theitalian-chair/?lang=en
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK247327&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_126&_afrLoop=1418315925647040&_afrWindowMode=0&_afrW
indowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D14183159256
47040%26news_id%3DEK-247327%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_130
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İngiltere Haberleri
Brexit sonrasında yaşanan gelişmeler neticesinde İngiltere dünyanın çeşitli
bölgelerinde yeni ticaret ortakları arayışına girdi. Özellikle Güney Amerika
çevresinde gerçekleşen ziyaretler kapsamında İngiltere Finans Bakanı Phillip
Hammond Brezilya ve Arjantin’e bir ziyaret gerçekleştirdi.
Kaynak:
http://tr.euronews.com/2017/08/01/ingiltere-yeni-ticari-ortak-arayisinda
http://en.mercopress.com/2017/08/01/hammond-in-brazil-announced-thedoubling-of-support-for-bilateral-trade
http://en.mercopress.com/2017/08/03/hammond-and-macri-agree-to-expandtrade-investment-and-building-closer-links

Brexit sonrası dünya genelinde bazı büyük firmalar İngiltere’de bulunan
merkezlerini yeni ülkelere taşımaya başladı. Bunların en önemlilerinden biri
olan Japanese Bank Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), 2100 çalışanı olan
Londra ofisini Amsterdam’a taşımaya karar verdi. MUFG ile beraber Mizuho
Financial Group’da İngiltere’deki ofislerini taşımaya karar veren firmalar arasında
bulunuyor. Bunlara ek olarak İngiliz menşeli banka HSBC de genel merkezlerinin bir
kısmını Paris’e (Fransa) taşımak için 300 milyon ABD Dolarlık bir bütçeyi gözden
çıkardığını belirtti.
Kaynak:
http://nltimes.nl/2017/07/31/japanese-bank-relocate-amsterdam-brexit
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-mizuho-idUSKBN1AA0R7
https://www.reuters.com/article/us-britain-eu-hsbc-idUSKBN1AG1DQ
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İngiltere hükümeti 2040 yılından itibaren dizel ve benzinli yeni otomobillerin
satışını yasaklayacağını duyurdu. İngiliz Çevre Bakanlığı hava kirliliğinin tehlikeli
boyutlara erişmesi sebebiyle 2040 yılından itibaren benzinli ve dizel otomobillerin
satışını durduracağını ve 10 yıl sonra trafikten kaldıracağını bildirdi.
Kaynak:
http://tr.euronews.com/2017/07/26/ingiltere-2040dan-itibaren-fosil-yakitliyeni-otomobillerin-satisini
http://money.cnn.com/2017/07/26/news/uk-bans-gasoline-diesel-engines2040/index.html

İngiltere otomotiv sektörü geçen yılın aynı zamanına kıyasla gerileme yaşadı. İngiliz
Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamaya göre, ülkede
yeni otomobil satışları temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına kıyasla 9,3%
azalarak 161 bin 997'ye geriledi. Yılın ilk 7 ayında ise geçen yılın aynı dönemine göre
2,2% küçülen sektör, 1 milyon 563 bin 808 adet satış gerçekleştirdi.
Kaynak:
https://www.dunya.com/dunya/brexit-otomobil-satislarini-vurdu-haberi-376245
https://www.theguardian.com/business/2017/aug/04/brexit-uncertaintyblamed-as-uk-car-sales-fall-for-fourth-month

IMF İngiltere için öngördüğü 2017 büyüme tahmini olan 2%yi 0.3% azaltarak 1.7%ye
düşürdü.
Kaynak:
http://www.bbc.com/news/business-40697473
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK248066&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_26&_afrLoop=1417236973457772&_afrWindowMode=0&_afrWi
ndowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D14172369734
57772%26news_id%3DEK-248066%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_30
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Fransa Haberleri
Fransa, son yayınlanan Yumuşak Güç Endeksi’nde (Soft Power Index) sıralamada
yer alan dünyanın en güçlü 25 ülkesi arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin yerini
alarak ilk sıraya yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri’nde Güney Kaliforniya
Üniversitesi ile medya ve politik danışmanlık ajansı Portland Communications
tarafından hazırlanan endeks, ülkelerin geleneksel askeri ve politik nüfuz
kapasiteleri dışındaki kalkınma göstergelerini veri olarak değerlendiriyor.
Kaynak:
http://tr.euronews.com/2017/07/20/fransa-yumusak-guc-endeksinde-abdninyerine-ilk-siraya-yerlesti
https://www.theguardian.com/world/2017/jul/18/macron-helps-francebecome-world-leader-soft-power-survey-finds

Air France-KLM, Virgin Airlines hisselerinin 31%ini 220 milyon pounda satın aldı. Bu
şekilde Virgin Airlines’ın yeni hisse dağılımı 49% Delta, 31% AİR France-KLM, 20%
Virgin Group’da olacak.
Kaynak:
http://en.mercopress.com/2017/07/28/air-france-klm-buys-31-of-virginairlines-delta-retains-49

Oyların %66’sını toplayarak Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron
popülaritesini gittikçe kaybediyor. Huffington Post ve CNews’in ortaklaşa yaptırdığı
ankette Fransız liderin 12 puan değer kaybettiği gözüküyor.
Kaynak:
http://www.france24.com/en/20170804-macron-popularity-slumping-pollshows
http://frenchtribune.com/teneur/25520-emmanuel-macron-popularity-goingdown
http://www.ntv.com.tr/dunya/macrondan-memnuniyet-oranidustu,QSm0wGasO06WvEe9JJ-zIA
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Fransa’nın başkenti Paris, yüz yıl aradan sonra ilk kez 2024 yılında Yaz Olimpiyat
Oyunları’na ev sahipliği yapacak. Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarafından
daha önce 2024 için adaylığı kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri’nin Los
Angeles şehri ise 2028 yılındaki Olimpiyat Oyunları’nı düzenleyecek.
Kaynak:
https://www.thesun.co.uk/sport/4141193/france-clear-to-host-2024-olympicgames-as-los-angeles-announces-intention-to-host-in-2028/
http://tr.euronews.com/2017/08/01/2024-paris-fransanin-baskentinde-100-yilaradan-sonra-olimpiyat-duzenlenecek

Almanya Haberleri
Türkiye için son yılların en büyük rüzgar enerjisi ihalesi olan YEKA ihalesini TürkAlman ortaklığı kazandı. Kilovatsaat başı açık eksiltme usulüyle yapılan ihalede en
düşük teklifi veren kilovatsaat başı en düşük teklifi 3,48 dolar/cent ile Siemens Türkerler- Kalyon Enerji konsorsiyumu oldu. YEKA ihalesinin kazananı, 1 milyar ABD
Doların üzerinde rüzgar tesisi yatırımı yapacak.
Kaynak:
https://www.cnnturk.com/ekonomi/son-dakika-1-milyar-dolarlik-yeka-ihalesitamamlandi
http://www.dw.com/tr/dev-ihaleyi-alman-siemens-kazand%C4%B1/a-39950358
http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/ruzgar-enerjisi-yeka-ihalesisonuclandi-327380.html
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Portekiz Haberleri
Portekiz IMF’ye olan borcunu bir kısmını erken ödeme yoluna gitti. Haziran ve
Temmuz aylarında IMF’ye sırasıyla 810 milyon SDR (yaklaşık 1 milyar Avro) ve 1.447
milyon SDR (1.750 milyon Avro) tutarında erken geri ödeme yapıldı. Söz konusu
ödemeler vadesi Haziran 2019 ve Mart 2020 arasında dolacak olan borçlara yönelik
olup, anılan ödemeler sonucunda IMF’ye olan borcun toplam %60’ının ödemesi
tamamlandı.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK248036&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_51&_afrLoop=1417503954378163&_afrWindowMode=0&_afrWin
dowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D141750395437
8163%26news_id%3DEK-248036%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_55
http://www.theportugalnews.com/news/imf-60-of-portugal-loan-paidback/42630

Portekiz’de konut fiyatları 2017 yılı ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine
göre %7,9 oranında artış gösterdi. Anılan dönemde konut fiyatları artışı AB
ülkelerinde %4,5; Avro bölgesinde %4 seviyesinde olmakla birlikte en yüksek artış
%12,8 ile Çek Cumhuriyeti’nde gözlendi.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK247421&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_101&_afrLoop=1417998548756475&_afrWindowMode=0&_afrW
indowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D14179985487
56475%26news_id%3DEK-247421%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_105
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Yunanistan Haberleri
Yunanistan 2014’den beri askıya aldığı tahvil piyasasını tekrardan işleme sokma
hazırlığında olduğunu bildirdi. 3 milyar Avro değerinde olan 5 yıllık tahvillerin 4,6%
faiz getirisi olacak. AB Komisyonu’nun Ekonomik ve Mali İşlerden Sorumlu Üyesi
Piere Moscovici Yunanistan’da yaşanan gelişmelerin olumlu olduğunu dile getirdi.
Kaynak:
http://www.euronews.com/2017/07/24/greece-returns-to-the-bond-markets
http://finans.gazetevatan.com/haber-detay/son-dakika/yunanistann-borcuhafifletilmeli/71482/?utm_source=partners&utm_medium=newsrepublic&utm_c
ampaign=uzmanpara

Yunanistan bankalardan nakit para çekme limitini 1 Eylül 2017 tarihinden itibaren iki
haftalık limit olarak belirlenen 840 Avro’dan aylık 1800 Avro’ya çıkardı.
Kaynak:
https://www.reuters.com/article/us-eurozone-greece-capital-controlsidUSKBN1AJ30Y
http://www.fortuneturkey.com/yunanistanda-sermaye-kontrolleri-hafifliyor46996

Avrupa Komisyonu Yunanistan’ın aşırı bütçe açığı prosedüründen çıkartılmasını
önerdi. Nihai kararı 28 AB ülkesinin Maliye Bakanları verilecek
Kaynak:
http://tr.euronews.com/2017/07/12/the-brief-from-brussels-ab-yunanistan-inasiri-butce-acigi-prosedurunden
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Avusturya Haberleri
Fitch Kredi Değerlendirme Kuruluşu Avusturya'nın kredi notunu AA+ olarak
belirleyerek 2017 için 2.4% büyüme tahmininde bulundu. Büyüme oranı tahmini
2018 yılı için 2.0% ve 2019 yılı için ise 1.7% olarak ifade edildi.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK248240&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_176&_afrLoop=1420003975066028&_afrWindowMode=0&_afr
WindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D142000397
5066028%26news_id%3DEK-248240%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_180

Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezine göre, 2016 yılında Avusturya inovasyon
gücünde dünya genelinde 9. sırada yer aldı. Birinci sırayı İsviçre korurken, Almanya
4. sırada yer aldı.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK248018&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_201&_afrLoop=1420146880138859&_afrWindowMode=0&_afr
WindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D142014688
0138859%26news_id%3DEK-248018%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_205

Bulgaristan Haberleri
Ocak-Mayıs 2017 döneminde Bulgaristan’ın ihracatı yıllık bazda 15.7% artış
gösterdi, Bulgaristan’ın 2017 yılı Mayıs ayı üretiminde ise 9.6% artış gerçekleşti.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK247366&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_251&_afrLoop=1420465564522031&_afrWindowMode=0&_afr
WindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D142046556
4522031%26news_id%3DEK-247366%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_255
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK247332&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_226&_afrLoop=1420459389525872&_afrWindowMode=0&_afr
WindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D142045938
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9525872%26news_id%3DEK-247332%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_230
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK248073&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_301&_afrLoop=1420711511585432&_afrWindowMode=0&_afrWi
ndowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D142071151158
5432%26news_id%3DEK-248073%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_305
Bulgaristan’da Çek menşeli elektrik dağıtım şirketi CEZ’e bir Türk şirketi dahil beş
aday talip. 3 milyon müşterisi olan firma için ortalama teklifler 300 milyon Avro
olmakla birlikte, şirketi satın alan firmanın CEZ’in Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası’na olan 100 milyon Avro’luk borcunu da üstleneceği ifade edildi.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK248094&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_376&_afrLoop=1421084219368426&_afrWindowMode=0&_afr
WindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D142108421
9368426%26news_id%3DEK-248094%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_380

Bulgaristan ve Yunanistan, Yunan Selanik, Kavala ve Dedeağaç şehirlerini
Bulgaristan’ın Burgaz, Rusçuk ve Varna şehirlerine bağlayacak yüksek hız
demiryolu koridorunun geliştirilmesi konusunda Mutabakat Zaptı imzaladı.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK248455&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_351&_afrLoop=1420743632950526&_afrWindowMode=0&_afr
WindowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D142074363
2950526%26news_id%3DEK-248455%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_355

Karadağ Haberleri
Karadağ’ın 2017 Haziran ayında NATO üyesi olması üzerine Rusya ile ilişkilerinin
gerginleştiği gözlemlenmesine rağmen, Karadağ’da faaliyet gösteren her 3 yabancı
firmadan birinin Rus menşeli olduğu saptandı. Karadağ Ulusal İstatistik Ajansı’nın
yayımladığı verilere göre, ülkedeki yabancı firmaların %27’sini, toplamda 4200’den
fazla olan Rus firmaları oluşturuyor. Ardından %20’lik bir oranla Sırp firmaları takip
ediyor. Ayrıca Türk ve Ukraynalı firmalar ise son yıllarda artış gösteren yabancı
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firmalar arasında yer alıyor. Türk firmaları, ülkede faaliyet gösteren yabancı
firmalar arasında %3,1’lik bir orana sahip.
Kaynak:
http://www.balkaninsight.com/en/article/russians-own-every-third-foreigncompany-in-montenegro-08-07-2017

Hırvatistan Haberleri
Son yıllarda Hırvatistan’da birinci sınıf otel markaları faaliyet göstermeye başladı.
Hâlihazırda ülkede 12 uluslararası ve 6 Avrupa otel markası 46 otel ve 9.500 oda ile
turizm sektöründe yer alıyor, ancak bu sayılar halen Avrupa ortalamasının
gerisinde.
Kaynak:
http://www.total-croatia-news.com/travel/20703-world-s-leading-brands-ofluxury-hotels-entering-croatia
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail?news_id=EK248246&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_151&_afrLoop=1419459220986564&_afrWindowMode=0&_afrW
indowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D14194592209
86564%26news_id%3DEK-248246%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_155

Lüksemburg Haberleri
Brexit’ten sonra merkezini farklı bir yere taşımak zorunda olacak olan Avrupa
Bankacılık Otoritesi (EBA) için, içinde Lüksemburg’unda olduğu 8 tane şehrin
adaylığı söz konusu. Bu hususta son karar AB Ülkelerinin anlaşması ile belli olacak.
Aday şehirler arasında Brüksel, Dublin, Frankfurt, Paris, Prag, Viyana ve Varşova
var.
Kaynak:
https://www.wort.lu/en/business/european-banking-authority-luxembourgfaces-seven-rivals-to-host-eba-after-brexit-59806013a5e74263e13c50be
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Malta Haberleri
Malta AB ülkeleri arasında GSYİH baz alınarak 3.5% bütçe fazlası verdi. Almanya ve
Hollanda’nın 1.5% oranlarını geçen Malta 44.2 milyon Avro’luk bütçe fazlası verdi.
Kaynak:
http://www.maltatoday.com.mt/business/business_news/79084/malta_register
s_highest_surplus_in_the_european_union#.WYlVhIjyhPZ

Finlandiya Haberleri
2016 yılında Finlandiya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 216 milyar Avro oldu. Bu rakam
bir önceki yıla göre 1.9% bir artışa tekabül etti.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail;jsessionid=n0O9IyMZ
G4R7hz7bmMgmG1zH-TGfY9ykZ9yOIwr-jGfOo773UiSc!-657024323?news_id=EK248432&_adf.ctrlstate=v4o0ymkt7_1&_afrLoop=1359961069333708&_afrWindowMode=0&_afrWi
ndowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D13599610693
33708%26news_id%3DEK-248432%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3Dv4o0ymkt7_5

İtalya Haberleri
IMF Dünya Ekonomik Forumu’nda İtalya için büyüme tahminlerini arttırdı. 2017 ve
2018 için olan 0.8% olan tahminler 2017 için 1.3% ve 2018 için 1.0% olarak
değiştirildi.
Kaynak:
https://www.thelocal.it/20170724/rosier-outlook-for-italian-economy-as-imfups-forecast
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog/newsDetail;jsessionid=7FHAh9w
VlYMYDSQpldVIiZtRlKty7KEFqTHZMkLTc-C53flh9yiU!-2015314625?news_id=EK248066&_adf.ctrlstate=1cikoe1f2d_1&_afrLoop=1416893673150972&_afrWindowMode=0&_afrWin
dowId=null#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dnull%26_afrLoop%3D141689367315
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0972%26news_id%3DEK-248066%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrlstate%3D1cikoe1f2d_5

Slovakya Haberleri
Slovakya Başbakanı Robert Fico Brüksel’de Vişegrad grubunun gıda kalitesi
konusunda şikayetlerini dile getirdi. Fico ürün kalitesi konusunda çifte standart
yaşandığını belirtti. Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker Avrupa’da
bütün vatandaşların eşit haklara sahip olduğunu söyledi.

Kaynak:
http://tr.euronews.com/2017/07/27/ab-de-gida-urunlerinde-cifte-standarttartisiliyor
http://www.bbc.com/news/world-europe-40654453

Hollanda Haberleri
Hollanda’daki işsizlik seviyesi %4.9’a geriledi. Bu rakam 2011 yılı yaz döneminden
itibaren ilk kez %5’in altına düşmüş oldu.
Kaynak:
http://nltimes.nl/2017/07/20/netherlands-unemployment-drops-5-pct

Kosova Haberleri
Kosova Cumhuriyeti Merkez Bankası, 2016 yılına yönelik yıllık raporunu yayınladı.
Rapora göre, önceki yıl içinde bankacılık sektörü yüksek seviyede kar elde ederek iyi
bir finansal performans kaydetti. 2016 yılında bankacılık sektörünün değeri 155,6
milyon avroya ulaşarak % 8,4 artış kaydetti.
Kaynak:
https://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/blog?collId=374922175636001707&_af
rLoop=1424226650666847&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=bne0tzdtg&_ad
f.ctrlstate=17ye0ya369_444#!%40%40%3F_afrWindowId%3Dbne0tzdtg%26_afrLoop
%3D1424226650666847%26collId%3D374922175636001707%26_afrWindowMode
%3D0%26_adf.ctrl-state%3D17ye0ya369_448
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Arnavutluk Haberleri
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve beraberindeki heyet, 10 Temmuz 2017 tarihinde,
Arnavutluk’ta Ulusal Havayolu Projesi’nin kuruluşuna destek veren Türk Hava
Yolları’nı (THY) ziyaret etti. Görüşmenin ardından yapılan basın toplantısında, THY
Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, THY ekibiyle öncesinde Tiran’da
Başbakan Edi Rama ile bir araya geldiklerini ve Arnavutluk’un ulusal havayolunun
kuruluşu için THY’nin sağlayacağı teknik ve lojistik desteklerin görüşüldüğünü,
görüşmeden sonra ise fizibilite çalışmaları yaparak, belli bir aşama kaydettiklerini
belirtti.
Kaynak:
https://www.dunya.com/gundem/arnavutluk-basbakani-thyyi-ziyaret-ettihaberi-371919
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-airlines-strategically-supportingalbania-to-establish-its-own-national-carrier-companychair.aspx?pageID=238&nID=115364&NewsCatID=345

İspanya Haberleri
İspanya Devlet Başkanı Mariano Rajoy, ülkedeki 20 karayolu koridorunda yeni yol
inşası ve modernizasyon çalışmaları için 5 milyar Avroluk yatırım yapılacağını
açıkladı. Bu bağlamda önümüzdeki 3 yıl içerisinde 2000 km’lik yol yapımı söz
konusu. Projelerin finansmanı için, hükümetin Avrupa Yatırım Bankası Junker
Programı’na başvuracağı ve projeleri üstlenen firmalara geri ödemenin 30 yıl içinde
yapılacağı aktarıldı. Bahse konu yatırım kapsamında ilk 4 yıl içinde 150.000, sonraki
süreçte ise 30.000 yeni istihdam sağlanacağı öngörülüyor.
Kaynak:
http://www.globalconstructionreview.com/news/spain-unveils-massive-pppspending-schemes-roads-r/
https://bmo.bmiresearch.com/article/view?article=1282770&iso=ES&active_pilla
r=Analysis
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