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İÇİNDEKİLER
Ön Yazı
Başkan’dan: Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması, yaklaşık 2 aydır gerçekleşmektedir ... göstergeler güven
verici iyileşmeyi kanıtlamaktadır. tıklayın

Yeni Üyeler
Bu ay Odamiza 2 yeni üye katildi tıklayın

Dernek’ten Haberler
Ofise geri dönüş hazırlıkları başlarken Ekiplerinizi daha iyi anlamak ve desteklemek tıklayın
Webinar 3 Temmuz 2020: Yatırımlarda Vergi Teşvikleri tıklayın
Webinar 8 Haziran 2020: Yeni Mevzuat Kapsamında Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları ve Covid-19 Sürecinde Genel Kurul
Toplantılarında Yaşanan Sorunlar tıklayın

Ayın Konusu
Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi’nin Analizi: Türkiye'de sağlık krizinden sonra ekonomik faaliyetin yeniden başlaması nasıl
olacak? tıklayın

Ekonomi Haberleri
Türkiye’den ekonomi haberleri tıklayın
Fransa’dan ekonomi haberleri tıklayın

Güncel
Coface, şirket iflaslarında Fransa’da %21, Türkiye’de ise %50 artış öngörüyor tıklayın
Türkiye / AB Gümrük Birliği anlaşmasının yeniden düzenlenmesini öneren BERD’e göre, tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi
Türkiye’ye fayda sağlayacaktır tıklayın
Türkiye ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde büyümesi, yıllık +% 4,5 ve üç aylık +% 0,6 oldu tıklayın
Business France, Fransa'daki 2019 yabancı yatırım Raporu’nu 2 Haziran tarihinde yayınladı tıklayın
2019 yılında Fransa’da 10 Türk yatırımı ve 318 istihdam tıklayın
Fransız ekonomisinin büyümesi: 2019'un 4. Çeyreğinde -% 0,1'den sonra 2020'nin ilk çeyreğinde -% 5,3 tıklayın
Türk yetkililer tarafından Covid-19'un yayılmasıyla mücadele için alınan temel önlemler (07.07.2020) tıklayın
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Başkan’dan: Türkiye’de ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması,
yaklaşık 2 aydır gerçekleşmektedir ... göstergeler güven verici
iyileşmeyi kanıtlamaktadır.
İstanbul, 7 Temmuz 2020
Sayın Üyelerimiz,
Türk-Fransız Ticaret Derneğinin Sevgili Dostları,
Salgının kontrolü ile ilgili belirsizliklere rağmen, Türkiye'de ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması
yaklaşık 2 aydır gerçekleşmektedir.
- Merkez Bankasının piyasa beklentisinin aksine, temel repo faiz oranını % 8,25 olarak sabit tutması
- Haziran ayında sektör güven göstergelerinde (hizmetler, perakende satışlar ve inşaat) belirgin
artışlar
- Haziran ayında hanehalkı güven endeksinde belirgin artış (+5,2 puan)
- Haziran ayında imalat sanayinde kapasite kullanım oranında % 3,4 artış
- Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracatta önemli artış ve ithalatta hafif düşüş
- Haziran ayında ekonomik güven endeksinde bir önceki aya göre güçlü artış (+% 19,1)
- Enflasyonda ılımlı yükseliş
Güven verici iyileşmeyi kanıtlamaktadır.
Bu çizgiyi devam ettirmek ve benzeri görülmemiş krizle mücadele etmek için, Fransa’daki ve Türkiye'deki
ekonomik aktörlerin, yetkililerden gelecek destek planlarına ihtiyacı olacaktır. Yeni normalleşme
sürecinde kendimize güvenelim ... ve şirketlerimizin yurtdışı açılımlarını sürdürelim.
23 ve 24 Haziran tarihlerinde Paris'te, Derneğimizin de kurucu üyesi olduğu Yabancı Ülkelerdeki Fransız
şirketler ağı (CCI France International) tarafından düzenlenen ilk % 100 dijital ve ücretsiz etkinlik “Business
Booster Forum” için teşekkürlerimi sunmak isterim: Bu bağlamda, 40'ın üzerinde web semineri 50'den
fazla üst düzey konuşmacı ve Türkiye dahil 60 ülkeden Fransız Ticaret ve Sanayi Odaları ile bireysel
görüşmeler gerçekleşmiştir. Derneğimizin bazı üyeleri dahil toplamda 1.050 kişi bu online etkinliklere
katılmıştır. Tekrarı olacak bu verimli etkinlikler, Derneğimizin dolayısıyla Üyelerimizin de bağlı olduğu bu
şirketler ağı aracılığıyla, üye şirketlerin yeni pazarlara girmelerini sağlayacaktır. 30 Haziran tarihinde ilk kez
dijital ortamda gerçekleşen CCI France International Genel Kurul toplantısında, Uruguay ve Panama olmak
üzere iki yeni Fransız Ticaret ve Sanayi Odasının katılımıyla 97 ülkede toplam Oda sayısı 128'e çıkmıştır.
Yönetim Kurulumuz ve Ekibimiz adına Sizlere güzel bir yaz tatili geçirmenizi dilerim.
Sizlerle yüzyüze veya dijital ortamda biraraya gelmek ümidiyle, Türkiye’den ve Fransa’dan haberleri ve
organize ettiğimiz webinarları takip etmek için Web sitemize ve Facebook, LinkedIn ve Instagram
sayfalarımıza davet ediyorum.
Sağlıkla kalın!
Saygılarımla
Zeynep NECİPOĞLU
Yönetim Kurulu Başkanı
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Yeni Üyeler

⬧ Üye:
⬧ Faaliyet:
⬧ Tel:
⬧ Web:

VIRGILE FILM
Virgile MANGIAVILLANO, Kurucu Ortak & CEO
Sinema, televizyon, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, karışık gerçeklik, yapay zeka,
machine learning, 3D
0538 638 69 21
www.virgilefilm.com


⬧ Üye:
⬧ Faaliyet:
⬧ Tel:
⬧ Web:

OKULYOLU EĞİTİM TESİSLERİ LTD ŞTİ (LA PETITE ECOLE)
Kudret KOÇ, Başkan
Eğitim
0212 299 00 40
www.lapetiteecole.com.tr

Coface, şirket iflaslarında Fransa’da %21, Türkiye’de ise %50 artış öngörüyor
8 Haziran 2020'de yayınlanan son çalışmasında, Coface, küresel GSYİH'da 2020'de %4,4 düşüş ve 2021'de ikinci
bir koronavirüs dalgası olmaz ise + %5,1'lik bir iyileşme öngörüyor. Bununla birlikte, GSYİH, euro bölgesinde
2019'a kıyasla iki ila beş puan daha düşük kalacaktır.
Pek çok kamu destek tedbirine rağmen, Fransız kredi sigortasının ileriye dönük araştırması, Nisan 2020'nin
sonunda yayınladığı sonuçlarda da belirttiği gibi iflaslarda bir artış beklemektedir. Tüm sektörler etkilenecektir.
Böylece şirket iflaslarında Fransa’da, 2021'de 2019'a kıyasla %21 (dünya ortalaması için % + 33) ve Türkiye'de se
%50'lik bir artış olacaktır.
Küresel olarak otomotiv, metalürji, enerji, ulaşım, tekstil-giyim, perakende ve kimyasal maddeler en çok
etkilenen sektörlerin başını çekmekte, ve cirolarında 2019’un 4.çeyreğine göre 2020’nin 2. çeyreğinde en az %
50 düşüş olacaktır. Etkilenmeyen sektörler ise ilaç, bilgi ve iletişim teknolojileri ve gıdadır.
Coface araştırması, "turizm gelirlerine bağımlı ülkeler de seyahat için elverişli olmayan seyahat
kısıtlamalarından etkilenecektir" ifadesini kullandı.
Araştırma için:
https://www.coface.com/fr/content/download/182480/3010004/file/COFACE_BAROMETRE_T2-2020.pdf
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Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi’nin Analizi: Türkiye'de sağlık krizinden sonra
ekonomik faaliyetin yeniden başlaması nasıl olacak?
Çoğu ülke gibi, koronavirüsün yayılmasını engellemek için yürütme tarafından alınmış olan karantina önlemlerinin
faaliyetler üzerinde önemli etkisi olmuştur. Mayıs ayının ortasından itibaren bazı göstergeler ekonomik durumda, 1
Haziran'dan itibaren uygulanan aşamalı önlemleri yansıtmaktadır. Ancak, ülkenin orta ve uzun vadede yapısal
olarak savunmasız kalmasına yönelik, faaliyetlerin 2020 yılında azalması beklenmektedir.
Nispeten sınırlı karantina önlemleri ve Haziran ayının başından itibaren kademeli olarak kaldırılması sayesinde
ekonomik faaliyet çok kısa vadede hızlanacak
Küresel sağlık krizi ve yayılmasını sınırlamaya yönelik önlemler Türkiye'de büyümeyi durdurdu. Çoğu ülke gibi,
Türkiye de nispeten zorlayıcı önlemleri tercih etti:
• Çok zorlayıcı olarak, yürütme bir gecede ekonomik faaliyetin bir kısmını (ulaşım, turizm, kafe-otellerrestoranlar) kapatmaya karar verdi. (270.000 dükkan) Nüfusun bir kısmı sınırlandırıldı. (20 yaş altı ile 65 yaş
üstü arasındaki nüfus)
• Nispeten zorlayıcı olarak, birkaç hafta sonu ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları dışında, nüfusun sadece %
40'ı karantinadaydı (tam karantina uygulanan hafta sonları hariç) ve nüfusun önemli bir kısmının, daha
yavaş da olsa faaliyette bulunmasına izin verildi. Böylece İstanbul'da nüfusun % 50'si kriz öncesi gibi
çalışmaya devam etti.
• Bu uzlaşma politikasına esas olarak çoğu AB ülkesinden daha az bozulmuş sağlık durumu, uzun süre
boyunca çok zorlayıcı önlemler gerektirmedi. 2018 durgunluğu sonrasındaki ekonomik kırılganlık (takipteki
alacaklar, önemli miktarda döviz borcu, şirketlerin mali durumunun bozulması vb.) ve sosyal (2018'den bu
yana 1 milyon daha fazla işsiz, yaklaşık 4 milyon mülteci, vb.) durum da dikkate alınmalıdır.
Nihayetinde, sağlık krizinin etkisi, daha ağır karantina uygulamayı tercih eden ülkelere göre önemli ancak daha
düşük olacaktır. Bu nedenle, 2020'nin ilk çeyreğinin GSYİH'sı yıllık bazda % 4,5 arttıysa, ikinci çeyreğinde hanehalkı
tüketimindeki düşüşe bağlı olarak % 10 düşüş gösterecek. Perakende satışlardaki düşüş (Nisan’da hacimsel % 21,
değer olarak % 13,6) sanayi üretiminde (Nisan ayında yıllık bazda -% 31) ve hizmetlerde (2020’nin ilk çeyreğinde
turizm gelirlerinde % 11,4 düşüş) olacak.
Ekonomik durumun gelişmiş ülkelere göre daha hızlı toparlanması bekleniyor. Bu iyileşme üç faktörle bağlantılıdır.
Birincisi, sağlık krizinin ekonomik ve sosyal etkisini sınırlamak için yukarıda belirtilen daha az sıkı sınırlama
önlemleriyle bağlantılıdır. Yıllık GSYİH üzerindeki olumsuz etkisini sınırlayacak ve büyümenin daha hızlı bir şekilde
toplanmasına izin verecek olan ekonomik faaliyet kapatılmamıştır. İkincisi, yürütme tarafından kararlaştırılan çeşitli
tedbir paketleri ile ilgilidir. Bazı önlemler, hanehalkı ve işletmeler için sağlık krizinin mali etkisini hafifletmeyi
amaçlamaktadır. (asgari ücret düzenlemesi, turizm veya ulaştırma sektöründeki faaliyetler için KDV'nin
düşürülmesi, kredi vadeleri için ertelenmiş geri ödeme, vb.) Diğerleri bütçe faaliyetlerini (primler, vergilendirmede
indirim, çeşitli yardımlar) ya da para politikası (örneğin yılın başından bu yana politik faiz oranın 300 baz puanının
düşürülmesi) yoluyla ekonomik aktiviteyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Son olarak, üçüncüsü öngörülenden daha
çabuk alınan (1 Haziran'dan itibaren) normalleşme kararları ile bağlantılıdır ve bu da normal bir ekonomik duruma
başlangıçta öngörülenden daha hızlı bir dönüşe işaret etmektedir.
Bu üç faktör, Türkiye'de ekonomik toparlanma hızında olumlu bir rol oynayacaktır. Bu nedenle, mevcut en gelişmiş
göstergeler (elektrik tüketimi ve kredi kartıyla yapılan satın alma miktarları), Mayıs ayının ikinci yarısından itibaren
özel tüketimde (GSYİH'nın neredeyse % 60'ı) belirgin bir iyileşme göstermektedir. Hava taşımacılığı, turizm ve
ihracatta, dünya talebindeki öngörülebilir artışa paralel olarak toparlanma, 2020'nin ikinci yarısının başlangıcından
itibaren olumlu bir etkiye sahip olacak: 2020'nin üçüncü çeyreğinde GSYİH böylece yılın dördüncü çeyreğinde
hızlanmadan önce dengeye yakın olacak. Nihayetinde, eğer 2020'nin tamamında (Maliye Bakanı tarafından halen
önde tutulan senaryo) daha fazla pozitif büyüme öngörülmüyorsa, daralma GSYİH'nin % 3,5 ila % 5'i arasında olabilir
ve Fransa'da tahmin edilenin yarısı kadar daralma (2020'de -% 8,2) gerçekleşebilir.
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Ekonomik iyileşme senaryosu büyük bir belirsizlik marjı ile çevrilidir
Yapısal olarak gelişmekte olan çoğu ülkeninkinden daha değişken olan ekonomik tahmin uygulaması, daha büyük
bir belirsizlikle çevrilidir.
İlk olarak, Türkiye'nin büyüme hızı büyük ölçüde dış etkenlere bağlı olacaktır. İster ana müşterilerinin büyümesi
olsun (AB yılın ilk 4 ayında Türk ihracatının % 41,3'ünü temsil ediyor. Avrupa Komisyonu'na göre, 2020'de faaliyet
daralması % 7,5'e ulaşabilir ve AB ülkelerinin ithalatı üzerinde önemli olumsuz etkisi olacaktır) Son olarak, diğer
ülkelerdeki karantina önlemlerinin zamanla farklılaştırılması ve hava taşımacılığının yeniden başlamasıyla, bazı
ülkelerde (özellikle Çin'de yeni koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı tekrar artmakta olup, Türkiye'de de durum
budur.) ikinci bir kontaminasyon dalgasının korkularını arttırmakta olup, yine faaliyetler üzerinde olumsuz etki
yaratacaktır. % 3,5 ile % 5 arasında olması tahmin edilen Türkiye ekonomisinin daralması, ikinci dalga durumunda %
8'i aşabilir.
İkinci olarak, ekonomik toparlanmanın hızı, sağlık krizinin hanehalkı ve işletmeler üzerindeki olumsuz etkisini
sınırlamak için yürütme tarafından özel olarak uygulanan önlemlere bağlı olacaktır. Ancak, devletin şu ana kadar
gösterdiği çabaların çoğu bilanço dışı taahhütler, imtiyazlı krediler, vergi ödemeleri ertelemeleri ve kredi
vadeleridir. Bu önlemler, Maliye Bakanı tarafından GSYİH'nın % 5,5'i olarak tahmin edilirken, bütçe çabaları (örneğin
sosyal transferler, işsizlik ödeneği ve kısmi çalışma) GSYİH'nın sadece % 2'sini temsil edecektir. Bu aşamada, yürütme
tarafından kararlaştırılan bütçe ve sektörel önlemler temel olarak sağlık krizinin hanehalkı gelirleri ve şirketlerin
mali durumu üzerindeki finansal etkilerini hafifletmeyi amaçlamaktadır. Ancak etkinliği canlandırmak ve teşvik
etmek için kesinlikle yeni önlemler alınması gerekecektir.
Ekonomiyi desteklemek için alınan önlemler sağlık krizinin ekonomik sonuçları açısından sınırlı görünmektedir.
Böylece, yürütme tarafından beklenen durgunluğun istihdam üzerindeki etkisini dengelemek için istihdam planı
açıklanmıştır. (bazı ekonomistlere göre aktif nüfusun % 30'u işsiz olabilirken, Mart 2020 sonunda % 13 idi) Büyümenin
ana itici gücü olan özel tüketim destekleniyor. Buna ek olarak, bu plan çalışan nüfusun bir kısmının gelir kaybına
bağlı sosyal gerilimleri kısmen hafifletmelidir. Sadece 2 milyon kişi işsizlik ödeneği alırken, işten gelir kaybı olanlar
yaklaşık 10 milyon olacaktır. Aynı şekilde, üç kamu bankası, özellikle konut ve belirli sermaye mallarının satışını teşvik
etmek için avantajlı kredilerin dağıtımını duyurmuştur.
İşletmeler ile ilgili olarak KOSGEB, KOBİ'ler için yıllık kredi tavanını 300.000 TL'den 3 milyon TL'ye yükseltirken,
Merkez Bankası başlangıçta ihracat kredilerinin reeskontuna yönelik fonların 2.6 milyar Euro’sunu tahsis edecektir.
Son olarak, serbest bölgelerdeki faaliyetleri ve yüksek teknoloji faaliyetleri artırma planı açıklandı. Buna ek olarak,
-% 3,5'lik reel faiz oranı ile aşırı derecede uyumlu olduğu düşünülen para politikası, şirketlerin faaliyetlerini ve
yatırımlarını finanse etmek için destek faktörü oluşturmaktadır. Yatırım, yedinci ardışık çeyrekte de düşerek, 2020
yılının ilk çeyreğinde % 1,4 azaldı. (özel yatırımlar şimdi GSYİH oluşumuna sadece % 25 katkıda bulunuyor, 2018 yaz
krizinden önce % 31 idi). Ancak, büyük altyapı projelerinin yeniden başlamasıyla ilgili spekülasyonları canlandıran
ekonomik aktiviteyi teşvik etmek için şu ana kadar gerçek bir stratejik sektörel yardım planı açıklanmadı.
2018 sonunda yaşanan durgunluk sonrasında Türkiye ekonomisinin yapısal zayıflıkları sağlık krizinin ekonomik
sonuçlarıyla daha da artacaktır.
Türkiye ekonomisinin ana varlığı olan kamu maliyesi orta vadede bir odak haline gelebilir. Sağlık krizinin etkisi 2020
yılında önemli olacaktır: faaliyetteki daralmaya bağlı gelirdeki düşüş ve sağlık harcamalarındaki artış ve bu krizin
hane halkları üzerindeki mali sonuçlarını hafifletmek için uygulanan önlemler, kamu açığını yürütmenin
beklentilerinin çok ötesine genişletecektir. (% 2,9) Kamu açığı, GSYİH'nın % 5'inden fazlasına ulaşırken, kamu borcu
GSYİH'da 10 puan artabilir ve üretilen ulusal servetin % 40'ı üzerine çıkabilir. (Kamu borcu 2019 yılında GSYİH'nın %
32,3'ü idi)
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Uluslararası karşılaştırmalara kıyasla mütevazı bir borç seviyesinden daha fazla olarak, faiz yükü endişe haline
gelebilir. Yılın başından bu yana, risk primlerindeki artış, 10 yıllık devlet tahvillerinin faiz oranı % 12,4 iken, yıl sonunda
kaydedilene benzer bir oran (Merkez Bankası’nın politika faiz oranı 375 baz puan azaldığında), yatırımcının Türk
borcuna güvensizliğini vurgular ve borç finansmanı önlemlerinin maliyetini artırır. Bu bağlamda, şirketler için görece
ılımlı teşvik ve yardım önlemleri, özellikle de Merkez Bankası tarafından kamu menkul kıymetlerinin alım sınırına
(geçen Mart'ta kuruluşun bilançosunun % 5'inden % 10'una yükselmiştir) zaten ulaşılmıştır ve bu nedenle artık kamu
açığı için manevra alanı sunmamaktadır.
Benzer şekilde, cari açığın genişlemesi bir kez daha endişe konusu olmaktadır. 2018'in sonundaki durgunluk cari
hesaptaki açığı azaltmayı mümkün kıldı. Özellikle ithalattaki daha belirgin düşüş sayesinde (2019'da GSYİH'nın %
1,2'si) mümkün olduysa da, Mart 2020'den itibaren durum tersine döndü. Cari açık 2020'de GSYİH'nın % 5'ini aşabilir.
Cari açığın genişlemesi, yerel para biriminin değerini ve devlet ile Merkez Bankası'nın bunu savunma yeteneğine
yönelik korkuları canlandırıyor. Döviz kuru kaynaklarının (turizm, DYY) ve sermaye çekimlerinin (portföy menkul
kıymetlerinin net satışları) yıl başından bu yana 10 milyar Dolar’ı aşması nedeniyle yerel para baskı altındadır. Bu
durum, 2019'un ikinci yarısından itibaren büyümeyi teşvik etmek için aşırı uzlaşmacı para politikasının etkilerini
vurgulamaktadır. (ana politika faiz oranı bir yıldan daha az bir sürede % 24'ten % 8,25'e düştü. Enflasyon Mayıs
2020'de hızlanıp, yıllık % 11,39 olurken, negatif reel faiz oranı -% 3 civarındadır.)
Yılın başından bu yana, yerel para birimi Euro ve Dolar karşısında % 15 değer kaybederken, hem hükümet hem de
Merkez Bankası bu eğilimi tersine çevirmek için mücadele ediyor. Lira’nın değerini desteklemek için yılın ilk dört
ayında zaten 45 milyar Dolar döviz satılmıştı. (2019'un tamamında 40 milyar Dolar) Merkez Bankası’nda olduğu gibi,
yabancı para girişleri devam etmedikçe (ihracat, turist gelirleri, portföy yatırımı) manevra alanı artık Devlet için de
sınırlı görünmektedir: özkaynakların güçlendirilmesi (büyük ölçüde 2019'dan bu yana devlet için) veya özellikle
IMF’e borç için başvurma bu aşamada mümkün gözükmüyor. TCMB, bankalardaki döviz mevduatlarının büyüyen
bir kısmını (Mayıs 2020'nin sonunda yaklaşık 200 milyar Dolar) takas işlemleri veya riskleri sınırlayan minimum
rezervler yoluyla seferber edebilir. Kısa vadede devalüasyon riski sınırlanabilir, ancak Türk bankacılık sistemine
iktisadi oyuncuların güvenini sürdürmeyi gerektirir ve işletmelerin finanse edilme kapasitesini etkiler.
Bu aşamada, sağlık krizinin ekonomik etkisi daha kapsayıcı gözükmektedir ve örneğin AB ülkelerinden daha güçlü ve
daha kısa sürede yeniden başlaması gerekmektedir. Bununla birlikte, 2020'de Maliye Bakanı tarafından resmi olarak
öngörülen pozitif büyüme senaryosu ulaşılamıyor gibi görünüyor. GSYİH'deki daralma, tek bir salgın dalga durumunda
% 3,5 ile% 5 arasında olabilir, ancak ikinci bir dalga durumunda % 8'i aşabilir. Krizin mali etkisini dengelemek için bugüne
kadar uygulanan tedbirler, temel olarak kısa vadede hanehalkı ve işletmeler üzerindeki likidite kısıtlarını hafifletmeyi
amaçlamıştır. Faaliyetin yeniden canlandırılması daha yapısal önlemlerin uygulanmasını gerektirecektir. 2018 sonunda
yaşanan durgunluktan sonra, bu sağlık krizi ülkenin makroekonomik durumunu ve ülkenin kalkınma modeline bağlı
yapısal dengesizlikleri önemli ölçüde etkilemektedir. Devalüasyon riski bu aşamada dışarıda bırakılmış gibi görünse de,
yerel para biriminin değer kaybı önemli bir risktir.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi – 01.07.2020

LES NOUVELLES DE LA CHAMBRE

Yazı İşleri Müdürü: Raphaël Esposito
Tercümeler: Nurdan Gürler ve Burak Özdemir
Türk-Fransız Ticaret Derneği daima doğru ve güncel haberler göndermeye dikkat eder ve yazıların içeriği
veya yorumundan dolayı hiç bir şekilde ve hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yazılardan ancak yazarları
sorumludur.

TÜRK–FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE EN TURQUIE
Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:4 - Bareli İş Merkezi K:2
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul
Tel : +90 212 249 29 55 – Fax : +90 212 252 51 75
E-mail : ccift@ccift.com – Web : www.ccift.com

Les Nouvelles de la Chambre – Juillet-Août / Temmuz-Ağustos 2020

7 / 42

Türkiye / AB Gümrük Birliği anlaşmasının yeniden düzenlenmesini öneren BERD’e göre,
tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi Türkiye’ye fayda sağlayacaktır
Suma Chakrabarti'ye göre Türkiye, Covid-19'dan sonra tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinden en fazla
faydalanacak ülkelerden biri olacaktır. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (Berd) Başkanı, 17 Haziran 2020 Çarşamba
günü, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEIK) üyelerine yönelik bir web seminerinde yaptığı konuşmada
söyledi.
Kendisine göre, "pandeminin en önemli sonuçlarından biri ve küresel tedarik zincirlerinde yarattığı aksama, tedarik
zincirlerine daha yakından bakma sınavı oldu (...) Türkiye, bu yeni dinamikten en fazla kazanacak ülkelerden biri. "
Bu zincirleri şu anda dünyanın en büyük tedarikçisi olan Çin'den uzaklaştırmaktan faydalanmalıdır.
BERD, Türkiye / AB Gümrük Birliği anlaşmasının yeniden düzenlenmesini öneriyor
" Suma Çakrabarti, "Ekonomik faaliyetin bölgeselleşmesinin artması, tedarik zincirlerinin kısaltılması ve siyasi
belirsizliğin olduğu bir dünyada, Türkiye ile AB arasında daha yakın ilişkilerin geliştirilmesi her iki tarafa da fayda
sağlayacaktır" dedi. Bu nedenle Berd Başkanı Ankara'yı AB'nin kaygılarına yanıt vermeye çağırıyor ve bu ülkenin
çeşitlendirme eğiliminden en iyi şekilde yararlanmasına izin verecek Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük
Birliği anlaşmasının elden geçirilmesi gerektiğini belirtiyor.
Son on yılda Berd, Türkiye'ye 12.4 milyar € yatırım yaptı. Suma Çakrabarti, "Türkiye için şu anda 1 milyar € değerinde
Covid-19 müdahale projeleriyle uğraşıyoruz." dedi. Sadece son beş ayda, bu bölgeye 870 milyon € ayırdı. Büyük bir
kısmı KOBİ'leri teşvik için Türk bankacılık sektörüne verilen kredilerdir. Diğerleri ise Türk Telekom, meyve üreticisi
Anadolu Etap, sebze üreticisi Yayla, lojistik şirketi Netlog ve elektrik distribütörü Enerjisa gibi şirketleri içermektedir.
Kaynak: Econostrum

Türkiye ekonomisinin 2020 yılının ilk çeyreğinde büyümesi, yıllık +% 4,5 ve üç aylık +% 0,6
oldu
GSYİH, 1,07 milyar TL (176,1 milyon Dolar) seviyesindedir. 2020'nin ilk çeyreği, 2019'un aynı çeyreğine göre % 4,5 ve
2019'un 4. çeyreğine göre % 0,6 büyüme kaydetti. Bu performans, yılın ilk aylarında faaliyetin hızlanmasını yansıtıyor.
Ağırlıklı olarak tüketim (kamu ve özel) ve sanayi üretimi bu durumu etkiledi. Ancak, iktisatçıların ve yürütmenin
tahminlerinin altında kalırken, krizin Mart ayının ortalarından itibaren beklenenden fazla olması (özellikle hizmet
sektöründe) ve ticaret dengesinin güçlü bir şekilde açık vermesinden kaynaklandı.
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Kamu tüketimi ve özel tüketim, yıllık bazda sırasıyla % 6,2 (2019'un 4. çeyreğine göre +% 11,1) ve % 5,1 (2019'un 4.
çeyreğine göre +% 2,9) büyümeyi destekledi. Yatırımlar yıllık -% 1,4'lük yeni daralma kaydetti, ancak 2019'un 4.
çeyreğine kıyasla yükseldi. (+% 2,8) Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine
göre % 22,1 oranında artarken (2019 yılının dördüncü çeyreğine göre -% 8) ihracatı % 1 oranında daraldı. (2019 yılının
dördüncü çeyreğine göre -% 2,3)

Yıllık olarak, bilgisayar ve iletişim sektörü % 10,7, sanayi % 6,2, kamu yönetimi, eğitim, sağlık ve sosyal hizmetler %
4,6, üçüncül hizmetler % 3,4, tarım % 3, gayrimenkul % 2,4, profesyonel, idari ve destek hizmetleri % 1,9, finansal ve
sigorta hizmetleri % 1,6 ve diğer hizmet faaliyetleri % 12,1 oranlarında arttı.
Daha detaylı bilgi için: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33604
Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi ve TRT
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Türkiye’den ekonomi haberleri
Büyüyen başlangıç ekosistemlerinde İstanbul’un sıralaması
Startup Genome'a göre İstanbul, en iyi büyüyen 100 başlangıç ekosistemi sıralamasında 16. sıradadır. Bununla
birlikte, gelecek yıl üst sıralara çıkabilir.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Enflasyon Haziran 2020'de hızlanıyor
TÜİK verilerine göre Haziran ayında bir önceki aya göre % 1,13 artışla enflasyon oranı % 12,62 olarak gerçekleşti.
Piyasalar sırasıyla +% 0,6 ve +% 12 öngörüyordu.

TÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2020

TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Haziran 2020
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TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Haziran 2020

Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33867
Kaynak : TÜİK
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Üretici fiyat endeksi Haziran 2020'de arttı
TÜİK verilerine göre, üretici fiyat endeksi Haziran 2020'de aylık bazda % 0,69, 1 Ocak 2020'den bu yana % 6,89 ve
2019 Haziran’ına göre % 6,17 oranında arttı.
Yİ-ÜFE değişim oranları (%), Haziran 2020

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Haziran 2020

Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2020

Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2020
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Sektörlere göre Yİ-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Haziran 2020

Sektörlere göre Yİ-ÜFE aylık değişim oranları (%), Haziran 2020

Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33761
Source : Turkstat
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Mayıs 2020'de dış ticaret azaldı
İhracat ve ithalat Mayıs ayında yıllık olarak, sırasıyla % 40,9 ve % 27,8 olarak azaldı. Yılın başından bu yana, 2019 yılının
aynı dönemine göre sırasıyla % 19,7 ve % 5,2'lik düşüş kaydetti. Ancak, Ticaret Bakanlığı tarafından Haziran ayı için
yayınlanan geçici veriler üç aylık daralmadan sonra dış ticarette iyileşme (ihracat için % 15,8 ve ithalat için % 8,2 yıllık
artış) öngörüyor.

İhracat, ithalat ve dış ticaret dengesi, Mayıs 2020

Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33853
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Haziran 2020'de ekonomi güven endeksinde toparlanma
Ekonomi güven endeksi Mayıs ayında tekrar 61,7 puandan Haziran'da 73,5'e yükseldi. İnşaat ve reel ekonomi, yıllık
bazda sırasıyla % 33,1 ve % 22,2 artış kaydetti.
Ekonomik güven endeksi, Haziran 2020
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Ekonomik güven endeksi, sektörel endeksler ve değişim oranları, Haziran 2020

Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33930
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Volkswagen, Türkiye'deki yeni tesise yatırım yapma kararından vazgeçti
Alman otomobil üreticisi (2019'da 252,6 milyar Euro ciro ve 671,205 çalışan ile) 1 Temmuz 2020'de Manisa'daki 1,3
milyar Euro’luk yatırımından vazgeçtiğini açıkladı. Burası, Passat (Volkswagen) ve Superb sedan'ı (Škoda) üretecek
yeni bir merkeze ev sahipliği yapacaktı. Koronavirüs salgını nedeniyle, "mevcut durumda gerekli değil" şeklinde
otomobil grubu tarafından değerlendirildi. Alman üretici, 317.000 m²'lik Ankara fabrikasında (2.752 çalışan ile) Man
markası altında otobüs ve araç üretmektedir. (MAN SE, Volkswagen grubunun % 75,73 oranındaki yan kuruluşudur)
Kaynak : Econostrum
AB'de sadece 15 farklı üçüncü ülke vatandaşı tatil yapabilir
Avrupa Birliği listesini hazırladı. Yalnızca, on beş AB üyesi olmayan ülkenin vatandaşları (100.000 kişi başına en fazla
on altı Covid-19 vakası olanlar) tatillerini 1 Temmuz 2020'den itibaren iki hafta boyunca, AB ülkelerinden birinde
geçirebilecekler. Türkiye, bu ülkelere dahil değildir. Üye Devletler bireysel olarak belirli ülkeleri bu listeden hariç
tutabilirler. Liste, iki haftada bir pandeminin gelişimine göre revize edilecektir.
Kaynak : Econostrum
AB'nin "Horizon 2020" programı için sekiz Türk projesi seçildi
Avrupa Komisyonu, nanoteknoloji, ileri malzeme, biyoteknoloji, ileri imalat ve işleme teknolojileri alanında 11 Türk
şirketi (Arçelik, CimSa, Tüpraş, vb.) tarafından gerçekleştirilen sekiz projeye 4,4 milyon Euro destek verecek olup,
projeler TÜBİTAK ile ortaklaşa yürütülecektir.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Yeni araç kayıtları
İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre, Mayıs 2020'de yeni motorlu araç tescil sayısı 52.080 (22.748 özel araç dahil)
olarak gerçekleşti. Aylık % 29,6 artış, yıllık ise % 9,8 düşüş yaşandı. Oyak Renault pazar payının % 19'unu, Peugeot %
15'ini, Opel % 9'unu, Fiat % 9'unu ve Citroën % 6,3'ünü temsil ediyor.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
1 Temmuz itibarıyla BOTAŞ gaz satış fiyatları açıklandı
Sanayicilere yönelik doğal gazın fiyatı 1.550 TL'den 1.400 TL HT / 1.000 m3'e düşürülerek, yaklaşık % 10'luk indirim
yapıldı. Elektrik üretimi içinse, % 12,5 düşüşle 1,600 TL'den 1,400 TL'ye geldi.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi

LES NOUVELLES DE LA CHAMBRE

Yazı İşleri Müdürü: Raphaël Esposito
Tercümeler: Nurdan Gürler ve Burak Özdemir
Türk-Fransız Ticaret Derneği daima doğru ve güncel haberler göndermeye dikkat eder ve yazıların içeriği
veya yorumundan dolayı hiç bir şekilde ve hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yazılardan ancak yazarları
sorumludur.

TÜRK–FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE EN TURQUIE
Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:4 - Bareli İş Merkezi K:2
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul
Tel : +90 212 249 29 55 – Fax : +90 212 252 51 75
E-mail : ccift@ccift.com – Web : www.ccift.com

Les Nouvelles de la Chambre – Juillet-Août / Temmuz-Ağustos 2020

15 / 42

Merkez Bankası politika faiz oranını % 8,25 seviyesinde tutuyor
25 Haziran'daki politika komitesi toplantısında TCMB, repo politika faizini % 8,25'te tutmaya karar verirken, 25 baz
puan düşüş bekleniyordu. Para otoritesi, Mayıs ayından bu yana iktisadi faaliyetin devam ettiğini ve enflasyonun
ılımlı seyrini üretim maliyetlerindeki artışa bağlı olarak kaydettiğini, buna rağmen toplam talebin hala düşük
seviyelerde seyrettiğini belirtti. Analistler, Merkez Bankası'nın enflasyon yavaşlayana kadar oranları
düşürmeyeceğini söylüyor.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Daha detaylı bilgi için : https://www.boursorama.com/bourse/actualites/la-banque-centrale-turque-surprend-en-naugmentant-pas-ses-taux-eae8988258a182390afa8e169af69926
Sektörel güven endeksleri Haziran ayında faaliyette toparlanmayı teyit ediyor
TÜİK verilerine göre hizmet, perakende ve inşaat sektörlerinin tümü Haziran ayında bir önceki aya göre artış
kaydetti. En büyük toparlanma, Mayıs ayında 58,5 puandan Haziran ayında 78 puana gelen ve hala 100 puanlık
iyimserlik eşiğinin oldukça altında kalan inşaat sektörü tarafından kaydedildi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, Haziran 2020

Mevsim etkilerinden arındırılmış sektörel güven endeksleri, alt endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2020

Daha detaylı bilgi için: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33919
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
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Haziran ayında hanehalkı güven endeksi arttı
Hanehalkı güven endeksi de Haziran ayında 5,2 puan artarak 62,6 puana yükseldi.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Haziran 2020

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, alt endeksleri ve değişim oranları, Haziran 2020

Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi ve tüketici eğilimine ilişkin endeksler, Haziran 2020

Daha detaylı bilgi için: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33906
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
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İmalat sanayinde kapasite kullanım oranında artış
Merkez Bankası'na göre, imalat sanayinde kapasite kullanım oranı Haziran ayında 3,4 puan artarak Mayıs ayındaki
% 62,6'ya kıyasla % 66'ya yükseldi. Haziran 2019'da ise, % 77,1 idi.
İmalat endüstrisinde kapasite kullanım oranı

Sektörlere göre kapasite kullanım oranları
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı

2020-06 2020-05 2020-04 2019-06
66,0
62,6
61,6
77,1

Gıda ürünlerinin imalatı

70,5

70,6

71,2

72,5

İçeceklerin imalatı

53,0

53,3

43,2

71,3

Tütün ürünleri imalatı

69,3

68,8

67,1

74,8

Tekstil ürünlerinin imalatı

57,5

46,2

44,3

79,4

Giyim eşyalarının imalatı

47,7

38,3

47,1

83,7
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Deri ve ilgili ürünlerin imalatı

44,5

34,0

38,0

62,4

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç)

71,0

67,6

77,9

75,9

Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı

83,1

85,3

85,6

86,0

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması

67,7

66,2

63,5

68,3

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

67,5

65,4

69,8

78,8

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı

70,7

72,3

71,1

70,5

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

66,7

63,6

64,4

74,0

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

63,2

59,6

61,3

68,7

Ana metal sanayii

70,8

71,5

71,2

78,2

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (Makine ve teçhizat hariç)

64,9

61,8

58,9

72,0

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı

78,8

77,7

75,1

74,6

Elektrikli teçhizat imalatı

63,6

52,2

58,4

77,8

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

60,1

56,5

51,3

69,4

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı

67,9

66,1

42,9

82,2

Diğer ulaşım araçlarının imalatı

73,2

69,5

66,7

80,4

Mobilya imalatı

63,3

45,5

44,9

76,5

Diğer imalatlar

54,8

47,6

51,0

69,8

Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı

64,8

64,5

64,2

76,1

Daha detaylı bilgi için:
http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Reel+Sektor+Istatistikleri/Imalat+S
anayi+Kapasite+Kullanim+Orani/
Kaynak : TCMB
Beyaz eşya satışları Haziran ayında devam ediyor
Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’ne (TURKBESD) göre, Mayıs-Haziran 2020 arasında ev aletleri satışları,
bankaların cazip kredi kampanyasıyla birlikte % 30 civarında arttı. 2020 yılının ilk beş ayında yurt içi satışlar % 6 (2,25
milyon adet) azalırken, aynı dönemde ihracat % 20 (5,94 milyon adet) azaldı. Özellikle, Avrupa talebindeki düşüş
bunda etkili oldu.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Elektronik ticarette artış
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a göre, e-ticaret cirosu Ocak ve Mayıs 2020 arasında yıllık % 48 artarak 63,3 milyar
TL'ye (yaklaşık 8,2 milyar Euro) ulaştı. Sanal ortamda gıda alımları Mart, Nisan ve Mayıs aylarında altı kat arttı. Ayrıca,
uluslararası veri analiz şirketi Statista'ya göre, 2018'den 2022'ye kadar, B2C pazarında yıllık % 12 büyüme ile Türkiye,
dünyadaki 5. sıradaki e-ticaret pazarıdır.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Türkiye, Avrupa'nın en büyük çevre projelerinden birini tamamlayacak
Türkiye, Ergene havzasındaki 2,5 milyar TL değerinde (365 milyon Dolar) çevre projesini harekete geçiriyor. 1,2
milyon hektar tarım arazisi 25 farklı proje ile sulanacak. Ayrıca, 50.000 hektar tarım arazisi sel riskine karşı
korunuyor. 12 arıtma tesisi ve 3 atıksu toplama hattının inşasına başlanmıştır.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Meyve ve sebze sektörüne yatırım
Meyve ve sebze işleme, enerji, depolama ve tekstil sektörlerinin arkasında, 619 milyon TL tutarındaki 14 proje ile
Nisan ayında Türkiye yatırımlarında 4. sıraya yükseldi. Fine Food Gıda San. ilk yatırımcı (560 milyon TL) olurken;
ardından Afyon (287 milyon TL), Tadım Gıda Mad San. (159 milyon TL), Euro Ran Tar Ent. (64 milyon TL) ve Teknik
Tar. (48 milyon TL) geliyor.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
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"TSE Covid-19 Güvenli Üretim Sertifikası"
Et şirketi Pınar Et, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından geliştirilen standartlara göre "Covid-19 Güvenli
Üretim Sertifikası" alan ilk et ürünleri şirketi oldu.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Gıda Bilimsel Komitesi'nin oluşturulması
Bakan Parkdemirli, tarımsal gıda ürünleri hakkında yanlış bilgilerle mücadele etmek için Gıda Bilimsel Komitesi'nin
kurulacağını duyurdu.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Hava sağlığı protokolünün imzalanması
İstanbul Havalimanı geçtiğimiz günlerde Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansı'nın COVID-19 Havacılık Sağlık Güvenliği
Protokolü'nü imzaladı.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Demiryolu ağının genişletilmesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na göre, önümüzdeki 5 yıl içinde Türkiye’de demiryolu ağı 12.000
km'den 18.000 km'ye çıkarılacak. Özellikle, yüksek hızlı hatlar ağı 1.200'den 5.500 km'ye çıkacak.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Mayıs 2020'de turist sayısında azalma
Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, turist sayısı Mayıs 2020'de bir önceki yıla göre % 99,3, 2020'nin ilk 5 ayında
ise, % 66 düşüş gösterdi. (4,29 milyon turist)
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
"Güvenli turizm" ve pandemik sigorta
Kültür ve Turizm Bakanı, “Güvenli Turizm” sertifikasyon programı kapsamında 500 otelin sertifikalandırılacağını
duyurdu. Bakanlık kısa vadede 2.000'i daha belgelendirmeyi planlıyor. (çoğunlukla 5 yıldız) Buna ek olarak, yabancı
turistler Türkiye'ye varışta 7.000 Euro'ya kadar sağlık sigortası (15 ile 23 Euro arasında fiyatlar ile) alabileceklerdir.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Naf Naf Türk oluyor
Söz konusu hazır giyim markası, Sy International grubu tarafından, işadamı Selçuk Yılmaz'ın sahip olduğu Fransız
yan kuruluşu aracılığıyla devralacak. Toplam 1.170 çalışandan, 944’ü işini koruyabilecek. Mağazalara gelince, 160'tan
125'i korunacak.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/industrie-services/mode-luxe/naf-naf-passe-sous-pavillon-turc-1216835
https://www.leparisien.fr/economie/naf-naf-l-enseigne-de-pret-a-porter-reprise-par-le-groupe-industriel-sy-corporatefrance-19-06-2020-8338548.php
https://www.lefigaro.fr/societes/naf-naf-reprise-par-son-fournisseur-franco-turc-20200619
Kaynak : Les Echos
Satınalma Gücü Paritesi (PPP) Endeksi 2019'da Düştü
Eurostat verilerine göre, Türkiye PPP endeksi 2018'de 65 iken, 2019'da 61'e düştü. Türkiye, Bulgaristan, Karadağ,
Sırbistan, Kuzey Makedonya, Bosna ve Arnavutluk'tan önce yer aldı. Türkiye'nin PPP endeksi AB ortalamasının %
39'unu temsil ediyor.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Kısa vadeli dış borçtaki düşüş devam ediyor
Kısa vadeli dış borç stoku, 2019 yılı sonuna göre % 6,8 düşüşle Nisan sonunda 115,2 milyar Dolar oldu. Bu dönemde,
kısa vadeli dış borç stoğu bankalar için % 4,9 oranında azalarak 53,5 milyar Dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış
borç stoğu % 11,2 oranında azalarak 52,4 milyar Dolar oldu. Kısa vadeli dış borç stoğu Dolar olarak % 47,2, Euro olarak
% 29,7, TL olarak % 14,4 ve diğer para birimlerinde % 8,7 oldu.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
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Tarım Kredi Kooperatifleri Tarafından Yatırım
2020 yılında Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) 1 milyar TL tutarında yatırım yapacak ve bunun 461,3 milyonu hayvan
yemine tahsis edilecek. Tire ve Şanlıurfa'da iki tesisin kurulması ve Sakarya tesisinin modernizasyonu ile TKK, 2020
yılında 1,8 Mt hayvan yemi üretmeyi hedeflemektedir.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Avrupa'da TAYSAD tanıtım kampanyası
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), Türkiye’nin Avrupa’daki imajını güçlendirmek amacıyla,
Almanya, Fransa ve İngiltere'deki otomobil üreticilerini hedefleyen, 1 milyon Dolarlık tanıtım kampanyası
başlatacağını duyurdu. Burada, Türkiye’nin Çin'e alternatif otomobil üreticisi olduğu gösterilmek isteniyor. Dernek,
1 milyar Dolar’a kadar yatırım getirisi öngörüyor.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Türkiye Varlık Fonu (TVF) Turkcell hisselerini satın aldı
TVF, Türk telekomünikasyon operatörü Turkcell'in ana hissedarı (% 26,2) oldu. Bu, şimdiye kadar İsveçli operatör
Telia Company'nin Turkcell Holding'de tuttuğu dolaylı hissenin 530 milyon Dolar karşılığında satın alınmasıyla
yapıldı. Çukurova Holding'in hisselerinin satışı yoluyla Turkcell Holding'ten çıkışı gerçekleşti.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Detaylı bilgi için : https://www.econostrum.info/Le-fonds-souverain-turc-devient-actionnaire-majoritaire-de-loperateur-de-telecom-Turkcell_a26844.html
Büyüme tahmini
OECD iki büyüme senaryosu öngörmektedir: 2020'de % 5'lik GSYİH daralması ve ardından 2021'de % 4'lük büyüme
(ikinci dalga olmadan) veya başka bir şekilde 2020'de % 8'lik GSYİH daralması ve ardından 2021'de % 2 büyüme
(sonbaharda ikinci dalga olması durumunda). Dünya Bankası, 2020 yılında GSYİH'da % 3,8 daralma ve ardından
2021'de % 5 büyüme öngörmektedir.
Tahminler
Büyüme
Enflasyon
2020
2021
2020
2021
-5,0%
+5,0%
12,0%
12,0%
IMF
(Nisan 2020)

Dünya Bankası
AB

OECD

-3,8%

(Nisan 2020)

+5,0%

(Haziran 2020)

-5,4%

+4,4%

(Mayıs 2020)

ND

Ekonomistler
paneli

11,7%

10,3%

8,6%

(Haziran 2020)

+5,0%

(Mayıs 2020) (Kasım 2019)

Merkez
Bankası

11,4%

(Mayıs 2020)

(*) -5,0% (*) +4,0%
(**) -8,0% (**) +2,0%
Pozitif

9,0%

(nisan 2020)

(Haziran 2020)

Hükümet

11,0%

ND

8,5%

6,0%

(Kasım 2019)

7,4%

5,4%

(Mayıs 2020)

-0,6%

+4,6%

(Nisan 2020)

9,8%

9,0%

(Aralık 2019)

(*) ikinci dalga olmazsa
(**) Sonbahar’da ikinci dalga olması halinde

Kaynak: Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından verilen teşvik belgeleri
Bakanlık, Nisan 2020'de toplam 11 milyar TL (yaklaşık 1,5 milyar Euro) ve 16 586 işe yönelik yatırım için 542 teşvik
belgesi çıkardığını duyurdu. Ayrıca, 2020 yılının ilk çeyreğinde teşvik belgesi sayısı % 47 artışla 2.263 sertifikaya yani
45 milyar TL'ye yükseldi.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Sanayi üretimi Nisan ayında düştü
TÜİK'e göre, sanayi üretimi Mart ayındaki -% 1,7 sonrasında, Nisan ayında yıllık -% 31,4 azaldı.

Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33799
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
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Perakende satışlar Nisan ayında düştü
TÜİK'e göre perakende satışlardaki düşüş Nisan ayında yıllık -% 19,3 ve aylık -% 21 seviyelerine ulaştı. Nisan ayında
ciro yıllık -% 13,6 ve aylık -% 20,5 azaldı.
Perakende satış hacmi yıllık değişim oranı (%), Nisan 2020

Perakende satış hacmi aylık değişim oranı (%), Nisan 2020

Perakende satış hacmi sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%), Nisan 2020
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Perakende ciro yıllık değişim oranı (%), Nisan 2020

Perakende ciro aylık değişim oranı (%), Nisan 2020

Perakende ciro sektörlere göre yıllık ve aylık değişim oranları (%), Nisan 2020

Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33813
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
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Cari açık Nisan ayında genişliyor
Cari işlemler hesabı Nisan ayında 5 milyar Dolar açık verirken, geçen yıl aynı ayda 469 milyon Dolar açık verilmişti.
Son 12 aydaki cari işlemler açığı 3,2 milyar Dolar olmuştur. Bu bozulma esas olarak, 3,8 milyar Dolar tutarındaki dış
ticaret açığı ve -240 milyon Dolar hizmet gelirindeki açığa dayanırken, hizmetler 2019 Nisan ayında 2,3 milyar Dolar
fazla vermişti. Son olarak, DYY Nisan 2019'da 433 milyon Dolarlık girişe karşı 133 milyon Dolarlık çıkış kaydetmişti.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
İhracat için Merkez Bankası desteği
Merkez Bankası tarafından Türk Lirası cinsinden kredilere yönelik (10 yıla kadar) Mart ayı sonunda uygulamaya
konan 7,8 milyar Euro'luk yardım, ihracatçı firmalara destek olacaktır. (Eximbank ve yatırım bankaları aracılığıyla
şirket başına maksimum 52 milyon Euro)
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Türkiye'nin borcu Euroclear üzerinden işlem görüyor
Hazine ve Euroclear, uluslararası yatırımcıların Türk Lirası, Dolar, Euro ve altın cinsinden Türk tahvillerine
basitleştirilmiş, güvenli ve verimli erişim elde etmelerini sağlayacak bir anlaşma yaptığını açıkladı.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
2022 yılında besili sığır ithalatının sonu ve pestisit olarak kullanılan on altı aktif maddeye kademeli olarak yasak
Tarım Bakanlığı mücbir sebepler dışında 1 Ocak 2022'den itibaren besili sığır ithalatının sona erdiğini açıkladı. Buna ek
olarak, Türkiye, klorpirifos-etil, difenacoum ve aminotrizol dahil olmak üzere pestisit olarak kullanılan on altı aktif
maddenin pazarlanmasını ve kullanımını yavaş yavaş yasaklayacaktır.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Sınırların açılması
İçişleri Bakanlığı, İran'lılar hariç, koronavirüsle mücadelede kara, hava ve deniz sınırlarındaki tüm kısıtlamaların
kaldırıldığını açıkladı. Türk vatandaşları ve Türkiye'ye giriş yapan yabancılar sağlık kontrolünden geçmelidir.
Semptomları olan ziyaretçiler için virolojik testler (PCR) yapılacaktır.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Fransa'ya uçuşların yeniden başlaması
Türk Hava Yolları, Haziran ayının ikinci yarısında İstanbul Havaalanı’ndan Paris'e (15 Haziran'dan itibaren haftada 5
uçuş) ve Lyon'a (17 Haziran'dan itibaren haftada 3 kez) hizmet sunma niyetini açıkladı. Fransa'ya doğrudan uçuşlar
AnadoluJet (Sabiha Gökçen ve Ankara'dan Paris), Sun Express (6 Temmuz'dan itibaren İzmir'den Paris sonra
İzmir'den Lyon) ve Pegasus tarafından duyuruldu.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Petrol arama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, halka açık şirket TPAO'nun, Kasım 2019’daki Türk-Libya protokolünün öngördüğü
"ortaklaşa belirlenen alanlar" çerçevesinde Libya'da petrol arama ve üretim faaliyetlerini yürütmek için lisans
başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Bakan, Libya ile yapılan anlaşma kapsamında yedi lisans alanının tespit
edildiğini ve sismik aramaların yaklaşık üç ay devam edeceğini söyledi.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Ar-Ge ve teknoloji konusunda uzmanlaşmış yeni serbest bölgeler ve sanal fuarlar için destek
Ticaret Bakanlığı, katma değeri yüksek mal ve hizmetlerin üretimi ve ihracatını arttırmak amacıyla ağırlıklı olarak ArGe ve bilişim sektörünü (oyunlar, yazılım vb.) hedefleyen "uzmanlaşmış serbest bölgeler"in lansmanını yaptı.
Bakanlık ayrıca hizmet ihracatçıları için çevrimiçi fuarların (sağlık turizmi, sinema, televizyon dizileri ve lojistik)
düzenlenmesi için yeni destek verdiğini duyurdu.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
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Petrol ithalatı 2019'da arttı
2019 yılında Türkiye’nin petrol ithalatı yıllık % 18 artışla 44,8 milyon ton olarak gerçekleşti ve ağırlıklı olarak Rusya (15,9
milyon ton), Irak (9,5 milyon ton) ve Kazakistan’dan (3,1 milyon ton) alındı. Dizel ithalatı yıllık % 20,7 düşüş gösterdi.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Mayıs ayında otomobil üretimi düştü
Otomobil üretim tesislerinin Mart sonunda kapatılmasından sonra, 13 Nisan ile 11 Mayıs tarihleri arasında
endüstrinin kademeli olarak yeniden başlatılması, Mayıs ayında yıllık % 54 düşüşe neden oldu. Yılın ilk beş ayında
yıllık % 34 düşüş yaşandı.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Mayıs ayında kimyasal madde ve çelik ihracatı düştü
Mayıs 2020'de kimyasal madde ihracatı yıllık % 40, 2020 yılının ilk beş ayında yıllık % 17 düştü. Çelik ihracatı ilk beş ayda
yıllık % 23 düşerek, 2020'nin Mayıs ayında 4,8 milyar Dolar oldu. Mayıs ayında ise yıllık % 40 düştü. (817 milyon Dolar)
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Teknolojik ürünlerin satışlarındaki artış
Tüketici teknolojisi ürünlerinin (özellikle masaüstü bilgisayarlar, web kameraları ve dizüstü bilgisayarlar) satışı, 2020
yılının ilk çeyreğinde yıllık % 20,8 artışla 17,2 milyar TL'ye ulaştı.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
İşsizlik Mart ayında düşüyor
TÜİK'e göre işsizlik oranı Mart ayında yıllık bazda 0,9 puan düşerek % 13,2'ye geriledi. İşsiz sayısı geçen yılın aynı
ayına göre 573.000 kişi azalırken, 3.971.000 kişi oldu. Mart ayında, 15 ila 24 yaş arasındaki gençler için işsizlik oranı
0,6 puan düştükten sonra % 24,6 oldu. Şubat 2019'a göre 1,1 puanlık düşüşün sonucu olarak, % 13,9 olan toplam aktif
çalışan nüfusu (15 ila 64 yaş) aşıyor.

Mevsim etkisinden arındırılmamış temel işgücü göstergeleri, 15+ yaş, (Bin kişi), Mart 2019, Mart 2020

Detaylı bilgi için : http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=33787
Kaynak : Anadolu Ajansı
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Etkinliği canlandırmak için 3 kamu bankasının kredi programı
Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank yakında 12 aya kadar ertelemeli ödemeler ve 15 yıla varan vadelerle tercih
edilebilir oranlarda (aylık % 0,64) konut kredileri sunacak. Enflasyon oranının altında benzer finansal şartlara sahip
krediler, Türkiye'de üretilen araçların, malların satın alınması veya turizm giderleri için de verilecektir. 2017 yılında
Kredi Garanti Fonu'nun (KGF) kuruluşundan bu yana en büyüğü olan bu program, büyümeye önemli ölçüde katkıda
bulunan sektörlerdeki (otomotiv, inşaat ve turizm) faaliyetleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Mayıs ayında ihracat düştü
Mayıs ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre % 40,9 azalırken, bir önceki aya göre ise % 10,8 arttı. İthalat bir
önceki yıla göre % 27,7 azaldı. Dış ticaretin Haziran ayından itibaren tekrar artması bekleniyor.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Botaş ile Total arasında anlaşma imzalanması
Botaş, 2020'nin sonundan itibaren 3 yıllık bir süre boyunca Total'den 1.2Mt sıvılaştırılmış doğal gaz satın almayı
taahhüt ediyor.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Gümrükler İran ve Irak ile yeniden açıldı
Ticaret Bakanı, malların taşınması için gümrük noktalarının (özellikle Habur ve Gürbulak) yeniden açıldığını duyurdu.
Salgın sırasında ticaret akışını kolaylaştırmak için kurulan "temassız ticaret" sistemi artık yürürlükte
bulunmamaktadır.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Elektrik tüketimi ve üretimi Mayıs ayında düştü
Elektrik tüketimi Mayıs ayında yıllık bazda % 16,7 azaldı (19.640 milyar kWh). Üretim ise % 17,8 düştü (19,5 milyar
kWh). Üretim esas olarak hidroelektrik santralleri (% 46), kömür santralleri (yerel olarak üretilen kömür için % 14,9
ve ithal kömür için % 16,6), doğal gaz santralleri (% 8,4) ve rüzgar enerjisi (% 7,8) tarafından gerçekleştiriliyor. Kalan
üretim, jeotermal, güneş, akaryakıt ve biyokütle kaynaklarından geliyor.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Otomobil satışları Mayıs ayında hafif düşüş gösterdi
Otomobil pazarı, Mayıs ayında yıllık % 2,4 düşüşle 32.235 adede geriledi. Binek araç satışları geçen yılın aynı
dönemine göre % 7,6 (25.073 adet) azalırken, hafif araç satışları % 21,6 (7.162 adet) arttı. Yılbaşından bu yana 183.095
araç satıldı. (yıllık +% 20) Türkiye'de üretilen yeni araçlar (ayda % 0,49'dan % 0,69'a faiz oranı, 150.000 TL'ye kadar)
ile kullanılmış araçların (aylık % 0,82 faiz oranı ile 150.000 TL'ye kadar) satın alınmasına yönelik yeni kredi
kampanyasının önümüzdeki aylarda satışlar üzerinde olumlu etkileri olması bekleniyor.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Otomobil ve tekstil ihracatı mayıs ayında düştü
Otomobil ihracatı Mayıs ayında yıllık % 56 (1,2 milyar Dolar) ve yılın ilk 5 ayında % 33 (8,7 milyar Dolar) düştü. Tekstil
sanayi ihracatı Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yarı yarıya (1,4 milyar Dolar), yıl başından bu yana ise %
26 oranında (9,6 milyar Dolar) düştü. Tekstil endüstrisi, otomobil endüstrisinin önünde Türkiye’nin ilk sıradaki
ihracat kalemi oldu.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Türkiye’de alanında bir ilk olarak, Peak Games satışı
Peak Games, Türk girişimcilerin ekosistemindeki en büyük miktar olan 1,8 milyar Dolar’a (% 50 nakit ve % 50 hisse)
Amerikan oyun şirketi Zynga tarafından satın alındı ve böylece Türkiye'de bir ilke imza attı. Satın alınmasından önce
hissedarlar Avrupa Earlybird fonu (% 44), kurucusu Sidar Şahin (% 22), Hummingbird Ventures fonu (yaklaşık % 20)
ve Trendyol (Demet Mutlu) ve Evren Üçok'nun kurucusundan oluşuyordu. 2010 yılında kurulan firma, 100 kişi
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istihdam etmekte olup, günlük ortalama 12 milyondan fazla mobil kullanıcısı vardır. Zynga, 2017 yılında Peak
Games'in mobil kart oyunlarını (Spades Plus, Gin Rummy Plus ve 101 Okey) 100 milyon Dolar’a satın almıştı.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Türkiye’nin Elektrikli Otomobil Projesi’nin Gelişimi (TOGG)
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gemlik'teki TOGG fabrikasının inşaat projesi için çevresel etki değerlendirme raporunu
(ÇED) ve yatırım teşvik belgesini onayladı.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
İmalat PMI endeksi Mayıs ayında yükseldi
İstanbul Sanayi Odası imalat sanayi endeksi Nisan ayında 33,4'ten Mayıs'ta 40,9'a geldi. 50'nin altındaki bir eşik,
faaliyetteki daralmayı gösterir.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun (TİTCK) Uluslararası Uyum Konseyi'ne (CIH) tam üyeliği
Kasım 2017'den bu yana gözlemci statüsüne sahip olan TİTCK’nin üyeliği 27 Mayıs 2020'de kabul edildi. TİTCK şu
anda Beşeri İlaçların Uyumuna İlişkin Uluslararası Konsey'in (CIH) tam üyesidir.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi
Türk Telekom'a yeni Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (AİKB) kredisi
AİKB, enerji tasarruflu teknolojiler ve ekipman kullanarak sabit genişbant altyapısının modernizasyonuna yatırım
yapacak telekomünikasyon şirketi Türk Telekom'a 100 milyon Dolar kredi verdiğini açıkladı.
Kaynak : Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Servisi

Business France, Fransa'daki 2019 yabancı yatırım Raporu’nu 2 Haziran tarihinde
yayınladı
Business France, 2 Haziran tarihinde Fransa’daki 2019 yabancı yatırım Raporu’nu yayınladı.
2019 yılında Fransa’da, 2018'e kıyasla % 11 artışla 1.468 yeni yabancı yatırım kararı alındı. Yabancı grupların yaptığı
yatırımlarla Fransa'da yaratılan veya sürdürülen istihdam da % 30 arttı. (2018'deki 30.302 istihdama kıyasla 39.542
isithdam) Fransa'da geçen yıl, her hafta ortalama 28 yatırım kararı kaydedildi. (2018'de ise 25 idi)
Bu yatırım dinamiği, ekonomik karar vericiler tarafından teyit edilen güvenin bir parçasıdır. Kantar - Business France
araştırmasına (Ocak 2020) göre, on yöneticiden neredeyse dokuzu (% 87) Fransa'nın yabancı yatırımlar için cazip bir
yer olduğuna inanıyor.
Fransız topraklarına, 2018 yılındaki 741 karara karşılık 2019’da 763 yatırım kararı alınırken, yüzde üçlük ilerleme
kaydedildi.
Ekonomi ve Maliye Bakanı Bruno Le Maire "Fransa, 2019'da yabancı yatırımcılar için en cazip Avrupa ülkesidir.
Ekonomi politikamız sonuç verdi! Bu yönde devam edelim. Bu yabancı yatırımlar istihdam, ekonomimiz ve bölgelerimiz
için bir fırsattır. Bu krizden daha güçlü çıkacak tüm varlıklara sahibiz. " diye belirtti.
Genişlemeler, Fransa bölgesinde halihazırda kurulmuş olan yabancı gruplar tarafından Fransa’ya duyulan güvenin
yenilenmesini göstermektedir. Genişleme projeleri (610 proje), 2019 yılında % 20 artışla Fransa'daki yabancı
yatırımlarla ilgili tüm istihdamın % 47'sini temsil ediyor. (2018'deki 15.588 istihdam ile karşılaştırıldığında, 2019 yılında
18.755 istihdam) Genişleme projelerinin neredeyse yarısı, Fransa’da halihazırda kurulmuş olan yabancı üreticilerin
büyük güven duyduğu üretim faaliyetleriyle ilgilidir.

LES NOUVELLES DE LA CHAMBRE

Yazı İşleri Müdürü: Raphaël Esposito
Tercümeler: Nurdan Gürler ve Burak Özdemir
Türk-Fransız Ticaret Derneği daima doğru ve güncel haberler göndermeye dikkat eder ve yazıların içeriği
veya yorumundan dolayı hiç bir şekilde ve hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yazılardan ancak yazarları
sorumludur.

TÜRK–FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE EN TURQUIE
Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:4 - Bareli İş Merkezi K:2
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul
Tel : +90 212 249 29 55 – Fax : +90 212 252 51 75
E-mail : ccift@ccift.com – Web : www.ccift.com

Les Nouvelles de la Chambre – Juillet-Août / Temmuz-Ağustos 2020

28 / 42

Fransız sanayi, 2018 yılındaki 320 projeye karşı 380 projeyle (+% 19) toplam yatırımların % 26'sı ile yabancı yatırımların
ana yararlanıcısı olmaya devam ediyor. Üretim faaliyetleri, 13.814 istihdam ile (tüm istihdamın % 35’i) uluslararası
yatırımın ana katkılarından olmaya devam etmektedir, İlgili başlıca sektörler havacılık ve demiryolu ekipmanı
üreticileri (% 21) ve otomotiv endüstrisidir. (% 14).
Üretim faaliyetlerine yapılan yatırımlar mevcut işlerin genişletilmesine % 76, yeni işlere ise % 13 olarak
gerçekleşmektedir.
Christophe Lecourtier, Business France Genel Müdürü “Bu yıl yine üretim sektöründe Fransa, 2019 E&Y
sıralamasında endüstriyel yatırım için en önde yer alıyor. Uluslararası yatırım böylece Fransa’nın sanayi çabalarını
destekliyor. Endüstriyel projelerin % 56'sı sanayi bölgelerinde başka yerlerde bulunmaktadır. Örneğin, tarım
makinelerinin tasarımında ve üretiminde dünya lideri olan Amerikan AGCO (ünlü Massey Fergusson traktörler gibi),
Beauvais'teki üretim alanının 2019-2021 döneminde 40 milyon Euroluk ek yatırımla genişletildiğini doğruladı. (200
yeni istihdam) Bu yatırım, üretim ve kalite kontrol için ileri teknolojileri entegre edecek " dedi.
Ar-Ge ve mühendislik pozisyonu, 2018'deki 129 projeye kıyasla 157 yatırım kararı ile (+% 22) uluslararası yatırımların
% 22'sini oluşturmaktadır. Ar-Ge merkezlerinin oluşturulması ve genişletilmesi ile ilgili işler 2019 yılında 3.775
istihdam ile % 35 arttı. (2018'de 2.793 istihdam idi)
Uluslararası yatırımlar temsilcisi Büyükelçi Pascal Cagni’ye göre, "Ar-Ge projelerinin sürekli ilerlemesi, kamu
makamlarının yenilikçilik lehine sürekli desteklerinin ve Fransız vergi teşvik sisteminin (CIR) çekiciliğinin altını çiziyor.
Bu destek, yabancı yatırımcıların % 84'ünün Fransa'yı yenilikçi bir ekonomi olarak değerlendirdiğini kaydeden KantarBusiness France araştırmasına güçlü bir şekilde yansıdı. Bu ilgiyi iki örnek gösteriyor: Yarı iletkenlerin tasarımında
uzmanlaşmış bir İngiliz grubu olan ARM, 200 yeni çalışanı işe aldığı Sophia-Antipolis'te bulunan Ar-Ge yerinde varlığını
güçlendiriyor. IBM, Paris-Saclay'da, önümüzdeki iki yıl içinde yaklaşık yüz araştırmacı da dahil olmak üzere 350 kişiyi
yapay zeka, siber güvenlik ve kuantum hesaplama üzerinde çalışacak ortak inovasyon merkezini kurdu. »

Coğrafi yatırımlar açısından Avrupalılar önde gelmeye devam ediyor: Fransa'da istihdam yaratan yabancı
yatırımların % 64'ü (2018'de % 61'iken) Avrupa'dan geliyor.
2019'da yatırım yapan ülkeler içinde, tüm uluslararası yatırımların % 16'sı ile Amerika Birleşik Devletleri başta
gelmeye devam ediyor. (2018’deki 232'ye karşı 238 proje ve 2018'deki 6,274'e karşı 2019'da 7,886 istihdam ile +% 3
büyüme). Bu ülkeyi, 2018'deki 180'e karşı 228 proje ile tüm yatırımların % 15,5'ini oluşturan Almanya takip ediyor,
(2018'de 3.618'e karşı 4.946 istihdam) Birleşik Krallık ilk on ülke içerisinde +142 (2018'de 118'e kıyasla 173 proje ve
2018’de 2448’e kıyasla 5927 istihdam) ile farklı bir konuma gelmiştir. Buna ek olarak 2019 yılı, Brexit ile ilgili kararların
Paris finans merkezi lehine somutlaştığı bir yıl olurken, Fransa lehine verilen kararlarda % 48 artış oldu. [2019'da Ilede-France'da 34 büyük finansal proje tamamlanırken, 27 küçük projeye karşı 1.185 istihdama karşılık, 2018'de sadece
542 istihdam vardı]
Arazi kullanım planlaması açısından, projelerin coğrafi dağılımı hem büyük şehirlerin hem de daha küçük yerleşim
yerlerinin çekiciliğini yansıtmaktadır. Böylece, yatırım projeleri eşit olarak dağıtılmaktadır: projelerin % 41'i
20.000'den az nüfusa sahip şehirlerde gerçekleştirilirken, % 43'ü 200.000'den az nüfuslu yerlerde olmaktadır.
Projeler açısından, 2019 yılında Ile-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France, Occitanie ve BourgogneFranche-Comté bu yatırımlardan yararlanan bölgeler oldu.
Detaylı bilgi için: https://www.plateforme-attractivite.com/wp-content/uploads/2020/06/Bilan_des-IDE2019_UK.pdf
Kaynak: Business France
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2019 yılında Fransa’da 10 Türk yatırımı ve 318 istihdam
TÜRK FİRMALARIN FRANSA’DA VARLIĞI
Fransa'da Türk şirketleri, yaklaşık 1.300'den fazla kişiyi istihdam ederek yaklaşık 280 şirketten oluşmaktadır. 2019
yılında 10 Türk yatırım projesi Fransa'yı hedef alırken, 318 yeni istihdam yarattı. Bu durum, 2018'e göre proje
sayısında %70'lik büyümeyi temsil ederken, altı kat daha fazla iş yaratmayı veya sürdürmeyi mümkün kıldı. Bu
projeler esas olarak karar merkezi (%50) ve üretim (%40) işlevlerine yönelik olup, bu yıl Fransa'da yaratılan Türk
kökenli işlerin üçte birinden fazlasından sorumludur. Özel hizmetler sektöründe istihdamın yaklaşık %7'sinin Türk
şirketlerinden geldiği unutulmamalıdır. Fransa'daki Türk yatırımlarının özelliklerinden biri sektör çeşitliliğidir. Bu yıl
belirlenen on proje, plastik kimya sektöründen nakliye ve depolama sektörüne kadar dokuz farklı iş sektörünü
kapsıyor. Ile-de-France bölgesi, buradaki işlerin dörtte üçünden fazlası ile Fransa'daki Türk projelerinde en büyük
paya (%60) sahiptir.
TÜRKLERİN AVRUPA’DAKİ YATIRIMLARININ FRANSA’DAKİ DURUMU
2019 yılında Fransa, topraklarında gerçekleştirilen projelerin %7'si ile Avrupa'daki Türk yatırımlarına ev sahipliği
yapan ülkeler sıralamasında 5. sırada yer alıyor. Böylece Almanya, İtalya, Litvanya ve Hollanda ile aynı seviyede olup,
Bulgaristan, İspanya ve Birleşik Krallık (%13’lük paya sahip ülkeler) ardındaki Romanya’dan (%12) hemen sonra
konumlandırılmıştır.
FRANSA’DA İSTİHDAM OLARAK ÖNDE GELEN 5 TÜRK FİRMASI
Ana Firma

Ana faaliyet alanı

Fransa’da Çalışan

YILDIZ HOLDING (UNITED BISCUITS)

Gıda

300 - 500

ORHAN HOLDING A.S.

Otomobil ve ekipman üreticileri

200 - 300

ECZACIBASI HOLDING A.S.

Seramik

100 – 150

ÖZLER PLASTIK

Otomobil ve ekipman üreticileri

100 - 150

ARÇELIK A.S.

Elektronik ev aletleri

70-100

2019 YILINDA YATIRIM PROJELERİ ÖRNEKLERİ
Temsa: Şirket Türkiye'de otobüs pazarında lider konumdadır. Fransa'da, 1999 yılında araçlarını pazarlayan
distribütörü Dietrich Carebus Group'u devraldı. Ingwiller ve Mitry-Mory'de bir şirketin satın alınması, Türk
üreticisinin Fransa ve Avrupa'da pazar payını geliştirmesine olanak tanıyacak. Özellikle, bu alanda elektrik
hareketliliğini geliştirmek istemektedir. Bu proje 47 Ingwiller ve 8 Mitry-Mory dahil olmak üzere 55 istihdam
tasarrufu sağladı. Şirket bu merkezi Avrupa merkezi yapmayı planlıyor.
BTA: TAV grubunun yiyecek ve içecek iştiraki, havalimanı altyapılarının inşası ve bakımı konusunda uzmanlaşmış
olan BTA, Orly havaalanındaki bazı restoranların (Orly-Ouest ve Orly-Sud terminalleri) yönetimi için sözleşme
imzaladı. 11 farklı satış noktası öngörülüyor. Ağustos 2018'de Fransa'da başlatılan bu proje 2019'da 200 istihdam
yarattı. BTA'nın Batı Avrupa'da ilk kuruluşu olan şirket, bölgedeki diğer ihalelere de katılmayı planlıyor.
Metal Yapı: İstanbullu şirket olan Metal Yapı, Türkiye'nin en önemli dış cephe firmalarından biridir. 2004'ten beri
Fransa'da mevcut olarak, o zamandan beri orada yirmi kadar proje yürüttü. Şirket son zamanlarda 10 ek pozisyonun
(şantiye yöneticileri, tasarımcılar, yeni mühendisler, vb.) yaratılmasına imkan tanıyan birkaç proje aldı.
Daha detaylı bilgi için: https://u.pcloud.link/publink/show?code=XZRuOIkZI2AqSwttAbVABUtYkuJCwpkh5vyV
Kaynak: Business France
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Fransız ekonomisinin büyümesi: 2019'un 4. Çeyreğinde -% 0,1'den sonra 2020'nin ilk
çeyreğinde -% 5,3
2020 yılının ilk çeyreğinde, gayri safi yurtiçi hasıla hacimsel olarak fazlasıyla düştü: dördüncü çeyrekteki -% 0,1'den
sonra -% 5,3 olurken, Nisan sonunda yayınlanan ilk tahmine kıyasla + 0,5 puanlık düzeltme görüldü.
Hanehalkı tüketim harcamaları benzeri görülmemiş bir düşüş kaydetti. (+% 0,3'ten sonra -% 5,6). Brüt sabit sermaye
oluşumu daha da keskin bir düşüş gösterdi. (+% 0,1'den sonra -% 10,5) Sonuç olarak, stoklar hariç nihai yurt içi talep
daralıyor. GSYİH büyümesine –6 puan katkıda bulunuyor.
İthalat düştü. (-% 0,7'den sonra -% 5,7) Ancak, % 6,1 oranında daralmış olan (2019'un dördüncü çeyreğindeki -% 0,4'ten
sonra) ihracattan biraz daha az düştü. Sonuç olarak, dış dengenin GSYİH büyümesine katkısı, bir önceki çeyrekteki
+0,1 puandan sonra sıfırdır. Tersine, stoklardaki değişiklik buna olumlu katkıda bulunmuştur. (−0,5 puandan sonra
+0,6 puan).

Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ve Bileşenleri
Tüketim
Stok hareketleri

Yatırım
Ticari bakiye

Satın alma gücü kaybı -% 0,4 ile "sınırlı" kaldı. Hanehalkı da bu yılın ilk çeyreğinde tasarrufları tercih ederken, tasarruf
oranı 2019'un son çeyreğindeki % 15,1'e kıyasla % 19,6'ya yükseldi.
Faaliyetteki bu düşüş ile işletmeleri ve çalışanları desteklemek için alınan önlemler sonucunda, kamu açığı ilk
çeyrekte "fazlasıyla bozuldu". Gelir ve gider arasındaki farkı gösteren kamu idareleri finansmanı ihtiyacı, 2019'un
son çeyreğindeki % 3,7'ye kıyasla 1,1 puan artarak GSYİH'nın % 4,8'ine yükseldi.
Ancak durumun ikinci çeyrekte, bir buçuk aylık karantina ve 11 Mayıs'tan bu yana kademeli olarak karantinanın sona
erdirilmesiyle birlikte önemli ölçüde kötüleşmesi bekleniyor.
Insee, Fransız ekonomisinde 2. Çeyrekte -% 20 civarında bir düşüş beklediği konusunda uyardı.
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Detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4485040

http://www.rexecode.fr/public/content/download/28995/288586/version/474/file/cahier-10-graphiquesfrance.pdf
Kaynaklar: Insee ve AFP

Fransa’dan ekonomi haberleri
Fransa'da kurumsal iflaslarda % 80 artış riski
OFCE’ye göre, Fransa'daki Covid-19 krizi nedeniyle iflaslar % 80 artıp, bu yıl 250.000 iş kaybına yol açacak.
Kaynak : Les Echos
Bercy, 2021'de büyümenin en az % 8 artacağını tahmin ediyor
Kamu Hesapları Bakanlığı, 2021 bütçesini oluşturmak amacıyla ilk tahminlerini yayınlarken, gelecek yılki kurtarma
planının etkileri hariç gelecek yıl % 8'lik faaliyet toparlanması öngörüyor. Açık, gelecekteki geri dönüş önlemlerinden
önce -% 5,5 olarak ve GSYİH'nın % 117,5'i oranında borç şeklinde bekleniyor.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/le-gouvernement-prevoit-un-rebond-dela-croissance-dau-moins-8-en-2021-1221033
Kaynak : Les Echos
Jean Castex Başbakan olarak atandı
Emmanuel Macron, Edouard Philippe'in yerine Başbakan olarak Jean Castex'i atadı. Nicolas Sarkozy'nin eski iş
arkadaşı, 55 yaşındaki Prades Belediye Başkanı "Cumhuriyetçi" Jean Castex, Nisan ayından bu yana karantina
sonrasından sorumlu bakanlık delegesi idi.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/remaniement-emmanuel-macron-annulele-conseil-des-ministres-1220944
https://www.lesechos.fr/politique-societe/gouvernement/remaniement-emploi-relance-ecologie-santedecentralisation-les-chantiers-du-nouveau-gouvernement-castex-1221362
Kaynak : Les Echos
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Fransız tarımı 2019'da daha az kazanç yarattı
Insee'ye göre, iki yıllık büyümenin ardından, üretimdeki düşüş ve harcamalardaki artışın birleşik etkisi altında
2019'da Fransız tarımı daha az kazanç yarattı. (-% 4,3)
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4621720 et https://www.insee.fr/fr/statistiques/4624926
Kaynak: Insee
Hava taşımacılığı, rezervasyonlardaki son düşüşlerden sonra ihtiyatlı
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), havacılık sektöründe toparlanma beklentilerine dikkat edildiğini
söylüyor. Bazı bölgelerdeki koronavirüs pandemisinin ilerlemesinin yeniden başlaması nedeniyle, Haziran ayının
ikinci yarısında rezervasyonlarda düşüş gözlenmiştir.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/en-direct-mercredi-1er-juillet-coronavirus-lepoint-sur-la-situation-en-france-et-dans-le-monde-1220079
Kaynak : Les Echos
Turizm: AB, belirli koşullar altında iç sınırlarını yeniden açıyor
Birliğe üye devletler sınırlarını yavaş yavaş yeniden açıyorlar. Avrupa Komisyonu, Birlik ülkelerinin her birine giriş
koşulları hakkında bilgilendirmek üzere bir web sitesi (https://reopen.europa.eu/fr/map/) kurmuştur.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/monde/europe/tourisme-lue-rouvre-ses-frontieres-interieures-a-certainesconditions-1220766
Kaynak : Les Echos
Fransa'da hanehalkı tüketimi Mayıs ayında toparlanırken, kriz öncesi seviyenin altında kaldı
Insee'ye göre, Fransa'da hane halkı tüketimi Mayıs ayında Nisan ayına göre toparlanırken, sağlık krizinden önce
Şubat seviyesinin (-% 7,2) altında kaldı. Fransa, 11 Mayıs'ta kademeli olarak karantinadan çıkmaya başladı.
Daha detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622658
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linsee-confirme-la-reprise-de-la-consommation-des-menagesavec-le-deconfinement-1219774
Kaynak: Les Echos
Fransa'da enflasyon Haziran ayında yıllık % 0,1'e geriledi
Insee geçici tahmininde, tüketici fiyatlarındaki artışın Haziran ayında Fransa'da yıllık % 0,1'e gerilediğini belirtti.
Üretilen malların fiyatları düşerken, hizmet ve gıda fiyatlarındaki artış yavaşlamaktadır.
Daha detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622389
Kaynak: Insee
Haziran ayında hanehalkı güveni Fransa'da beklenenden fazla arttı
Insee’ye göre Haziran 2020'de, karantinadan çıkışın devam etmesi ile hane halkının ekonomik duruma olan güveni
arttı. İlgili gösterge 4 puan kazanarak 97 oldu. Ancak, yine de uzun vadeli ortalamasının (100) altında kalıyor.
Reuters’e göre ise 95'ti. Hanelerin, özellikle Fransa'da gelecekteki yaşam standardına ilişkin görüşleri çok net
şekilde toparlandı. 17 puan kazanarak 52 oldu. Ancak, uzun vadeli ortalamasının altında kaldı. Nisan ayında 34 puan
kaybetmişti. Bununla birlikte, Fransa'da yaşam standardının son on iki ay içinde iyileştiğini düşünen hanelerin payı
keskin bir şekilde düşmüştür. Buna göre, 7 puan düşerek 56'ya geldi ve uzun vadeli ortalamasının altında kaldı.
Haziran ayında, büyük satın alımların yapılmasının tavsiye edildiğine inanan hanelerin oranı önemli ölçüde artmıştır.
İlgili bakiye 31 puan kazanarak , art arda beş aylık düşüşün ardından uzun vadeli ortalamasına döndü. Hanehalkının
işsizliğin gelişmesinden duyduğu korku Haziran ayında biraz arttı. Karşılık gelen denge 2 puan kazanarak 78 oldu.
Haziran 2013'teki seviyesine ulaştı.
Daha detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4517322
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-moral-des-menages-a-rebondi-en-juin-en-france-1218833
Kaynak: AOF
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Faaliyetin toparlanması: yöneticiler ve çalışanlar 2008'e göre daha kötümser
Şirketin sosyal incelemesi tarafından yayınlanan bir araştırmaya göre, yöneticiler ve çalışanlar 2008 mali krizinden
daha "kötümser". İş dünyası liderlerinin % 66'sı ve çalışanların % 74'ü ekonomik durumun Fransa’da önümüzdeki altı
ay içinde kötüleşeceğini düşünüyor.
Kaynak: Les Echos
Fransız endüstrisindeki üretici fiyatları Mayıs 2020'de hafif düştü (–% 0,2)
Fransız endüstrisindeki üretici fiyatları, Nisan ayında (-% 2.3) ve Mart'ta (-% 1,5) görülen en dik düşüşlerinden sonra
Mayıs 2020'de % 0,2 düştü. Fransız pazarına yönelik ürünler için olanlar neredeyse istikrarlıydı. (-% 0,1) Dış pazarlara
yönelik olanlar ise % 0,3 düştü. Fransız endüstrisinde yıllık üretici fiyatları tekrar önemli ölçüde düştü. (–% 3,8'den
sonra -% 3,5)
Daha detaylı bilgi için: https://www.insee.fr/fr/statistiques/4622487
Kaynak : Insee
Şirketler "gelecek dünya" için güçlü bir organizasyon arıyor
Viavoice Enstitüsü ile işbirliğinde olan Sopra Steria Next düşünce kuruluşu, "Les Echos" için yürütülen
araştırmasında, şirketlerin koronavirüs salgını ile kırılganlıklarının farkına vardıklarını belirtiyor. İster salgın hastalık,
ister siber saldırı olsun, gelecekteki şoklara dayanacak bir organizasyon kurmanın yollarını arıyorlar.
Daha detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-les-entreprises-a-larecherche-dune-organisation-resiliente-pour-le-monde-dapres-1220053
Kaynak: Les Echos
Mayıs 2020'de tüm hammadde fiyatları toparlandı
Mayıs 2020'de, petrolün Euro cinsinden fiyatı toparlandı. (−% 41,2'den sonra +% 62,5) İthal hammaddelerin (enerji
hariç) Euro cinsinden fiyatları da iyileşti. (-% 1,8'den sonra +% 3,4) Endüstriyel hammadde fiyatları (−% 1,9'dan sonra
+% 2,8) veya gıda hammaddeleri fiyatları (−% 1,7'den sonra +% 4) için de bu durum söz konusudur.
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4619861
Kaynak : Insee
Fransa'da iş ortamı "çok açık bir şekilde iyileşiyor"
Insee'ye göre genel iş ortamı, Haziran ayında artış kaydederken, sağlık krizinin başlamasından önceki seviyesine
dönemedi. İmalat, hizmet, inşaat, toptan ve perakende ticareti içeren bu gösterge 78 olurken, finansal kriz sırasında
Mart 2009'da 70 idi. Hala uzun vadeli ortalamasının oldukça altındadır (100). İyileşme zaman alacaktır.
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4619518
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516822 (endüstri)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4516734 (hizmetler)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4517224 (perakende ticaret)
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4619861 (inşaat endüstrisi)
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/le-moral-des-patrons-rebondit-fortement-sans-revenir-a-lanormale-1217989
Kaynak : Insee
Fransız şirketleri neden diğerlerinden daha fazla borçlu durumdadır?
Fransız şirketleri 2008'den sonra borç altına girmeye devam etti. Bu olgu, şirketlerin düşük karlılığı ve ihtiyati nakit
oluşturma arzusuyla açıklanmaktadır. Fakat hepsinden önemlisi, Fransa'da çok sayıda çokuluslu şirket,
yurtdışındaki satın alımları finanse etmek için borçlanıyor.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/pourquoi-les-entreprises-francaisessont-plus-endettees-que-les-autres-1217899
Kaynak : Les Echos
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Uzun vadeli kısmi işsizlik net maaşın % 84'ü oranında telafi edilecek
Yeni uzun vadeli kısmi işsizlik planı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve net maaşın % 84'ünü karşılarken, şirketler en
fazla iki yıl için kalan % 15'i karşılayacak.
Kaynak: Les Echos
Mayıs ayında özel sektörde işe alımlarda önemli toparlanma
Merkezi Sosyal Güvenlik Kurumu (Acoss) verilerine göre, geçici işçiler hariç bir aydan uzun süredir yapılan
bildirimler, geçen ayki % 75,9'luk yükselişin ardından, Nisan ayında % 64,2, Mart ayında ise % 24,9 oranında düştü.
Kaynak : Les Echos
Perakende satışlar Mayıs ayında yükseldi
Fransa Merkez Bankası’na göre Nisan ayındaki -% 40'a karşılık Mayıs ayında, normalleşme ile perakende satışlar bir
önceki aya göre toparlanarak, yıllık -% 9 oranında değişti. Sanayi ürünleri satışları kriz öncesi seviyelerinin altında
kalmaktadır. (Nisan ayındaki -% 68 sonrasında yıllık -% 16) Parfümeri ve hijyen (yıllık -% 49), optik (-% 44) ve saatçiliktakı (-% 42) satışları en fazla düşüşte olan ürünler arasında yer aldı. Buna karşılık, tamirat hırdavat işlerinde sıçrama
(+% 27) ve bisiklet ve motosikletlerde (+% 8) önemli artış gözlemleniyor. Gıda ürünleri satışları artmaya devam
ediyor. (+% 2,5) Dağıtım kanalına göre, küçük işletmelerin normalleşmeden yararlanırken, Nisan ayına göre (-%
55'ten sonra -% 16) daha az düşüş gösterirken, büyük ölçekli dağıtım kanalları dinamik kaldı. (+% 7)
Süpermarketlerdeki satışlar Nisan ayına (+% 10) benzer bir oranda artarken, hipermarketlerde (+ 0,5) sabit kalırken,
mağazalarda Nisan ayına göre daha az belirgin bir düşüş kaydetti. (-% 47’ye karşı -% 69) Nisan ayı sonunda
gözlemlenen veriler, uzaktan satışlarda önemli artış olduğunu göstermektedir. (+% 44)
Detaylı bilgi için : https://www.banque-france.fr/statistiques/commerce-de-detail-mai-2020
Kaynak : Fransa Merkez Bankası
Ekonomik iyileşme Avrupa'da beklenenden daha güçlü
HIS Markit’e göre, Euro bölgesinde GSYİH'da benzeri görülmemiş düşüş yaşandıktan sonra PMI'deki artış,
koronavirüsle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının, yaz yaklaştıkça durgunluğun sona ermesine yardımcı olacağını
göstermektedir. Fransa'daki faaliyet büyümeye başlıyor.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/monde/europe/la-reprise-de-leconomie-est-plus-forte-que-prevu-eneurope-1217709
Kaynak : Les Echos
Fransız özel sektörünün faaliyeti arttı
Ekonomistler daha fazla daralma beklerken (50'nin altında bir endeks), Haziran PMI endeksi hem imalatta hem de
hizmetlerde büyümeye işaret ediyor. Hizmetler PMI (Mayıs ayında 31,1 ve 45,2 tahmininden sonra) 50,3'tür. IHS
Markit firmasına göre imalat endeksi 52,1 oldu. (bir önceki aydaki 40,6 ve 46 tahmininden sonra).
Kaynak : Les Echos
İnşaat: Fransız KOBİ'leri özellikle kriz tehdidi altında
Kredi sigortası Euler Hermès'in tahminlerine göre, bu yıl Avrupa'daki inşaat sektöründe temerrüte düşen % 15'ten %
24'e çıkacak. Fransa, üç ana dalın hâkim olduğu sektördeki KOBİ'lerinin düşük kârlılığı nedeniyle özellikle
etkilenecektir.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/industrie-services/immobilier-btp/btp-les-pme-francaises-particulierementmenacees-par-la-crise-1217538
Kaynak : Les Echos
Mart ayı sonunda Fransa'nın kamu borcu GSYİH'nın % 101,2'si olup, 2009'dan bu yana en büyük çeyrek artışı
yaşandı
Insee'ye göre Fransa’nın kamu borcu, GSYİH'nın % 101,2'si olurken, 2,438,5 milyar Euro olarak gerçekleşti. 2009
yılının ikinci çeyreğinden itibaren en büyük çeyrek artışı yaşandı.
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4514398
Kaynak : Insee
LES NOUVELLES DE LA CHAMBRE

Yazı İşleri Müdürü: Raphaël Esposito
Tercümeler: Nurdan Gürler ve Burak Özdemir
Türk-Fransız Ticaret Derneği daima doğru ve güncel haberler göndermeye dikkat eder ve yazıların içeriği
veya yorumundan dolayı hiç bir şekilde ve hiç bir sorumluluk kabul etmez. Yazılardan ancak yazarları
sorumludur.

TÜRK–FRANSIZ TİCARET DERNEĞİ
CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE EN TURQUIE
Ayazma Dere Caddesi - Pazar Sokak No:4 - Bareli İş Merkezi K:2
Gayrettepe-Beşiktaş 34387 İstanbul
Tel : +90 212 249 29 55 – Fax : +90 212 252 51 75
E-mail : ccift@ccift.com – Web : www.ccift.com

Les Nouvelles de la Chambre – Juillet-Août / Temmuz-Ağustos 2020

37 / 42

Kozmetik: L'Oréal, Amerikan şirketi Thayers Natural Remedies'i satın aldı
Dünyada kozmetik alanında bir numara olan firma, “Tüketici Ürünleri” bölümünü entegre edecek tarihi Amerikan
cilt bakım markasının satın alındığını duyurdu. Connecticut'ta kurulan Thayers Natural Remedies, 2019 yılında 44
milyon Dolar satış gerçekleştirdi.
Kaynak : Les Echos
Fransa'da ekonomik toparlanmanın artması teyit edildi
Insee’ye göre, ikinci çeyrekte GSYİH'deki düşüş % 17 olacak. Normalleşme sonrasındaki ilk günlerde gözlenen hane
halkı tüketimindeki toparlanma zayıflamamıştır.
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4473296
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/lacceleration-de-la-reprise-economique-se-confirme-en-france-1215955
Kaynak : Les Echos
Normalleşme ile en düşük seviyede iflaslar
Ticaret mahkemelerinin yetkililerinden elde edilen verilere göre, normalleşme ile iflaslarda artış olmamıştır.
İşletmeler hâlâ devlet yardımı almakta ve sağlık acil durumlarında prosedürler gevşetilmektedir. İdareciler ve yasal
temsilcilerin Ulusal Konseyi yöneticisi Christophe Basse, devlet yardımlarının zor durumda olan şirketleri en azından
sonbahara kadar ayakta tuttuğunu gözlemlediğini belirtti.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/les-faillites-au-plus-bas-a-la-sortie-duconfinement-1215646
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/christophe-basse-cnajmj-nous-ne-voyons-pas-de-vague-defaillites-1215647
Kaynak : Les Echos
Çalışma Bakanı Muriel Pénicaud'a göre, kısa çalışmada Mayıs ayında "açık ara düşüş"
Çalışma Bakanı, Mayıs ayında yaklaşık 7,8 milyon Fransızın kısa çalışma sisteminden faydalandığını açıkladı. Bu
rakam hala çok yüksek olup, işsizlik dönemlerinin yoğunluğu azaldı. Üç ay içinde, kısmi faaliyetleri finanse etmek
için 17 milyar Euro harcanmıştır.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-decrue-manifeste-en-mai-selonmuriel-penicaud-1215745
Kaynak : Les Echos
Kısa çalışma: 1 Temmuz'da yeni bir sıkılaşma yok
Çalışma Bakanlığı, "1 Temmuz'da [kısa çalışma] konusunda çalışanlar ve şirketler için tazminatta herhangi bir
değişiklik olmayacak." Bruno Le Maire, çalışanlara yönelik tazminatta herhangi bir azalmaya karşı olduğunu, ancak
işveren tarafında daha fazla indirim yapılmasını önerdiğini söyledi.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/social/chomage-partiel-pas-de-nouveau-tour-de-vis-au1er-juillet-1214868
Kaynak : Les Echos
Şirket kuruluşları Mayıs ayında Fransa'da % 59,9 arttı
Şirket kuruluşları, Fransa'da Mayıs ayında, normalleşme ile kriz öncesi seviyelerine dönmese de % 59,9 arttı. Nisan
ayında % 33,4 ve Mart ayında % 25,7 oranında düşüş yaşanmıştı.
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4508045
Kaynak : Insee
Mayıs 2020'de tüketici fiyatları aylık % 0,1, yıllık ise % 0,4 arttı
Tüketici fiyatlarındaki artış, hizmet ve tütün fiyatlarındaki küçük bir yükselme nedeniyle Mayıs ayında yıllık olarak
hafifçe hızlanarak % 0,4'e yükseldi. Insee, Nisan ayında % 0,3, Mayıs’ta ise % 0,2 enflasyon beklediğini daha önce
belirtmişti.
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4507210
Kaynak : Insee
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Avrupa otomobil pazarı Mayıs ayında tekrar düştü
Avrupa otomobil pazarı, Mayıs ayında yıllık % 52,3 oranında düştü, ancak birçok ülkedeki bayilerin yeniden açılması
sayesinde Nisan ayına göre biraz düzeldi. Renault grubu tarafından yapılan teslimatlar geçen ay % 52,5 ve PSA
tarafından yapılan teslimatlar % 56,4 oranında düştü.
Kaynak : Les Echos
Sanofi, Fransa'daki aşılara yatırım yapıyor
Sanofi İlaç grubu, 16 Haziran'da yaptığı basın açıklamasında, Rhône'daki mevcut kapasitelerinin yanı sıra aşı
araştırma ve üretimi için iki yeni merkez oluşturmak üzere Fransa'ya 610 milyon Euro yatırım yapacağını açıkladı.
Kaynak : Les Echos
Dış ticaret açığı Nisan ayında arttı
Nisan 2020'de, Mart ayındaki önemli düşüşün (- 1,7 milyar €) ardından açık, önemli ölçüde arttı. (+ 1,8 milyar €)
İhracattaki düşüş bu ay ithalattakinden daha fazla oldu. (Mart ayında, ithalattaki düşüş ihracattaki düşüşü aşmıştı.)
Son iki aydaki ticaretteki bu yüksek daralma, Covid-19 sağlık krizi bağlamında Fransa'da ve dünya çapında uygulanan
sınırlama önlemleriyle bağlantılıdır. Nisan ayında enerji dengesi belirgin bir şekilde iyileşirken, arzdaki düşüş
hızlandı. Enerji hariç, durum tersinedir. İhracattaki belirgin düşüş nedeniyle denge fazlasıyla bozuldu. Tüketici
malları dengesi, Nisan ayında teslimatların daha da düşmesi nedeniyle bir kez daha fazlasıyla açık verdi. Sermaye
malları açığı da, özellikle otomotiv ürünleri için ticarette gözle görülür düşüşe yönelik önemli ölçüde artmaktadır.
Detaylı bilgi için : http://lekiosque.finances.gouv.fr/Appchiffre/portail_default.asp
Kaynak : Fransız gümrükleri
Fransa'da sağlık krizinin ortasında ilk çeyrekte yarım milyon iş kaybı oldu
Ocak-Mart döneminde, Fransız ekonomisi 502.400 iş kaybı yaşadı. Sadece özel sektörde 497.400 iş kaybı (-% 2,5)
kamu sektöründe ise 4.900 iş kaybı oldu. (-% 0,1). Geçici işçilerde de düşüş yaşandı. (-318.100 iş yani -% 40,4)
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4507941
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/coronavirus-un-demi-million-demplois-detruits-au-premiertrimestre-1210183
Kaynak: Les Echos
Hükümet, önümüzdeki aylarda "800.000 iş" kaybı bekliyor
Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, "Değerlendirmemiz, önümüzdeki birkaç ay boyunca 800.000 iş kaybı, yani toplam
istihdamın % 2,8'idir." dedi.
Kaynak : Les Echos
Hükümet yine önlemlerinin maliyetini artırıyor
Fransız hükümeti, bir kez daha sağlık krizine karşı alınan toplam önlem miktarı tahminlerini revize ederek, Bakanlar
Kurulu’na sunulan yeni değişiklik bütçesinde Nisan ayı ortasındaki 110 milyar Euro’ya karşılık 134 milyar Euro’ya
ulaştı.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/coronavirus-la-facture-du-sauvetageeconomique-senvole-a-134-milliards-deuros-1210064
Kaynak : Les Echos
Büyüme: Fransa, koronavirüsten en fazla etkilenen ülkeler arasında
Yeni büyüme tahminlerinde OECD, Fransa'yı sağlık krizinden en çok etkilenen dört Avrupa ülkesi arasına yerleştirdi.
Fransız GSYİH'sı bu yıl en iyi durumda % 11,4 ve ikinci bir dalga durumunda ise % 14,1 düşecek. Buna ek olarak, dünya
ekonomisi gelecek yıl büyümeye dönmeden önce bu yıl, son 100 yıldaki en kötü barış zamanındaki daralmasına
maruz kalacak. OECD, küresel GSYİH'nın 2021'de % 5,2 oranındaki toparlanmasından önce bu yıl % 6 oranında
daralmasını bekliyor.
Kaynak : Les Echos
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İmalat üretimi Nisan 2020'de tekrar büyük düşüş gösterdi (−% 21,9)
Nisan 2020'de, imalat sanayinde (Mart ayında −% 18,3'ten sonra −% 21,9), tüm endüstride olduğu gibi (Mart ayında
−16,2'den sonra −% 20,1) büyük düşüş yaşandı. Şubat ayına kıyasla (karantina başlamadan önceki ay) üretim, imalat
sanayinde % 36,2, sanayi bütününde ise % 33,1 azaldı. Otomotiv sektöründe, Nisan ayında üretim belirgin bir şekilde
(% 88) oranında düştü.
Detaylı bilgi için : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4507611
Kaynak : Insee
Hava yolcu trafiği yıl sonuna kadar % 36 düşmüş olacak
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), hava yolcu trafiğinin yıl sonuna kadar "havacılık tarihinin en kötüsü"
olarak % 36 oranında düşmesini bekliyor. Faaliyetteki bu daralmayı 2021 yılında % 55 oranında büyüme takip edecek.
Kaynak : Les Echos
Fransa Merkez Bankası, Fransız ekonomisi için iki yıllık öngörüde bulunuyor
Fransa Merkez Bankası, GSYİH'da bu yıl yaklaşık % 10'luk düşüş ve ardından 2021'de % 7'lik toparlanma bekliyor.
2022'nin ortalarına kadar Fransız ekonomisi ancak 2019 sonundaki seviyesine dönecek.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/leconomie-francaise-mettra-deux-ans-a-serelever-du-covid-19-selon-la-banque-de-france-1209476
https://www.banque-france.fr/statistiques/conjoncture-industrie-services-et-batiment-mai-2020
https://publications.banque-france.fr/projections-macroeconomiques-juin-2020
Kaynak : Les Echos
Ekonomik kriz konusunda işçiler kadar yöneticiler de endişeli
Fransız halkının yarısından fazlası büyük bir ekonomik kriz bekliyor. "Les Echos" için yapılan araştırma bunu
gösteriyor. Bu endişe özellikle yöneticiler ve Ile-de-France bölgesindekiler için belirgindir. Bu durumla karşı karşıya
kalan Fransızlar, daha fazla vergi artışı bekliyor.
Detaylı bilgi için : https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/sondage-exclusif-les-cadres-aussi-inquietsque-les-ouvriers-face-a-la-crise-economique-1208371
Kaynak : Les Echos

Ofise geri dönüş hazırlıkları başlarken Ekiplerinizi daha iyi anlamak ve desteklemek
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Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan durum, çalışanları ve işverenleri yepyeni bir ortama ve çalışma şartlarına
uyum sağlamak ve şu günlerde normal çalışma temposuna dönmek için dikkatli bir planlama yapmak zorunda
bıraktı. Ancak, bu ciddi krizi yaşarken hızla geliştirmek zorunda kaldığımız yetkinlikler, pandemi süresince işimizi iyi
yönetebilmenin ötesinde beceriler kazanmamızın da önünü açabilir.
Ofise geri dönüşe nasıl hazırlanmalı?
Ekiplerinizi nasıl daha iyi anlar ve onlara nasıl destek olabilirsiniz?
Kısmi veya tam zamanlı uzaktan çalışmayı nasıl en iyi şekilde yönetebilirsiniz?
Odamız, davranış bilimi envanterleri konusunda dünyaca tanınmış bir uluslararası şirket olan TTI Success
Insights®’ın çeşitli çözümlerini üyelerimizden Signature Communication ile birlikte sizlere sunmaktan mutluluk
duyuyor. TTI Success Insights® çözümlerinin şirketinizi bu istisnai dönemde en etkin şekilde destekleyeceğine
inanıyoruz:
1. Ücretsiz olarak alabileceğiniz «Evden Çalışma Raporu»
>> Daha fazla bilgi için tıklayın
>> Örnek raporu indirmek için tıklayın
2. «Duygusal Zeka Envanteri – EQ»
>> Daha fazla bilgi için tıklayın
>> Örnek raporu indirmek için tıklayın
3. «Işyeri Stres Envanteri»
>> Daha fazla bilgi için tıklayın
>> Örnek raporu indirmek için tıklayın
Yukarıdaki TTI Success Insights® çözümlerinden birisi veya birden fazlası ile ilgileniyorsanız, daha fazla bilgi ve
yönlendirme için bizimle bağlantıya geçmenizi rica ediyoruz.

Webinar 3 Temmuz 2020: Yatırımlarda Vergi Teşvikleri
3 Temmuz tarihinde organize ettiğimiz ve Arkan & Ergin, JPA International Ortağı Yeminli Mali Müşavir Okan
COŞGUN tarafından Türkçe sunulan «Yatırımlarda Vergi Teşvikleri», konulu webinar 20 civarında Üyemizin
katılımıyla gerçekleşmiştir. Sayın Coşgun, bir saatlik teknik sunumun ardından katılımcıların sorduğu soruları
yanıtlamıştır.
Powerpoint sunum için, tıklayınız
Webinarı izlemek için, türkçe, tıklayınız
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Webinar 8 Haziran 2020: Yeni Mevzuat Kapsamında Kar Payı Dağıtımı Sınırlamaları ve
Covid-19 Sürecinde Genel Kurul Toplantılarında Yaşanan Sorunlar
8 Haziran tarihinde organize ettiğimiz ve Şengün & Partners Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı Av. Nedim Korhan
Şengün tarafından türkçe sunulan «Yeni mevzuat kapsamında kar payı dağıtımı sınırlamaları ve Covid-19 sürecinde
Genel Kurul Toplantılarında yaşanan sorunlar», konulu webinar 20 civarında Üyemizin katılımıyla gerçekleşmiştir.
Av. Nedim Korhan Şengün’e değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.
Webinarı izlemek için, tıklayınız

Türk yetkililer tarafından Covid-19'un yayılmasıyla mücadele için alınan temel önlemler
(07.07.2020)
Türk yetkililer tarafından alınan önlemler:
- Yolcular Türkiye'ye geldiklerinde sağlık kontrolüne tabidirler ancak semptom göstermediği takdirde 14 günlük
izolasyon uygulaması kaldırılmıştır. Semptom durumunda, ücretsiz PCR testi yapılmaktadır.
- 1 Haziran tarihinden beri şehirlerarası dolaşım serbest bırakıldı.
- 10 aziran tarihi itibariyle 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları bitti. 65 yaş üstü
vatandaşlarhergün 10.00 ile 20.00 saatleri arası sokağa çıkabilirler, 18 yaş altı ise ebeveynleriyle birlikte saat
kısıtlaması olmadan sokağa çıkabilirler.
- 16 Mart'tan beri kapalı olan okulların (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise) 15 Haziran’a kadar uzaktan
eğitime devamı.
- Türk yetkililer 4 Mayıs tariinde, 16 Mart Pazartesi gününden beri kapalı olan ve derslerin uzaktan devam
ettiği üniversitelerin 15 Haziran’da açılacağını.
- 1 Haziran tariinden itibaren kafe, müze, kütüphane ve parklar yeniden açıldı;
- Konser salonları, bar ve diğer eğlence yerlerinin 1 Temmuz itibariyle yeniden açılacağı açıklandı.
- 65 yaş üstü kişiler için seyahat izni: 21 Mayıs'tan itibaren 65 yaş üstü kişiler e-devlet platformu web sitesi
aracılığıyla seyahat izni (tek yön) "seyahat izin belgesi" isteyebilir içerisindeki (İçişleri Bakanlığı e-Başvuru
Sistemi https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-e-basvuru) veya telefonla seçtikleri yere gitmek için 199 "ALO
199 Vefa Destek Hattı" nı arayarak orada en az 30 gün kalmaları ve tıbbi danışmanlarının (hekimi kanadı)
onayı ile. 65 yaş üzeri kişilere bir veya iki kişi eşlik edebilir (eşlik eden kişiler için 72 saat içinde olası bir geri
dönüş ile); Seyahat talebinde bulunan kişilere SMS ile bildirilecektir. Seyahat etmeye yetkili kişiler seyahat
yetkilerini “e-devlet” platformuna bağlanarak seyahat izin belgelerini yazdırabilirler.
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HES kodu "Hayat Eve Sığar": 21 Mayıs'tan itibaren tüm şehirlerarası seyahatler için (ve şehirlerarası uçak,
tren veya otobüse binmek için), bir HES kodu (başvuru adına) "Hayat Eve Sığar") gereklidir.
1- Hayat Eve Sığar: 2023'e SMS göndererek HES yazdıktan ve her verinin ardından boşluk bıraktıktan sonra
sırasıyla TC Kimlik numaranızı belirtmeniz gerekir (TC Kimlik Numarası) kimlik kartınızın seri numarasının
(TC Kimlik Seri Numarası) son dört basamağı ve kodunuzun geçerlilik gün sayısı (sayı olarak).
Not: TC kimlik numarası 97, 98 ve 99 ile başlayan bir TC kimlik kartı sahibi, HES yazdıktan ve her verinin
ardından bir boşluk bıraktıktan sonra sırasıyla kendi TC kimlik numarasını belirtmelidir (TC Kimlik
Numarası), doğum yılı ve kodunun geçerlilik günlerinin sayısı (rakam ile).
2- Aşağıdaki linke tıklayarak “e-devlet” portalı üzerinden: https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-heskodu-uretme-ve-listeleme.Türk kimlik numarası (TC Kimlik) veya yabancı kart numarası (99,98 veya 97
ile başlayan Yabancı Kimlik) olmayan kişiler HES kodu olmadan seyahat edebilirler ancak çok kısa bir
süre içerisinde 2023'e SMS göndererek HES kodu alabilecekler. Sistem, şimdiye kadar oturma izni
olmayan yabancılar için henüz faaliyete geçmemiştir.
18 yaşından küçük çocuklarınız için HES kodunu SMS ile alabilirsiniz. Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-devlet
portalı üzerinden çocuklar için HES kodlarının dağıtım çalışmaları devam etmektedir. Bu hizmet çok yakında
faaliyete geçecektir.
Süpermarketlerde, pazarlarda ve toplu taşıma araçlarında maske takma zorunluluğu.
Ayrıca maske takma zorunluluğu : İstanbul, Ankara, Bursa, Adıyaman, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan,
Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir,
Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya,
Kütahya, Kütahya, Kütahya, Kütiya Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Uşak, Van, Yalova ve
Zonguldak dahil 48 şehir için geçerlidir .
Kamusal alanda sosyal mesafeye zorunlu uyum.

Yukarıdaki önlemlere uymayan vatandaşlara ceza ve yasal işlemler uygulanmaktadır.
Söz konusu önlemler Türkiye'deki durumun gelişimine bağlı olarak revize edilecektir.
Bu tedbirler göz önüne alındığında, Türkiye'ye yapılacak herhangi bir seyahat ertelenmelidir.
Başka önlemler de uygulamaya konulabilir. Yerel yetkililerin tavsiyelerine uyulması, yürürlükteki sağlık kurallarına
(sosyal mesafe, alışveriş merkezlerinde ve halka açık yerlerde ve araç içinde bir kişiden fazla yolculuklarda maske
takılması vb.) uyulması ve Türkçe bilmeyen Fransızların İstanbul'daki Fransa Başkonsolosluğu veya Ankara’daki
Fransız Büyükelçiliği web sitesini incelemeleri önerilmektedir.
Detaylı bilgi ve öneriler için fiche Coronavirus ve Risques sanitaires / Coronavirus sayfalarından ulaşabilirsiniz.
Kaynak: İstanbul’daki Fransa Başkonsolosluğu
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