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MATTO Delegasyonu Sırbistan’da Kurum ve Odaları Ziyaret Etti

Sırbistan’da Yatırım Zamanı
Makedonya ve Türkiyeli şirketler Sırbistan’daki yatırım olanaklarını hakkında Sırbistan’daki en yetkili kurum ve kişilerden bilgi aldı.

MATTO üyeleri Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Layiç, Başbakanlık binasında kabul edildi.
MATTO Başkanı Eyüp Kahveci önderliğinde MATTO üyelerinden oluşan
yirmi kişilik bir heyet 6-7 Ekim tarihlerinde yaftrım ve iş ortamını ve üçlü ve
bölgesel işbirliği olanaklarını incelemek
amacıyla Sırbistan’a ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyaret esnasında Sırbistan Ekonomi
Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı - Ticaret Turizm ve Telekomünikasyon Bakanlığı, Sırp Dış Yaftrımlar ve İhracat Tanıftm Ajansı, Sırbistan Ticaret ve Belgrad
Ticaret Odaları, Halkbank (Çaçanska
Banka AD) ve T.C. Belgrad Büyükelçiliği
ziyaret edildi.
Belgrat ziyareti esnasında Ticaret,
Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı ve
Başbakan Yardımcısı Rasim Layiç, Başbakanlık binasında kabul ettiği MATTO
heyetini selamlayarak, Türkyaftrımcıları
tekstil, otomotiv, otelcilik, inşaat ve ticaret-alışveriş merkezleri inşaaft alanında yaftrım yapmalarını çağırdı. Bakan Layiç, üçlü girişimler, ekonomik
işbirliğine önemli bir katkı sağlayacağını

ve üçüncü ülkelerde ortak hareket
etmek için iş kapasitelerini güçlendireceğini vurguladı.
Ziyaret ile ilgili gazetmize açıklamalarda bulunan MATTO Başkanı Eyüp
Kahveci, Sırbistan’daki yaftrım olanaklarını iyice inceleyip, hem Makedonyalı
şirketlere hem de Türk şirketlere analiz
ve değerlendirmelerde bulunacaklarını
belirtti.
Sırbistan Başbakan Yarıdmıcısı başta
olmak üzere Sırbistan Ekonomi Bakanlığı, Sırbistan’daki oda ve ajanslar ile
yakın işbirliğinde olarak doğru ve
sağlam bilgi sunacaklarını ifade etti.

ve BEKO bölgesel alışveriş merkezinin
açılışı olduğunu ifade etti. Büyükelçi,
Sırbistan’da yaftrım zamanı geldiği ve
yaftrımlar yoluyla yaftrım ve iş ortamının dönüşümünde etki bırakmak
gerektiğini kaydetti. Sırbistan'da, Halkbank”in varlığı Türk yaftrımcıları çekmek için önemli bir itici güç konumundadır.
Tüm kurumlarda dostane ve anlayış
atmosferinde gerçekleşen görüşmelerde Makedonya, Sırbistan ve Türkiye
arasında işbirliğinin gelişmesine katkı
sağlanması amacıyla görüş alışverişinde
bulunuldu.

-Halkbank”in varlığı Türk yatırımcıları çekmek için önemli bir itici güç
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi sayın
Mehmet Kemal Bozay, Sırbistan'da toplam 40 milyon avro tutarında yaklaşık
70 Türk yaftrımı olduğu ve en önemli
yaftrımlar, Çaçanska Banka’nın Halkbank tarafından alınması, tekstil sanayisinde (Leskovac, Vladicin Han,Krupanj)

-MATTO’nun Toplantısına Türkiye ve
Makeodnya Büyükelçileri Katıldı
MATTO tarafından Halkbank’ın Belgrat oﬁsinde düzenlenen toplanftya
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay ile Makedonya’nın
Belgrad Büyükelçisi Vera Yovanovska Tipko kaftldı. İki büyükelçi MATTO’nun
bu girişimini selamlarken, her türlü ku-

MATTO Başkanı Eyüp Kahveci (sağ) Belgrad Ticaret Oda Meclsi
Başkanı Zoran Miloşeviç’e ziyaret anısınaplaket takdim etti.

rumsal destek vermeye hazır olduklarını belirttiler. MATTO tarafından iki
büyükelçiye plaket verilirken, ayrıca ev
sahibi olan Halkbank Yönetim Kurulu
Başkanı Kenan Bozkurt’a da çalışmalarına başarılar dilenerek plaket verildi.
-Sırbistan ile ilgili notlar
Genel izlenim Sırbistan Cumhuriyeti’nde süregelen yoğun düzenleyici reform olmasıdır. Bu reformlar iş yapma
ve üretim ve ihracaftn arftrılması için
daha rekabetçi koşullar yaratması bekleniyor. Ekonomi Bakanlığı ve Sırp
Ticaret Odası’na göre Sırbistan yeniden
sanayileşme aşamasında bulunuyor,
yeniden sanayileşme ise hem yurtiçinden hem yurtdışından yaftrım gerektirir. Bu yönde Özelleştirme Ajansı ile
500’ün üzerinde devlet işletmelerine
erişmek mümkün, özel kamu ortaklığı
olası yaftrım modellerinden biri,ülke
gelişimi dört aşamada sınıﬂandırılmış,
dolayısıyla yaftrımcılara arft yerel yönetimlere doğrudan devlet desteği sağ-

Türkiye ve Makedonya’nın Belgrat Büyükelçilerine
plaket takdim edildi.

lanmışftr, potansiyel yaftrım hangi bölgede bulunduğuna bağlı kahverengi
veya yeşil alan yaftrımları, destek istihdama yaftrım potansiyeline de bağlıdır.
Vergiler Makedonya ile karşılaşftrıldığında Sırbistan'da biraz daha yüksek olmasına rağmen, pazar büyük-lüğü, bitmemiş özelleştirme, ülkenin jeostratejik konumu, eğitimli kadro, doğal kaynaklar ve AB, EFTA, CEFTA ile serbest
ticaret,Rusya Federasyonu, Kazakistan,
Beyaz Rusya ve Türkiye ya-ftrım ve iş
genişletmesi için iklim oluş-turuyor.
Sırbistan Ticaret Odası enerji sektörü
(elektrik, gaz, petrol, alternatif enerji ve
termal enerji ve madencilik) inşaat, tekstil sanayi, gıda sanayi, otomotiv
sanayi, metal işleme sanayi (özellikle
makine yapı), turizm, özellikle oteller,
hangi ciddi yaftrımlar yapılabilecek
dallardır ve bunlar için iç ve dış pazar
mevcut. Belgrad Ticaret Odası, altyapı,
inşaat, ulaşftrma, enerji ve su idaresi
alanında şehrin 17 milyar avro'luk bir
yaftrım bütçesine sahip olduğu açıkladı.

MATTO tarafından Halkbank’ın Belgrat ofisinde yapılan toplantıya
Türkiye’nin Belgrad Büyükelçisi Mehmet Kemal Bozay ile
Makedonya’nın Belgrad Büyükelçisi Vera Yovanovska - Tipko katıldı.

