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Sayrn Mehtap Ozdemir
GiSBiR - Trirkiye Gemi in5a Sanayicileri Birlili

Sayrn Ozdemir,

DEIK/Trirkiye-Amerika is Konseyleri tarafr ndan, paraguay Devlet
Bagkanr sn. Mario Abdo Benitez'in Tiirkiye ziyareti vesilesiyle
3o remmuz 201.9 tarihinde o9.3o-14.oo saatleri arasrnda conradHotel istanbul'da bir toplantr duzenlenecektir. Anrlan ziyarette
Paraguay Devlet Bagkanr'na, Drgigleri Bakanr Sn. Luis Alberto
castiglioni, sanayi ve Ticaret Bakanr Sn. Liz cramer ve eevre
$ehircilik ve Toplu Konut Bakanr sn. Dany Durand'rn yanr srra, 
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dtinyasr heyeti eglik edecektir.

Paragyay, 2079 yrh igin tahmin edilen 44,6 milyar dolar toplam GSyiHve 6'229 ABD dolarr kigi bagrna gelirle Latin Amerika'nrn en hrzlr
briyLiyen ekonomilerindendir. Ulke yabancr yatrnmcrlar igin elverigli
imk6nlar sunmaktadrr. ulkeye yatrrrm yapan yabancrlardin iki sene
vergi alrnmamakla beraber, bu yatrrrm igin gerekli hammadde veya
makine ithalatr da iki sene boyunca vergiden muaftrr. Bu yatrnm
sonucu yaprlacak ihracattan ise iki sene boyunca sadece o/or vergi
alrnmaktadrr. Paraguay'rn enerji sorunu olmadr{r igin enerji ve bunun
yanr srra iggricU maliyeti de gok ucuzdur. paraguay,da yatrrr m yapan
bir firma sadece Paraguay'daki tLiketicitere degii tu; MERcosuR(GUney Ortak Pazart & Brezilya-Arjantin-Uruguay) vergisiz
ulagabilmektedir. Bu pazarlara ulagrm genelde nehir tagrmairlr$r
tizerinden yaprlmaktadrr.

Paraguay ekonomisi sektdrel bazda incelendi{inde; tarrm sekt6rrjnun
o/o 17,9, sanayi sektdrrlnrln o/o 27,7 ve hizmetler sektdrr.inUn o/o 54,5



oranrnda yer kapladr!r gorrilmektedir. Paraguay'rn ithalatr iginde
petrol, cep telefonlarr, otomobiller, otomatik bilgi islem makineleri,
hagarat oldtirricr.i, dezenfekte edici rirrinler, kimyasal gr-ibreler,
kamyon ve kamyonet, monitcirler ve projektorler, kauguktan yeni drg
lastikler en cinemli payr tutmaktadrr. Grda, demir/gelik, otomotiv ana
ve yan sanayi, elektrikli makineler, tarrm alet ve makineleri, ingaat
malzemeleri ve beyaz egya potansiyel sektdrlerdir,

Ve:'ilen bilgiler r9rIrnda anrlan toplantrnrn riyelerinize duyurulmasr
yonUnde de!erli deste!inizi rica eder, katrlmak isteyen riyelerinizin

katrlrm formu aracrlr{ryla en
bitimine kadar kayrtlarrnr
bilgilerinize sunanm.
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