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Bölgenin stratejik önemini nedeniyle Batı Balkanların AB üyeliğine 
dahil olması muhtemelen gerçekleşecektir  
 

Avrupa Birliği – Batı Balkanlar Zirvesi 17 Mayıs 2018 tarihinde Sofya, 

Bulgaristan’da gerçekleşecektir. Bu toplantının amacı AB’nin Batı Balkanlara 

AB üyeliği vereceğini yeniden teyit etmektir. Coface’ın ekonomistleri AB 

üyeliğinin muhtemelen gerçekleşeceğini öngörmektedir zira bu üyelik bölgedeki 

Rus ve Çin varlığını dengeleyecektir.  

 
Yakın ticaret ve ekonomik entegrasyon 

 

1990’lı yıllarda yaşanan savaşlar ve 2008-2011 mali krizlerinden sonra, Batı Balkanlardaki 

ülkeler (Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Makedonya, Karadağ ve Sırbistan) Avrupa Birliği 

ile ekonomik ilişkilerini derinleştirmiştir. AB; bölgenin en büyük ticari ortağıdır ve ihracatın % 

83’ünü, ithalatın ise % 67’sini oluşturmaktadır. 2008 yılından bu yana AB ile Batı Balkanlar 

arasındaki emtia ticareti İstikrar ve Ortaklık Anlaşmalarının desteğiyle % 80 artmıştır. Bölgenin 

yüksek ticaret açığı; dar üretim üssü ve düşük katma değerli ürünlerden kaynaklanmaktadır. 

Temel olarak göçmenlerin yapmış olduğu havalelerle (neredeyse nüfusun dörtte biri yurt 

dışında yaşamaktadır) ve çoğunlukla Batı Avrupa’dan gelen doğrudan yabancı yatırımlarla 

finanse edilmektedir. Göçmenlerin yapmış olduğu havaleler Arnavutluk, Bosna Hersek, 

Karadağ ve Sırbistan için GSYİH’ın yaklaşık % 10’unu, Kosova için yaklaşık % 15’ini fakat 

Makedonya için yalnızca % 4’ünü oluşturmaktadır. Avrupalıların varlığı özellikle de bankacılık, 

telekomünikasyon, enerji, turizm ve dar ölçekte imalat açısından önem taşımaktadır. Doğrudan 

yabancı yatırım stoku Arnavutluk, Bosna ve Makedonya’da GSYİH’ın % 40’ını, Sırbistan’da 

%70’ini ve Makedonya’da % 113’ünü oluşturmaktadır. Bölgede Euro’nun güçlü bir şekilde 

kullanılması; Euro bölgesindeki ekonomik döngüye ve para politikalarını yüksek düzeyde 

bağımlı olduklarına işaret etmektedir.  

 

Yolsuzluk, yüksek işsizlik oranı ve düşük kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla konularında 

kat edilecek uzun bir yol var 

 

Bölgenin stratejik coğrafik konumu ve Avrupa Birliğinin anlaşmazlıkların komşu ülkeler 

arasında yayılmasının önlenmesine ve Rusya ve Çin etkisinin dengelenmesine yönelik 

endişeleri nedeniyle, AB üyeliğinin sonuçlandırılması muhtemeldir. Üyeliğin büyük olasılıkla 

2025 yılından önce iki erken aday olarak Sırbistan ve Karadağ ile başlaması beklenmektedir. 

Üyelik; Avrupa Birliği açısından sınırlı düzeyde ek finansal maliyete yol açacaktır. Avrupa 

Birliğinin 2014-2020 dönemine ilişkin finansal yardım tutarı yaklaşık olarak 7 milyar Euro’dur 

(bu yardımlar çoğunlukla idari ve kurumsal reformların desteklenmesine yöneliktir) ve üyelik 

başladıktan sonra üyeliğin AB-28 2017 bütçesinde yaklaşık olarak % 2 oranında ekstra fon ile 

tamamlanabileceği tahmin edilmektedir.  
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Bununla birlikte, bir dizi ciddi yönetim eksiklikleri nedeniyle, bölgenin Avrupa Birliğine üyeliği 

uzun bir süreç olacaktır. Yolsuzluk; bölgenin kamu ve hukuk sektörlerinde büyük bir sorundur 

ve Batı Balkanlar Uluslararası Şeffaflık Örgütünün 2017 sıralamasında Avrupa’nın en alt 

seviyesinde yer almaktadır. Dünya Bankasının yönetim göstergeleri bu durumu 

desteklemektedir. Bu göstergeler Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Karadağ’da siyasi 

istikrarsızlığın kötü olduğuna, Bosna Hersek’te kurumsal bölünmüşlüğe ve zayıf iflas ve tasfiye 

rejimlerine/uygulamalarına işaret etmektedir.  

 

Batı Balkanlarda kişi başına ortalama gayrisafi yurtiçi hasıla
1
; EU-15’in ortalama gayrisafi 

yurtiçi hasılasının dörtte birini zar zor ulaşmaktadır ve 11 Doğu Avrupa AB üyesinin seviyesinin 

yaklaşık olarak yarısı kadardır. Savaşları müteakip yıllarda iyi bir şekilde devam eden 

yakınlaşma mali kriz esnasında rekabet gücü eksikliği nedeniyle aniden duraksamıştır. İşsizlik 

oranı toplam çalışan nüfusun % 16.2’si kadardır ve çalışan genç nüfus arasında % 37.6 

oranındadır. Mevcut GSYİH büyüme oranları (ortalama olarak yalnızca % 3’ün üzerindedir) 

dikkate alındığında, Dünya Bankası tahminlerine göre Batı Balkanlarda kişi başına düşen 

ortalama GSYİH, yaklaşık olarak altmış sene sonra AB ortalamasına ulaşacaktır.  
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70 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface’ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir 
referans noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma 
hedefiyle Coface uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli 
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