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AB'den Çin'e 'Serbest Ticaret Anlaşması' Sözü 

Brüksel'de AB kurumlarını ziyaret eden ilk Çin 

Cumhurbaşkanı olan şi, AB liderlerini serbest 

ticaret anlaşmasını gündeme almak için ikna 

etmeye çalıştı. Avrupa'da, devlet kontrolündeki 

Çinli firmaların uluslararası ticaret kurallarını ihlal 

ettiği endişesi hakim. AB ilk kez, şu anda 

yatırımların korunması anlaşması üzerinde devam 

eden müzakerelerin başarılı olması halinde serbet 

ticaret anlaşmasının da gündeme alınacağı sözünü 

verdi. Brüksel'de düzenlenen AB-Çin zirvesinin 

ardından yapılan ortak açıklamada, 'Kapsamlı bir 

AB-Çin Yatırım Anlaşması'nın tamamlanması iki 

tarafın da daha güçlü işbirliğinin aynı sıra, şartlar 

olgunlaştığında uzun vadede derin ve kapsamlı bir 

serbest ticaret anlaşmasını da içerecek şekilde 

daha geniş hedefleri öngörme niyetini ortaya 

koyacaktır' denildi. İki tarafın ticari savaşın eşiğine 

geldiği geçtiğimiz yıl, Çin ve AB arasında serbest 

ticaret müzakerelerinden bahsedilmesi son derece 

zordu. Ancak aradaki ticari anlaşmazlıkların 

giderilmesinin ardından buzlar erimiş gibi 

görünüyor. Hem Çin, hem de AB'nin ticari bağları 

güçlendirmek için sebepleri bulunuyor. Ekonomik 

krizin ardından Avrupa ekonomisi büyüme 

sağlamakta ve işsizliği azaltmakta zorlanıyor. Çin 

ekonomisinin büyümesi ise yavaşlıyor. AB, Çin'in en 

büyük ticaret ortağı konumunda bulunuyor. Çin ise 

AB'nin, ABD'nin ardından en büyük ikinci ticaret 

ortağı. AB ile Çin arasındaki ticaret 2003 yılından 

bu yana ikiye katlandı ve artık günde 1 milyar 

Euro'yu buluyor. 
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IMF: Dünya Ekonomisi Düşük Büyüme Riski Altında 

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine 

Lagarde, “Dünya ekonomisi uzun sürecek düşük 

büyüme riski altında. Sorunların çözümü için 

uluslararası işbirliği gerekli” dedi.Lagarde, 

Washington’daki Johns Hopkins Üniversitesi İleri 

Uluslararası İlişkiler Okulu’nda (SAIS) yaptığı 

konuşmada, gelecek hafta düzenlenecek IMF bahar 

dönemi toplantıları öncesi dünya ekonomisinin 

genel görünümüyle ilgili görüşlerini açıkladı.  

 

Uluslararası işbirliğinin önemine işaret eden 

Lagarde, ülkelerin bir araya gelerek doğru 

politikaları işbirliği içinde alıp uygulamadığı 

takdirde dünya ekonomisinin uzun yıllar sürecek 

düşük ve potansiyel altı büyüme riskiyle karşı 

karşıya olduğu uyarısında bulundu. Dünya 

ekonomisinin “büyük resesyonun” yol açtığı 

tahribatı geride bıraktığını ancak hala yıllık yüzde 3 

düzeyinde seyreden büyümenin çok yavaş ve çok 

düşük olması yüzünden arzu edilen düzeyde 

istihdam yaratılamadığı ve kitlelerin hayat 

standardında iyileşme sağlanamadığını kaydetti. 

Gelişmiş ülkelerde Gayrı Safi Yurtiçi Hasıla’nın 

(GSYH) artmaya başlamasını sevindirici olarak 

değerlendiren Lagarde, ABD’deki büyümenin 

tüketici talebindeki artıştan meydana geldiği, Avro 

Bölgesi’nde ise merkez ülkelerdeki toparlanmaya 

çevre ülkelerin henüz karşılık veremediği 

saptamasını yaptı. Küresel ekonominin karşılaştığı 

sorunlara da değinen Lagarde, çok düşük 

enflasyonla yaşama ihtimalinin deflasyon riskinden 

daha fazla olduğunu bildirdi.  

Kaynak: AB Haber  

 

Almanya Türk İş Adamlarına Vizesiz 

Almanya'dan 2010 yılında Schengen Vizesi'ni 

Fransa'dan aldığı gerekçesiyle havalimanından geri 

gönderilen Türk iş adamı Osman Nuri Korca'nın 

açtığı davayı karara bağlayan Berlin Yüksek İdare 

Mahkemesi, ikametgahı Türkiye'de kalmak kaydıyla 

3 ayı geçmeyen seyahatlerde Korca'nın Almanya'ya 

vizesiz giriş yapabileceğine karar verdi. Bu karar ile 

Almanya, 2009 şubat ayında Avrupa Birliği'ndeki 

(AB) en yüksek mahkeme konumunda bulunan AB 

Adalet Divanı'nın verdiği ve AB üye ülkeleri 

tarafından Türk vatandaşlarına uygulanan vizenin 

Katma Protokol'ün 41/1. Maddesi'ne aykırı olduğu 

kararını teyit etti. Bu karar çerçevesinde mahkeme, 

ikametgahı Türkiye'de olan ve seyahati üç ayı 

geçmeyen Almanya'daki şirketlere görüşme veya 

fuarlara katılım amaçlı gelen Türk iş adamlarının 

Almanya'ya vizesiz giriş yapabileceklerine 

hükmetmiş oldu. 

Kaynak: Euractiv 


