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Euro Bölgesi'nin Dış Ticaret Fazlası Beklentileri 

Aştı 

Euro Bölgesi'nin dış ticaret fazlası, Haziran ayında 

yıllık bazda beklenenin üzerinde arttı. Ancak 

Ukrayna'daki kriz sebebiyle Avrupa Birliği ve 

Rusya'nın karşılıklı olarak yürürlüğe koyduğu 

yaptırımlar henüz dış ticaret rakamlarına tam olarak 

yansımış değil. Ortak para birimini kullanan 18 

ülkenin dış ticaret fazlası Haziran ayında, geçtiğimiz 

yılın aynı ayındaki 15,7 milyar Euro seviyesinden 

16.8 milyar Euro'ya çıktı. Euro Bölgesi'nin Mayıs 

ayındaki dış ticaret fazlası 15,4 milyar Euro olmuştu. 

Avrupa Birliği'nin Temmuz ayında kararlaştırdığı 

Rusya'ya yönelik yaptırımlar, Ağustos ayında 

yürürlüğe girdi. Bazı AB liderleri, ekonomik 

iyileşmeye zarar vereceği gerekçesiyle yaptırımlara 

karşı çıkmıştı. İhracat, geçtiğimiz yıl Avrupa 

ekonomisinin yeniden ayağa kalkmasına yardımcı 

olmuştu. Ancak Ukrayna ile ülkenin doğusundaki 

Rusya yanlısı ayrılıkçı gruplar arasındaki çatışmalar, 

Avrupa ekonomisini de olumsuz etkilemeye başladı. 

Euro Bölgesi'nde büyüme, yaptırımlardan önce dahi 

ikinci çeyrekte aksamaya uğradı. Ocak-Mayıs 

döneminde Euro Bölgesi'nin, dördüncü büyük ticaret 

ortağı Rusya'ya ihracatı yüzde 14 oranında düştü. 28 

AB ülkesinin tamamının, üçüncü büyük ticaret ortağı 

Rusya'ya ihracatı ise yüzde 12 düştü. Aynı dönemde 

Euro Bölgesi'nin en büyük ticaret ortağı İngiltere 

olmayı sürdürürken onu ABD ve Çin takip etti. Euro 

Bölgesi'nin en büyük beş ekonomisi Almanya, 

Fransa, İtalya, İspanya ve Hollanda'dan yalnızca 

Almanya ve İtalya ihracatını artırdı. Almanya ve 

İtalya'nın ithalatında da artış kaydedildi. 
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Avrupa Birliği AB'deki 'Resesyon' Türkiye'yi 

Endişelendirdi 

Euro Bölgesi’nin lokomotif ülkeleri Almanya, Fransa 

ve İtalya’da büyüme ve endüstri üretimi konusunda 

gelen haberler, ihracatının yüzde 50’ye yakınını 

Avrupa’ya yapan Türkiye'deki ihracatçıyı 

endişelendiriyor. Suriye, Irak, İsrail ve Mısır ile 

yaşanan krizler nedeniyle Ortadoğu ve Kuzey 

Afrika'daki dışsatım pazarlarında kan kaybı yaşayan 

Türkiye ekonomisi, şimdi de en devasa dışsatım 

pazarı olan AB'nde “durgunluk” endişesi yaşıyor. 

Euro Bölgesi'nin en kuvvetli ekonomisi olan 

Almanya'nın ilk çeyrekte yüzde 0,8'lik büyümesinin 

ardından ikinci çeyrekte yüzde 0,3 daralması, 

endişelerin anne kaynağı durumunda. Bu arada 

Fransa'nın ikinci çeyreği sıfır büyüme ile kapatması 

ve İtalya'nın her iki çeyrekte de daralarak teknik 

resesyona girmesi, Avrupa Birliği genelindeki 

korkuları daha da körüklüyor. Öte yandan Euro 

Bölgesi'nin genelinde büyümenin esas 

göstergelerinden sayılan endüstri üretiminin 

Haziran'da yüzde 0,3 daralması da önümüzdeki 

dönemde Avrupa ekonomisinin durgunluktan kolayca 

çıkamayacağı yorumlarının yapılmasına ne sebepten 

oluyor. 
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Avrupa Birliği, 2 Navigasyon Uydusu Fırlattı 

Avrupa Birliği, sivil amaçlı navigasyon sistemi kurma 

amacıyla iki uyduyu daha Dünya yörüngesine fırlattı. 

Fransız Guyanası’ndan fırlatılan ‘Doresa’ ve ‘Milena’ 

ile Galileo projesi kapsamında yörüngedeki uyduların 

sayısı 6’ya yükseldi. Avrupa Birliği, Rusya ya da 

ABD’ye mecbur olmadan kendi navigasyon sistemini 

kurmak için 5 milyar dolarlık proje başlatmıştı. 
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http://www.sureklihaber.com/

