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AB'NİN EN ÇOK DIŞ TİCARET FAZLASI ABD VE 
TÜRKİYE'YE KARŞI 
 
İhracat yapan AB karşılığında yine yüzde 13 artışla 93, 5 milyar 
Euro'luk ithalat gerçekleştirdi. Böylece AB'nin ABD'den elde ettiği dış 
ticaret fazlası geçen yılın aynı döneminde 31, 1 milyar Euroyken bu 
yılın ilk yarısında 35, 3 milyar Euroya ulaştı. AB aynı dönemde, 5'inci 
büyük pazarı olan Türkiye'ye olan ihracatını yüzde 35 artışla 37,7 milyar 
Euroya çıkarırken karşılığında gerçekleştirdiği ithalat yüzde 19 artışla 
24,6 milyar Euro oldu. Geçen yılın ilk yarısında Türkiye ile olan 
ticaretinden 7,3 milyar Euro'luk fazla elde eden AB, bu yılın aynı 
döneminde bu rakamı 13,1 milyar Euro'ya çıkardı. AB, en büyük 10 
ticaret ortağı arasında ABD ve Türkiye dışında 12,8 milyar Euro'yla 
İsviçre ve 0,1 milyar Euro'yla Hindistan'a da karşı dış ticaret fazlası elde 
ederken Çin'e 74,6 milyar Euro, Rusya'ya 49,5 milyar Euro, Norveç'e 
24,3 milyar Euro, Japonya'ya 10, 9 milyar Euro, Güney Kore'ye 2,5 
milyar Euro ve Brezilya'ya 1, 6 milyar Euro açık verdi. Bu yılın ilk 
yarısında yüzde 18 artışla 743,2 milyar Euro ihracat gerçekleştiren 
AB'nin bu dönemdeki ithalatı ise aynı oranda artarak 836,9 milyar 
Euro'ya ulaştı. Böylece AB'nin ilk 6 aydaki dış ticaret açığı da yüzde 18 
artışla 93,7 milyar Euro oldu. AB'nin en çok ihracat yaptığı 10 ülke 
128,8 milyar Euro'yla ABD, 65, 6 milyar Euro'yla Çin, 58,8 milyar 
Euro'yla İsviçre, 49, 9 milyar Euro'yla Rusya, 37, 7 milyar Euro'yla 
Türkiye, 23,2 milyar Euro'yla Norveç, 23,1 milyar Euro'yla Japonya, 20, 
5 milyar Euro'yla Hindistan, 16,9 milyar Euro'yla Brezilya ve 15,5 milyar 
Euro'yla Güney Kore şeklinde sıralandı. AB'nin en çok ithalat yaptığı 
ülkeler ise 140, 2 milyar Euro'yla Çin, 99,4 milyar Euro'yla Rusya, 93,5 
milyar Euro'yla ABD, 47,5 milyar Euro'yla Norveç, 46 milyar Euro'yla 
İsviçre, 34,1 milyar Euro'yla Japonya, 24,6 milyar Euro'yla Türkiye, 20, 
4 milyar Euro'yla Hindistan, 18,5 milyar Euro'yla Brezilya ve 18,1 milyar 
Euro'yla Güney Kore oldu. 
 
Kaynak: Eurastat 

 
SCHENGEN'DE KONTROLE AB KARAR VERECEK, ÜYELİK 
ASKIYA ALINABİLECEK 
 
Avrupa Komisyonu, Fransa, Almanya ve İspanya'dan gelen şiddetli 
itirazlara rağmen Schengen Bölgesi'nde yeni düzenlemelere dair 
sunduğu teklifte sınır kontrolünde kararın AB düzeyinde verilmesine yer 
verdi. Teklifleri basınla paylaşan Malmström, yasa tasarısının 
'olağanüstü bir proje' olarak nitelediği Schengen'i korumayı 
hedeflediğini söyledi. Öte yandan taslağa göre AB, Yunanistan-Türkiye 
sınırındaki kaçak göç sorunu gibi sınırlarını koruyamayan Schengen 
ülkelerine karşı sınır kontrollerini geçici olarak yeniden uygulamaya 
sokabilecek. Avrupa Komisyonu'nun yasa tekliflerini basına tanıtan 
Komisyon'un içişlerden sorumlu üyesi Cecilia Malmström, Schengen'i 
'olağanüstü, esnek, popüler ve başarılı bir proje olarak' niteledi. 
Komisyon'un görevinin, her gün yüzbinlerce AB vatandaşı ve dışarıdan 
gelen kişinin bölge içinde seyahatini sağlayan Schengen'i güçlendirmek 
olduğunu savunan Malmström, AB'ye 2004 ve 2007 yılları arasında üye 
olan ülkelerdeki işgücü dolaşımının, AB'nin GSYH'sına 40 milyar Euro 
kadar katkı sağladığını belirtti. 'Bu teklifler Schengen'in geleceğini temin  

 
etmek için yapılıyor. Tekliflerimiz, üye ülkeler arasındaki güveni 
güçlendirecek, Avrupa düzeyinde bir sistem getirecek ve gelecekte 
karşılaşılabilecek zorluklarla daha iyi mücadele edebilmemizi 
sağlayacak. Tekliflerin, bu yılın başlarında Tunus'tan gelen göçmen 
akını sebebiyle İtalya ve Fransa arasında çıkan sınır anlaşmazlığı 
sebebiyle gerçekleştirildiğini inkar etmeyen Malmström, Komisyon'un 
incelemelerine göre iki ülkenin de teknik olarak AB yasalarını ihlal 
etmediğini, ancak 'AB ruhunu' ihlal ettiğini söyledi. Schengen'in 
zayıflığının 'hükümetlerarası' yaklaşımdan kaynaklandığını öne süren 
Malmström, bu yaklaşımın Schengen'de sadece 6 üye varken işe 
yaradığını, ancak günümüzde 25 üyesi bulunan Schengen için verimsiz 
olduğunu kaydetti. Komisyon'un tekliflerine göre sınır kontrolleri, futbol 
maçları gibi önceden bilinen olaylar öncesi oylamada nitelikli çoğunlukla 
getirilebilecek. Ülkeler, daha önceden tahmin edilemeyen olaylar 
karşılığında izin almaksızın beş güne kadar, bu sürenin ötesinde ise 
AB'den izin alarak sınır kontrolü gerçekleştirebilecek. Komisyon'un 
teklifleri basına sızınca, Almanya, Fransa ve İspanya, tekliflere şiddetle 
karşı çıkarak gereksinim halinde sınır kontrollerinin geri getirilmesi 
kararının ülkelere ait olması gerektiğini savunmuştu. Malmström, Paris, 
Berlin ve Madrid'den gelececek tepkilere nasıl yanıt vereceği 
sorulduğunda, teklifleri hem hükümetler, hem de Avrupa Parlamentosu 
ile tartışmaya ve karşılarında savunmaya hazır olduğunu söyledi. 
Komisyon aynı zamanda, Yunanistan-Türkiye sınırında gerçekleşen 
kaçak göçte olduğu gibi, bir ülkenin sınırlarını koruyamaması halinde, 
AB'nin sınır kontrollerini geri getirmesini öngörüyor. 
 
Kaynak: Euractive 

 
AVRUPA KOMİSYONU'NDAN ORTAK TAHVİL TEKLİFİ 
 
Avrupa Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso, Euro Bölgesi 
ülkelerinin ortak tahvil (Eurobond) çıkarması için teklifte bulunacağını 
açıkladı. Daha önce İtalya'dan destek gören Eurobond fikrine Almanya, 
pek çok kez net bir dille karşı çıkmıştı. Barroso, AP'de yaptığı 
konuşmada Euro Bölgesi'nde siyasi sürecin çok yavaş ilerlediğini 
söyleyerek krize karşı çözüm için daha merkezi bir karar alma 
mekanizmasının gerektiğini ileri sürdü. Euro Bölgesi ülkelerinin ortak 
olarak borçlanmasını sağlayacak olan Eurobondlar daha önce İtalya 
Maliye Bakanı Giulio Tremonti'den destek görmüştü. Ancak Almanya, 
Eurobondlara karşı tutumunu sıkça dile getirmişti. Barroso, 
Komisyon'un yakın zamanda Eurobondların çıkarılması için teklifte 
bulunacağını açıkladı. Eurobond için opsiyonlardan bazılarının Lizbon 
Antlaşması çerçevesinde uygulanabileceğini, bazılarının ise 
antlaşmada değişiklik gerektireceğini ifade eden Barroso, bu önlemin 
Euro Bölgesi'ndeki krizin üstesinden gelmeye yetmeyeceğini de 
sözlerine ekledi. Komisyon Başkanı, Avrupa'nın kurtuluşu için federalist 
adımlara ihtiyaç olduğunu dile getirerek 'Bu, Avrupa'nın ekonomik ve 
siyasi geleceği için bir mücadeledir. Bu, entegrasyonun kendisi için 
mücadeledir' dedi. Avrupa Parlamentosu'nda konuşan Barroso, Euro 
Bölgesi'ndeki siyasi sürecin piyasalardaki gelişmelerin gerisinde 
kaldığını söyledi ve krize çözümün daha merkezi bir karar mekanizması 
içinde getirilebileceğini ileri sürdü. 
 
Kaynak: Euractive 


