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AB ELEKTRİKLİ OTOMOBİLDE ORTAK STRATEJİ ARIYOR 
Avrupa Birliği’ne (AB) üye devletlerin sanayi bakanları 9 Şubat Salı günü 
İspanya dönem başkanlığında, elektrikli otomobiller için ortak strateji 
belirlenmesine ilişkin planları masaya yatırdılar. İspanya’nın kuzeyindeki 
San Sebastian kentinde gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda İspanya 
Sanayi Bakanı Miguel Sebastian elektrikli araçların “bugün Avrupa’da 
doğduğunu” söylemenin abartı olmadığını belirterek bunun İspanya’nın 
AB dönem başkanlığı sırasında başarıldığının altını çizdi. Ancak İspanyol 
bakan “Açıkçası birçok soru var… Hukuk açısından güvenlik, geçerlilik, 
araçların emniyeti ve maliyet gibi” şeklinde itirafta da bulundu. Avrupa’da 
ulusların izledikleri yöntemler ve kullandıkları teknolojiler farklılık 
gösterirken bunlar diğer devletlerinkiyle uyumlu olmayabiliyor. Bu nedenle 
İspanya Avrupa Komisyonu’nu mayısta ortak bir strateji geliştirmek üzere 
baskı yapmaya devam ediyor. İspanyol bakan Almanya’nın plana destek 
verdiğini sözlerine ekledi. Madrid hükümeti ayrıca elektrikli otomobillere 
ve yenilenebilir enerjinin üye devletlerin kendileri tarafından üretilmesine 
birliğin gelecek on yıldaki ekonomi stratejisinde (AB 2020 Gündemi) de 
yer verilmesi gerektiğine dikkat çekti. AB hali hazırda Japonya, Çin ve 
ABD’deki elektrikli otomobil imalatçılarıyla rekabet edecek güçte 
bulunuyor. İspanyol bakan elektrikli otomobiller hakkında “İnsanlar için 
ekonomik açıdan uygun. Avrupalıların gelir düzeyi ve istihdam için iyi. Bir 
bütün olarak Avrupa için iyi ve çevre şartları düşünülürse bütün dünya için 
iyi bir şey olacak” diye konuştu.  
Kaynak: EurActiv 
 
GERİ KABUL ANLAŞMASI TÜRKİYE’Yİ ZORA SOKABİLİR 
Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle de benzer anlaşmalar yaparken, 
İTO Başkanı Murat Yalçıntaş, Avrupalı ülkelerin Türkiye’nin Schengen 
Vizesi’ne geçebilmesi için ön koşul olarak sürdüğü ‘geri kabul anlaşması’ 
nın sorun yaratabileceğine dikkat çekti. Yalçıntaş, Avrupalıların bir 
önkoşul olarak gündeme getirdiği ‘geri kabul’ anlaşmasının Türkiye’den 
Avrupa’ya giden üçüncü ülke vatandaşlarının Türkiye’ye dönmesi 
anlamına geleceğine dikkat çekti. Bunların sayısının da milyonları 
bulduğunu öne sürdü. Suriye, Yemen, Katar ve Lübnan’la vizesiz geçiş 
anlaşması imzalayan Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle de benzer 
anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Ancak, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler, 
bunun ilk şartı olarak Türkiye’nin ‘geri kabul’ anlaşmasını imzalamasını 
istiyor. Bu da, AB’nin Türklere serbest dolaşım hakkı tanımasında ön 
koşul olarak sunuluyor. Fransa’daki Türk Mevsimi çerçevesinde organize 
edilen Bölgelerarası İş Forumu’na ev sahipliği yapan İstanbul Ticaret 
Odası (İTO) Başkanı Murat Yalçıntaş, Vize engeline karşı Türkiye’den 
Avrupa’ya kaçak yollarla giden üçüncü ülke vatandaşlarının koşulsuz 
olarak geri kabul etmesinin şart koşulmasına ilişkin şu değerlendirmeyi 
yaptı: “Dışişleri Bakanlığı’nın hesaplamalarına göre, bu yolla Türkiye’ye 
geri dönebilecek üçüncü ülke vatandaşlarının sayısı daha şimdiden 
milyonlara ulaşabiliyor. Bu da, Türkiye’nin aynı anlaşmayı Afganistan, 
Pakistan, Irak, Iran ve bir çok Afrika ülkesiyle de imzalamasını 
gerektiriyor. Aksi taktirde, bu üçüncü ülke vatandaşları, Türkiye için büyük 
sorun haline dönüşecektir.” Yalçıntaş, “Türkiye bazı ülkelerle geri kabul 
anlaşması imzaladı. Bir kısmıyla da imzalamaya çalışıyor. Bir yandan da 
sınır güvenliğini artırıcı çalışmalara devam ediyor. Türkiye olarak bu 
hazırlıkları tamamlamadan AB ile vizesiz bir ortama girmemiz bizim 
açımızdan sıkıntılı olur” diye konuştu. Kaynak: Hürriyet 

 
ÇİN İHRACATTA DÜNYA LİDERİ OLDU 
Çin, ihracatta Almanya'yı geçerek, bu alanda dünyanın en büyüğü 
unvanını ele geçirdi. Çin'in, geçen yıl büyümeye devam etmesi ve 
sağlamlılığı, ihracatta 2009'un ikinci çeyreğinde büyümeye dönmeden 
önce ciddi bir resesyondan zarar gören Almanya'nın önüne geçmesini 
sağladı. Çin, resmi verilere göre, 2009 yılında 1,2 trilyon dolardan fazla 
ihracat yaptı. Almanya'nın ihracatı ise yaklaşık 1,1 trilyon doları buldu. 
Almanya'nın geçen yılki ihracatı önceki yıla göre yüzde 18,4 azalırken, 
geçtiğimiz yıl Aralık ayında ise yıllık oranda büyümeye döndü. İhracatta 
ABD'yi 2003 yılında geçerek dünyanın en büyük ihracatçısı olan 
Almanya'nın, geçtiğimiz yıl ihracatındaki yüzde 18,4'lük düşüş 60 yıldaki 
en büyük düşüş olarak kayıtlara geçti. Çin, Almanya'yı son üç yılda 
ikinci kez geçti. Çin, 2007 yılında da dünyanın üçüncü büyük ekonomisi 
olarak Almanya'nın önüne geçmişti. Çin'in bu yıl da Japonya'yı geçerek 
dünyanın ikinci büyük ekonomisi olması bekleniyor. Almanya Dış 
Ticaret ve Toptancılar Birliği (BGA) Başkanı Anton Boerner, "Kriz dünya 
ticaretinde güç değişimini gelişmekte olan ülkelere doğru hızlandırdı. 
Aslında dünya ihracat şampiyonu unvanını Çin'e kaptırmamız bizde 
herhangi bir kaygıya yol açmıyor. Çin ekonomisinin büyümesi, uzun 
yıllar Almanya'da istihdamı ve büyümeyi de sağlayacak" dedi.  
Kaynak: Dünya 
 
AB’DEN YUNANİSTAN’I KURTARMA KARARI 
Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, 11 Şubat’ta 
düzenlenen olağanüstü liderler zirvesinin ardından yaptığı açıklamada, 
Euro Bölgesi ülkelerinin Yunanistan’ı iflastan kurtarmaya hazır 
olduğunu söyledi. Yunanistan'daki borç krizi, ortak para birimi Euro’nun 
dış değer erozyonuna uğramasına yol açmış ve Euro/Dolar paritesi 
1,37’ye kadar gerilemişti. Brüksel'deki diplomatlar, para birliği ülkelerinin 
Yunanistan’ın kurtarılması için siyasi uzlaşmaya vardıklarını ve yardım 
planının 15 ve 16 Şubat tarihlerindeki Maliye Bakanları Konseyi’nde 
netlik kazanacağını belirttiler. Borçları 300 milyar Euro’ya yaklaşan 
Yunanistan’ın, bütçe açığı da yüzde 13’lere dayanmış durumda. AB, 
Atina'dan bütçe açığını bu yıl içinde dört puan düşürmesini ve mali 
istikrarı destekleyici ek idari tedbirler almasını istiyor. Avrupa Merkez 
Bankası Yunanistan’ın ekonomik istikrar programının yakından 
izleneceğini ve Mart ayında ilk değerlendirmenin yapılacağını duyurdu. 
Yunanistan'ın AB'nin ortaya koyduğu mali hedefleri tutturtabilmesi için 
sıkı bir tasarruf programı uygulaması gerekiyor. Avrupa Birliği 
Komisyonu'nun talep ettiği kemer sıkma önlemleri arasında, kamuda işe 
alımların durdurulması, memur maaşlarının düşürülmesi, alkol ve tütün 
ürünlerine uygulanan verginin artırılması, sosyal güvenlik reformu ve 
emeklilik yaşının 67’ye yükseltilmesi gibi adımlar bulunuyor.  
Kaynak: DW  
 
KOBİ’LER İÇİN DOĞU ORTAKLIĞI HİBESİ 
Avrupa Birliği, Doğu Ortaklığı girişimi kapsamında 7 milyon Euro bütçeli 
yeni bir proje başlattı. Projenin amacı, Gürcistan, Azerbaycan, 
Ermenistan, Ukrayna, Moldova ve Belarus'taki KOBİleri güçlendirmek, 
bölgesel ve uluslararası pazarlara ulaşmasını sağlamak. Türkiye'den 
kuruluşlar, partnerleriyle birlikte konsorsiyum halinde hibeye 
başvurabilecek. Kaynak: EuropeAid 

http://www.uib.org.tr/

