
 

 

AB-Mercosur Anlaşması Hakkında  

“AB-MERCOSUR ANLAŞMASI ORGALİM’İN GÜNDEMİNDE” 

Mercosur (Arjantin, Brezilya, Paraguay, Uruguay’ı kapsayan Güney Amerika Ortak Pazarı) ile AB 
arasında 28 Haziran 2019 tarihinde Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış, anlaşma ile karşılıklı 
gümrük vergilerinin tamamına yakınının sıfırlanması ve sıfırlamanın, ürünlerin hassasiyet 
derecesine göre 10 ya da 15 yıllık takvimlerle gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kalınmıştı. 
Ancak henüz yürürlüğe girmedi ve pandemi nedeniyle de AB tarafında süreç biraz uzadı. 
Anlaşmadaki teknik düzenlemeler tamamlandıktan sonra yürürlüğe girecek.   
 
Avrupa Mühendislik Endüstrileri Birliği (ORGALIM), 28 Haziran 2021’de yayınladığı bültende; 2 yıl 
önce mutabık kalınan anlaşmayla, çok yönlü karşılıklı faydaların kilidini açmanın ve ilerlemenin 
zamanının geldiğini vurgulayarak, AB-Mercosur ortaklık anlaşmasının hızla yürürlüğe girmesi 
çağrısında bulundu. 

 

 
 

Neden AB, Mercosur ile Ticaret Anlaşması Müzakeresinde Bulundu? 

Mercosur, AB ihracatı için büyük bir pazar ve Latin Amerika'da AB'nin tercihli ticaret anlaşması 
yapmadığı tek büyük ticaret ortağıydı. 2019 yılında; AB’nin Mercosur’a mal ihracatı 41,2 milyar 
Euro, hizmet ihracatı 21,1 milyar Euro olarak gerçekleşmiş, AB merkezli firmaların Mercosur’daki 
yatırımları 114 milyar Euro, yaratılan istihdam 290.000 olmuştur. 
 
Mercosur ülkelerinin ekonomileri yüksek oranda korunurken, bu bölgeye ihracat yapan Avrupalı 
firmalar, yüksek ithalat vergileri, külfetli prosedürler ve uluslar arası standartlardan farklı olan 
teknik düzenleme ve standartlar gibi ticari engellerle karşı karşıyaydı. Bu da adil koşullar altında 
rekabet edilmesini zorlaştırıyordu. Diğer taraftan, AB firmalarının 260 milyonu aşkın nüfusa sahip 
bu büyük pazara daha fazla ihracat yapmaları için büyük bir potansiyel vardı. 
 
AB, Latin Amerika'daki neredeyse tüm diğer ülkelerle ticaret anlaşmalarına sahipti ve bu anlaşma 
ile Mercosur ülkeleriyle olan ticaretini güvence altına alıp, AB ihracatçılarının tercihli erişimini 
arttırarak, AB’nin tüm Latin Amerika ülkeleri ile olan siyasi bağlarını güçlendirdi.  
 
 
 
 



 

 

 
 
Söz konusu anlaşma ile;  
 

• Ticaret engelleri kalkacağından, AB firmalarının mal ve hizmet satışı ile Marcosur’a yatırım 
yapmaları kolaylaşacak, 

• İki taraf arasındaki küresel ticaret kuralları en üst AB standartları ile aynı eksene getirilecek, 

• İki ekonomi bloğu, korumacılığı reddederek dünyaya, kurala dayalı ticaretin kabul edildiğine 
dair güçlü bir mesaj verecek, 

• İki tarafın, değer zincirlerini anlaşmaya entegre etmesiyle, iki tarafın sanayisinin küresel 
pazarda rekabetçi olabilmesine yardımcı olacak, 

• İklim değişikliği ve iş gücününü gözeten ticaret ve sürüdürülebilir gelişme için detaylandırılmış 
olan yükümlülükler sayesinde AB değerleri korunacak. 
 

Anlaşma Mercosur'a Ne Kazandıracak? 

AB’nin yüksek standartlarına uyduğu ölçüde Mercosur için AB’ye ihracat kolaylaşacak. Anlaşma 
aynı zamanda Mercosur endüstrilerinin AB'nin son derece yenilikçi değer zincirlerine  entegre 
olmasına yardımcı olacak ve bu da onları daha rekabetçi hale getirecek. 
 
Mercosur ülkeleri, bu anlaşma ile, emtia ihracatını azaltıp, yüksek katma değerli ürün ve hizmet 
üreterek ekonomilerini çeşitlendirecek. 
 
Söz konusu ticaret anlaşması ile, iş sözleşmesi kapsamında veya bağımsız profesyonel olarak AB 
ülkelerinde hizmet verebilmeleri için, Mercosur vatandaşlarına geçici olarak AB ülkelerinde 
bulunma imkanı  sağlanacak. Öngörülebilir ve şeffaf prosedür ve düzenlemeler sayesinde kendi 
pazarlarına girişleri kolaylaşacak. 
  
Anlaşma ile Mercosur'daki hükümetler, iş iklimini iyileştirerek, ülkelerinde iş yapmayı 
kolaylaştırmak için taahhütte bulunmuş olacaklar. Daha öngörülebilir, şeffaf prosedürler ve 
düzenlemeler yoluyla pazarlarına girişi kolaylaşacak, bu da onlara Avrupa dışında diğer dünya 
ülkelerinden de yatırım çekmelerine yardımcı olacak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Vergi Muafiyeti  

Ticaretin farklı yollardan teşviki 

Diğer  

 

Anlaşmanın Ana Unsurları Neler? 

 

 
✓ Otomobil, makine, bilişim ve haberleşme teknoloji ekipnmanları, tekstil, çikolata, 

alkol, şarap için. 
 

 
 
 
 

✓ Mal ticaretinde tarife dışı engeller, 
✓ İthal edilen mallar üzerindeki ayrımcı vergi muamelesinin ortadan kaldırılması, 
✓ Hizmet ve imalat sektöründe, servis ve kuruluş ticareti, 
✓ Devlet alımları, 
✓ Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ'ler), 
✓ İhracat vergilerinin kaldırılarak veya azaltılarak, ihracat kısıtlamaları ile ihracat 

tekellerinin giderilmesi ve böylelikle AB ekonomisi için gerekli olan hammaddelere 

erişimin iyileştirilmesi.  

 
 

✓ İşçi haklarını korumak, 

✓ İklim değişikliği ve ormansızlaşma ile mücadele de dahil olmak üzere çevreyi korumak, 
✓ Kurumsal sosyal sorumluluğu teşvik etmek, 
✓ Hayvan refahı standartları, biyoteknoloji, gıda güvenliği konularında işbirliği yapmak 

ve anti-mikrobiyal dirence karşı mücadele etmek. 

Anlaşma AB ve Mercosur Ticaretine Nasıl Katkı Sağlıyor? 
 
Bugün AB'de yalnızca 850.000'den fazla iş yeri Brezilya'ya ihracat yapmaktadır. Mercosur’lu 
şirketler  30.000'den fazla kişiyi AB'de istihdam etmektedir. 60.000'den fazla AB şirketi Mercosur'a 
ihracat yapmaktadır. Eğer Mercosur ile olan ticaret ve yatırım kolaylaştırılırsa bu veriler artacaktır. 

 



 

 

 
 
AB-Mercosur anlaşması, AB'nin Mercosur'a ihracatındaki vergilerin çoğunu kaldırıp, AB şirketlerine 
yılda 4 milyar Euro değerinde vergi tasarrufu sağlayarak ve onları daha rekabetçi hale getirecek. 

✓ AB sanayi sektörleri ile ilgili olarak bu anlaşma; şimdiye kadar yüksek ve  engelleyici 
gümrük vergileri ile karşı karşıya kalan AB ürünlerinin ihracatının artmasına yardımcı 
olacak. Bunlar arasında otomobiller (%35), otomobil parçaları (%14-18), makineler 
(%14-20), kimyasallar (%18'e kadar), ilaçlar (%14'e kadar), giyim ve ayakkabı (%35) ve 
dokuma kumaşlar (%26) yer alıyor. 
 

✓ AB tarım-gıda sektörü ile ilgili olarak bu anlaşma, AB’nin ihracatını gerçekleştirdiği, 
çikolatalar ve şekerlemeler (%20), şaraplar (%27), alkollü içecekler (%20 ila 35) ve 
alkolsüz içecekler (%20 ila 35) üzerindeki mevcut yüksek gümrük vergilerinin 
düşürülmesinden faydalanacak. Anlaşma aynı zamanda AB süt ürünleri (şu anda %28 
tarife) başta olmak üzere peynirler için kotalara tabi olarak gümrüksüz erişim 
sağlayacak. 

 
 
 
 
 
 
 

Detaylı bilgi için: 
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157953.pdf 

 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157964.pdf 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3396 
 
https://orgalim.eu/position-papers/trade-joint-business-statement-eu-mercosur-association-
agreement 
 
 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/june/tradoc_157953.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_3396

