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EURO BÖLGESİ'NDE EKONOMİYE GÜVEN İKİ 

YILIN ZİRVESİNDE 

Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı verilere göre 17 

ülkenin bulunduğu Euro Bölgesi'nde Ekonomik Güven 

Endeksi (ESI), Eylül ayında Ağustos 2011'den bu yana 

en yüksek seviyesine yükseldi. Avrupa Komisyonu, 

Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven artışının Eylül 

ayında beklentileri aşarak 96.9 puandan 95.3 puana 

yükseldiğini açıkladı. Bu, Ağustos 2011'den bu yana 

kaydedilen en yüksek düzey oldu. Euro Bölgesi 

ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde, Almanya ve 

Fransa'daki büyüme rakamlarının beklentileri aşması 

üzerine yüzde 0.3 ile tekrar büyümeye geçmişti. Euro 

Bölgesi liderleri, büyümenin 2014'te de devam etmesini 

bekliyor. Ekonomiye güven Avrupa Birliği'nin 

tamamında da 2.4 puan artarak 100.6 puana ulaştı. 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) son açıklanan güven 

endekslerinin ekonomide kademeli olarak iyileşme 

beklentilerini doğruladığını ve iyileşmenin önümüzdeki 

yıl daha da sağlamlaşacağını açıklamıştı. Avrupa 

Komisyonu, AB'nin tamamında sanayi, hizmet, 

perakende ve inşaat sektörlerinde istihdam 

tahminlerinin yukarı yönlü revize edildiğini açıkladı. 

Ekonomiye güven AB'deki büyük ekonomilerden 

yalnızca emlak balonunun patladığı Hollanda'da 0.9 

puanla gerileme kaydetti. 

Kaynak: Euractive 

 

AB-ABD SERBEST TİCARET GÖRÜŞMELERİ 

DÜZENLEMELERİN DERİNLİKLERİNE 

İNİYOR  

Avrupa Birliği'nin sektör bazında mutabakatlar istemesi, 

buna karşılık ABD'nin ise sektörler arasında 

uygulanacak kanunlardan yana olması sebebiyle 

transatlantik ticaret görüşmelerinin taraflarının 

yaklaşımları arasında bir uçurum oluştuğu bildirildi. 7-

11 Ekim'de serbest ticaret görüşmelerinin ikinci turu 

için bir araya gelecek olan AB ve ABD müzakerecileri 

sık sık anlaşmazlığa düşebilir, ancak ikisinin de kabul 

ettiği bir şey var: Düzenlemelerde işbirliği üzerinde 

ilerleme kaydetmeleri gerekiyor. AB'nin Washington 

Büyükelçisi João Vale de Almeida, müzakerelerin en 

önemli unsurunun düzenlemelerde işbirliği olduğunu 

söyledi. Bir mülakat sırasında açıklamalarda bulunan 

Almeida, 'Müzakereler düzenlemelerin uyuma 

sokulmasını ve bir yandan sistemde tekrarlanmaların 

önüne geçerek, nasıl kamu yararına düzenlemeler  

 

getirebileceğimizle alakalı' dedi. Kaynaklar, 

düzenlemelerde işbirliği üzerindeki görüşmelerin 

başlangıç safhasında olmasına rağmen transatlantik 

ortaklar arasında şimdiden ayrışmalar yaşandığını 

söylüyor. 

Kaynak: Euractive 

 

İNGİLTERE AİHS’DEN ÇIKABİLECEĞİNİ 

DUYURDU 

İngiltere Başbakanı David Cameron, iktidardaki 

Muhafazakâr Parti’nin kurultayı öncesinde BBC 

televizyonuna verdiği demeçte ülkesinin, Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’nden (AİHS) çıkabileceğini 

duyurdu. Parti içindeki AB karşıtları, Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi nezdinde Londra’nın elini kolunu 

bağlayan ve yasadışı göçmenleri hızla sınır dışı etmesini 

engelleyen AİHS’nin kaldırılmasını istiyordu. 

Muhafazakâr tabana seslenen Cameron, İngiltere’nin 

Avrupa kurumlarıyla bağlarını “radikal” bir şekilde 

yeniden müzakere edebileceğini, bu kapsamda 

AİHS’den de çıkabileceğini söyledi. Cameron ayrıca 

2015 seçimleri öncesinde milyonlarca İngiliz’e vergi 

indirimi sözü verdi.  

Kaynak: AB Haber   

 

AB'DEN DÜNYAYA 'HAVACILIKTAN 

KAYNAKLANAN EMİSYONLARI AZALTALIM' 

ÇAĞRISI  

Avrupa Birliği, tüm dünyada havacılıktan kaynaklanan 

karbon emisyonlarının azaltılması için bir plana diğer 

ülkelerden destek istedi. Avrupa Komisyonu'nun 

ulaştırmadan sorumlu üyesi Siim Kallas, tüm dünyadaki 

havacılık standartlarını belirleyen Birleşmiş Milletler 

kurumu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'ne (ICAO), 

havacılıktan kaynaklanan hava kirliliğini azaltmaya 

yönelik Avrupa Birliği öncülüğünde bir sistem teklif 

etmeye hazırlanıyor. Kallas'ın sözcüsü, 'Bir çözümün 

yakın olduğunu düşünüyoruz. Gerçekten küresel bir 

anlaşmaya uzun zamandır ihtiyacımız var ve dünya da 

haklı olarak bir anlaşmaya varılmasını bekliyor' dedi. 

Ancak ABD, Hindistan ve Çin gibi bazı ülkeler tüm 

dünyayı kapsayacak bir emisyon sistemine sert bir 

şekilde karşı çıkmış ve Brüksel'in bu sistemi kendi 

başına uygulamaya koyma planları da geçtiğimiz yıl 

ticari savaş tartışmalarını gündeme getirmişti. 

Kaynak: Bloomberg 


