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JAPONYA VE AB, SERBEST TİCARET 

GÖRÜŞMELERİNE BAŞLAYACAK 

Japonya Başbakanı Şinzo Abe ve Avrupa Birliği 

Başkanı Herman Van Rompuy, serbest ticaret 

görüşmelerine başlama kararı verdi. İki liderin telefon 

görüşmesi sonunda müzakerelerin başlamasına karar 

verildi. Japon hükümet yetkilisi, müzakerelerin 

gelecek ay başlamasını beklediklerini söyledi. 

Japonya'yı ziyaret eden AB Komisyonu'nun ticaret 

komiseri Karel De Gucht, Japon mevkidaşı 

Toshimitsu Motegi ile yaptığı görüşmenin ardından 

yaptığı açıklamada, "Japonya ile AB arasında tarihi 

bir adım atıldı. Anlaşmanın iki tarafın halklarına da 

katkısı olacaktır." ifadelerini kullandı. Tokyo ile 

Brüksel arasında görüşmelerin başlamasına ilişkin 

ilan, AB Başkanı Rompuy ile Komisyon Başkanı Jose 

Manuel Barroso'nun Başbakan Abe ile Tokyo'da 

yapacakları görüşme sonrasında ilan edilecekti. 

Ancak Kıbrıs Rum Kesimi'nde yaşanan ekonomik 

kriz nedeniyle AB'li isimler, Tokyo'ya gelişi erteledi. 

Bu nedenle görüşme telefonla gerçekleştirildi. 

Dünyanın üçüncü büyük ekonomisi olan Japonya, 

yaşadığı ekonomik durgunluğu aşmak istiyor. 

Başbakan Abe de ülke ekonomisini rayına 

oturtacağını vaat etmişti. Abe, 2 hafta önce de 

Tokyo'nun Trans-Pasifik Ortaklığı ile görüşmelere 

başlayacağını ilan etmişti. Aralarında ABD'nin de 

olduğu TPP üyeleri, üye ülkeler arasında serbest 

ticareti öngörüyor 

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

POLONYALILAR EURO'YA GEÇMEK 

İSTEMİYOR 

Son anketlere göre Polonya'da halkın neredeyse üçte 

ikisi Euro Bölgesi'ne katılmaya karşı çıkıyor. 

Polonya, ortak para birimiyle ilgili kararını 2015'teki 

seçimlerin ardından verecek. Sonuçları 

Rzeczpospolita gazetesinde yayımlanan ankete 

katılanların yalnızca yüzde 32'si Euro Bölgesi'ne 

katılmak istediklerini söyledi. Yüzde 62'lik kesim ise 

Euro'ya geçmeye karşı çıkıyor. Homo Homini 

şirketinin 22 Mart'ta, bir yandan Güney Kıbrıs 

AB'den kurtarma programı almaya çalışırken 

düzenlediği ankete bin 67 kişi katıldı. Polonya, Euro 

Bölgesi'ndeki mali kriz karşısında konuyla ilgili 

kararını erteleme kararı almıştı. Cumhurbaşkanı 

Bronislaw Komorowski geçtiğimiz ay, Euro 

Bölgesi'ne katılıp katılmama kararını 2015 yılında 

düzenlenecek genel seçimin ardından vereceklerini 

söylemişti. 2004 yılında AB'ye katılan Polonya'nın 

katılım antlaşması gereğinde Euro Bölgesi'ne de 

katılması gerekiyor. Ancak bunun için bir tarih 

belirtilmiyor. 

Kaynak: Euractiv 

 

AB’YE ‘GÜMRÜK BİRLİĞİ YERİNE STA 

YAPALIM’ TEKLİFİ 

Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Avrupa Birliği 

(AB)'nin, ABD ve Japonya ile yapacağı Serbest 

Ticaret Anlaşması (STA)'nın Türkiye'yi olumsuz 

etkileyeceğini vurguladı. Gümrük Birliği’nin yeniden 

ele alınması temennisinde bulunan Çağlayan, "Böyle 

bir ortamda STA'ya geçiş Türkiye'nin daha büyük 

menfaatine olacaktır. Eğer AB bu tavrına devam 

edecekse, Türkiye'yi prosesin dışında bırakmaya 

devam edecekse STA yapalım." teklifinde bulundu. 

Ekonomi Bakanı Çağlayan, TUSKON tarafından 

organize edilen Türkiye-Kamerun Ticaret ve Yatırım 

Forumu'nda gazetecilerin sorularını cevapladı. AB'nin 

ABD ile yapacağı STA'nın Türkiye'ye etkilerinin 

sorulması üzerine Çağlayan, şunları kaydetti: "Bu 

STA aleyhimize olacaktır. Malum bu tür anlaşmalar 

elimizi zayıflatıyor. AB, burada samimi değil. 

Türkiye'nin yapılan anlaşmalara taraf olması 

gerektiğini ifade etmiyor, bütün ısrarlarımıza rağmen. 

Türkiye, haksız rekabetle karşı karşıya. Biz ABD ile 

olan ticaretimizde bir satıp 3 alıyoruz. Eğer Türkiye, 

AB-ABD'nin tarafı olduğu Transatlantik Serbest 

Ticaret Anlaşması görüşmelerinin dışında kalırsa, bu 

durum daha da Türkiye aleyhine dönecek. Türkiye'ye 

gümrüklü giren ABD ürünleri, elini kolunu sallaya 

sallaya Avrupa'dan Türkiye'ye girecek ve haksız bir 

rekabet oluşacak. ABD'nin ticarette Türkiye'nin 

haksızlığa uğramasından yana olmadığını ümit 

ediyoruz. Dün Amerika sermayeli şirketlerin genel 

müdürleri ile kapalı toplantıda görüştük ve bu konuyu 

dile getirdik. Her biri bu konuda Türkiye'yi haklı 

buldu, gerekli lobi faaliyetlerini yürütmeyi taahhüt 

etti." 

Kaynak: Euractiv 

 


