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AB VE ABD SERBEST TİCARET 

MÜZAKERELERİNİN İLK AŞAMASINI 

TAMAMLADI 

ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında yapılan 

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (TTYO) 

müzakerelerinin üçüncüsü 20 Aralık'ta Washington'da 

sona erdi. ABD'li başmüzakereci Dan Mullaney, aynı 

gün düzenlenen basın toplantısında, müzakerelerin 

üçüncüsünde TTYO anlaşmasının kapsadığı piyasaya 

giriş, hükümet alımları, yatırımlar ve hizmet ile 

denetim ve yönetim eşgüdümünün yanında, fikri 

mülkiyet ve kamu işletmeleri gibi konular görüşüldü. 
Mullaney, tarafların önümüzdeki yılın başlarında, bu 

yılki müzakerelerde sağlanan gelişmeler hakkında 

değerlendirme yapmanın yanı sıra, sonraki 

müzakerelerin gündemini ve içeriğini belirleyeceğini 

söyledi. ABD ve AB'nin önümüzdeki yılın başlarında 

gümrük vergisinde indirim yapılması önerisini ortaya 

koyacaklarını ifade eden Mullaney, dördüncü 

görüşmelerde ise ticari malların piyasaya girişinin ele 

alınacağını dile getirdi. ABD ve AB liderleri, bu yılın 

şubat ayında ikili serbest ticaret anlaşması 

müzakerelerinin başlatılması konusunda fikir birliğine 

vardı. Bu çerçevede gerçekleşecek dördüncü 

görüşmeler, 2014'ün mart ayında Brüksel'de 

yapılacak. İki taraf arasında anlaşmaya varılması 

durumunda, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi 

kurulacak. Bölge, dünyadaki ekonomik üretimin 

yüzde 40'ını, ticari faaliyetlerin ise yüzde 50'sini 

kapsayacak. AB'nin yaptığı tahminlere göre, ABD-

AB serbest ticaret anlaşması yürürlüğe girince, AB'ye 

yıllık 119 milyar avro, ABD'ye ise yıllık 95 milyar 

avro tutarında üretim değeri getirecek. Bunun yanı 

sıra, anlaşma uluslararası ekonomi ve ticaret 

kurallarının belirlenmesinde de derin etki yaratacak. 
Kaynak: AB Haber 

 

S&P, AB'NİN NOTUNU KIRDI 

Avrupa Birliği (AB) üyesi 28 ülke, bütçe 

görüşmelerindeki kötü performansı nedeniyle 

cezalandırıldı. Uluslararası kredi derecelendirme 

kuruluşu Standard&Poor's (S&P), AB'nin notunu, üye 

ülkeler arasında bütçe konusunda yaşanan 

görüşmelerin zorluğu nedeniyle AAA'dan AA+'ya 

düşürdüğünü açıkladı. Karneye yansıyan ve 28 

 

ülkenin kredilerde küresel güvenilirliğinin düştüğü 

anlamına gelen bu gelişmenin suçlusu olarak da 

kıtanın zenginleri gösterildi. S&P'nin açıklamasında 

AB'deki bağlılığın gerilediğine dikkat çekilirken, 

bütçe görüşmelerinde özellikle en fazla katkıyı yapan 

ülkeler arasındaki ilişkilerin giderek daha da 

zorlaştığı ve verdikleri desteğin düştüğüne vurgu 

yapıldı. AB, S&P'nin "negatif izlemeye" aldığı Ocak 

2012'den bu yana not baskısı altındaydı. Sadece altı 

AB üyesi AAA notuna sahip. Kuruluş, İngiltere'nin 

de negatif olan kredi görünümünü teyid etmekle 

yetindi. 

Kaynak: Sabah Gazetesi 

 

AB, AZERİ GAZINI TÜRKİYE ÜZERİNDEN 

AVRUPA'YA TAŞIYACAK PROJEYE 

ONAYDAN MEMNUN 

Şahdeniz II konsorsiyumu, Azerbaycan'dan 

Avrupa'ya 2019 yılından itibaren Türkiye üzerinden 

doğalgaz taşınmasını sağlayacak proje için nihai 

yatırım kararını imzaladı. Avrupa Komisyonu 

Başkanı Jose Manuel Barroso, kararı AB'nin enerji 

güvenliğinin güçlendirilmesi açısından 'stratejik' 

olarak değerlendirdi. Bakü'de düzenlenen törende 

konuşan Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, 

projenin 'bölgedeki enerji haritasını değiştireceğini ve 

ülkesinin tarihsel gelişimine destek olacağını' söyledi. 

Avrupa Komisyonu, sistemin genişlemesiyle birlikte 

projenin uzun vadede Avrupa Birliği'nin ihtiyaç 

duyduğu enerjinin yüzde 20'ini karşılayabileceğini 

söyledi. AB'nin Ukrayna üzerinden gelen Rus gazına 

aşırı bağımlılığını azaltmak, özellikle Rusya'nın 

2009'da vanaları kapatmasıyla tedarikte yaşanan 

sıkıntıların ardından AB'nin öncelikli politikalarından 

biri haline gelmişti. Bakü'de imzalanan anlaşmada 

Şahdeniz II yatırımının yanı sıra Trans-Anadolu 

(TANAP) ve Trans-Adriyatik (TAP) doğalgaz boru 

hattı projelerine de imza atıldı. Aliyev, bu projelerin 

toplamda 35 milyar dolara mal olacağını söyledi. 

Avrupa Komisyonu, kararı memnuniyetle karşıladı. 

Komisyon Başkanı Jose Manuel Barroso,  Barroso, 

'[Projenin] daha da genişlemesiyle koridor, uzun 

vadede AB'nin doğalgaz ihtiyacının yüzde 20'sini 

karşılama potansiyeline sahiptir' dedi.  

Kaynak: Euractiv 


