
        
  19-25 Aralık 2011 Sayı: 115

 

STARK: "EURO BÖLGESİ BORÇ KRİZİNE ÇÖZÜM OLMAZ" 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen 

Stark, ECB'nin daha fazla tahvil satın almasının Euro Bölgesi 

borç krizine çözüm olmayacağını söyledi. Stark Alman 

Wirtschaftswoche dergisine yaptığı açıklamada, ECB'nin 

önceliğinin fiyat istikrarını sağlamak olduğuna dikkati çekerek, 

bölgedeki krizin para politikası önlemleriyle çözülemeyeceğinin 

altını çizdi. ECB'nin daha fazla tahvil satın almasının Euro 

Bölgesi borç krizine çözüm olmayacağı uyarısında bulunan 

Stark, Avrupa Merkez Bankası'nın 2010 yılı Mayıs ayından bu 

yana zaten yaklaşık 210 milyar Euro değerinde devlet tahvili 

satın aldığını hatırlattı. Stark, piyasalarda krize kısa vadeli 

çözümler beklendiğini ifade ederek, bunun İtalya'nın borcunun 

yeniden finanse edebilmesi için gerekli olduğunu belirtti. Özellikle 

piyasalarda güven sorunu yaşayan İtalya'ya destek olmak için 8-

9 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) liderler 

zirvesinde alınan kararların hızla uygulamaya geçirilmesi 

çağrısında bulunan Stark, bu ülkenin yüksek düzeyde 

refinansmana ihtiyacı olduğunu kaydetti. Stark, İtalya'nın 

kapsamlı reform programı ve konsolidasyon tedbirleriyle buna 

kendisinin bir temel oluşturması gerektiğinin altını çizdi. 

Yunanistan'ın borç sorununa da değinen Stark, ülkenin reform 

programının yavaşladığına dikkat çekti. ECB'nin altı üyeli 

yönetim kurulu üyesi Stark, Eylül ayında kişisel sebepleri 

gerekçe göstererek görevinden istifa etmişti. Bazı kaynaklar ise 

Stark'ın, ECB'nin tahvil satın alma programı konusundaki görüş 

ayrılığı yüzünden istifa ettiğini savunmuşlardı. Stark'ın yıl sonuna 

kadar görevini bırakması bekleniyor. 

 

Kaynak: AB Haber 

 

MOODY'S, BELÇİKA'NIN KREDİ NOTUNU DÜŞÜRDÜ 

Avrupa Birliği'nin finansal krize karşı mutabakat sağlayamaması 

ülkelerin kredi notlarını da etkiliyor. Uluslararası kredi 

derecelendirme kuruluşu Moody's, Belçika'nın 'Aa1' olan uzun 

vadeli kredi notunu 'Aa3'e çekti, kredi not görünümünü ise 

'negatif' olarak belirledi. Moody's'ten yapılan açıklamaya göre 

söz konusu kararı almada Euro Bölgesi'ne üye ülkeler için 

finansman şartlarının kötüleşmesi, Belçika'nın ekonomik 

büyümesi önündeki riskler ve aralarında Fransa-Belçika ortaklığı 

Dexia bankasının da yer aldığı bazı bankaların kurtarılması 

konusunda ortaya çıkacak bütçe maliyetlerinin etkili olduğu 

vurgulandı. Kuruluş ayrıca Belçika'nın ekonomik büyümesinde  

 

orta vadeli risklerde artış olduğuna dikkat çekti. Standard and 

Poor's, Belçika'nın kredi notunu 'AA', Fitch ise 'AA' ile 

derecelendiriyor. 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı 

 

AB'DEN DEVRİM GİBİ ŞEFFAFLIK KARARI: VATANDAŞ HER 

BELGEYE ULAŞABİLECEK 

Avrupa Parlamentosu devrim niteliğinde bir karar alarak AB 

vatandaşlarının herhangi bir AB belgesine ulaşmasının yolunu 

açtı. Hıristiyan Demokrat ve sağcı partilerin muhalefetine rağmen 

önceki gün AP'de alınan karar Avrupa kamuoyunda "Brüksel 

sırları" olarak bilinen kapalı kapılar ardında yapılan pazarlıkları 

da ortaya çıkaracak. Ancak AP'de kabul edilen tüzüğün üye 

ülkelerin temsil edildiği Konsey tarafından da kabul edilmesi 

gerekiyor. 1 Ocak'ta AB dönem başkanlığını üstlenecek olan 

Danimarka'nın, kararı gündeme alarak Konsey ile müzakerelere 

başlaması ve mayıs ayına kadar netice alması bekleniyor. AP 

kararının diğer AB kurumları tarafından da onaylanması 

durumunda dünyanın "en büyük bürokrasi imparatorluğu" 

olmakla itham edilen AB'nin "en şeffaf kurumları" haline 

dönüşebileceği kaydediliyor. Ancak Parlamento'da tüzüğe itiraz 

eden ve şeffaflık yanlılarını 'suçlulara' benzeten Hıristiyan 

Demokratlar şu an Avrupa siyasetine hakim. Tüzük üye ülkelerin 

bulunduğu Konsey'e geldiğinde sulandırılabilir. Tüzüğün geçmesi 

için yıllardır AP'de mücadele veren Sosyalist milletvekili Micheal 

Cashman, Zaman'a yaptığı açıklamada, tüzüğün kesinlikle bir 

devrim olduğunu ancak Konsey'den geçmesi gerektiğini 

vurguladı. Cashman bundan böyle Brüksel'de kapalı kapılar 

ardında vatandaşları adına pazarlık yapan bakanların ne 

söylediklerine ulaşmanın mümkün olacağını kaydetti. Yeni 

tüzükle birlikte AB vatandaşları kendi bakanlarının Brüksel'de 

basına kapalı toplantılarda ne söylediklerini, hangi pozisyonları 

aldıklarını ve hangi konularda pazarlık ettiklerini öğrenecek. 

Ayrıca herhangi bir AB kurumunda bulunan herhangi bir belgeyi 

talep etme ve 15 gün içinde bir nüshasına ulaşma hakkına sahip 

olacak. Bu belgeler milli hükümetler, 3. ülkeler ve diğer 

kaynaklardan gelenleri de kapsayacak. Belge talep edilecek AB 

kurumları arasında Avrupa Merkez Bankası, Avrupa Yatırım 

Bankası ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı (ATAD) da 

bulunuyor. 

 

Kaynak: Zaman Gazetesi 


