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EURO BÖLGESİ BAKANLARI YUNANİSTAN İÇİN 
TOPLANIYOR 
Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanları Yunanistan’a 130 milyar 
avroluk ikinci kurtarma paketini onaylamak için yarın Brüksel’de 
toplanacak. Atina’nın istenilen şartları yerine getirmediği gerekçesiyle 
daha önce 2 kez ertelenen onayın yarın çıkma ihtimali Almanya’dan 
gelen iyimser açıklamalar nedeniyle artsa da şimdilik borç silme 
operasyonuyla yetinilmesi de beklentiler arasında. Bu durumda yarinki 
toplantıda, Yunanistan’ın özel bankalara 100 milyar avroluk tahvil borcu 
silme operasyonuna yeşil ışık yakılarak ikinci kurtarma paketine onayı 
1-2 Mart’taki AB zirvesine bırakılacak. 50 milyar avroya yakın Yunan 
tahvili tutan Avrupa Merkez Bankası, özel sektöre yönelik borç silme 
operasyonundan olumsuz etkilenmemek için birkaç gündür elindeki 
tahvilleri farklı seri numaralı yenileriyle değiştiriyordu. Atina’nın 22 
Şubat-9 Mart tarihleri arasında gerçekleştireceği borç silme 
operasyonunda bir sonraki adım olarak yeni bir yasa çıkararak gönüllü 
takasa katılmayan bankaları zarar yazmaya zorlaması bekleniyor. Öte 
yandan Avro Bölgesi ekonomi ve maliye bakanlarının onayıyla özel 
sektörü Yunanistan’daki borç takasına teşvik için Avrupa Finansal 
İstikrar Fonu aracılığıyla 30 milyar avroluk "tatlandırıcı" kullanılacak. 
Yunanistan’ın net kamu borcunda 100 milyar avroluk indirim 
sağlayacak borç takasıyla aynı zamanda Atina’nın borç vadesinin 
uzatılması ve faiz yükünün hafifletilmesi hedefleniyor. 130 milyar 
avroluk ikinci kurtarma paketinin devreye girmesi ve borç takasıyla, 
2011 itibariyle Yunanistan’ın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 160’ına 
ulaşan kamu borçlarının 2020 yılına kadar yüzde 120’lere düşürülmesi 
hedefler arasında. Öte yandan son 2 yıldır taahhüt ettiği hiçbir hedefi 
tutturamayan Yunanistan’ın muhtemel ikinci kurtarma paketindeki 
başarısı, izlenecek ekonomik programı hazırlayan AB Komisyonu, 
Avrupa Merkez Bankası ve IMF yetkilileri tarafından bile sorgulanıyor. 
İkinci kurtarma paketinin de işe yaramaması halinde kesin çözüm 
olarak Yunanistan’ın ortak para avrodan çıkarılması sözkonusu 
olabilecek. 
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ALMANYA EKONOMİSİ İÇİN UYARI SİNYALLERİ  
Almanya ekonomisi geçtiğimiz yılın son çeyreğinde yüzde 0.2 
küçülürken, Euro Bölgesi'ndeki kriz sebebiyle ihracatta da yavaşlama 
görüldü. Ekonomistler verilerin beklenenden daha iyi olduğunu söylese 
de OECD'den Almanya'ya, reformlar yapılmaması halinde ekonomisinin 
önümüzdeki yıllarda geri kalacağı uyarısı geldi. BBC'nin aktardığına 
göre Berenberg Bank'tan ekonomist Christian Schulz, 'Aralık ayında 
perakende satışlarının ve sanayi üretiminin kötü çıkması ardından bu 
rakamlar korktuğumuzdan iyi çıktı. Gerileme Euro krizine bağlı. Kriz, 
şirketlerde ve tüketicilerde büyük güven kaybına sebep oldu. ECB ve 
hükümetin harekete geçmesi güven tazeledi. Gerilemeden çabuk 
çıkacağımızı düşünüyoruz. Euro krizinin kontrol altında tutulması 
halinde en geç ikinci çeyrekte büyüme bekliyoruz.' dedi. Ancak OECD, 
Almanya için uyarılarda bulundu. DW'nin aktardığına göre 
ekonomisinde iki yıl boyunca büyüme kaydedilen Almanya'da büyüme, 
2012 yılında yüzde 0.4'ü aşamayacak. Bu verilerin ileride birkaç yıl için 
düzelebileceğini kaydeden OECD, 2020 sonrası için ise böyle bir 
tablonun hakim olabileceğinin altını çizdi. OECD, 2012 Almanya  

 
raporunda özellikle vasıflı işgücü eksikliği, nüfusun yaşlanmakta olması 
ve yüksek sosyal maliyetlere dikkat çekti. OECD Genel Sekreteri Angel 
Guirra, raporun sunuşunda Almanya'da çalışan nüfusun OECD 
ortalamasına göre çok daha hızlı azaldığını söyledi. Paris merkezli 
kuruluşun raporuna göre Almanların mevcut yaşam standartlarını 
korumak için daha fazla çalışması, 55 ile 64 yaş arası insanların yüzde 
70'inin halen çalıştığı İsveç, Norveç ve Yeni Zelanda gibi ülkeler ile 
yarışabilmesi gerektiği belirtildi. Almanya'da bu yaşlar arasında 
çalışanların oranı yüzde 57 seviyesinde bulunuyor. Rapora göre 
Almanya'nın kadın istihdamını artırması, kadınların evde çocuk 
bakmasını teşvik eden vergisini değiştirmesi ve buna yardımcı olmak 
için çocuk bakım merkezlerinin artırılması gerekiyor. OECD aynı 
zamanda vasıflı işgücü eksikliğine karşı Almanya'nın daha fazla göç 
çekmesi gerektiği görüşünde. 

Kaynak: Euractiv 

 
 
SEKTÖREL İZLEME KOMİTELERİ TOPLANTISI YAPILDI 
Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında sürmekte olan Mali İşbirliği 
çerçevesinde düzenlenen Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal 
Yapılanma ve Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programına Katılımı 
Sektörel İzleme Komitesi’nin yıllık düzenli Toplantısı, Avrupa Birliği 
Komisyonu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve ilgili 
kurum/kuruluşların katılımıyla 15 Şubat 2012 tarihinde Bakanlığımızda 
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, mali yardımların programlanması ve 
izlenmesi hususları bağlamında işbirliğinin genel gidişatı gözden 
geçirilerek, gündemdeki sorunlar ile çözüm önerileri üzerinde durulmuş 
ve bir takım kararlar alınmıştır.   
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AB EŞLEŞTİRME PROJELERİ MARSİLYA’DAKİ 6. DÜNYA SU 
FORUMU’NDA BULUŞUYOR  
Avrupa Birliği 2007'den beri Türkiye'de nehir havza yönetiminin tesis 
edilmesine yönelik mali destek sağlamaktadır. Bu desteğin sonuçları 
Marsilya-Fransa'da gerçekleştirilecek olan Dünya Su Forumu'nda (12-
17 Mart) dünyanın dört bir yanından gelen paydaşlarla paylaşılacaktır. 
2007'den 2010'a uzanan süreçte Türkiye'nin ilk entegre havza yönetim 
planı (Büyük Menderes Havzası), kapasitenin geliştirilmesini amaçlayan 
bir AB Eşleştirme Projesi kapsamında hazırlanmıştır. Büyük 
Menderes'e yönelik bu plan, AB su mevzuatında ortaya konan iddialı 
yükümlülüklerle de uyumludur. Bununla birlikte 2011'de de amacı, su 
kalitesine ilişkin eksik verilerden kaynaklanan sorunların giderilmesi 
olan yine iddialı bir Eşleştirme Projesi başlatılmıştır. Bu kapsamda artık 
Konya, Meriç-Ergene, Susurluk, Sakarya, Akarçay ve Büyük Menderes 
havzalarına ait basınç ve etki, su kütleleri, su kütlesi türleri, çevresel 
hedefler gibi konulara ilişkin veriler toplanmakta ve analiz edilmektedir. 
AB ve Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından 
finanse edilen proje, yine aynı Bakanlık ile bazı AB üyesi devletler 
tarafından yürütülmektedir. 
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