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EURO BÖLGESİ İKİNCİ KEZ RESESYONDA 

Avrupa’da yaşanan borç krizi, Almanya ve 

Fransa’daki ılımlı büyümeye rağmen Euro Bölgesi 

ekonomisini üçüncü çeyrekte yeniden resesyona 

soktu. Euro Bölgesi, bu yılın üçüncü çeyreğinde 

yüzde 0,1’lik daralma kaydederek 2009’dan beri 

ikinci kez resesyona girdi. Euro Bölgesi’nin önde 

gelen iki ekonomisi Almanya ve Fransa, üçüncü 

çeyrekte yüzde 0,2’lik büyüme kaydetti. Bu 

ülkelerdeki büyüme Hollanda, İspanya, İtalya ve 

Avusturya’nın küçülmesiyle 17 üyeli Euro Bölgesi’ni 

resesyondan kurtarmaya yetmedi. Ekonominin üst 

üste iki çeyrekte daralma kaydetmesi resesyon olarak 

tanımlanıyor. Avrupa Birliği istatistik kurumu 

Eurostat’ın dün açıkladığı veriye göre, Euro Bölgesi 

ekonomisindeki daralma, bu yılın üçüncü çeyreğinde 

yüzde 0,1 ile beklentilerin biraz altında gerçekleşti. 

Euro Bölgesi’nde gayrı safi yurtiçi hasıla (GSYH) 

üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de 

yüzde 0,6 ile yine beklentilerin biraz gerisinde 

daraldı. Euro Bölgesi’nde GSYH yılın ikinci 

çeyreğinde yüzde 0,2’lik daralma kaydetmemişti. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

 

DANİMARKA, 'YAĞLI GIDA VERGİSİNİ' 

KALDIRIYOR 

Danimarka, bir yıllık uygulamanın ardından yüksek 

miktarda yağ içeren gıdalardaki ek vergiyi kaldırma 

kararı aldı. Danimarka'da uygulanan dünyanın ilk 

'yağlı gıda' vergisi çerçevesinde yüzde 2.3'ün 

üzerinde doymuş yağ içeren gıdalardan ek vergi 

alıyordu. Ancak yetkililer, verginin gıda fiyatlarında 

artışa yol açtığı ve sektöre zarar verdiği gerekçesiyle 

vergiyi kaldırma kararı aldı. AFP'nin aktardığına göre 

Danimarka Vergi Bakanlığı aynı zamanda şekere de 

yeni vergi planlarını rafa kaldırdı. Bakanlık, vergi 

sebebiyle bazı Danimarkalıların sınırı geçerek, 

Almanya'da gıda stoğu yapmaya başladığını açıkladı. 

Danimarka Ulusal Sağlık ve İlaç Otoritesi'nin 

verilerine göre Danimarkalıların yüzde 47'si aşırı 

kilolu ve yüzde 13'ü de obezite sınırını aşmış 

durumda. Karar, merkez sol eğilimli hükümetin 

yürüttüğü bütçe görüşmeleri çerçevesinde alındı. 

Kaynak: Euractiv 

 

ATİNA BÜTÇEYİ KISTI, KREDİYİ BEKLİYOR  

Yunanistan Parlamentosu, Avrupa Birliği ve IMF’nin 

isteği doğrultusunda 9,5 milyar dolarlık tasarruf 

tedbiri içeren 2013 bütçesini onayladı. Yunan 

Başbakanı, şimdi 31,5 milyar Euro’luk yeni krediyi 

beklediklerini söyledi.  2009 yılı sonunda patlak 

veren Yunanistan borç krizi 3. yılında da Euro 

Bölgesi’nin en önemli gündem maddesi. Cuma 

gününe 5 milyar Euro’luk tahvil itfası bulunan 

Yunanistan, piyasalar üzerinde baskı unsuru. Ülke, 

cuma günkü ödemesini gerçekleştirebilmek için 

bugün saat 12.00’de borçlanma ihalesi düzenleyecek. 

Financial Times’a göre, ihaleye katılacak olan 

Yunanistan bankalarının fonlamayı sağlayabilmek 

için Avrupa Merkez Bankası’na (ECB) sunabileceği 

teminat 3,5 milyar Euro seviyesinde. Bu durum 

ülkenin Euro Bölgesi’nden ayrılmak zorunda kalacağı 

spekülasyonlarını bir kez daha tetiklemiş durumda. 

Yunanistan, AB ve IMF’den tahsis edilen kredinin 

yeni dilimini alabilmesi için gereken ve toplam 9,2 

milyar Euro tutarında tasarruf önlemi öngören 2013 

bütçesini parlamentoda onayladı.  

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ BAŞKANI'NDAN 

80 MİLYAR EURO DAHA DÜŞÜK AB 

BÜTÇESİ TEKLİFİ 

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Herman Van 

Rompuy, AB bütçesinin dondurulmasını isteyen 

İngiltere'yi memnun edebilecek, ancak içeriğindeki 

tarım sübvansiyonlarında kesintiler sebebiyle 

Fransa'nın tepkisini çekebilecek bir bütçe önerdi. 

İngiltere, AB'nin  2014-2020 bütçesinin enflasyonla 

sınırlanarak dondurulmaması halinde veto haklarını 

kullanabilecekleri tehdidinde bulunmuştu. Almanya, 

İsveç ve Hollanda da benzer kesintiler istemişti. Van 

Rompuy'un teklifi, Avrupa Komisyonu'nun 1 trilyon 

Euro'luk teklifinden 80 milyar Euro kesinti 

öngörüyor. Teklif, AB liderlerinin 22-23 Kasım'da 

gerçekleşecek bütçe zirvesinde ele alınacak. Teklif 

çerçevesinde İngiltere'nin aldığı düşük miktardaki 

tarım sübvansiyonları karşılığında Londra'ya 

yapılacak yıllık bir geri ödeme garanti altına alınıyor. 

Kaynak: Euractiv 


