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EURO BÖLGESİ YUNANİSTAN'IN 

BORÇLARINDA ANLAŞTI 

Euro Bölgesi maliye bakanları ve IMF, Yunanistan'ın 

borçlarının 40 milyar Euro kesilmesi üzerinde anlaştı 

ve 44 milyar Euro'luk kredi diliminin verilmesinin 

önünü açtı. Euro Bölgesi, Brüksel'de Yunanistan'ı 

görüşmek için iki haftada gerçekleştirdikleri üçüncü 

toplantıda 10 saatlik görüşmelerin ardından 

anlaşmaya vardı. Anlaşmadan memnuniyetini dile 

getiren Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras, 'Tüm 

Yunan halkı için yeni bir gün başlıyor' dedi. 

Eurogroup Başkanı Jean-Claude Juncker, 

Yunanistan'ın yeni kredi diliminin 13 Aralık'ta 

verileceğini belirterek, 'Bu yalnızca parayla ilgili 

değil. Aynı zamanda Yunan halkı ve tüm Euro 

Bölgesi için daha iyi bir gelecek sözü' dedi. Avrupa 

Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi ise 

toplantıdan ayrılırken, 'Karar, belirsizliği kesinlikle 

ortadan kaldıracak ve Avrupa ve Yunanistan'a güveni 

artıracaktır' dedi. Uluslararası kreditörler aynı 

zamanda Yunanistan'ın borç yükünün GSYİH'ya 

oranını 2020 yılında yüzde 124 oranına çekebilmek 

için de bazı adımlar attı. Bunların arasında Yunan 

tahvillerindeki faizlerde kesintiye gitmek ve ECB'nin 

elindeki Yunan tahvillerinden gelecek kârın 11 milyar 

Euro'sunun Atina'ya geri verilmesi de yer alıyor. 
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AB, JAPONYA İLE SERBEST TİCARET 

MÜZAKERELERİNE BAŞLAMA KARARI 

ALDI 

Avrupa Birliği ticaret bakanlarının, Avrupalı 

otomobil üreticilerinin taşıdığı endişelere rağmen, 

Japonya ile serbest ticaret anlaşması için müzakereler 

yürütülmesi üzerinde anlaştığı bildirildi. AFP'ye 

konuşan bir diplomat, bakanların Avrupa 

Komisyonu'na, müzakerelere başlama yetkisi verme 

kararı aldığını açıkladı. Müzakerelerin birkaç yıl 

sürmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu'nun ticaretten 

sorumlu üyesi Karel De Gucht, Japonya ile 

imzalanacak bir serbest ticaret anlaşmasının kıtanın 

GSYİH'sını yüzde 1, AB'nin Japonya'ya yaptığı 

ihracatı üçte bir oranında artıracağını ve 400 bin 

kişiye istihdam alanı yaratacağını söylemişti. De 

Gucht, anlaşmayla ilgili olarak yaz aylarında yaptığı  

 

açıklamada 'Açık konuşalım. Bu iş alanlarına ve şu 

andaki ekonomik ortamda bu büyümeye ihtiyacımız 

var' şeklinde konuşmuştu. Ancak sıkıntılarla boğuşan 

ve Güney Kore ile imzalanan serbest ticaret 

anlaşmasının ortaya çıkardığı sonuçları tecrübe eden 

Avrupa otomotiv sektörü, gümrük vergilerini 

kaldırmanın Japonya'nın ihracatında artışa yol 

açacağından endişe ediyor. Avrupalı üreticiler, 

genellikle kapalı bir pazar olarak bilinen Japonya'da 

ise tutunamamaktan yakınıyor. Ancak AB kaynakları, 

yakın zamanda pazarını Avrupalı alkollü içki 

üreticilerine açan Japonya'nın, pazarını dışa açmaya 

hazır olduğunu savunuyor. Otomotiv ile ilgili olarak 

ise sorunların rekabetten ziyade ekonomik kriz ve 

kapasite fazlasından kaynaklandığı belirtiliyor.  
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BARROSO, 'EURO BÖLGESİ VİZYONUNU' 

SUNDU 

Euro Bölgesi'nde daha kapsamlı bir ekonomi ve 

parasal birliğe yönelik bir rapor sunan Avrupa 

Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso, borç 

krizinin üstesinden gelmenin tek yolunun daha federe 

yapıya sahip bir Avrupa olduğunu söyledi. Barroso, 

raporunun Aralık ayında yapılacak AB liderler 

zirvesindeki tartışmalara katkıda bulunacağını 

söyledi. Komisyon Başkanı, 'Piyasaların, sıkıntı 

yaşayan bazı ülkeler için yalnızca kısa vadeli acil 

çözümler getirmediğimizi anlaması önemli' dedi. 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro krizinin 

üstesinden gelinebilmesi için ulusal bütçeler üzerinde 

merkezi bir AB denetimi istiyor. Merkel aynı 

zamanda Aralık ayında, bu amaca yönelik olarak yeni 

bir AB antlaşması için kongrenin başlayacağı bir tarih 

belirlenmesini istiyor. Fransa gibi bazı ülkeler ise 

eğer bu tür adım atılacaksa, Euro Bölgesi'Nin ortak 

tahviller aracılığıyla birlikte borçlanması gibi bazı 

önlemler de getirilmesini istiyor. Barroso, 'Elbette 

bazıları daha fazla disiplin isteyecek. Bazıları ise daha 

fazla dayanışma isteyecek. Bu raporun ana mesajı, 

ikisine de ihtiyaç duyuyor olmamız' dedi.  
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