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OECD Euro Bölgesi'nde Büyüme Tahminini Düşürdü 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD, Euro 

Bölgesi ülkeleri için öngördüğü büyüme tahminini 

düşürdü ve Avrupa Merkez Bankası'ndan, büyümeyi 

destekleyecek daha fazla adım atmasını istedi. Örgüt, 

Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya gibi büyüyen 

ekonomilerle arasındaki farkı daha da açacak şekilde, Euro 

Bölgesi ekonomisinin bu yıl yüzde 0,6 oranında 

küçüleceğini açıkladı. Avrupa'da devam eden zayıf 

büyüme çizgisi, stagnasyona dönüşebilir. OECD'nin yılda 

iki kez yayımladığı Ekonomik Görünüm raporunda küresel 

ekonominin farklı hızlarda ilerlediği vurgulandı. Gelişmiş 

34 ekonomiyi temsil eden OECD, bu ülkeler arasında 

ortalama büyümenin bu yıl yüzde 1,2, 2014 yılında ise 

yüzde 2,3 olacağı tahmininde bulundu. OECD'nin 

raporunda Euro Bölgesi için karamsar bir tablo çiziliyor. 

Örgüt, Avrupa Birliği'nin tek para birimi Euro'yu kullanan 

ülkelerde uygulanan kemer sıkma politikalarının, 

piyasalara olan zayıf güvenin ve ağır kredi şartlarının bu 

tabloda etkili olduğunu belirtiyor. Avrupa Merkez 

Bankası'nın, büyümeyi hızlandırmak için, 'parasal 

gevşeme' uygulamasını genişletebileceğinin de sinyallerini 

veren OECD Avrupa'da devam eden zayıf büyüme 

çizgisinin, küresel ekonomi için olumsuz etkilere neden 

olabilecek bir stagnasyona (ekonomik durgunluk) 

dönüşebileceği uyarısında bulundu. OECD, Euro 

Bölgesi'nin aksine, yaklaşık yüzde 2'lik büyüme oranı 

yakalayan Amerika Birleşik Devletleri'nde ise parasal 

gevşemenin aşamalı olarak azaltılabileceğini belirtti. 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü üyesi ülkeler 

arasında bu yıl en güçlü büyümenin Japonya'da olacağı 

belirtildi. Hükümet tarafından ekonomiyi canlandırmak 

için yürürlüğe sokulan uygulamalar, gayrisafi yurtiçi 

hasılasını yüzde 1,6 oranında arttırdı. Ancak hükümetin 

harcamalarda kısıntı yapmasının beklendiği 2014 yılında, 

bu ekonomik toparlanmanın devam edip etmeyeceği 

belirsiz. Çin, OECD üyesi olmamakla birlikte, örgütün 

hazırladığı raporda yer alan ülkelerden birisi. OECD, 

Çin'in gelecek iki yılda yüzde 8'lik bir büyümeye ulaşacağı 

tahmininde bulunuyor. 

Kaynak: BBC Türkçe  

Avrupa Komisyonu, GDO İthalatında Yeni Kuralları 

Netleştirdi 

EurActiv'in ulaştığı bir Komisyon belgesine göre, AB 

yürütme organı Avrupa'da GDO ithalatı için 'alakart' bir 

sistem üzerinde karar kıldı. GDO ithalatına ilişkin, mevcut 

GDO yetiştirme kurallarına paralel olarak hazırlanan 

model, 22 Nisan'da onay için Komisyon üyelerinin 

toplantısında sunulacak. Jean-Claude Juncker, Avrupa 

Komisyonu başkanı seçilirken bu konuyu önceliklerinden 

biri olarak belirlemişti. İnsan veya hayvan tüketimi için 

GDO'lu gıda ithalatında seçimi üye ülkelere bırakma 

kararı, pek çok çevreciyi hayal kırıklığına uğratmıştı. 

Ürünlerin Avrupa pazarına serbestçe girmesi için, GDO 

ithalatına tek bir AB ülkesinin izin vermesi yetecek. 

Greenpeace, bunun GDO ithalatına AB çapında izin 

vermek anlamına geldiğini söylüyor. AB şu anda 48 

GDO'lu ürünün ithalatına izin veriyor, ancak onay 

süreçleri durma noktasına geldi. Komisyon, yeni GDO 

çeşitlerine onay vermeden önce yeni yasal çerçevenin 

kabul edilmesini bekliyor. Tartışma bir yandan devam 

ederken, 13 GDO çeşidi de AB'den onay almak için sırada 

bekliyor. 

Kaynak: Euractiv 

 

IPA-I Bileşenine İlişkin İstişare Toplantısı Düzenlendi 

IPA’nın Kurumsal Yapılanma ve Geçiş Dönemi Desteği 

Bileşeni altında projesi bulunan kurum ve kuruluşlarımız 

ile programların uygulamasına ilişkin bir istişare toplantısı 

düzenlenmiştir. Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı 

Büyükelçi Rauf Engin SOYSAL’ın başkanlığında yapılan 

ve ilgili kurumların yanı sıra, Hazine Müsteşarlığı ile 

Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden de üst düzey 

temsilcilerin iştirak ettiği toplantıda, 2011, 2012 ve 2013 

yılları altında yer alan programların ihale ve uygulama 

süreçlerine ilişkin bilgi verilmiş ve faydalanıcı kurum ve 

kuruluşlarca atılması gereken adımlarla ilgili görüş 

alışverişinde bulunulmuştur. 

Kaynak: AB Bakanlığı   


