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S&P, AB'nin Notunu Düşürdü 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu 

Standard&Poor's (S&P), Avrupa Birliği'nin (AB) not 

görünümünü durağandan negatife çevirdi. 'AA+' olan 

kredi notu ise teyit edildi. S&P'nin önümüzdeki iki yıl 

içinde kredi notunun düşürülme ihtimali son kararla 

birlikte artmış oldu. Gerekçe olarak başta 

Yunanistan'ın yardım programı olmak üzere AB'nin 

finansal risklerinin arttığına dikkat çekildi.  S&P 

İngiltere'nin kredi notu görünümünü de geçen ay 

durağandan negatife çekmişti. İngiltere, AB bütçesine 

Almanya'nın ardından en çok katkıyı yapan ikinci 

ülke konumunda. AB Komisyonu Başkanı Jean-

Claude Juncker'in gündeme getirdiği milyarlarca 

euroluk bir yatırım planı da S&P'nin gerekçeleri 

arasında yer alıyor. Plan kapsamında kurulacak 

Avrupa Stratejik Yatırım Fonu'nun (EFSI) üç yıllık 

dönem boyunca en az 315 milyar euro tutarında ek 

yatırımı harekete geçirmesi hedefleniyor. S&P, 

AB'nin yatırım fonu girişimini riskli görüyor. 

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe  

Rüzgar AB’nin Elektrik Tüketiminin Yüzde 8’ini 

Karşıladı 

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi 

çalışmasına göre teknolojik ilerleme ve 

maliyetlerdeki gerilemeler rüzgar enerjisinin birlik 

ülkelerindeki gücünün artmasını sağlıyor. Rüzgar 

enerjisinin Avrupa Birliği ülkelerinin elektrik 

üretimindeki payının artmakta olduğu bildirildi. 

Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC) 

tarafından geçen hafta yayınlanan 2014 yılı rüzgar 

enerjisi sektör raporuna göre Avrupa Birliği 

ülkelerindeki rüzgar enerjisi santralleri geçen yıl 

birliğin toplam elektrik tüketiminin yüzde 8’ini 

karşıladı. Bu oran Danimarka, Portekiz, İrlanda, 

İspanya, Romanya ve Almanya’da ise yüzde 10’un 

üzerinde gerçekleşti. Çalışmadaki verilere göre geçen 

yıl AB ülkelerinde 13 GW gücünde rüzgâr enerjisi 

projesi de tamamlanırken, 11,8 GW gücündeki rüzgâr 

türbininin de elektrik şebekesine bağlantısı sağlandı. 

Bu gelişmeler 2014 yılı sonu itibari ile 370 GW’a 

ulaşan küresel rüzgâr enerjisi gücünde AB ülkelerinin 

payının 128 GW’a ulaşmasını sağladı. JRC 

öngörülerine göre mevcut yatırım eğilimleri ile 2020 

yılında AB ülkeleri elektrik tüketimlerinin yüzde 

12’sini rüzgâr enerjisinden sağlayabilecek.  

Kaynak: AB Haber  

AB’den Yatırım Seferberliği 

Avrupa Birliği’nin (AB) 315 milyar euroluk “Avrupa 

Stratejik Yatırım Fonu” anlaşması imzalanarak 

yürürlüğe girdi. Almanya, Fransa ve İngiltere fona 

8’er milyar euro katkı sağlayacak. Fon, enerji, 

ulaştırma, eğitim ve Ar-Ge projelerinin 

finansmanında kullanılacak. Fon ile AB’de küresel 

kriz öncesine kıyasla yüzde 15-20 gerileyen 

yatırımların tekrar artışa geçirilmesi hedefleniyor. 

Avrupa Yatırım Bankası Başkanı Werner Hoyer ise 

fonla ilgili iddialı konuştu. ‘‘Daha önce söylediğim 

gibi Avrupa’da belki en büyük uçurum araştırma, 

geliştirme ve eğitime daha az harcadığımız için 

inovasyon alanında. Bu sorunu sadece özel yatırımları 

seferber ederek çözebiliriz. Avrupa Yatırım 

Bankası’nın teknik incelemesinden geçtikten sonra 

özel yatırımcılar bu fondan faydalanabilecek.’‘ 

Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupa Stratejik Yatırım 

Fonu’nun yürürlükte kalacağı 3 yılda birliğin 

gayrisafi hasılasını en az 330 milyar euro artıracağını 

ve 1 milyondan fazla yeni istihdam yaratacağını 

tahmin ediliyor. 

Kaynak: http://tr.euronews.com/  
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