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AVRUPA EKONOMİSİ 'VİRAJI DÖNÜYOR' 

Avrupa Komisyonu, Euro Bölgesi'nde ekonomik 

büyümenin önceden tahmin edilene göre daha yavaş 

büyümesine rağmen, Avrupa ekonomisinin bir "dönüm 

noktasına" ulaştığı görüşünde. Komisyona göre, "umut 

işaretleri" artık "somut olumlu sonuçlara" dönüşüyor. 

Ancak 18 üyeli Euro Bölgesi'nde gelecek yılki ekonomik 

büyümenin %1,1 düzeyinde olacağı öngörülüyor. Bu 

büyüme tahmini geçen Mayıs ayında %1,4'ten %1,2'ye 

düşürülmüştü. Komisyonun 2015 için büyüme tahmini ise 

%1,7. Euro Bölgesi içinde yer almayan ülkelerle birlikte 

Avrupa Birliği (AB) genelindeki büyüme oranı tahminleri 

gelecek yıl için %1,4 ve 2015 için %1,9. Diğer yandan, 

AB genelindeki işsizlik oranının bu yıl sonunda %11,1 

gibi yüksek bir düzeyde kalacağına da dikkat çekiliyor. 

Capital Economics uzmanı danışmanlık şirketi uzmanı 

Jonathan Loynes, bu öngörülerin Euro Bölgesi'ndeki 

"genel ataletin" göstergesi olduğunu belirterek şöyle dedi: 

"Euro Bölgesi'ndeki norm hâlâ oldukça berbat aslında. Bu 

öngörüler bile epey iyimser." Avrupa Komisyonu 

raporunda, İngiltere ekonomisinin bu yılki büyüme 

tahmininin %0,6'dan %1,3'e çıktığına dikkat çekerek, 

genel görünümün oldukça iyi olduğunu vurguluyor.   

Avrupa Komisyonu'nun Ekonomik ve Mali İşlerden 

Sorumlu Üyesi Olli Rehn, "Avrupa ekonomisinin bir 

dönüm noktasına ulaştığına ilişkin artan işaretler var" 

derken, buna rağmen işsizlik oranının yüksek olduğunu 

dile getirdi. Euro Bölgesi ülkeleri içinde işsizlik oranının 

gelecek yıl da %12,2 düzeyinde kalması ve ancak 2015'te 

%11,8 düzeyine gerilemesi bekleniyor. Rehn, ekonomik 

iyileşmenin kademeli olarak gerçekleşeceğini belirterek 

şöyle konuştu: "Finansal pazarda durum belirgin şekilde 

iyileşirken ve faiz oranları kırılgan durumdaki ülkeler için 

alçalırken, bunlar henüz gerçek ekonomiye yansımış 

değil." Komisyonun dikkat çekici tahminlerinden biri de, 

resesyondaki Yunanistan ekonomisindeki küçülme 

oranının bu yıl için %4 düzeyinde gerçekleşeceği yönünde. 

Kaynak: BBC Türkçe 

 

AB 2014 BÜTÇESİ ÜZERİNDE UZLAŞTI 

Avrupa Birliği'nin (AB) bütçeden sorumlu bakanları, 

Brüksel'de 16 saat süren pazarlıkların ardından, 2014 

bütçesi üzerinde anlaştı. Harcamalar için uzlaşma sağlanan 

rakam 135,5 milyar avro oldu. AB'nin gelecek yıl yapacağı 

harcamalara ilişkin üzerinde uzlaşılan rakam, 2013 

bütçesiyle kıyaslandığında yüzde 9,4 azalma anlamına 

geliyor. AB bakanlarının genel taahhütler için anlaştığı 

rakam ise 142,6 milyar avro oldu. Buna göre, genel 

 

taahhütler de 2013 bütçesine oranla yüzde 9,5 oranında 

düşmüş oldu. Gelecek yılın bütçesi konusunda AB 

ülkeleri, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu (AP) 

arasında rakam konusunda anlaşmazlık yaşanıyordu. 

Ortaya çıkan uzlaşı rakamı üye ülkelerin pozisyonunu 

yansıtan bir niteliğe sahip. Toplantı sonrası bir açıklama 

yapan AB Dönem Başkanı Litvanya'nın Maliye Bakan 

Yardımcısı Algimantas Rimkunas, "Büyüme, istihdam, 

inovasyon ve insani yardım gibi öncelikli alanların 

finansmanı konusunda AP'yle anlaşma sağlayabilmiş 

olmaktan memnuniyet duyuyorum" dedi. Brüksel'de 

varılan uzlaşı, AB'nin 2014-2020 dönemini kapsayan yedi 

yıllık bütçesinin onaylanabilmesi açısından önemli bir 

adım olma özelliğine sahip. Bu uzlaşının sağlanmasıyla 

AB'nin 2014-2020 dönemini kapsayacak uzun vadeli 

bütçesinin onaylanmasının da önü açılmış oldu. Yedi yıllık 

bütçe için AP'de yapılması gereken oylama, yaşanan 

anlaşmazlık nedeniyle 19 Kasım'a ertelenmişti. 

Kaynak: Cumhuriyet Gazetesi 

 

AB MOLDOVA'YA VİZE UYGULAMASINI 

KALDIRACAK, UKRAYNA BEKLEMEDE 

Avrupa Komisyonu, 3.5 milyon Moldova vatandaşının 

Avrupa Birliği'ne seyahati için vize şartının kaldırılmasına 

yeşil ışık yaktı, ancak Ukrayna ve Gürcistan'ın daha fazla 

ilerleme kaydetmesi gerektiğini söyledi. Avrupa 

Komisyonu, ay sonunda Vilnius'ta düzenlenecek Doğu 

Ortaklığı zirvesinin ardından Moldova vatandaşları için 

vize zorunluluğunu kaldıracak düzenlemeleri gündeme 

alacağını açıkladı. 28 AB ülkesinin lideri, 28-29 Kasım'da 

aralarında Moldova, Ukrayna ve Gürcistan'ın da 

bulunduğu altı eski Sovyet ülkesinin lideriyle bir araya 

gelecek ve AB'ye katılımın ilk adımları olarak ticari ve 

siyasi bağları güçlendirmeye çalışacak. Moldova, seyahat 

belgelerinin emniyeti, sınır ve göç yönetimi alanlarında 

attığı adımlarla Brüksel'in onayını aldı. AB, vizelerin 

serbestleştirilmesi görüşmelerine 2008'de başlayan 45.5. 

milyon nüfuslu Ukrayna'nun ise 'kayda değer bir ilerleme' 

sağladığını; ancak biyometrik pasaportlar, yolsuzlukla ve 

ayrımcılıkla mücadele ve iltica konularında daha fazla 

ilerleme sağlaması gerektiğini söyledi. AB, vizelerin 

serbestleştirilmesi görüşmelerine geçtiğimiz yıl başlayan 

Gürcistan'ın ise 'ilk aşamada çok iyi bir ilerleme 

kaydettiğini' açıkladı. 

Kaynak: Euractiv 


