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AB LİDERLERİ 'BANKACILIK BİRLİĞİ' 

ÜZERİNDE ANLAŞTI 

Brüksel'de bir araya gelen Avrupa Birliği liderleri, 

Euro Bölgesi'nde 'bankacılık birliği' üzerinde uzlaşma 

sağladı. Buna göre Euro Bölgesi'ndeki bankalar için 

ortak bir denetim mekanizması oluşturulacak. 

Konuyla ilgili yasal düzenleme üzerinde yıl sonuna 

kadar anlaşmaya varılması, sistemin önümüzdeki yıl 

içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. AB liderlerinin 

vardığı anlaşmaya göre Avrupa Merkez Bankası 

(ECB), gerektiği durumda Euro Bölgesi'ndeki 

herhangi bir bankaya müdahale edebilecek. Ancak 

Almanya Başbakanı Angela Merkel, bankaların 

birbirinden farklı şekillerde, bazılarının doğrudan 

ECB tarafından, bazılarının ise ulusal kurumlar 

aracılığıyla denetleneceğini söyledi. Küçük yerel 

bankaları üzerindeki yetkisini korumak isteyen 

Almanya hükümeti, Fransa'nın büyük destek verdiği 

plana mesafeli yaklaşıyordu. Avrupa Komisyonu 

Başkanı Jose Manuel Barroso, Euro Bölgesi içinde 

bulunmayan AB ülkelerinin de isterse sisteme dahil 

olabileceğini söyledi. 

Kaynak: Euractiv 

 

AVRUPA BİRLİĞİ’NDEKİ EN YÜKSEK 

İŞSİZLİK ORANI İSPANYA'DA  

İspanya’nın ekonomik durumu Avrupa başkentlerinde 

aylardır kaygıyla izleniyor. Avrupa Merkez Bankası, 

zordaki hükümetlere yardım amacıyla yeni tahvil alım 

programı başlattı. Programla, zordaki ülkelerin dış 

finansman maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenirken, 

Avrupa’nın borç krizini kontrol altında tutuğu mesajı 

da verilmiş oldu.   Ancak İspanya zor günler geçirse 

de dış yardım istemiş değil: Borç yükü altında 

olduğumuz doğru. İspanya, Avrupa’da süregiden 

sorunlarından sadece birisi. Euro’nun geleceği de 

İspanya’nın sorunları üzerinden belirlenmeye 

çalışılıyor. İspanya Maliye Bakanı, dış yardım 

istemediklerini söylüyor. İspanya’da, emlak sektörü 

krize girince, bankaların milyarlarca dolarlık kredileri 

batık hale gelmişti. Yaklaşık 5 milyon İspanyol işsiz. 

Bu Avrupa Birliği’ndeki en yüksek işsizlik oranı. 

Kaynak: AB Haber 

 

 

 

AVRUPA'YA İHRACATIN YÜZDE 53.3'Ü 

KOBİ'LERDEN 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2012 Avrupa 

KOBİ Haftası etkinlikleri kapsamında 2009-2011 

dönemine ilişkin Küçük ve Orta Büyüklükteki 

Girişim İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre 

Türkiye'deki toplam girişim sayısının yüzde 99.9'unu 

KOBİ'ler oluştururken, istihdamın da yüzde 77.8'ini 

KOBİ'ler sağladı. TÜİK verilerine göre 2011 yılında 

ihracatın yüzde 59.6’sı, ithalatın ise yüzde 39.9’u 

KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. 2011 yılında 

Avrupa ülkelerine yapılan toplam ihracatın yüzde 

53.3’ ü, Asya ülkelerine yapılan ihracatın ise yüzde 

32.6’sı KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi. KOBİ'ler 

Avrupa (%51.8) ve Asya (%36.7) ülkelerinden 

yapılan ithalatta da önemli paya sahip oldu. 2010 

yılında yapılan toplam Ar-Ge harcamalarının ise 

yüzde 14.9'u KOBİ'lerden geldi. 

Kaynak: TÜİK - Euractiv 

 

AB ÜLKELERİ BALKANLAR'A TEKRAR 

VİZE GETİRMEK İSTİYOR 

Avrupa Komisyonu, aralarında Almanya'nın da 

bulunduğu altı Avrupa Birliği ülkesinin, iltica 

başvurularında yaşanan artış sebebiyle Balkan 

ülkelerine vize uygulamasının geri getirilmesini 

istediğini açıkladı. Avrupa Komisyonu'nun içişlerden 

sorumlu üyesi Cecillia Malmström'ün bir sözcüsü, 

Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, Lüksemburg 

ve Hollanda'nın kendilerine yazdığı mektupta iltica 

başvurularında yaşanan artıştan şikayet ettiğini 

söyledi. AFP'nin aktardığına göre sözcü, 'Pek çok üye 

ülke, aralarında 2010'da vizesiz seyahat hakkı verilen 

Sırbistan da dahil olmak üzere Balkanlar'dan gelen 

kayda değer bir insan akınıyla karşı karşıya' dedi. 

İltica başvurularının çoğunun geçersiz olduğunu 

belirten sözcü, yine de her birinin tek tek incelenmesi 

gerektiğini, bunun da geçerli başvurular için 

kullanılabilecek zaman ve iş gücünden çaldığını 

kaydetti. Avrupa Komisyonu ve Avrupa 

Parlamentosu, üye ülkelerin vizesiz seyahat 

anlaşmalarını geçici olarak askıya alabilmesine 

olanak sağlayacak bir yöntem üzerinde görüşmeler 

yürütüyor.  

Kaynak: Euractiv  


