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AVRUPA’DA OTOMOBİL TALEBİ DÜŞÜYOR 
Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) yayımladığı raporda, Malta ve 
Kıbrıs Rum Kesimi hariç Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Norveç, İsviçre ve 
İzlanda'nın yer aldığı Avrupa Serbest Ticaret Birliği (AELE) ülkelerinin yer 
aldığı 28 ülkede toplam 14,48 milyon aracın tescillendiğini belirtti. 
Otomobil piyasasının ciddi sorunlar yaşadığı 2008 yılına göre geçen yıl 
araç satışlarındaki düşüşte yavaşlama kaydedildiğine işaret eden ACEA, 
2007 yılı ile kıyasladığında araç tescilinde geçen yıl yüzde 9,5 oranında 
düşüş kaydedildiğini belirtti. ACEA ayrıca, hükümetlerin uyguladığı hurda 
teşvik paketleri sayesinde 2009 yılı ikinci çeyreğinde araç satışlarında 
artış kaydedildiğine dikkat çekti. Avrupa pazarında yalnızca Aralıkta 1,074 
milyon araç satışıyla bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 
oranında artış yaşandı. Almanya'da geçen yıl 3,09 milyon araç satışıyla 
yüzde 23,2 oranında artan araç tescili, 2,05 milyon araç satılan Fransa'da 
yüzde 10,7 arttı. Araç satışları İtalya'da yüzde 0,2, Birleşik Krallık'ta yüzde 
6,4 ve İspanya'da ise yüzde 17,9 oranında azaldı. Avrupa pazarında 
geçen yıl Audi, Seat, Skoda markalarının sahibi Alman Volkswagen, 
yüzde 21,1 payla liderliğini korurken, Peugeot ve Citroen markalarını 
bünyesinde barındıran Fransız PSA Peugeot-Citroen grubu yüzde 12,9, 
Fransız Renault yüzde 9,2, İtalyan FIAT yüzde 8,7, BMW yüzde 4,9, 
Amerikan Ford yüzde 9,9 pay aldı.  
Kaynak: Ajanslar 
 
AB 27 VE EURO ALANINDAN SON EKONOMİK VERİLER 
Euro Alanı'nın dünyanın geri kalanıyla dış ticaret dengesi, ilk tahminlere 
göre Kasım 2009'da 4,8 milyar € ticaret fazlası gösterdi. Kasım 2008'de 
dış ticarette 7,0 milyar € açık kaydedilmişti. Kasım 2009'da ihracat bir ay 
öncesine göre %0,4 düşerken, ithalat %0,3 artış gösterdi. AB27'de Kasım 
2008'deki 24,4 milyar €'ya kıyasla Kasım 2009'da tahmini 5,8 milyar € dış 
ticaret açığı belirlendi. Kasım 2009'da Ekim 2009'a kıyasla ihracat %1,9, 
ithalat %1,5 yükseldi. AB27'nin Çin'e yaptığı ihracatta istikrar 
kaydedilirken, diğer tüm büyük ticaret ortaklarıyla olan ticari akışlarda 
düşüşler saptandı. En büyük düşüşler Rusya (Ocak-Ekim 2008'e kıyasla 
Ocak-Ekim 2009'da -%40), Türkiye (-%25), Brezilya (-%23), Güney Kore 
(-%21) ve ABD'ye (-%20) yapılan ihracatlarda ve Rusya (-%40), Norveç (-
%30), Brezilya (-%29), Japonya (-%28) ve Türkiye'den (-%25) yapılan 
ithalatlarda kaydedildi. Kasım 2009'da sanayi üretimi Ekim ayına göre 
Euro Alanı'nda (EA16) %1,0, AB27'de %0,9'luk artış gösterdi. Ekim 
ayında ise üretim sırasıyla %0,3 ve %0,7 oranında düştü. Ara malların 
üretimi Euro Alanı'nda %1,8, AB27'de ise %1,7 oranında arttı. Dayanıklı 
tüketim malların üretimi Euro Alanı'nda %1,8 artarken, AB27 ‘de %0,5 
oranında düştü. Sermaye mallarında ise sırasıyla %1,1 ve %0,7 ‘lik artış 
olurken enerji üretimi %2,2 ve %1,7 oranında düştü. Dayanıksız tüketim 
mallarının üretimi Euro Alanı'nda %0,6, AB27'de ise %0,5 oranında arttı. 
Üye ülkeler arasında en yüksek artışlar Letonya (%8,7), Slovenya (%3,0), 
Estonya (%2,9) görülürken, en fazla düşüş ise İrlanda (%8,0) ve 
Portekiz'de (%3,7) kaydedildi. Kasım 2009'da bir yıl öncesine göre sanayi 
üretimi Euro Alanı'nda %7,1 ve AB27 genelinde %6,4 düştü. Yıllık 
karşılaştırmada dayanıksız tüketim mallarının üretimi %1,1 oranında 
düşerken ara malların üretimi ise her iki bölgede de %5,9 oranında düştü. 
Enerji üretimi sırasıyla %6,2 ve %6,8 düşerken, dayanıklı tüketim 
mallarında sırasıyla %8,7 ve %6,2‘lik düşüş görüldü. Sermaye ürünlerinde 
ise sırasıyla %13,0 ve %11,1 oranında düşüş belirlendi. 
Kaynak: EU Rapid 

 
TÜRKİYE AVRUPA’NIN GIDA SEPETİ OLACAK 
Küresel Krizin Avrupa’da yol açtığı daralma sebebiyle, Avrupa Birliği'nin 
bütçeden üye ülkelere dağıttığı sübvansiyonların kesilmesi gündeme 
geldi. Meyve suyu üreticilerine göre ise bu durum Türkiye için büyük 
potansiyel oluşturuyor. Avrupa'nın 'dünyanın en büyük gıda üreticisi' 
unvanını sübvansiyonlar sayesinde elde ettiğine dikkat çeken Meyve 
Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Başkanı Alaaddin Güç, "Krizle 
birlikte AB'de sübvansiyonlar sıfır noktasına geldi. Ayrıca Avrupa 
uyguladığı gümrük anlaşmalarına da son vermek üzere. Bu sebeple 
Avrupa gıda üretimini terk etmeye başladı. Kıtada endüstriyel boşluklar 
oluşuyor. Bu tablo Türkiye için müthiş fırsat." dedi. Meyve suyu 
üreticilerinden Aroma'nın Bursa'daki tesislerinde, sektörün 2009 yılını 
değerlendiren ve 2010 ile ilgili beklentilerini açıklayan Alaaddin Güç, 
geleceğin iyi okunması halinde Türkiye'nin 3-4 yıl içinde AB'nin gıda 
sepeti olacağını kaydetti. 
Kaynak: Zaman 
 
AB ÜLKELERİ YENİLENEBİLİR ENERJİYE YÖNELİYOR 
Avrupa Birliği'nin üye ülkeler için belirlediği, 2020 yılında enerji 
ihtiyaçlarının en az %20 oranında yenilenebilir enerji kaynaklı olarak 
karşılayabilme hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarla ilgili olarak 
üye ülkeler, Avrupa Birliği Enerji Komisyonuna açıklamalarını sunmaya 
başladılar. Birlik üyesi 27 ülkeden İngiltere ve İtalya'nın da dahil olduğu 
sekiz ülke henüz çalışmalarını komisyona göndermedilerse de yapılan 
açıklamalar kıtada temiz enerji kullanımının yaygınlaşmasına yönelik 
hem umut hem de hayal kırıklığı barındırıyor. Şu ana kadar komisyona 
sunulan raporlarda İspanya, Fransa, İsveç, Portekiz ve Estonya %20'lik 
hedefi geçebileceğini belirtti. Güneş enerjisi alanında dünyanın lider 
ülkesi aynı zamanda Avrupa ekonomisinin motoru Almanya için ise 
2020'de yenilenebilir enerji kullanımı %18 olarak öngörülüyor. Çek 
Cumhuriyeti, Hollanda ve Belçika ise bu oranın gerisinde kalacaklarını 
açıkladı. Fransa komisyona sunduğu açıklamada Akdeniz kıyısındaki 
ülkelerin katılımı ile oluşturulacak "Akdeniz Birliği" düşüncesini 
yineleyerek bu birlik ile Avrupa Birliği arasında özellikle güneş enerjisi 
alanında ticari işbirliği yapılabileceğini savundu. Portekiz ise öngördüğü 
%31'lik yenilenebilir enerji üretimi için İber Yarımadası’nı Avrupa'ya 
bağlayacak enerji iletim hatlarının kurulmasının şart olduğunu belirtti.  
Kaynak: Euractiv 
 
AYB’DEN 2009’DA TÜRKİYE’YE 2,65 MİLYAR AVRO KREDİ 
AB’nin uzun vadeli kredi kurumu Avrupa Yatırım Bankası (AYB), geçen 
yıl hedeflerini aşarak Türkiye’ye 2 milyar 648 milyon Avro kredi sağladı. 
Bir önceki yıl Türkiye’de 2,7 milyar Avro kredi açarak rekor kıran banka, 
2009’da Türkiye’ye 2,4 milyar avro kredi hedefini belirlemişti. 
Türkiye’deki faaliyetlerine 1965 yılında başlayan bankanın son 5 yılda 
kullandırdığı kredilerin toplamı ise 10 milyar 261 milyon Avroya ulaştı. 
Küresel kriz nedeniyle geçen yıl Türkiye’de ağırlığı KOBİ’lerin 
desteklenmesine veren AYB, aracı bankalar eliyle KOBİ’lere 1,5 milyar 
Avronun üzerinde kaynak aktardı. Türkiye’nin önde delen 15 devlet 
üniversitesindeki akademik araştırma merkezleri için 335 milyon Avro 
kredi sağlayan AYB, kalan kredilerini enerji, ulaştırma ve çimento 
sektörlerindeki yatırımların finansmanına yönlendirdi  
Kaynak: AA 
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