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AVRUPA EKONOMİSİ İÇİN UMUT IŞIĞI  
AB Komisyonu, Avrupa’nın iki lokomotif ülkesi Almanya ve Fransa’nın 
resesyonu kalıcı bir şekilde atlattıklarını duyurdu. Ancak Komisyon, 
önlemlerde gevşemeye gidilmemesi uyarısında da bulundu. Bu yılın 
başlarında dramatik bir çöküntü geçiren Avrupa ekonomisi yeniden 
ümitlenmeye başladı. AB Komisyonu'nun para politikasından sorumlu 
üyesi Joaquin Almunia Brüksel'de yaptığı açıklamada “durumun 
düzelmeye başladığını” söyledi. Birlik üyelerinin ekonomik teşvik 
programlarıyla bankaları kurtarma operasyonlarının sürdürülmesi 
gerektiğine işaret eden Almunia, aksi takdirde cılız büyümenin yeniden 
tehlikeye girebileceğini belirtti. Euro bölgesi ile AB genelindeki 
ekonomik daralma oranının bu yıl %4'ü bulması bekleniyor. Uzmanlar 
bunu, yılbaşındaki çöküşün tahminlerden çok daha dramatik boyutlarda 
olmasına bağlıyor. Enflasyonun çok düşük düzeyde kalmasını bekleyen 
Brüksel'i en çok istihdam piyasası endişelendiriyor. Komisyon üyesi 
Almunia, istihdamın daha da daralacağını, söyledi. AB Komisyonu 
sonbahar tahmin raporunu 3 Kasım’da açıklayacak. Komisyonun 
ekonomik değerlendirmesinde üye ülkelerin bütçe açıklarıyla borç 
stoklarına da yer verilecek. Banka kurtarma operasyonları ve konjonktür 
teşvik paketleri bütün birlik üyelerini ağır borca soktu. Joaquin Almunia, 
banka kurtarma girişimleriyle kamu borçlanmasını orta vadede normale 
dönüştürebilmek için üye ülkelerin ekim ayından itibaren 'teşvik 
programlarından çıkış' yolu aramaya başlayacağını bildirdi. Bunun 
koordineli bir şekilde yapılması gerektiğini vurgulayan Almunia aksi 
takdirde himayecilik tehlikesinin doğabileceğini ve istikrar ve büyüme 
çabalarının heba olabileceğini sözlerine ekledi.  
Kaynak: Deustche Welle Türkçe ( http://www.dw-world.de ) 
 
AB TARIM BAKANLARI KÜRESEL ISINMAYI TARTIŞTI  
Avrupa Birliği'nin dönem başkanlığını üstlenen İsveç'in düzenlediği ve 
27 AB üyesi ülke ile aday ülkelerin de katıldığı Avrupa Tarım Bakanları 
toplantısı, İsveç'in tarıma elverişli bölgelerinden olan Smoland 
bölgesindeki Vaexjo kentinde 14-15 Eylül tarihlerinde yapıldı. İsveç 
Tarım Bakanı Eskil Erlandsson'un evsahipliğinde gerçekleşen 
toplantılarda 27 AB üyesi bakanlar ile birlikte aday ülkelerin tarım 
bakanları, ilk gün bölgedeki tarım alanlarını gezerek, bilgi aldı. İkinci 
gün yapılan toplantılarda ise, küresel ısınmanın tarım alanları 
üzerindeki etkileri üzerinde duruldu. Toplantının son gününde Tarım ve 
Köyişleri Bakanı Mehmet Mehdi Eker de bir konuşma yaptı.  
Kaynak: AB Haber ( www.abhaber.com ) 
 
AB’DEN ÇİN’E BİR ANTİ DAMPİNG DAVASI DAHA  
AB Komisyonu, endüstriyel kimyasal sodyum glukonatın Çin’den 
ithaline karşı bir anti damping davası başlattı. Avrupa Kimyasallar 
Endüstrisi Konseyi (CEFIC) tarafından yapılan resmi şikayet üzerine 
başlatılan kovuşturma ile, düşük fiyatlı ithal sodyum glukonatın AB 
piyasalarında AB şirketlerine verdiği zararı araştırılacak. AB ile Çin 
arasında ticari konularda üst düzeyde süren ve Dünya Ticaret Örgütü 
içinde de süren anlaşmazlıklar, davanın açılmasına zemin hazırladı. 
Kaynak: EU Insight ( www.kreabgavinanderson.com ) 
 

 
AB’DEN ULTRA YÜKSEK HIZLI MOBİL İNTERNET YATIRIMI 
AB yeni nesil 4G mobil ağlarının temelini oluşturacak araştırmalara 1 
Ocak 2010 itibariyle 18 milyon € yatırım yapacak. Avrupa Komisyonu, 
mevcut 3G ağlarından yüz kat daha yüksek mobil internet hızı sunacak 
“LTE Advanced” teknolojisi araştırmalarını destekleme kararı aldı. LTE 
(Uzun Vadeli Evrim), 2004’den bu yana aldığı önemli miktardaki AB 
araştırma fonlarının da katkısıyla, yeni nesil mobil ağlar için endüstrinin 
birinci tercihi haline geliyor. Avrupa, GSM standardını halihazırda 25 yıl 
önce modern mobil telefon iletişiminin belkemiği haline getirmişti. 
Avrupa ortak araştırmalarına ve AB tek pazarının gücüne dayanan 
GSM standardı bugün dünyadaki mobil ağların %80’i tarafından 
kullanılıyor. AB destekli araştırmalar Avrupalıların gündelik yaşamlarına 
bu ileri teknolojiyi getirmeye devam ettikçe, LTE de benzer bir başarı 
yakalayacak gibi görünüyor. [Uzun Vadeli Evrim (LTE) saniyede 100 
megabite varan mobil internet hızları sunan ve 3G mobil ağlarından on 
kat daha fazla hıza sahip en son kablosuz teknolojidir.] Kaynak: Avrupa 
Komisyonu Türkiye Delegasyonu ( www.avrupa.info.tr ) 
 
AB’DE KLASİK AMPUL KULLANIMI ARTIK YASAK 
Avrupa Birliği 1 Eylül 2009’dan itibaren “klasik akkor ampul” olarak 
bilinen 100 watt ve üstü ile mat ampulleri yasakladı. 2010 eylülünde 75-
100 watt arası ampuller yasak kapsamına girecek. 2011’de 60 
watt'lıklar ve nihayet 2012’de tüm ampullerin üretim ve satışı yasak hale 
gelecek. Ampül yasağının nedeni küresel ısınma. Klasik ampullerde 
enerjinin yüzde 95’inin ısı olarak atmosfere çıktığı, yalnızca yüzde 5’i ile 
aydınlatma sağlandığı kaydediliyor. Klasik ampuller yerine, enerji 
tasarruflu ampullerin kullanılması ile Avrupa çapında yılda yaklaşık 15-
20 milyon ton enerjinin atmosfere çıkmasının engelleneceği ve 40 
terrawatt enerjinin tasarruf edilebileceği belirtiliyor. Bu miktar 
Romanya’nın yıllık elektrik enerjisi tüketimine eş değerde görülüyor. 
Kaynak: Euractiv( http://www.euractiv.com.tr ) 
 
AB BİLİM VE TEKNOLOJİ İSTATİSTİKLERİ AÇIKLANDI 
Eurostat, Avrupa’da 2007 yılı Bilim ve Teknoloji ve Yenilikçilik 
istatistiklerini açıkladı. Buna göre 2007 yılında AB27 genelinde Ar-Ge 
için 229 milyar € harcadığı kaydedildi. Ar-Ge harcamalarının GSYİH’ya 
oranı %1,85 olarak sabit kaldı. Bu alandaki en yüksek harcamaları 
gerçekleştiren Almanya (62 milyar €), Fransa (39 milyar €) ve İngiltere 
(37 milyar €), Ar-Ge harcamalarının %60’ını gerçekleştirmiş oldular. 
GSYİH yüzdesi bazında Ar-Ge harcamalarında en yüksek oranlar İsveç 
(%3,6) ve Finlandiya (%3,47), Avusturya (%2,56), Danimarka (%2,55) 
ve Almanya’da (%2,54), en düşük oranlar ise Kıbrıs (%0,45), Slovakya 
(%0,46), Bulgaristan (%0,48) ve Romanya’da (%,53) kaydedildi. 
2007’de AB27’deki toplam istihdamın %1,6’sının Ar-Ge alanında 
çalıştığı belirlendi. Bunun içinde araştırma alanında çalışanların oranı 
%0,9 olarak kaydedildi. Yenilikçilik faaliyetlerine dahil olan girişimcilerin 
oranı en yüksek olarak Almanya (%63), Belçika (%52), Avusturya ve 
Finlandiya (%51) ve Lüksemburg’da (%49), en düşük olarak ise 
Litvanya, Bulgaristan ve Macaristan, Romanya ve Litvanya’da 
gözlemlendi. Kaynak: EUROPA ( http://europa.eu/ ) 
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