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AB: AVRUPA’DA EN HIZLI TÜRKİYE BÜYÜYECEK 
AB Komisyonu, Türkiye'nin bu yıl yüzde 4,7 ve gelecek yıl yüzde 4,5 ile 
Avrupa'nın en hızlı büyüyen ülkesi olacağını bildirdi. Avrupa Birliği 
Komisyonu'nun 2010 Bahar Ekonomik Tahminler raporunda, geçen yılki 
yüzde 4,7'lik küçülmenin ardından "güçlü toparlanma" sürecine giren 
Türkiye'nin "dış şoklara karşı direncinin daha da geliştiğini gösterdiği" 
vurgulandı. Türk ekonomisine ait tüm göstegelerin bu yıl sağlam 
büyümeye işaret ettiği anlatılan raporda, büyüme hızının yüzde 5'e kadar 
çıkabileceği belirtildi. Raporda, "sağlıklı mali sektörün" küresel krizden çok 
az etkilendiği ve aktif kalitesi yüksek olan Türk bankalarının dış kaynağa 
çok fazla ihtiyaç duymadığı kaydedildi. Rapora göre Türkiye'de geçen yıl 
yüzde 14'e çıkan işsizlik oranı bu yıl yüzde 13,9'a ve gelecek yıl yüzde 
13,4'e gerileyecek. Geçen yıl gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 45,5'ine 
ulaşan kamu borç toplamı da düşüşe geçerek bu yıl yüzde 45,1'e ve 
önümüzdeki yıl yüzde 44,5'e inecek. AB Komisyonu'na göre bu yıl Türkiye 
yüzde 4,7 büyürken AB'nin büyüme ortalaması yüzde 1 ve Avro 
Bölgesi'nin büyüme ortalaması yüzde 0,9'da kalacak. 2010 yılında 
Türkiye'nin ardından Avrupa'da en hızlı büyüyecek ülkelerin yüzde 3,7'yle 
Rusya, yüzde 2,7'yle Polonya ve Slovakya olarak sıralandığı raporda, 
büyük ekonomilerden Çin'in yüzde 10,3, Hindistan'ın yüzde 8,1, 
Brezilya'nın yüzde 5,7, Endonezya'nın yüzde 5,4, Güney Kore'nin yüzde 
5, Meksika'nın yüzde 4, ABD'nin yüzde 2,8, Fransa ve Hollanda'nın yüzde 
1,3, Almanya ve İngiltere'nin yüzde 1,2 ve İtalya'nın yüzde 0,8 
büyüyeceği, İspanya'nın yüzde 0,4 küçüleceği tahminine yer verildi. Bu yıl 
AB üyeleri arasında Bulgaristan ve Macaristan'ın sıfır büyüme 
gerçekleştireceğini öngören rapora göre, İspanya dışında küçülecek 
ülkeler arasında yüzde 3,5'le Letonya, yüzde 3'le Yunanistan, yüzde 0,9'la 
İrlanda, yüzde 0,6'yla Litvanya ve yüzde 0,4'le Kıbrıs Rum kesimi 
bulunuyor. Öte yandan, bu yıl Türkiye'de yüzde 45 düzeyinde 
gerçekleşecek kamu kesimi borcunun ekonomik büyüklüğe oranının AB 
ortalamasının yüzde 79,6 ve Avro Bölgesi ortalamasının yüzde 84,7 
düzeyine ulaşacağı belirtildi. Yunanistan'da bu yıl yüzde 124,9'la AB 
rekorunu kırması beklenen borçluluk oranının İtalya'da yüzde 118,2'ye, 
Belçika'da yüzde 99'a, Portekiz'de yüzde 85,8'e, Fransa'da yüzde 83,6'ya, 
İngiltere'de yüzde 79,1'e ve Almanya'da yüzde 78,8'e çıkacağı tahmin 
edildi. Kaynak: Ajanslar 
 
EURO BÖLGESİ'NİN YENİ ÜYESİ ESTONYA 
AB'ye 2004 yılında katılan 10 eski Doğu Bloku ülkelerinden Estonya, 
2011 yılı başında Euro Bölgesi'nin 17'inci üyesi olmak için AB 
Komisyonu'ndan onay aldı. AB Komisyonu, enflasyonun yüzde 0,7 ile 
mart ayı sonunda ekside olduğu, bütçe açığının geçen yıl yüzde 1,7 
düzeyinde kaldığı ve kamu borç stokunun gayri safi yurtiçi hasılaya 
oranının yüzde 7,2 ile oldukça düşük seviyede bulunduğu Estonya'nın, 
Euro Bölgesi'ne giriş için tüm kriterleri karşıladığını bildirdi. Estonya'nın 
ortak para Euroya girişi, Avrupa Parlamentosu ve AB liderlerinin beklenen 
onayıyla kesinleşecek. AB'ye birlikte girdiği komşuları Letonya ve 
Litvanya gibi küresel ekonomik krizden ağır etkilenen Estonya, geçen yıl 
yüzde 15'e yakın küçülmüştü. Bağımsızlığını 1991'de kazanan 1,3 
milyonluk ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası 18,3 milyar dolar ve kişi başına 
düşen milli geliri 14 bin 100 dolar düzeyinde bulunuyor.  
Kaynak: Euractiv 
 

 
ÇEVRE DOSTU PROJELERE 35 MİLYON EURO 
Avrupa Komisyonu, Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) 
kapsamında mali olarak desteklenecek eco-innovasyon (çevre-yenilik) 
projelerine yönelik 35 milyon Euro'luk bir teklif çağrısı başlattı. 2010 CIP 
Çevre-Yenilik teklif çağrıları kapsamında, materyallerin geri dönüşümü, 
sürdürülebilir yapı malzemeleri, gıda ve içecek sektörü ile çevre dostu iş 
uygulamaları (green business) alanındaki yeni projelere fon 
sağlanacak. Bu kapsamda, piyasalara giriş için kendilerine destek 
arayan ve çevre dostu ürünler ya da hizmetler sunan küçük ölçekli 
teşebbüslerin başvuruları özellikle bekleniyor. Çağrı 9 Eylül 2010 
tarihine kadar açık kalacak. Süreç sonunda fondan faydalanmak üzere 
50 kadar projenin seçilmesi bekleniyor. Bu çağrı özellikle, teknik olarak 
kanıtlanmış çevre dostu bir ürün, proses veya hizmet geliştirmiş olup 
halihazırda piyasada yerini arayan KOBİ'lere yöneliktir. Çağrı 
kapsamında, toplam proje maliyetinin %50'ye varan kısmının doğrudan 
eş finansman yoluyla destekleyecek hibelerin verilmesi 
öngörülmektedir. 2010 senesine yönelik 35 milyon Euro'luk fon 
sayesinde 45 ila 50 kadar yeni projenin hayata geçirilmesi 
beklenmektedir. Projelerin seçiminde yenilikçi yaklaşımlar, piyasada 
taklit edilme potansiyeli ve özellikle kaynak verimliliği açısından 
Avrupa'nın çevre politikalarına sağlanacak katkılar dikkate alınıyor. Şu 
anda bu program kapsamında 44 civarında proje yürütülmekte olup 
diğer bir 45 projenin de bu sene içinde başlatılması bekleniyor. Bu 
projeler arasında kullanılmış otomobil lastiklerinden kıymetli yalıtım 
maddelerinin üretilmesi; 'gri' suların arıtımında bambu ekili alanların 
kullanılması; alışıldık kâğıt etiketlerin yerine yenilikçi lazer 
teknolojilerinin kullanılmasını amaçlayan projeler sayabilir.  
Kaynak: AB İlan 
 
AP BÜTÇE RAPORUNDAN İMTİYAZLI ORTAKLIK ÇIKARILDI 
Avrupa Parlamentosu bütçe raporundan Türkiye için düşünülen 
“imtiyazlı ortaklık” ifadesi çıkartıldı. Avrupa Parlamentosu bütçe 
raporunun Türkiye bölümünde, "Avrupa Birliği'ne katılım" yerine 
"imtiyazlı ortaklık, özel üyelik ve özel komşuluk" ifadelerinin kullanılması 
gündemdeydi. Ancak rapor gündeme gelirken bu ifadeler çıkarıldı. 
Sosyalist gruba üye Polonyalı Parlamenter Boguslaw Liberadzki'nin 
kaleme aldığı bütçe raporunda, "ön katılım stratejisi" çerçevesinde 
Türkiye'ye ayrılan ödeneklerin sadece tam üyeliği hedefleyen 
harcamalarla sınırlı olmaması gerektiği de belirtiliyor. Avrupa 
Parlamentosu Türkiye raporları tavsiye niteliğinde, ama bütçe raporları 
Avrupa Birliği'nin tüm kurumlarını bağlıyor. Kaynak: AB Haber 
 
KÜL BULUTU YENİDEN GELDİ, İNGİLTERE VE HOLLANDA 
HAVA SAHASI KAPATILDI 
Yeni bir toz bulutu İngiltere İrlanda ve Hollanda  hava sahalarında etkili 
olduğu bildirildi. Avrupa'nın en büyük iki havaalanı İngiltere Heatrow ve 
Hollanda Schiphol havaalanları kapatıldı. İngiltere’de Londra hava alanı 
seferlerine devam ederken içlerinde Manchester ve Liverpool’un da 
bulunduğu 6 hava alanı tüm seferlere kapatıldı. Ayrıca İngiltere’ye bağlı 
Kuzey İrlanda’da bulunan tüm hava alanları uçuşlarını iptal etmek 
zorunda kaldı. İrlanda Cumhuriyeti de hava sahasının bir bölümüne 
uçuş yasağı getirirken ülkede bulunan üç hava alanı seferlere kapatıldı. 
Kaynak: DW 
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