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AB EURO BÖLGESİNDE SIKI DENETİM İÇİN KOLLARI SIVADI 
Avrupa Komisyonu, ekonomik ve finansal krizle başa çıkmak, erken 
önlem almak amacıyla üye ülkelerin ulusal bütçelerini uygulamaya 
konmadan önce gözden geçirmek istediğini duyurdu. Komisyon krizle 
mücadele için üç ağırlık noktasını öne çıkardı: İstikrar Paktı'nın daha sıkı 
kriterlere bağlı olması, Avrupa sınırları içindeki rekabet yeteneğinin 
dengelenmesi ve iflas tehdidi altında bulunan devletler için sürekliliği olan 
bir teminat ağı oluşturulması. AB Komisyonu'nun daha sıkı denetimde 
bulunmasının bir an önce hayata geçirilmesini arzu ediliyor. Bu, somut 
olarak Euro Bölgesi ülkelerinin, bütçe tasarılarını önceden Brüksel'e 
sunmaları ve onay almaları, daha sonra ulusal parlamentolarının oyuna 
sunmaları anlamına geliyor. Komisyon ayrıca yazılı açıklama yaparak, 
üye ülkelerin ulusal bütçelerini uygulamaya konmadan önce 
değerlendirmek istediğini duyurdu. Bunun ekonomik zorlukları erken 
aşamada belirleme olanağı vereceğini savunan komisyon, gelecek yıldan 
itibaren AB üyesi ülkelerin bütçe ve ekonomi alanındaki reformlarda 
koordinasyon sağlamak için harekete geçmesini istedi. Avrupa 
Komisyonu, bütçe açığının gayrisafi yurtiçi hasılaya oranını %3, kamu 
borcu tavanını ise GSYH'nin %60'ı ile sınırlayan Avrupa Birliği bütçe 
kurallarının daha sıkı takip edilmesi gerektiğini ve bu kuralları tekrar 
çiğneyen ülkelere daha hızlı karşılık verilmesi gerektiğini kaydetti. Euro 
Bölgesi'nde üretime ilişkin dengesizlikler de başka önemli bir sorunu 
oluşturuyor. Almanya, örneğin, ihracat hacmiyle Avrupa çapında önde 
gelirken, İspanya ve Portekiz sonlarda yer alıyor. Buradaki denge farkının 
da önceden alınacak önlemler ve işbirliği içinde giderilmesi hedefleniyor. 
Bunun ötesinde AB Komisyonu yoğun borç altına girmiş olan Euro 
Bölgesi ülkelerinden büyük tasarruf önlemleri bekliyor. Kaynak: Euractiv 
 
EBRD, TÜRKİYE'NİN BÜYÜME TAHMİNİNİ YÜZDE 5,9'A 
ÇIKARTTI 
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye'nin, daha önce yüzde 
4,7 olarak açıkladığı 2010 yılı büyüme tahminini yüzde 5,9'a yükseltti. 
EBRD, en son Ocak 2010'da ekonomik büyüme tahmini oranlarını 
açıklarken, Türkiye'nin ekonomik büyümesini de yüzde 4,7 olarak 
bildirmişti. Üye ülkelerdeki ekonomik büyüme tahminlerini aşağı ve yukarı 
yönlü revize eden EBRD, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'nın ekonomik 
büyümesini yukarı yönlü revize ederken, Bulgaristan ve Romanya'nın 
büyümesini ise aşağı yönlü revize etti. EBRD'ye göre Türkiye, 2011 
yılında da yüzde 5,2 ile hızlı büyümeyi sürdürecek. EBRD, Ocak ayındaki 
tahmininde, 2011 için yüzde 4 büyüme öngörüsünde bulunmuştu. Banka, 
Ocak ayı başında, üye ülkelerin ortalama büyüme oranının yüzde 3,4 
olarak açıklarken, şimdi ise Türkiye ve Rusya gibi ülkelerin de 
performansıyla yüzde 3,7'ye çıkardı. EBRD, Yunanistan'daki krizin ciddi 
olduğunu ancak, bunun Türkiye gibi komşu ülkelere önemli bir dağılma 
etkisinin görülmediğini de bildirdi. EBRD, Ocak ayında yaptığı 
açıklamada, bu yıl Doğu Avrupa'da en hızlı ekonomik büyümeyi 
Türkiye'nin gerçekleştireceğini duyurmuştu. 2010 ve 2011 yıllarına ilişkin 
tahminlerini güncelleyen EBRD, Ekim 2009'da Türkiye için 2010'da yüzde 
3 olarak belirlediği büyüme tahminini, Türkiye'nin artan kredi notunun 
yabancı sermaye akışını hızlandıracağı beklentisiyle yüzde 4,7'ye 
yükseltmişti. EBRD, 2015'e kadar, Türkiye'nin de içinde bulunduğu 
bölgedeki yatırımlarını yüzde 50 oranında artırmayı planlıyor.  
Kaynak: Ajanslar 

 
AVRUPA’DA HEDGE FONLARA KISITLAMA GELİYOR 
Avrupa Birliği maliye bakanları hedge fonların üzerindeki denetimi 
arttıran yasa tasarısını onayladı. Brüksel’de birayara gelen bakanlar 
tarafından üzerinde anlaşılan taslak Avrupa Birliği sınırları dışında 
kayıtlı hedge fonlara Avrupa’da faaliyet gösterebilmeleri için bazı 
şeffaflık kriterleri getiriyor. Tasarı, fon yöneticilerinin ikramiyeleri ve 
yatırımlarda kullanılacak borç oranı konusunda da sınırlamalar 
öngörüyor. İngiltere’nin itirazına karşın Almanya Maliye Bakanı 
Wolfgang Schauble, Avrupa Birliği’nin bir topluluk olduğunu ve alınan 
kararların bir üye devletin aleyhine olabileceğini belirtti. Toplantıdan 
sonra basına konuşan Avrupa Komisyonu’nun Finansal Hizmetlerden 
Sorumlu Üyesi Michel Barnier alınan kararın zorunluluğunu vurguladı: 
“Önümüzde, Avrupa Konseyi’nde vatandaşlarımıza ve son üç toplantıda 
G20 ülkelerine şeffaflık, denetleme ve düzenleme sözü verdiğimiz altı 
önemli konu var. Sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz.” Finansal 
piyasalarda aşırı risk alarak yüksek getiri amaçlayan fonlar küresel 
krizin sebepleri arasında gösteriliyor ve politikacılar tarafından denetim 
altına alınmak isteniyor. Avrupa’daki hedge fonların yüzde 80’ine ev 
shaipliği yapan İngiltere’yse bu uygulamanın küresel finans merkezi 
olma konumunu etkilemesinden çekiniyor.  
Kaynak: Euronews 
 
AB VE ORTA AMERİKA ÜLKELERİ ARASINDA SERBEST 
TİCARET ANLAŞMASI İMZALANDI 
Serbest ticaret anlaşması ile AB'nin, Orta Amerika ülkeleri Kosta Rika, 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nikaragua ve Panama ile yapacağı 
ticarette uygulanan ithalat tarifelerinin düşürülmesi öngörülüyor. 
Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin 2010 sonunu bulacağı belirtildi. 
Sözkonusu anlaşma görüşmelerine küresel kriz konusu hakim oldu. 
Görüşmelere 60 farklı ülkeden katılan Avrupalı ve Latin liderler, krizin 
getirdiği hasarları onarmak ve kalkınmayı teşvik için yeni bir küresel 
sistem çağrısında bulundu.  
Kaynak: EU Parliament 
 
AB 7.ÇERÇEVE PROGRAMI ICT VE MARIE-CURIE BİLGİ 
GÜNÜ 
TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi 
tarafından 2 Haziran 2010 tarihinde TÜBİTAK Başkanlık’ta "7.ÇP Bilgi 
ve İletişim Teknolojileri (ICT) ve Marie-Curie Ortak Bilgi Günü" 
düzenlenecektir. Etkinlikte ağırlıklı olarak yenilikçilik seviyesi en üst 
seviyede olan ve çığır açabilecek projelerin desteklendiği ICT başlığı 
olan "FET: Future and Emerging Technologies" alanı ve bu alanın alt 
başlığı olan doktorasının üzerinden altı yıldan kısa bir süre geçen genç 
araştırmacılara yönelik "FET Young Explorers" başlığı hakkında bilgi 
verilecek, Eylül 2010 sonunda netleşecek olan 2011-2012 yılları 
muhtemel ICT destek konuları hakkındaki ilk izlenim ve beklentiler 
paylaşılacaktır. Aynı zamanda, TÜBİTAK yetkilileri tarafından, yurt 
dışından araştırmacı istihdamı ve uluslararası işbirliği desteği veren 7. 
ÇP Marie-Curie Araştırma Programları ve Bursları 2010 ve 2011 yılı 
çağrılarıyla ilgili kapsamlı bilgi aktarılacaktır. 
Kaynak: Tübitak 
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