
        
  13-19 Ocak 2014 Sayı: 214

 

Euro Bölgesi'nde Deflasyon Riski Sürüyor 

Euro Bölgesi'nde Kasım ayında küçük de olsa bir 

artış gösteren enflasyon, Aralık ayında tekrar 

düşerek yüzde 0.8'e geriledi. Böylece Avrupa Merkez 

Bankası (ECB) üzerinde, deflasyon riskinden kaçma 

baskısı artmış oldu. Avrupa Birliği istatistik kurumu 

Eurostat'ın açıkladığı son verilere göre Euro 

Bölgesi'nde enflasyon, 2013 yılının son ayında yüzde 

0.1 oranında düşerek yüzde 0.8 olarak gerçekleşti. 

Ortak para birimini kullanan 17 Avrupa ülkesinde 

enflasyon, Ekim ayında yüzde 0.7 ile dört yılın en 

düşük seviyesini görmüştü. Letonya, 1 Ocak'ta Euro 

Bölgesi'nin 18. ülkesi olmuştu. Euro Bölgesi'nde 

enflasyon oranının, ECB'nin yüzde 2'nin biraz altı 

olarak belirlediği hedefin ısrarcı bir şekilde oldukça 

altında seyretmesi, deflasyon riskini de beraberinde 

getiriyor. Deflasyon, talep ve ücretlerin düşüşe 

geçeceği endişelerine yol açıyor. Euro Bölgesi'nde 

enflasyonun geçtiğimiz Ekim ayında, Şubat 2010'dan 

beri ilk kez yüzde 1'in altına düşmesi, ECB'nin Kasım 

ayında faizleri yüzde 0.25 seviyesine indirmesine yol 

açmıştı. ECB Başkanı Mario Draghi geçtiğimiz hafta 

yaptığı açıklamalarda, henüz bir deflasyon sinyali 

almadıklarını ve faizleri acilen daha da düşürmeye 

gerek duymadıklarını belirtmiş, ancak enflasyonun 

yüzde 1'in altında takılı kalarak ekonomiyi tehlikeli 

bölgeye sürüklemesinin önüne geçilmesi gerektiğini 

belirtmişti. Euro Bölgesi, 2013'ün ikinci çeyreğinde 

yüzde 0.3'lük büyüme ile 18 ay süren ekonomik 

durgunluktan çıkmış, ancak büyüme oranı üçüncü 

çeyrekte yüzde 0.1'e gerilemişti. 
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Avrupa'da İşsiz Sayısı 26 Milyon 600 Bin 

Lüksemburg'ta bulunan Avrupa Birliği İstatistik 

Dairesi yaptığı basın açıklamasında AB'ye üye 28 

ülkede işsizlik sayısının giderek yükseldiğine dikkat 

çekti. AB ülkeleri içinde işsizlik sayısı 26 milyon 600 

bin kişiyle rekor düzeye tırmandı. İşsizlik oranı en 

yüksek olan ülkelerin başında Yunanistan (yüzde 

27,4) ve İspanya (yüzde 26,7)  geliyor. İspanya'da 25 

 

 

yaşın altında olan genç işsiz sayısı yüzde 57.7, 

Yunanistan'da ise yüzde 54.8. AB ülkeleri içinde 6 

milyondan fazla gencin işsiz olduğu, son 5 yıl içinde 

gençlerin iş bulmakta yaşadığı sıkıntıların bilinmesine 

rağmen olumlu bir çözüm bulunamadığı açıklandı. 

AB ülkeleri içinde son üç ay içinde işsizlik oranında 

değişiklik olmadığı 28 üye ülke içinde işsizlik oranı 

yüzde 12.1. İşsizlik oranı en düşük olan ülkelerin 

başında Avusturya (yüzde 4.8) ve Almanya  (yüzde 

5.2) geliyor. Yeni yılın başında açıklanan rekor 

işsizlik sayısının yılsonuna doğru artması tahmin 

ediliyor. Enerji fiyatlarının giderek yükselmesiyle 

devam eden küresel ekonomik kriz iş piyasasını 

olumsuz etkilemeye devam ediyor. 
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Alman İhracatı Yeni Rekor Peşinde  

2013 yılında1 trilyon euroluk ihracat rakamını 

yeniden aşan Almanya bu yıl da yeni rekorların 

peşinde koşuyor. Almanya'nın gücünü ortaya koyan 

ihracat artışının eleştirilere hedef olacağına da kesin 

gözüyle bakılıyor. Almanya'nın kasım ayı ihracat 

rakamları beklendiğinden de iyi çıktı. İhracat, ay 

bazında aralıksız dördüncü kez artarak trilyon sırını 

aştı. Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 

2013 yılının Ocak-Kasım döneminde Alman şirketleri 

yurtdışına bir trilyon euroluk satış yaptı. Geçen yılın 

on bir aylık döneminde Almanya 828 milyar euro 

tutarında mal ve hizmet ithal etti. Böylece, ekonomik 

araştırma enstitülerinin yılsonlarına doğru yayınladığı 

tahminler doğru çıkmış oldu. 2013 yılının ilk yarısında 

duraklayan ihracat öncelikle yılın son çeyreğinde 

yeniden hız kazandı. 2014'te de ihracattaki 

canlanmanın devam etmesi bekleniyor. Alman 

Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği'nin anketine katılan 

bin şirketin yüzde 28'i 2014 yılında daha fazla ihracat 

yapmayı umuyor. Geçen yılın rakamlarına ulaşma 

umudu az olan şirketlerin oranı ise yüzde yedide 

kalıyor. Odalar Birliği geçen yıl yüzde birde kalan 

ihracat artış oranının 2014'te yüzde dördü bulmasını 

bekliyor.  
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