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Euro Bölgesi'nde Enflasyon Düştü, İşsizlik Sabit 

Kaldı 

Avrupa Birliği istatistik kurumu Eurostat, Ocak ayında 

Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 0.8'den yüzde 

0.7'ye gerilediğini açıkladı. Euro Bölgesi'nde 

enflasyon son olarak Ekim ayında yüzde 0.7 

seviyesini görmüş, Avrupa Merkez Bankası da bunun 

üzerinde faiz oranlarını yüzde 0.25 seviyesine kadar 

indirmek zorunda kalmıştı. Eurostat, enflasyondaki 

düşüşün büyük ölçüde, Ocak ayında yüzde 1.2 düşüş 

kaydeden enerji fiyatlarından kaynaklandığını 

açıkladı. Gıda, alkol ve tütün ürünlerinin fiyatlarında 

geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 artış yaşandı. 

Her ne kadar ECB Başkanı Mario Draghi Euro 

Bölgesi'nde deflasyon riski bulunmadığını söylese de 

IMF, deflasyonun potansiyel bir risk teşkil ettiği 

görüşünde. Deflasyon; fiyatlarda düşüş beklentisi 

sebebiyle tüketicilerin satın alımları ertelemesine, 

taleple birlikte arzın da azaldığı ve dolayısıyla 

işsizliğin arttığı bir döngüye yol açıyor. ECB, 

enflasyonda yüzde 2'nin biraz altını hedefliyor. 

Eurostat'ın Cuma günü açıkladığı bir diğer veri olan 

işsizlik oranları ise üçüncü ay üst üste yüzde 12 

seviyesini korudu.  
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BTSO Başkanı İbrahim Burkay: ABD İle Serbest 

Ticaret Diplomasisinin Kısa Sürede Olumlu 

Sonuçlanmasını İstiyoruz  

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı 

İbrahim Burkay, 2023 hedeflerine ulaşılabilmesi için 

ABD ile Avrupa Birliği arasında yakında imzalanacak 

serbest ticaret anlaşmasına Türkiye'nin de dahil 

edilmesi gerektiğini belirterek, "Eğer ABD ile AB 

arasındaki anlaşma olumlu neticelenirse; Amerikan 

malları ülkemize gümrüksüz girebilecek. Türk malları 

ise Amerika'da gümrük duvarı ile karşılaşmaya 

devam edecek. Bu nedenle, ekonomik ilişkilerimizin 

artması için, Ekonomi Bakanlığı nezdinde başlatılan 

iki ülke arasındaki diplomasinin kısa sürede olumlu 

sonuçlanmasını temenni ediyoruz" dedi. BTSO,  

 

Amerika Birleşik Devletleri İstanbul Başkonsolosluğu, 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu Türk Amerikan İş 

Konseyi ve Türk Amerikan İşadamları Derneği 

işbirliğiyle gerçekleştirilen 12. Amerika Birleşik 

Devletleri Anadolu Köprüleri Toplantısı'nın açılış 

konuşmasını yapan Burkay, ABD'nin Türkiye'ye, 

Ortadoğu ve Orta Asya ülkeleri ile Orta ve Doğu 

Avrupa ülkelerine açılım merkezi olarak baktığını 

belirterek, "Ülkemizin 2013 yılı itibariyle ABD'ye 

ihracatı 5 milyar dolar, ithalatımız ise 11,5 milyar 

dolardır. İki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da 

artması için serbest ticaret anlaşmasına ihtiyaç 

olduğu görülmektedir. ABD'nin; Avustralya, Bahreyn, 

Şili, Kolombiya, İsrail, Ürdün, Fas, Peru, Umman, 

Singapur, Güney Kore, Panama gibi ülkelerle serbest 

ticaret anlaşması bulunuyor. Ülkemizin 2023 

hedeflerinden 500 milyar dolarlık ihracat hedefine 

ulaşabilmemiz için ABD ile dış ticaretimizi artırmamız 

‘olmazsa olmazımız'dır. Türkiye'nin şu anda 17 

ülkeyle serbest ticaret anlaşması yürürlüktedir. 

Yakında Avrupa Birliği ile ABD arasında imzalanacak 

serbest ticaret anlaşmasına ülkemizin de dahil 

edilmesi en büyük beklentimizdir. Bu nedenle, 

ekonomik ilişkilerimizin artması için, Ekonomi 

Bakanlığı nezdinde başlatılan iki ülke arasındaki 

diplomasinin kısa sürede olumlu sonuçlanmasını 

temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. 

Kaynak: BTSO    

 

 

İtalya'dan Türkiye'nin AB Müzakerelerinin 

Yavaşlatılmasına Tepki  

İtalya Cumhurbaşkanı Giorgio Napolitano, Türkiye'nin 

AB'ye katılım müzakerelerinin oybirliğiyle alındığını, 

ancak daha sonra paylaşmadıkları kararlarla bazı AB 

ülkelerinin müzakereleri yavaşlattığını ve olumsuz 

etkilediğini söyledi. AB sürecinde Türkiye'ye her 

zaman destek verdikleri için İtalya'ya teşekkür eden 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, birinci hedeflerinin 

müzakereleri başarıyla tamamlamak olduğunu 

söyledi. 

Kaynak: Euractiv 


