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EURO BÖLGESİ'NDE ENFLASYON DÜŞTÜ, 

İŞSİZLİK YENİ REKOR KIRDI 

Ocak ayında Euro Bölgesi'nde enflasyon keskin bir 

düşüş gösterdi. İşsizlik ise Şubat ayında yeni bir rekor 

kırdı. Eurostat, Euro Bölgesi'nde enflasyonun 

beklenenden de fazla düşerek yüzde 1.8 seviyesine 

gerilediğini açıkladı. Buna karşın işsizlik, Aralık 

ayına göre 201 bin kişi artarak yüzde 11.9 seviyesine 

ulaştı. Euro Bölgesi ülkeleri arasındaki uçurum da 

çarpıcı. Avusturya'da işsizlik oranı yalnızca yüzde 4.9 

iken bu oran Yunanistan'da, Kasım ayından kalan son 

verilere göre yüzde 27'yi buluyor. 27 AB ülkesinin 

tamamında ise işsizlik oranı yüzde 10.7'den yüzde 

10.8'e çıkarak, 26 milyon 200 bin kişiye ulaştı. Euro 

Bölgesi'nde gençler arası işsizlik Ocak ayında, bir 

önceki yılın aynı ayına göre 2.3 puan artarak yüzde 

24.2 seviyesine ulaştı. Bu oran AB'nin tamamında ise 

1.2 puan arttı ve yüzde 23.6 seviyesini gördü. Gençler 

arasında işsizliğin en yüksek olduğu ülkeler yüzde 

59.4 ile Yunanistan, yüzde 55.5 ile İspanya ve yüzde 

38.7 ile İtalya oldu. 

Kaynak: Euractiv 

 

TÜRKİYE, AB KATILIM 

MÜZAKERELERİNDE YENİ BİR FASIL 

AÇMAYA OLDUKÇA YAKLAŞTI 

Türkiye, 2,5 yılı aşkın süredir ilerlemeyen AB katılım 

müzakerelerinde yeni bir fasıl açmaya oldukça 

yaklaştı. Fransa'nın, Nicolas Sarkozy'nin 

cumhurbaşkanlığı sırasında başlattığı engellemeyi 

kaldırmasının ardından AB Daimi Temsilciler 

Komitesi (Coreper), Bölgesel Politika ve Yapısal 

Araçların Koordinasyonu faslının açılış kriterlerini 

onayladı. Coreper onayının ardından AB Komisyonu, 

Türkiye'nin açılış kriterlerini karşıladığına karar 

verirse Bölgesel Politika faslının müzakerelere 

açılabilmesi için üye ülkelerin nihai onayı 

beklenecek. İrlandalı yetkililer, AB dönem başkanlığı 

sırasında Türkiye ile en az bir fasılda müzakereleri 

başlatmak istediklerini defalarca dile getirmişti. 

Bölgeler arasındaki gelişmişlik ve gelir farklarının 

azaltılmasına yönelik düzenlemeleri ve AB üyeliğiyle 

bölgelere AB bütçesinden aktarılacak fonları 

kapsayan Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların 

Koordinasyonu faslı hedeflendiği gibi bu yılın ilk  

 

yarısında açılırsa Türkiye'nin AB katılım 

müzakerelerinde açtığı toplam fasıl sayısı 14'e 

ulaşacak. Türkiye, 2005 yılında başladığı AB üyelik 

müzakerelerinde bugüne dek toplam 35 fasıldan 

2006'nın ilk yarısındaki Avusturya'nın dönem 

başkanlığında bir, 2007'nin ilk yarısındaki 

Almanya'nın dönem başkanlığında üç, 2007'nin ikinci 

yarısındaki Portekiz, 2008'in ilk yarısındaki Slovenya 

ve ikinci yarısındaki Fransa'nın dönem 

başkanlıklarında ikişer, 2009'un ilk yarısındaki Çek 

Cumhuriyeti, ikinci yarısındaki İsveç ve 2010'un ilk 

yarısındaki İspanya'nın dönem başkanlıklarında ise 

birer fasılda müzakereleri başlatmıştı.  

Kaynak: AB Haber 

 

 

POLONYA, EURO'YA KATILMA KONUSUNU 

2015 SONRASINA ERTELEDİ 

Polonya Cumhurbaşkanı Bronislaw Komorowski, 

Başbakan Donald Tusk ile birlikte düzenlediği basın 

toplantısında 'Polonya'nın Euro Bölgesi'ne katılımıyla 

ilgili sakin kararlar alabilmek için, 2015 seçimlerinin 

ardından Maastricht kriterlerine odaklanabileceğimizi 

düşünüyorum' dedi. Avrupa Birliği'ne 2004 yılında 

katılan Polonya, Euro Bölgesi'ne katılmak için 

gereken Maastricht Anlaşması kriterlerini 2015 

yılında karşılayacağını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı, 

yeni hükümetin, 'Polonya ekonomisini sağlama almak 

ve Euro Bölgesi'ne katılımın ardından da rekabet 

gücünü korumak için gereken tüm unsurlara sahip 

olacağını' söyledi. Tusk da Cumhurbaşkanı'nın 

planlarına katıldığını belirterek, 'Polonya, Euro 

Bölgesi'ne yapıcı, sakin ve kararlı bir şekilde 

yaklaşıyor. Hedefimiz, Polonya devleti ve 

vatandaşlarının güvenliğini sağlamak' dedi. İki lider 

daha önce Polonya'nın Euro'ya katılma kararını ne 

zaman alması gerektiğiyle ilgili anlaşmazlık 

yaşamıştı. Tusk geçtiğimiz ay Polonya'nın Euro 

Bölgesi üyeliğini tekrar gündeme taşıyarak, bu 

konuda önümüzdeki aylarda bir karar alınmasını 

istemişti. Komorowski ise bu kararı almadan önce 

Maastricht kriterlerinin karşılanması gerektiğini 

savunmuştu. 

Kaynak: Euractiv 


