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EURO BÖLGESİNDE İŞSİZLİK REKORU 

Euro bölgesinde Şubat'ta işsizlik oranı yüzde 

12'ye çıkarak rekor kırdı. Avrupa Birliği İstatistik 

Kurumu Eurostat'ın verilerine göre, 17 üyeli Euro 

bölgesinde en büyük işsizlik oranı Yunanistan'da. 

Aralık verilerine göre, Yunanistan'da işsizlik 

yüzde 26,4 düzeyinde. Şubat ayı verilerine göre 

İspanya'da bu oran yüzde 26,3'e çıkarken, 

Portekiz'de yüzde 17,5 seviyesinde kaldı.  Euro 

bölgesinde işsizliğin en düşük olduğu ülke ise 

yüzde 4,8 ile Avusturya. Bu ülkeyi yüzde 5,4 ile 

Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya izliyor. 

Şubat'ta iki ülkede de işsizlik oranı değişmedi. 

Bölgede işsizlik oranı Ocak'ta yüzde 11,9'dan 

yüzde 12'ye revize edilmişti. 27 üyeli Avrupa 

Birliği genelinde ise işsizlik oranı Şubat'ta yüzde 

10,8'den 10,9'a çıktı. Bu arada Euro bölgesinde 

imalat sektöründe son üç ayın en düşük sonuçları 

elde edildi. Satın Alma Müdürleri Endeksi, (PMI) 

tahminlerden biraz yüksek çıkmasına rağmen 

46,8 oldu. 50'nin altındaki bir sonuç daralmaya 

işaret ediyor. Almanya ve İrlanda'da da endeks 

50'inin altına inerken Fransa dışında tüm Euro 

bölgesi ülkelerinde gerileme görüldü. 

Kaynak: BBC Türkçe 

 

 

LİTVANYA, TÜRKİYE İLE '1 YA DA 2' 

FASIL AÇMAK İSTİYOR 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir araya gelen 

Litvanya Cumhurbaşkanı Dalia Grybauskaite, 1 

Temmuz'da İrlanda'dan devralacakları AB dönem 

başkanlıklarında Türkiye'nin AB'ye katılım 

müzakerelerinde bir ya da iki fasıl açmak 

istediklerini söyledi. Letonya temaslarının 

ardından Vilnius'a geçen Abdullah Gül, bu yılın 

ikinci yarısında AB dönem başkanlığını 

yürütecek olan Litvanya'da mevkidaşı Dalia 

Grybauskaite ile bir araya geldi. Gül ve 

Grybauskaite, görüşmelerinin ardından ortak  

 

 

basın toplantısı düzenledi. Türkiye ve Avrupa'nın 

birbirleri için büyük önem arz ettiğini dile getiren  

Grybauskaite, AB dönem başkanlıklarında 

Türkiye ile bir ya da iki faslı müzakereye açmak 

istediklerini söyledi. AB'ye üyelik sürecinde 

Ankara'ya verdiği destek sebebiyle Litvanya'ya 

teşekkür eden Gül ise, nüfusu ve ekonomisi 

büyük ülkelerin müzakere sürecinin sancılı 

olduğunu, ancak bu sürecin canlılığını koruması 

ve başarıyla sonuçlanmasının çok önem 

verdikleri bir konu olduğunu belirtti. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

AVRUPA’DAKİ DARALMA 

İHRACATTAKİ ARTIŞI YAVAŞLATTI 

Mart 2013 ihracatı geçen yılın aynı ayına göre 

binde 3 artışla 12,5 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Avrupa Birliği’ne olan satışların 

yüzde 4 azalması ihracatın hız kesmesinde etkili 

oldu. Ortadoğu, Afrika’nın payı ise yüzde 4 arttı. 

Avrupa Birliği’ne ihracatın mart ayında yüzde 4 

daralması Türkiye’nin ihracatındaki artışı 

yavaşlattı. İhracat, mart ayında geçtiğimiz 

senenin aynı ayına oranla binde 3 artarak 12 

milyar 550 milyon dolar oldu. Aynı dönemde 

Ortadoğu ve Afrika’ya yapılan ihracat yüzde 4 

artarken, Bağımsız Devletler Topluluğu’na ise 

yüzde 1 arttı. En fazla ihracat yapılan ülkelerde 

ilk üç sırayı Almanya, Irak ve İngiltere aldı. Buna 

göre Almanya’ya 1 milyar 131 milyon dolar, 

Irak’a 931 milyon 729 bin dolar ve İngiltere’ye 

ise 647 milyon dolar seviyesinde ihracat yapıldı. 

Açıklanan rakamlara göre senenin ilk üç ayında 

yüzde 3,3 artıp 36 milyar 484 milyon doları bulan 

ihracat, son 12 ayda yüzde 10,8 artarak 153 

milyar dolar oldu. İhracatını en fazla artıran şehir 

yüzde 28 ile Hatay olurken, Hatay’ı yüzde 5 artış 

ile Denizli, İstanbul ve Bursa; yüzde 4 artışla 

Gaziantep ve yüzde 3 ile Ankara izledi. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 


