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ENFLASYON 2011'DE AB'DE YÜZDE 3, EURO BÖLGESİ'NDE 
YÜZDE 2.7 OLDU 
 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen 
2011'in Aralık ayında Euro Bölgesi'nde enflasyon, Kasım ayındaki 
yüzde 3 oranından yüzde 2.7'ye geriledi. Bu oran bir önceki sene yüzde 
2.2'ydi. Eurostat'ın verilerine göre 2011'in son ayında AB'de enflasyon, 
yüzde 3.4'ten yüzde 3'e geriledi. Bu oran, bir önceki sene yüzde 2.7'ydi. 
Aralık 2011'de en düşük yıllık enflasyon verileri İsveç (%0.4), Malta 
(%1.3) ve Bulgaristan'da (%2) kaydedildi. En yüksek orana sahip 
ülkeler Slovakya (%4.6), Polonya (%45) ve Güney Kıbrıs (%4.2) oldu. 
Euro Bölgesi'ndeki en çok eflasyon kaydedilen sektörler emlak (%4.9), 
ulaşım (%4.3) ve alkol ve tütün (%3.8) oldu. En düşük veriler iletişim (-
%1.9), eğlence ve kültür (%0.6) ve eğitim (%0.9) alanlarında kaydedildi. 
 
Kaynak: Euractiv 
 
TÜRKİYE, OTOMOBİL SATIŞLARINDA AVRUPA ALTINCISI  
 
Euro Bölgesi'ndeki krize bağlı olarak Avrupa otomobil satışları geçen yıl 
yüzde 1,4 oranında daralarak 13 milyon 573 bine geriledi. Türkiye, 
Avrupa'da binek araç satışlarında 6. oldu. Türkiye 593 bini aşan binek 
araç satışı ile altıncı büyük pazar haline gelirken 2010 yılında daha üst 
sırada yer alan Belçika'yı geride bıraktı. Otomotiv Distribütörleri Derneği 
verilerine göre, Avrupa'da geçen ay otomobil pazarı bir önceki yıla göre 
yüzde 5,8 küçüldü ve 995 bin seviyesinde gerçekleşti. 2011 yılı Avrupa 
otomobil pazarında ekim ayında başlayan daralma, kasım ve aralık 
aylarında da devam etti. Geçen ay en yüksek satış 244,5 ile 
Almanya'da yaşanırken, diğer önemli pazarlarda düşüş devam etti. 
Pazar, İspanya'da yüzde 3,6, İngiltere'de yüzde 3,7, İtalya'da yüzde 
15,3, Fransa'da yüzde 17,7 daraldı. Merkez Bankası'nın kredi 
maliyetlerini artıran tedbirlerine rağmen Türkiye, aralık ayında 
İspanya'yı da geçerek beşinci sıraya kadar ulaştı. 2011 yıl toplamında 
Almanya'da 3 milyon 173 bin otomobil satılırken Fransa'da 2,2 milyon, 
İngiltere'de 1 milyon 941 bin, İtalya'da 1 milyon 748 bin, İspanya'da 808 
bin, Türkiye'de 593,5 bin, Belçika'da 572 bin otomobil satıldı. 
 
Kaynak: Otomotiv Distribütörleri Derneği 
 
ECB: 'EURO BÖLGESİ'NDE AŞAĞI YÖNLÜ RİSKLER AZALIYOR'  
 
Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, Euro Bölgesi 
ekonomisinin toparlanma işaretleri göstermesinin, aşağı yönlü riskleri 
azalttığını söyledi. 2012 yılında Euro Bölgesi’nin daha iyi bir yapıya 
kavuşacağından emin olduğunu söyleyen Draghi, “Teknik olarak 
resesyonun kıyısındaydık ancak sorunların temelini oluşturan mali 
disiplin ve yapısal reformlarla ilgili problemlerin aşılması, geleceğe daha 
olumlu bakmamızı sağlıyor” dedi. Draghi daha önce yaptığı 
açıklamada, ekonomik hareketliğin az da olsa toparlanma işareti 
göstediğini söylemiş ve bunun da Euro Bölgesi’ndeki iş döngüsündeki 
riskleri azalttığını ifade etmişti. 
 
Kaynak: Hürriyet Gazetesi  
 

 
HIRVATİSTAN'DA ÇOĞUNLUK REFERANDUMDA "AB'YE EVET" 
DEDİ  

Hırvatistan'da yapılan oylamada çoğunluk AB'ye "evet" dedi. Böylece 
Hırvatistan AB'ye katılacak 28. ülke oluyor. Referandumun gayri resmi 
sonuçlarına göre katılanların yüzde 66,24'sinin AB'ye ''evet'' dediği 
açıklandı. Seçmenlerin yaklaşık yüzde 33,16'sının ülkenin AB'ye üye 
olmaması için oy kullandı. Oy hakkı sahibi olan yaklaşık 4 milyon 500 
bin seçmenin, yaklaşık 1 milyon 958 İlk bilgilere göre, oy kullanan 
toplam 1 milyon 958 bin seçmenin, yaklaşık 1 milyon 297 bini 
Hırvatistan'ın AB'ye katılması için, yaklaşık 648 binin AB'ye karşı oy 
kullandı. Referandumda resmi olmayan ilk sonuçlar alındı. Buna göre 
çoğunluk AB'ye katılmaktan yana oy kullandı. 1991 yılında eski 
Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Hırvatistan, Avrupa 
Birliği ile katılım müzakerelerine 2005 yılında Türkiye ile birlikte başladı. 
Hırvatistan, 9 Aralık 2011 tarihinde Avrupa Birliği'ne katılım anlaşmasını 
imzaladı. Referanduma katılanların yüzde 50'den fazlası olumlu oy 
kullanırsa Hırvatistan 1 Temmuz 2013 tarihinde birlik üyesi olacak. Bu 
çoğunluk sağlandı. Başkent Zagreb ve Rijeka kentinde dün AB'ye karşı 
gösteri düzenlendi. Hırvatların büyük bölümü Avrupa Birliği üyeliğine 
destek verirken, aşırı sağcılar buna karşı çıkıyorlardı.  

Kaynak: Euractiv 

 

'MALİ SÖZLEŞMEYİ' İMZALAMAYAN EURO BÖLGESİ ÜLKELERİ 
KURTARILMAYACAK 

AB liderlerinin geçtiğimiz ay üzerinde anlaşmaya vardığı 'mali 
sözleşmenin' son taslağına göre, sözleşmeyi imzalamayan ve yürürlüğe 
sokmayan ülkeler, kurtarma programlarından faydalanamayacak. 
Metinde 'Avrupa İstikrar Mekanizması'ndan (ESM) yeni yardım almak, 1 
Mart 2013 itibariyle bu sözleşmenin onaylanmasına bağlı olacaktır. 
ifadesi yer alıyor. Tasarı aynı zamanda 'tercihen anayasada yer almak 
üzere', dengeli bütçe için yasal düzenleme çağrısında bulunuyor. Buna 
göre hükümetler, yıllık yapısal bütçe açıklarını GYSH'nin yüzde 0.5'inin 
üzerine çıkarmayacak. Yapısal bütçe açıkları, geçici ya da bir defalık 
bütçe kalemlerini kapsamıyor. Bütçe kuralları, beklenmedik olaylar 
karşısında ya da ekonomide ciddi kötüleşme olması halinde askıya 
alınabilecek. Kurallara uymayan ülkeler hakkında tarafından Avrupa 
Adalet Divanı'nda dava açılabilecek. Eski taslaklarda bu görev Avrupa 
Komisyonu'na verilmişti ancak son taslakta bu yetki diğer ülkelere 
veriliyor.  Avrupa Adalet Divanı tarafından kesilecek cezalar, kurtarma 
fonu ESM'nin kasasına gidecek. Tasarıya göre Euro Bölgesi'nde 
bulunmayan ülkeler de Euro zirvelerine katılabilecek. Tasarı, 
önümüzdeki Pazartesi ve Salı günü gerçekleşecek AB liderler zirvesinin 
gündeminde olacak. 

Kaynak: Euractiv 

 


