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AVRUPA'NIN İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 40'A 

DÜŞTÜ, PAZAR ARAYIŞI HIZLANDI 

Türkiye'nin ihracat potansiyelinin büyük bir kısmını 

karşılayan Avrupa ülkelerinde yaşanan borç krizi, 

ihracatçıları yeni pazar arayışına sevk etti. Türkiye 

İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) yaptığı ihracatçıların 2012 

yılı 3. çeyrek beklentilerine yönelik anket sonuçlarına göre 

firmaların ilk kez girmeyi planladığı hedef ülkeler 

sıralamasında Avrupa ülkeleri yer almıyor. Ankette yılın 

üçüncü çeyreğinde ilk kez girilmesi planlanan ülkeler 

içinde Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Irak ve 

Amerika Birleşik Devletleri ilk beş sırayı paylaşıyor. 

Anket sonuçlarını değerlendiren TİM Başkanı Mehmet 

Büyükekşi, Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracatın 

yüzde 40'lara gerilediğini vurgulayarak, yılın ikinci 

çeyreğinde firmaların yüzde 34'ünün yeni pazarlara 

girdiğini belirtti. Söz konusu ankete göre firmaların yüze 

50,8'i 2012 yılı sonunda Avrupa ekonomisinin genel 

durumunun daha da kötüye gideceğini söylüyor. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

 

GIDA FİYATLARINDAKİ ARTIŞ, AVRUPA'DA 

BİYOYAKIT POLİTİKALARINI TARTIŞMAYA 

AÇTI 

Kuraklık ve tahıl fiyatlarında rekor artış, Avrupa'da 

biyoyakıt sanayiine karşı şüpheleri güçlendirdi. Biyoyakıt 

üretimine verilen önceliğin, gıda krizine yol açabileceği ve 

toplama bakıldığında karbon emisyonlarını azaltmıyor 

olabileceği uyarıları dile getiriliyor. Avrupa Komisyonu 

üzerinde, biyoyakıtların gıda üretimi ve çevreye zarar 

vermemesini temin edecek bir anlaşma hazırlama baskısı 

bulunuyor. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

İHRACATIN YÜZDE 60'I KOBİ'LERDEN, SANAYİ 

İHRACATININ YARISI AB'YE 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2011 yılına ait Girişim 

Özelliklerine Göre Dış Ticaret İstatistikleri'ni yayınladı. 

İstatistiklere göre 2011 yılında 52 bin 495 girişim ihracat, 

63 bin 351 girişim ithalat yaptı. İhracatın yüzde 59,6’sı 0-

249 kişi çalışan ve KOBİ olarak değerlendirilen girişimler 

tarafından gerçekleştirildi. İthalatın ise yüzde 39,9’u 

KOBİ’ler tarafından yapıldı. İhracatta 0-9 kişi çalışan 

mikro girişimlerin payı yüzde 15,2 olurken, yüzde 25,7’si 

10-49 kişi çalışan küçük ölçekli girişimler, yüzde 18,7’si  

 50-249 kişi çalışan orta ölçekli girişimler ve yüzde 40,2’si 

250'den fazla kişi çalışan girişimler tarafından  

 

gerçekleştirildi. İthalatın yüzde 60’ı büyük girişimler 

tarafından gerçekleştirilirken, mikro ölçekli girişimlerin 

payı yüzde 6,5, küçük ölçekli girişimlerin payı yüzde 15,3 

ve orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 18,2 oldu. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE KARŞI 

ÇIKANLARIN ORANI YÜZDE 61'DEN YÜZDE 

47'YE DÜŞTÜ 

Karmasin Motivforschung adlı kurumun yaptığı araştırma 

sonuçlarına göre, Avusturyalıların yüzde 47'si Türkiye'nin 

AB'ye tam üyeliğini istemiyor. Aynı kurumun 2010 

yılında yaptığı kamuoyu araştırmasında Türkiye 

karşıtlarının oranı yüzde 61 olarak saptanmıştı. 

 Son kamuoyu araştırmasında, toplumun yüzde 20'sinin 

''Türkiye ile tam üyelik'' yerine ''stratejik ortaklık ilişkisi 

kurulması'' yönünde fikir beyan ettiği, yüzde 8'inin ise 

Türkiye'nin tam üyeliğini onayladığı belirtildi. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

 

ALMANYA'DA BÜYÜME BEKLENTİLERİ AŞTI, 

AVRUPA %0.2 KÜÇÜLDÜ 

Almanya ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde beklentileri 

aşarak yüzde 0.3 büyüdü. Küçülmesi beklenen Fransa 

ekonomisi de sabit kalarak beklentilerin ötesine geçti. 

Euro Bölgesi ise yüzde 0.2 küçüldü. 

Kaynak: Euractiv 

 

 

İTALYA'NIN BORÇ YÜKÜ REKOR KIRDI 

İtalya'nın kamu borcu, Haziran ayında 2 trilyon Euro ile 

tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. İtalya Merkez Bankası 

aynı zamanda İtalya'nın yıllık bütçe açığının da, diğer 

ülkelerin kurtarma programlarına katkısı sebebiyle bir 

önceki yıla göre daha fazla olduğunu açıkladı. İtalya 

Merkez Bankası, İtalya'nın kamu borcunun Haziran ayında 

6.6 milyar Euro artarak 1.97 trilyon Euro'ya yükseldiğini, 

hazine rezervlerinin ise 10.3 milyar Euro arttığını açıkladı. 

Ülkenin borçlanma maliyetleri ise Başbakan Mario 

Monti'nin kemer sıkma politikalarına rağmen yüzde 6'ya 

yakın seyretti. GSYİH'in yüzde 123'üne denk gelen borç 

yüküyle İtalya, Euro Bölgesi'nde Yunanistan'dan sonra 

yüksek borç oranına sahip ülke. Ekonomisi yılın ikinci 

çeyreğinde yüzde 0.7 küçülen İtalya'nın GSYİH'i de geçen 

yıla göre yüzde 2.5 azaldı. 

Kaynak: Euractiv 

 


