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AVRUPA'DAKİ KRİZ, İHRACATI VURDU 

Temmuz ayının ardından ağustosta da ihracat aylık bazda 

düşüş gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) 

raporuna göre, ağustos ayında ihracat, geçen yılın aynı 

ayına göre yüzde 4,6 düşüşle 10 milyar 505 milyon dolar 

olarak gerçekleşirken, yılın ilk 8 ayında yüzde 10,17 

artışla 97 milyar 717 milyon dolara ulaştı. Son on iki aylık 

dönemde ise ihracat yüzde 10,91 artışla 143 milyar 931 

milyon dolara ulaştı. Ülkeler bazında ele alındığında ise ilk 

8 ayda ise AB'ye yönelik ihracat yüzde 11 düşerken, 

Afrika'ya ihracat yüzde 33, Amerika'ya yüzde 22, Asya'ya 

yüzde 15 artış gösterdi. AB ülkelerine ihracat ağustos 

ayında yüzde 13 geriledi. Geçen sene ağustos ayında AB 

ülkelerinin tüm ihracattaki payı yüzde 43,9 iken bu sene 

bu oran yüzde 40'a indi. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 

 

AVRUPALI ŞİRKETLER KRİZDEN AR-GE İLE 

ÇIKMAK İSTİYOR 

Avrupa Birliği Euro krizinden çıkış yolu ararken Avrupalı 

şirketler kendi stratejilerini geliştiriyor. Büyük şirketler 

araştırma-geliştirmeye bel bağlıyor. AB bir yandan 

ekonomik krizin yükünü sırtlamaya çalışıp diğer yandan 

krize çözüm yolları ararken Avrupalı şirketler kendi 

stratejilerini geliştiriyor. Küresel rekabette geride kalmak 

istemeyen Avrupalı şirketlerin politikacıların kararlarını 

bekleme lüksü yok. Krize karşı şirketlerin çözümü, 

araştırma - geliştirmeye daha fazla yatırımdan geçiyor. 

Deutsche Welle'nin haberine göre AB'nin yaptırdığı bir 

araştırma, Avrupa'da önde gelen şirketlerin yatırımlarını 

2014 yılına kadar yılda ortalama yüzde 4 oranında 

artırmayı planladıklarını ortaya koydu. Özellikle de 

bilgisayar ve yazılım branşı, AR-GE yatırımlarına büyük 

kaynak ayırıyor. Sektör, yatırımlarda yılda ortalama yüzde  

11'lik artış planlıyor. 

Kaynak: Deutsche Welle 

 

ULUDAĞ YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATÇILARI 

BİRLİĞİ BAŞKANI SALİH ÇALI: 'TÜRKİYE'NİN 

MEYVE SEBZE İHRACATINA LEKE SÜRÜLMEK 

İSTENİYOR' 

Greenpeace'in Almanya'daki süpermarketlerde satılan 

Türk üzümlerinde ortalamanın 11 kat üzerinde kimyasal 

ilaç kullanıldığı iddiasına Uludağ Yaş Meyve Sebze 

İhracatçıları Birliği Başkanı Salih Çalı'dan tepki geldi. 

Salih Çalı, bu tür haberlerin Türk meyve sebze ihracatına 

darbe vurmak amacıyla yapıldığını söyledi. Greenpeace'in 

Almanya'daki süpermarketlerde satılan Türk üzümlerinde 

ortalamanın 11 kat üzerinde kimyasal ilaç kullanıldığı  

 

iddiası üzerine Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları 

Birliği (UYMSİB) Başkanı Salih Çalı bir açıklama yaptı. 

Salih Çalı söz konusu haberin doğruluk payı olmadığını 

belirterek, "Yaş meyve sebze ihracatçıları olarak özellikle 

son yıllarda tarım ilacı kalıntıları konusunda Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı ve konuyla ilgili diğer 

kuruluşlarla birlikte etkili çalışmalar yapıyoruz. Benzer 

şekilde 2009 yılında Almanya'da çıkan bir haber yüzünden 

Türkiye'nin, AB ülkelerine armut ihracatı durma noktasına 

gelmişti. Yaşanan bu üzücü durumun ardından 25 Ocak 

2010 tarihinde Türkiye'den AB'ye ihraç edilen domates, 

biber, armut ve kabakta yüzde 10 analiz şartı aranmaya 

başlamıştı. İlerleyen süreçte gördük ki Türk armudunda ve 

kabağında daha önce aranan yüzde 10 analiz şartına Mayıs 

2011 tarihinde son verildi. Armudumuza sürülen kara leke 

temizlenmiş oldu" ifadelerini kullandı. 

Kaynak: Euractiv 

 

EURO BÖLGESİ'NDE İŞSİZ SAYISI 18 MİLYONA 

ÇIKTI 

Eurostat, Euro Bölgesi'nde işsizliğin 18 milyon 2 bine 

çıkarak, kayıtların tutulmaya başladığı 1995 yılından bu 

yana en yüksek seviyeye ulaştığını duyurdu. Verilere göre 

Temmuz ayında işsiz ordusuna katılanların sayısı 88 bin 

arttı; bu da saatte 100 kişiden fazlasına denk geliyor. 

AFP'nin aktardığına göre Haziran verilerinin de yukarı 

yönlü revize edilmesiyle yüzde 11.3'lük işsizlik oranı aynı 

kalmış oldu. Tüm AB'deki işsiz sayısı 25.254 milyon 

olarak hesaplandı. Son verilere göre Almanya'daki işsizlik 

oranı, yüzde 5.5 ile komşuları Avusturya ve Hollanda'da 

olduğu gibi ortalamanın oldukça altında. 

Kaynak: Euractiv 

 

AVRUPA BİRLİĞİ KONSEYİ BAŞKANI HERMAN 

VAN ROMPUY: 'YUNANİSTAN'IN EURO ÜYELİĞİ 

GERİ DÖNDÜRÜLEMEZ'  

Van Rompuy, Madrid'de İspanya Başbakanı Mariano 

Rajoy ile düzenlediği ortak basın toplantısında 'Euro'nun 

geri döndürülemez olduğu, aynısının Yunanistan'ın 

üyeliğiyle ilgili olarak da geçerli olduğu konusunda şüphe 

bulunmasın' dedi. Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras 

geçtiğimiz hafta, Euro'dan ayrılıklarının domino etkisi 

yaratacağı ve ortak para biriminin diğer üyelerini de 

vuracağı uyarısında bulunmuştu. Atina, uluslararası 

kreditörlerden destek almaya devam edebilmek için 

harcamalarda 11.5 milyar Euro daha kesintiye gitmeyi 

kabul etti. 

Kaynak: Euractiv 

 


