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Euro Bölgesi'nde Enflasyon Tekrar Pozitife Geçti 

AB istatistik ofisi Eurostat'ın açıkladığına göre ortak 

para birimini kullanan 19 ülkede tüketici fiyatları, 

geçtiğimiz ay yıllık bazda yüzde 0.3 arttı. 

Enflasyonda yaşanan artış, Avrupa Merkez 

Bankası'nın (ECB) Euro Bölgesi'nde deflasyon 

riskinin önüne geçmek içi Mart ayında yürürlüğe 

koyduğu tahvil alım programının da meyvelerini 

vermeye başladığına işaret ediyor. ECB, en erken 

Eylül 2016'ya kadar her ay 60 milyar Euro varlık 

alımında bulunmayı planlıyor. Enflasyonda yüzde 

2'nin biraz altı hedefine yaklaşılmaması halinde ise, 

'parasal genişleme' olarak da bilinen bu programın 

süresi uzatılabilecek. Euro Bölgesi dört ay süren 

deflasyondan, Nisan ayında tüketici fiyatlarının sabit 

kalmasıyla çıkmıştı. 

Kaynak: Euractiv 

Yunanistan: Türk Akımı'ndan Yanayız 

Yunanistan Endüstriyel Reformlar, Çevre ve Enerji 

Bakanı Panagiotis Lafazanis, bağımsız enerji 

politikası yürüteceklerini ve Türk Akımı'nın 

devamının toprakları üzerinden uzatılmasından yana 

olduklarını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı 

uluslararası enerji işlerinden sorumlu Özel Temsilcisi 

Amos Hochstein ile görüşmenin ardından açıklama 

yapan Lafazanis, "Yunanistan hükümetinin 

bölgemizdeki ve Avrupa'daki enerji konularıyla ilgili 

sıkı duruşunu Sayın Hochstein'e iletme fırsatımız 

oldu" dedi. Lafazanis, "Rus doğalgazın ithalatı için 

boru hattının Türk-Yunan sınırından ülkemiz 

toprakları üzerinden uzatılmasını desteklediğimizi 

söyledik. Bu projeyi destekliyoruz, çünkü ulusal 

çıkarlar ve Yunan halkı için yararlı olduğunu 

düşünüyoruz. Bölgemizde ve Avrupa'da işbirliğine ve 

enerji güvenliğine de yardımcı olacak" dedi. 

Yunan bakan, ülkesinin bölgede çoğulcu enerji 

merkezi olmak ve çok düzeyli bağımsız enerji 

politikası yürütmek istediğini vurguladı. Hochstein, 

Rus doğalgazın Avrupa'ya ihracatı için Türk Akımı 

boru hattının Türk-Yunan sınırından başlayarak 

uzatma planlarıyla ilgili olarak Yunanistan 

hükümetine alternatif sunmak için geldi. 

Kaynak: http://tr.sputniknews.com  

Fransa Ve Almanya, 'İki Vitesli' Avrupa 

Planlarını Şekillendiriyor 

Fransa Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron ve 

Alman mevkidaşı Sigmar Gabriel, Euro Bölgesi'nde 

daha fazla sosyo-ekonomik entegrasyon çağrısında 

bulundu ve İngiltere gibi diğer ülkelerin, ortak pazar 

temelinde daha az entegre bir AB'yi tercih edebilmesi 

gerektiğini söyledi. Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden, 

İngiltere'nin ise AB'den ayrılması riskiyle karşı 

karşıya olan Fransa ve Almanya, merkezinde Euro 

Bölgesi yer alan 'iki vitesli' bir AB için planlarına hız 

verdi. The Guardian gazetesi için ortak bir makale 

kaleme alan Macron ve Gabriel, 'parasal birliğin 

mimarisindeki hataları düzeltmenin zamanının 

geldiğini' söyledi. İki bakan, Euro Bölgesi'nde daha 

fazla entegrasyonun, tüm üye ülkelerin kendine bir 

yer bulabileceği daha geniş bir yapının parçası olması 

gerektiğini belirtti. Macron ve Gabriel, ortak para 

birimini kullanan ülkelerin, kriz dönemlerinde istikrar 

sağlamak için kendilerine ait bir 'ön bütçe' 

hazırlanmasını, aynı zamanda Avrupa 

Parlamentosu'nda Euro Bölgesi için ayrı bir grup 

oluşturulmasını önerdi. 

Kaynak: Euractiv 
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