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ECB, Euro Bölgesi'nde Büyüme ve Enflasyon 

Beklentilerini Düşürdü 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde 

ekonomik iyileşmenin beklenenden daha yavaş 

olacağını söyledi ve büyüme ve enflasyon 

beklentilerini aşağı çekti. Faizlerin yüzde 0.05 

oranında sabit tutulması kararı verilen para politikası 

kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan 

ECB Başkanı Mario Draghi, Avrupa'da ekonomik 

iyileşmenin süreceğini, ancak bunun hızının daha 

önce beklenenden biraz daha düşük olacağını söyledi. 

ECB, 2015 için Euro Bölgesi'nde büyüme beklentisini 

yüzde 1.5'ten yüzde 1.4'e, 2016 için büyüme 

beklentisini ise yüzde 1.9'dan yüzde 1.7'ye düşürdü. 

ECB aynı zamanda Euro Bölgesi'nde enflasyonun 

önümüzdeki yıllarda da çok düşük seviyede 

seyretmesini bekliyor. Banka, enflasyonun 2015'te 

yüzde 0.1, 2016'da yüzde 1.5 ve 2017'de yüzde 1.7 

olarak gerçekleşmesini bekliyor. Draghi, 'Düşük meta 

fiyatları, güçlü EUro, büyümenin biraz daha düşük 

olması, enflasyonda yüzde 2'ye doğru sürdürülebilir 

bir yola ilişkin riskleri artırdı' dedi. ECB, deflasyon 

riskinin önüne geçmek için geçtiğimiz Mart'ta ayda 

60 milyar Euro'luk varlık alım programı başlatmıştı. 

Draghi, Eylül 2016'da sona ermesi planlanan 

programın süresini gerekirse uzatabileceklerini 

söyledi. 

Kaynak: Euractiv 

Euro Bölgesi’nde İşsizlik Oranı Düştü 

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı son 3 yılın en düşük 

düzeyine geriledi. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi 

Eurostat’ın açıkladığı verilere göre, 17 üyeli Euro 

Bölgesi’nde geçtiğimiz Temmuz ayında işsizlik oranı 

yüzde 10.9 ile son üç yılın en düşük düzeyini gördü. 

Bundan önceki en düşük işsizlik oranı 2012 yılının 

Şubat ayında yüzde 11 olarak ölçülmüştü. Temmuz 

ayındaki işsizlik oranı 28 üyeli Avrupa Birliği’nde ise 

yüzde 9.6 oldu. Bu da 2011 yılının Haziran ayından 

sonraki en düşük oran. Buna göre Temmuz ayındaki 

işsiz sayısı Avrupa Birliği ülkelerinde 23 milyon 67 

bin, Euro Bölgesi’nde ise 17 milyon 532 bin olarak 

kaydedildi. Avrupa Birliği ülkelerinden Finlandiya, 

Fransa ve Avusturya’da işsizlik oranı, geçen yılın 

aynı dönemine göre arttı. Belçika ve Romanya’da bu 

oran değişmezken bu ülkelerin dışındaki 23 Avrupa 

Birliği ülkesinde de işsizlik azaldı. İşsizliğin en fazla 

azaldığı ülke ise İtalya oldu. Temmuz ayında 25 yaşın 

altındaki genç işsiz sayısı da düştü. Bu oran en düşük, 

yüzde 7 ile Almanya’da yüzde 51,8 ile Yunanistan’da 

ölçüldü. Almanya, yüzde 4.7 ile yine en düşük işsizlik 

oranının olduğu Avrupa ülkesi oldu. 

Kaynak: http://tr.euronews.com/  

Hollande: Schengen Sistemi Çökebilir 

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, 

önümüzdeki iki yıl içinde 24 bin mülteciyi ülkeye 

kabul edeceklerini ve mülteci yükünün paylaşılması 

için AB'de ortak bir politika belirlenmemesi halinde 

Schengen sisteminin çökebileceğini söyledi. Paris'te 

konuşan Hollande, Avrupa Komisyonu'nun 120 bin 

mültecinin bulundukları yerden başka bir yere 

yerleştirilmesi için zorunlu kotalara ilişkin teklifler 

hazırladığını ve kendilerinin 24 bin kişiyi kabul 

edeceklerini belirtti. Ortak bir iltica sistemi için bu 

kişilerin kayıt altına alınacağı merkezler kurulması ve 

menşe ülkelerin de daha fazla işbirliğinde 

bulunmasının gerekeceğini kaydeden Hollande, 

'Mülteci ve yerinden olmuş kişiler konusu her şeyden 

önce güneydeki ülkeleri etkileyen bir konu. Afrika'yı, 

Ortadoğu'yu, Asya da dahil olmak üzere diğer kıtaları 

etkiliyor' dedi. 

Kaynak: Euractiv 
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