
        
  29 Nisan – 12 Mayıs 2013 Sayı: 184

 
EURO BÖLGESİ’NDE BÜYÜME TAHMİNİ 

AŞAĞI ÇEKİLDİ 

AB Komisyonu yayınladığı bahar dönemi raporunda 

euro bölgesi için büyüme tahminlerini düşürdü. Avrupa 

Komisyonu, açıkladığı tahminlerinde, Euro Bölgesi 

ekonomisinin, işsizliği rekor seviyeye yükselten iki 

yıllık gerilemenin bir parçası olarak, 2013 yılında, 

önceki beklentisine göre daha fazla daralacağını 

kaydetti. Brüksel merkezli Komisyon, 17 üyeli bölgenin 

gayrısafi yurtiçi hasılasının (GSYİH) bu yıl yüzde 0.4 

daralacağını kaydetti. Şubat ayında açıklanan önceki 

tahminde, daralma yüzde 0.3 olarak öngörülmüştü. Bu 

tahmin, 2012 yılındaki yüzde 0.6 daralmanın ardından 

geldi ve ilk kez iki yıl üst üste üretim daralmasını işaret 

ediyor. Fransa'nın yüzde 0.1 olan büyüme tahmini 

yüzde 0.1 daralmaya çekildi ve bu ülke de bu yıl 

daralma göstermesi beklenen yedi diğer Euro Bölgesi 

ülkesine katıldı. AB, para blokundaki büyümenin, 

bölgenin ülke borç krizi ve bankacılık sorunlarını 

karşılayabilmek için ihracata bağımlı kalmasıyla 

birlikte, işsizliği düşürecek büyümeye çok yavaş 

döneceğini kaydetti. Avrupa Birliği'nin (AB) Ekonomik 

ve Parasal İşlerden Sorumlu Komiseri Olli Rehn, 

"Süregelen resesyon dikkate alındığında, Avrupa'da 

işsizlik krizini aşmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız" 

dedi ve AB'ye, işsizliği düşürecek "yapısal reformları" 

yapma çağrısında bulunarak, "bütçe konsolidasyonu 

daha yavaş hızda devam edecek" şeklinde görüş 

bildirdi. 
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AVRUPA MERKEZ BANKASI'NDAN REKOR 

FAİZ İNDİRİMİ 

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kıtadaki ekonomik 

büyümeyi canlandırmak için bugün faiz oranlarını yine 

düşürdü. Gösterge faizde son 10 aydan bu yana ilk kez 

yapılması öngörülen kesintiyle, yüzde 0,75 olan 

gösterge faiz oranı yüzde 0,50'ye çekildi. Ekonomik 

büyümeyle ilgili kaygılar ve enflasyon korkularının 

azalması nedeniyle, bankaya faiz oranını düşürmesi 

çağrıları yapılıyordu. Euro Bölgesi'ndeki kaygılar, 

bugün açıklanan imalat sektörüyle ilgili verilerdeki 

düşüşle daha da büyüdü. Euro Bölgesi'nin en büyük  

ekonomisi Almanya'da imalat sektörü üst üste iki ay 

küçüldü. Önceki gün açıklanan resmi veriler de , Euro 

Bölgesi'nde işsizliğin rekor düzeylere yükseldiğini ve  

 

 

enflasyonun son üç yılın en düşük seviyesinde 

bulunduğunu göstermişti. Veriler çoğu yavaş büyüme  

ya da ekonomik durgunluktan mustarip Euro Bölgesi 

ülkelerinin ekonomileriyle ilgili karamsarlığı arttırmıştı. 

Çoğu ekonomi uzmanı daha önce ECB'nin faiz 

indireceğini düşünüyordu. Ancak son verilerle beklenti 

daha da büyüdü. Piyasaların faiz indirimine olumlu 

tepki vermesi bekleniyor, ama reel ekonomiye nasıl bir 

etkisi olacağı belirsiz. Son aylarda Avrupa ülkelerine, 

ekonomik büyümeye engel olan kemer sıkma 

önlemlerinden kaçınma çağrıları giderek büyüyor. Hem 

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, hem de yeni 

iktidara gelen İtalya Başbakanı Enrico Letta, kemer 

sıkma politikalarının gözden geçirilmesi gerektiğini 

düşünüyor. Ancak ECB'nin faiz indirimlerinin, 

gerçekten canlandırılmaya ihtiyacı olan ekonomilere 

yardımcı olup olmayacağı yönünde kaygılar var. Çünkü 

uluslararası borç verenler hala Yunanistan ve İspanya 

gibi ülkelerin durumundan endişeli. 

Kaynak: BBC Türkçe 

 

AB’DE İŞSİZLİK BÜYÜK SORUN 

Küresel krizin vurduğu Avrupa bir türlü toparlanamıyor. 

Birbiri ardına açıklanan kriz reçeteleri soruna çare 

olamadığı gibi toplumda derin yaralar açan işsizlik de 

giderek tırmanıyor. Eurostat'ın mart ayı verileri Euro 

Bölgesi'nde işsizlik oranının yüzde 12.1'e yükselerek 

tarihi zirveye çıktığını gösterdi. Geçen ay yüzde 12, 

2012'nin mart ayında ise yüzde 11 düzeyinde olan 

Avrupa'da ortalama işsiz oranı ise son 11 ayda yüzde 

10.3'ten 10.9'a yükseldi. Uzmanlar işsizliğin sürekli 

artmasından dolayı yaşlı kıtada sosyal çöküntülerin 

olabileceği yönünde uyarırken Eurostat, mart itibarıyla 

Avrupa genelinde işsiz sayısının 26 milyon 521 bine 

çıktığını açıkladı. Avrupa'da yaşayan işsizler ordusuna 

son bir yılda 1.8 milyon kişi katıldı. Birliğe üye ülkeler 

arasında en yüksek işsizlik oranı ise yüzde 27.2'yle 

Yunanistan'da. Onu yüzde 26.7'yle İspanya, yüzde 

17.5'le Portekiz, yüzde 14.5'le Slovakya, yüzde 14.3'le 

Letonya ve 14.2'yle Kıbrıs Rum Kesimi izliyor. 

Avrupa'da işsizlik giderek artarken Almanya, AB'nin 

içinde fırtınasız bir liman gibi. Ülkede nisan ayı 

verilerine göre işsiz sayısı 78 bin azalarak, 3 milyon 20 

bine geriledi. Federal İş Ajansı'na göre işsizlik oranı 

geçen aya kıyasla yüzde 0.2 azaldı ve yüzde 7.1 olarak 

gerçekleşti. 
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