
        
  19-25 Ağustos 2013 Sayı: 196

 

EURO BÖLGESİ DURGUNLUKTAN 

ÇIKTI 
Euro Bölgesi 2. çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 

0,3 oranında büyüyerek durgunluktan çıktı. Euro 

Bölgesi ve AB, 2013 yılının 2.çeyreğinde, önceki 

çeyreğe göre yüzde 0,3 büyüdü. Ekonomistlerin 

beklentisi büyümenin yüzde 0,2 olacağı yönündeydi.  

2011 yılının son çeyreğindeki yüzde 0,3'lük 

daralmayla birlikte 6 çeyrektir küçülen Euro Bölgesi 

2013 yılının 2. çeyreğinde büyümeye geçerek 

durgunluktan çıktı. Euro Bölgesi ekonomisi geçen 

yılın 4. çeyreğinde yüzde 0,6 ve 3. çeyreğinde yüzde 

0,1 küçülmüştü. AB ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 

0,1, geçen yılın 4.çeyreğinde yüzde 0,5 küçülürken, 3. 

çeyrekte büyümede değişim yaşanmamıştı. AB 

istatistik kurumu Eurostat'ın verilerine göre 2. 

çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine göre Euro 

Bölgesi yüzde 0,7 ve AB yüzde 0,2 daraldı. Yılın ilk 

çeyreğinde buyüme oranında değişim yaşamayan 

Euro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya, 

ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ile 

beklentilerin biraz üzerinde büyüdü. Yıllık bazda 

Almanya'nın 2.çeyrek büyümesi ise yüzde 0,5 olarak 

gerçekleşti. İlk çeyrekte yüzde 0,2 daralan bölgenin 

ikinci büyük ekonomisi Fransa 2. çeyrekte önceki 

çeyreğe göre yüzde 0,5 büyürken, yıllık bazda 

büyüme oranı yüzde 0,3 olarak gerçekleşti. 

Avrupa'nın sorunlu ülkelerinden İspanya 2. çeyrekte 

yüzde 0,1 daralırken, Portekiz yüzde 1,1 büyüdü. 

Aynı dönemde yıllık bazda İspanya yüzde 1,7, 

Portekiz yüzde 2 oranında küçüldü. Yılın ilk 

çeyreğinde yüzde 0,6 daralan İtalya ekonomisi ise 2. 

çeyrekte yüzde 0,2, yıllık bazda ise yüzde 2 oranında 

küçüldü. 

Kaynak: Dünya Gazetesi    

 

 

VALİLİKLERDE AB İŞLERİ İÇİN 

KAPASİTE OLUŞTURULMASI 

PROJESİ E-BÜLTENİ YAYINLANDI 
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı I. Bileşeni altında 

desteklenen, “Valiliklerde AB İşleri İçin Kapasite 

Oluşturulması Projesi”, Avrupa Birliği’ne katılım 

sürecinde yerel düzeyde gerçekleştirilen projelerin  

 

tam olarak hayata geçirilmesi, takibinin sağlanması 

ve halk nezdinde AB’ye üyelik sürecimizin daha 

sağlıklı anlaşılabilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Söz 

konusu proje 12 Aralık 2012 tarihinde uygulamaya 

konulmuş olup hâlihazırda yoğun faaliyetlerle 

sürdürülmektedir. Projenin uygulanmasına başlanan 

2012 yılının Aralık ayından bugüne kadar geçen süre 

zarfında gerçekleştirilen faaliyetleri içeren bir e-

bülten hazırlanmıştır. Söz konusu e-bültene ve proje 

ile ilgili detaylı bilgiye http://www.vabpro.org 

adresinden ulaşılabilmektedir. 

Kaynak: Avrupa Birliği Bakanlığı 

 

 

AVRUPA MERKEZ BANKASI (ECB): 

GEREKİRSE FAİZLERİ DAHA DA 

DÜŞÜREBİLİRİZ 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario 

Draghi, Euro Bölgesi için ekonomik beklentilerin 

kötüleşmesi halinde faiz oranlarını şimdiki rekor 

düşük düzeyden de daha aşağı çekebileceklerini 

söyledi. ECB, aylık para politikası toplantısında 

faizleri beklendiği üzere yüzde 0.5 seviyesinde tuttu. 

Draghi, son araştırmalarda elde edilen verilerin 

ekonomide istikrar beklentilerini teyit ettiğini söyledi. 

Ancak küresel para ve finans piyasalarındaki 

belirsizliğe işaret eden Draghi, 'Euro Bölgesi'nin 

ekonomik görünümünü saran riskler aşağı yönlü 

olmaya devam ediyor' dedi. Draghi aynı zamanda iç 

ve küresel talebin beklenenden daha zayıf çıkması ve 

hükümetlerin ekonomik reform konusunda isteksiz 

davranması halinde de ekonomik görünümünün 

kötüleşeceğini söyledi. Draghi, faizleri düşük 

seviyede tutmanın ekonomik faaliyetlerde kademeli 

olarak iyileşmeye bu yılın geri kalanı ve 2014'te de 

destek olmaya devam edeceğini söyledi. Draghi, 

'İleriye baktığımızda para politikasındaki tutumumuz, 

ihtiyaç olduğu müddetçe uyumlu kalacaktır. Yönetim 

Kurulu, ECB'nin kilit faiz oranlarını mevcut ya da 

daha düşük seviyelerde bir süre daha kalmasını 

beklemektedir' dedi. 

Kaynak: Euractive 
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