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Avrupa Merkez Bankası Faiz Oranlarını Değiştirmedi 
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu 
toplantısında, politika faizinin yüzde 0,25, mevduat 
faiz oranının yüzde 0, marjinal borç verme faiz 
oranının ise yüzde 0,75 bırakılması kararı alındı. 
Enflasyonun 2014'te yüzde 1, 2015'te yüzde 1,3 ve 
2016'da ise yüzde 1,5 olmasını beklediğini açıklayan 
ECB, 2014 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,1'den 
yüzde 1,2'ye yükseltti. ECB Başkanı Mario Draghi, 
ECB binasında düzenlediği basın toplantısında, 
düzenli ekonomik ile parasal analizlere dayanarak 
faiz oranlarını değiştirmeme kararı aldıklarını belirtti. 
ECB'nin 2016 yılını da kapsayan son makroekonomik 
projeksiyonlarının uzun süreli bir enflasyonu 
öngördüğünü ifade eden Draghi, "Para ve kredi 
dinamikleri kontrol altında tutuluyor. Uzun ve orta 
vadede Avro Bölgesi'nde enflasyonu hedeflerimiz 
doğrultusunda yüzde 2 civarında tutacağız" dedi. 
Draghi, fiyatlar ile büyümeye ilişkin orta vadeli 
analizlerin, genişleyici para politikası duruşunu 
koruma kararlarını onayladığını anlatan Draghi, 
bunun Avro Bölgesi'nde kademeli ekonomik 
iyileşmeye yardımcı olacağına işaret etti. Bölgede 
ekonomik iyileşmenin gittikçe ilerleme kaydetmesine 
paralel işsizliğin stabilize olduğuna dikkati çeken 
Draghi, "Ekonomik aktivitenin aynı zamanda Avro 
Bölgesi'ndeki kademeli olarak güçlenen ihracat 
talebinden faydalanması bekleniyor. Avro 
Bölgesi'nde işsizlik stabilize olmasına rağmen hala 
yüksek. Kamu ve özel sektörde gerekli bilanço 
ayarlamaları ekonomik toparlanmanın hızını 
yakalamaya devam edecektir" diye konuştu. 
Kaynak: Anadolu Ajansı 
 

İnovasyonda Türkiye İle AB Arasındaki Fark 
Kapanıyor 
Avrupa Birliği, son 'İnovasyon Birliği Puan Tablosu'nu 
yayımladı. Raporda 28 Avrupa Birliği ülkesine ek 
olarak Türkiye, İsviçre, İzlanda, Makedonya, Norveç 
ve Sırbistan da değerlendirme kapsamına alınıyor. 
Aynı zamanda Avrupa kıtası dışından ABD, 
Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Afrika, Güney Kore, 
Hindistan, Japonya, Kanada ve Rusya da daha kısıtlı 
göstergelerle raporda yer alıyor. Ülkelerin araştırma 
ve inovasyon sistemlerini karşılaştırmalı olarak 
değerlendiren İnovasyon Birliği Puan Tablosu'nda 
insan kaynakları, araştırma sistemleri, mali destekler 
ve fikri varlıklar gibi 25 farklı gösterge kullanılıyor.  

 
Türkiye'nin 'mütevazı bir inovatör' olarak 
sınıflandırıldığı raporda, ülkenin AB ortalamasını 
yakalama yolunda ilerlediği belirtiliyor. Rapora göre 
Türkiye'nin performansı 2006 yılında AB 
ortalamasına oranla yüzde 36 iken, bu oran 2013'te 
yüzde 40'a ulaştı. Avrupa Komisyonu'nun raporunda, 
'Türkiye, pazarlama ve/veya organizasyonel 
inovasyonlara sahip KOBİ'ler ve yeni inovasyonların 
satış payları haricindeki neredeyse tüm 
göstergelerde, AB ortalamasının oldukça altında 
seyrediyor' denildi. Türkiye'nin zayıf olduğu başlıca 
alanlar yurtdışından elde edilen lisans ve patent 
gelirleri, tüm AB'yi kapsayan dizayn ve marka hakları, 
AB dışından gelen doktora öğrencileri ve kamu-özel 
sektör ortak bilimsel yayınları sıralanıyor. Raporda, 
'Türkiye'de çoğu gösterge pozitif şekilde gelişiyor. 
Topluluk (AB çapında geçerli) markaları, sosyal 
alanlarda uluslararası patent başvuruları ve yeni 
doktora mezunlarında büyük artış gözlemlendi. En 
büyüğü topluluk dizaynlarında olmak üzere, birkaç 
[alandaki] gerileme ise küçük ölçekli' denildi. 
Araştırma kapsamına alınan en yenilikçi Avrupa 
ülkesi ise, AB üyesi olmayan ve Brüksel'in geçtiğimiz 
ay, AB araştırma programı Ufuk 2020'ye katılımına 
ilişkin görüşmeleri askıya aldığı İsviçre oldu.  
Komisyon raporuna göre İsviçre, AB ortalamasına 
göre yüzde 151 oranında daha yenilikçi. Avrupa 
Kıtası dışında kalan ve araştırmaya dahil edilen 10 
ülke arasında ise AB, inovasyon alanında sırasıyla 
Güney Kore, ABD ve Japonya'yı takip ediyor. 
Kaynak: Euractiv 

 
 
AB'den Fransa'ya Bütçe Uyarısı  
Avrupa Birliği Komisyonu, bütçe açıkları konusunda 
Fransa'yı yine uyardı. AB Komisyonu, Fransa'nın 
bütçe açıklarının gayri safi milli hasılaya oranının 
yüzde 4 civarında olacağı tahmininde bulundu. AB, 
2015 için ise bu oranının yüzde 3,9 olacağını 
öngördü.  Avro para birimi için bu oranının yüzde 3'ü 
geçmemesi gerekiyor. AB Komisyonu, sonbaharda, 
Fransa için 2014 yılında bu oranın yüzde 3,8  
oranında olacağı tahmininde bulunmuştu.  AB 
Komisyonu, bugün yayınladığı raporda, 2014 için 
işsizlik oranının yüzde 11 olacağını öngördü. AB, bu 
yıl içinde ekonomik büyüme oranının ise yüzde 1 
olacağını hesapladı. 
Kaynak: Dünya Gazetesi    


