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AB'de Otomobil Satışlarında 6 Yıllık Gerileme 

Durdu 

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), Avrupa'da 

otomobil satışlarında 6 yıl süren gerilemenin geçtiğimiz 

yıl durduğunu açıkladı. Buna göre Avrupa'da otomobil 

satışları 2014'te yüzde 5,7 büyümeyle 12,5 milyon araca 

ulaştı. AB'de 2014'ün son ayında satılan araç sayısı bir 

önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 artarak 951 bin 

329 oldu. Avrupa'da otomobil satışları, Aralık ayında 

16. ayda da üst üste büyüdü. Böylece geçtiğimiz yıl, 

2007 yılından bu yana ilk kez otomobil satışlarında 

büyüme kaydedildi. Geçtiğimiz yıl Avrupa'daki en 

büyük beş otomotiv pazarında da büyüme kaydedildi. 

Satışlar İspanya'da yüzde 18, İngiltere'de yüzde 9,3, 

İtalya'da yüzde 4,2, Almanya'da yüzde 2,9, Fransa'da ise 

yüzde 0.3 arttı. AB'de 2014 yılında toplamda 12 milyon 

550 bin 771 yeni araç satıldı. 

Kaynak: Euractiv  

Letonya AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı Altı 

Aylığına Devraldı  

Letonya, 1 Ocak 2015 tarihi itibariyle altı ay sürecek 

AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı İtalya’dan devraldı. 

2004 yılında AB üyesi olan Letonya, üyelik sürecinde 

10’uncu yılını tamamladığı dönemde bu görevi ilk kez 

üstleniyor. 2004’teki Doğuya doğru genişlemeden bu 

yana 6. defa bir Doğu Avrupa ülkesi Konsey 

Başkanlığını devralmış oluyor. Letonya Dönem 

Başkanlığı’nın öncelikleri özellikle Üçlü Program’ın 

(Trio) önceliklerine paralel olarak sunuluyor. Bilindiği 

gibi, AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nda, Aralık 2011 

tarihinde başlatılan Üçlü Program ile üçlü dönem 

başkanlığı sistemine geçilmişti. Söz konusu program 

mali istikrar, ekonomik büyüme, iş imkânlarının 

artırılması, Tek Pazar’ın derinleştirilmesi ve digital 

gündem üzerinden yenilikçi reformların artırılması gibi 

önceliklerin gerçekleştirilmesini amaçlıyor. Bu 

kapsamda, İrlanda-Litvanya-Yunanistan, ilk Trio’yu 

oluştururken; ikinci Trio dönemi, 2014 yılının 2’nci 

dönem başkanlığını üstlenmiş olan İtalya ile başlamış ve 

2015 yılının 1’nci dönem başkanlığını üstlenen Letonya 

ve 2015 yılının 2’nci dönem başkanlığını üstlenecek 

olan Lüksemburg ile devam edecektir. Letonya AB 

Konseyi Dönem Başkanlığı hakkında daha detaylı 

bilgilere dönem başkanlığının resmi sitesi olan 

https://eu2015.lv/ internet adresinden ulaşılabilir. 

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı 

Almanya Son 3 Yılda En Güçlü Büyümeyi Kaydetti 

Almanya ekonomisi 2014 yılında son üç yılın en hızlı 

büyümesini kaydederken, yılın ortasında yaşanan 

duraklamayı atlatarak üst üste üçüncü yılda mali fazla 

verdi. Almanya'nın gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 

2014 yılında yüzde 1,5 artarken, 2013'te yüzde 0,1 artış 

görülmüştü. Bütçe fazlası 11.9 milyar euro (13.9 milyar 

dolar) ile GSYİH'nin yüzde 0.4'ü olarak Almanya'nın 

yeniden birleştiği 1990 yılından bu yana ikinci en 

yüksek oranda kaydedildi.  Avrupa'nın en büyük 

ekonomisi Almanya, yılın ortalarında resesyonun 

kıyısından dönmesi sonrasında, toparlanmayı 

hızlandırması beklenen rekor düşük işsizlik oranı ile 

desteklenen yerel talebe güveniyor. Hükümet bütçeyi 

dengeye yakın tutmakta kararlı görünürken, Euro 

Bölgesi'ndeki diğer ülkeler daha fazla mali teşvik 

çağırısında bulunuyor.  2009'dan bu yana en düşük 

seviyelere gerileyen petrol fiyatları, Euro Bölgesi için 

bir ekonomik destek ihtimali sunuyor. Euro dolar 

karşısında, İsviçre Merkez Bakası'nın beklenmedik 

şekilde müdahale kurunu kaldırmasının ardından 

2003'ten bu yana en zayıf seviyeye geriledi.  

Kaynak: http://www.bloomberght.com/  
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