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Avrupa Merkez Bankası (ECB) Teşvik Kararını 

2015'e Bıraktı 

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Euro 

Bölgesi'ni canlandırmak için yeni adımlar atıp atmama 

konusunu önümüzdeki yılın başında değerlendireceklerini 

söyledi. ECB'nin aylık toplantısından, faizleri yüzde 0.05'te 

tutma kararı çıktı. Draghi, gerekmesi halinde tahvil alım 

programını devreye sokmak gibi adımlar atma konusunda 

ECB'de mutabakat bulunduğunu söyledi. Draghi, 'Yönetim 

Kurulu önümüzdeki yılın başında, yaratılan parasal teşviği, 

bilançodaki genişlemeyi ve fiyat gelişmelerinin görünümünü 

tekrar değerlendirecek. Eğer çok uzun süren düşük 

enflasyonun risklerine karşılık vermek gerekirse, önümüzdeki 

yılın başında önlemlerimizin boyutunu, hızını ve yapısını 

değiştireceğiz' dedi. ECB, bu yönde atılacak olası bir adımın 

teknik çalışmalarına hız verirken, diğer taraftan rekor düşük 

seviyedeki faizler, bankalara verilen ucuz krediler ve varlık 

alımlarının yol açtığı etkiyi de ölçecek. Öte yandan ECB, 

Euro Bölgesi için önümüzdeki yılki büyüme tahminlerini 

yüzde 1.6'dan yüzde 1'e indirdi. Enflasyon tahminlerini de 

yüzde 1.1'den yüzde 0.7'ye çeken ECB, bu alanda yüzde 2'nin 

biraz altını hedefliyor. Euro Bölgesi'nde enflasyon, 

geçtiğimiz ay yüzde 0.3 olarak gerçekleşmişti. 

Kaynak: Euractiv 

 

Polonyalı Tusk AB Konseyi Başkanlığını Devraldı 

Polonya’nın eski Başbakanı Donald Tusk, AB Konseyi 

başkanlığı görevini Belçikalı Herman Van Rompuy’dan 

devraldı. Konsey başkanlığına geçtiğimiz 30 Ağustos’ta 

seçilen Tusk, iki bucuk yıl boyunca Avrupalı liderlerin 

zirvelerine başkanlık yapacak. Tusk İngilizce ve Fransızcaya 

hakim olmaması sebebiyle bazı kesimler tarafından 

eleştirilmişti. Tusk, Polonya’da 2007 yılında devraldığı 

başbakanlık görevini, bu yıl konsey başkanlığına seçilmesine 

kadar sürdürdü. 57 yaşındaki Tusk, Avrupa’nın en büyük 

ekonomisi Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Avrupa 

Birliği’nden ayrılma tehdidinde bulunan İngiltere Başbakanı 

David Cameron ile iyi ilişkiler içerisinde bulunuyor. Tusk’un 

AB Konseyi Başkanı olarak seçilmesi, Polonya kadar, 

Avrupa Birliği’nin Orta ve Doğu Avrupalı üye devletleri için 

de zafer niteliğinde. Polonya Ukrayna krizi boyunca 

Rusya’ya yönelik en sert tavrı takınan Avrupa Birliği 

ülkelerinden biri olmuştu. Yeni AB Konseyi Başkanı Tusk, 

Avrupa fikrine olan inancı ve Polonya’yı Avrupa Birliği’nin 

kalbine getirmesi nedeniyle 2010 yılında Şarlman Ödülü’ne 

layık görülmüştü. 

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

 

Yunanistan Başbakanı’ndan Türkiye’nin AB Üyeliğine 

Açık Destek 

Türkiye – Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı 7 

Aralık’ta Atina’da yapıldı. Ortak Bakanlar Kurulu Toplantısı 

şeklinde gerçekleşen buluşmaya Türkiye tarafı Başbakan 

Ahmet Davutoğlu ve dokuz bakan ile Yunanistan tarafı 

Başbakan Antonis Samaras ve 10 bakan ile katıldı. Yunan 

Başbakan, ortak basın toplantısında Türkiye’nin AB 

üyeliğine destek verdiklerini açıkça belirterek “Komşumuzun 

AB üyesi olması, bizim için çok yararlıdır” dedi. 

 

Kaynak: AB Haber  
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