
        
  6-12 Ocak 2014 Sayı: 213

YUNANİSTAN AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NI 

DEVRALDI 

Avrupa Birliği dönem başkanlığı 6 aylığına krizle 

mücadele eden Yunanistan'a geçti. Atina, bu görevi 5'inci 

kez üstleniyor. Yunanistan'ın 6 aylık Avrupa Birliği 

dönem başkanlığı programında yer alan temel öncelikleri 

arasında, ekonomik büyüme önemli bir yer tutuyor. Bunun 

yanı sıra sosyal adaletle ilgili düzenlemeler ve kaçak göçle 

mücadele de programın öne çıkan gündem başlıkları 

arasında yer alıyor. Atina ayrıca Birliğin kurallara 

uymakta zorlanan bankaların nasıl denetleneceği ve 

gerekmesi halinde nasıl kapatılacağını düzenleyen Ortak 

Çözüm Mekanizması'nın (SRM) kesinleşmesi için gereken 

adımları da atmayı planlıyor. Yunanistan'da bütçe 10 yıldır 

ilk kez 2013'te fazla verdi. Yunanistan, 2014'ün de 

resesyonun sona erdiği, ekonominin yeniden büyüdüğü bir 

yıl olmasını öngörüyor. Ancak Yunanistan'ın bu hedefe 

ulaşacağına inananların sayısı Avrupa'da hayli sınırlı. 

Yunanistan 1983, 1988, 1994 ve 2003'ün ardından 5'inci 

kez birliğin dönem başkanlığını üstleniyor. Atina'nın 

dönem başkanlıklarında 'sosyal Avrupa' hep öne çıkan 

gündem maddelerinden biri oldu. Genç işsizliğiyle 

mücadele programı ve finansmanı, Atina'nın bu kapsamda 

takipçisi olacağı başlıklar arasında yer alıyor. 
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AB'YE İHRACAT YÜZDE 7 ARTTI 

Türkiye'nin 2013 yılındaki ihracatı, bir önceki yıla göre 

yüzde 0.01 oranında artarak 151 milyar 707 milyon dolar 

oldu. Bölgesel olarak bakıldığında Avrupa Birliği yine en 

fazla ihracat yapılan bölge olurken, AB'ye ihracat yüzde 7 

artarak 61.9 milyar dolara yükseldi. Türkiye İhracatçılar 

Meclisi'nin (TİM) açıkladığı ihracat verilerine göre 

Türkiye'nin ihracatı Aralık ayında, geçen yılın aynı ayına 

göre yüzde 9.8 artışla 12 milyar 996 milyon dolar, 2013 

yılının tamamında ise yüzde 0.01 artışla 151 milyar 707 

milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Birlik kaydından 

muaf ihraç kalemleri hariç, net mal ihracatının 12 aydaki 

kümüle artış performansı yüzde 5.8 oldu. Aralık ayında en 

fazla ihracatı, 1 milyar 764 milyon dolar ile otomotiv 

sektörü yaparken, kimyevi maddeler sektörü 1 milyar 603 

milyon dolar ihracat ile ikinci sırada, hazırgiyim ve 

konfeksiyon sektörü ise 1 milyar 424 milyon dolar ihracat 

ile üçüncü sırada yer aldı. Aralık ayında en fazla ihracat 

artışını yüzde 36 ile tütün sektörü, yüzde 30 ile hububat-

bakliyat sektörü ve yüzde 26 ile makine sektörü yakaladı. 

2013 yılında otomotiv sektörü ihracat şampiyonu oldu. 

Sektörün ihracatı yüzde 12 artarak 21.3 milyar dolar oldu. 

İkinci sırayı 17 milyar 441 milyon dolarla kimyevi 

maddeler sektörü, üçüncü sırayı ise 17 milyar 327 milyon 

dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü aldı. 2013 

yılında en fazla ihracat yapılan 3 ülke sırasıyla Almanya, 

Irak ve İngiltere oldu. Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı 

geçen yıla göre yüzde 3 artarak 13.3 milyar dolar olarak 

gerçekleşti. Irak'a ihracat geçtiğimiz yıla göre yüzde 10 

artış göstererek 11.8 milyar dolara yükseldi. İngiltere'ye 

ihracat yüzde 8 artış göstererek 8.5 milyar dolara yükseldi. 

Bu üç ülkeyi sırasıyla Rusya, İtalya, Fransa, ABD, 

İspanya, Çin, Hollanda takip etti. 2013 yılında ihracatın 

önemli oranda arttığı ülkeler arasında yüzde 137 artış ile 

Gine, yüzde 82 artış ile Suriye, yüzde 79 ile Gabon, yüzde 

67 artış ile Benin ve yüzde 66 ile Malezya ön sıralarda yer 

aldı. Bölgesel olarak bakıldığında AB yine en fazla ihracat 

yapılan bölge oldu. AB'ye ihracat yüzde 7 artarak 61.9 

milyar dolara yükseldi. Ortadoğu'ya ihracat 2013 yılında 

yüzde 2 artarak 27.5 milyar dolara yükseldi. 2013 yılında 

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerine ihracat yüzde 11 

artarak 18.2 milyar dolara, Afrika'ya ihracat yüzde 5 

artarak 14 milyar dolara yükseldi. 2013 yılında en fazla 

ihracat yapan il İstanbul oldu. İstanbul, ihracatını yüzde 5 

artırdı ve toplam 63.8 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. 

İstanbul'u 12.8 milyar dolar ihracat ile Bursa ve 12.7 

milyar dolar ihracat ile Kocaeli takip etti. Geçen sene 

üçüncü sırada yer alan Bursa, bu sene bir basamak yukarı 

çıkarak ikinci sıraya çıktı. İstanbul ve Bursa'yı İzmir, 

Ankara, Gaziantep, Manisa, Denizli, Sakarya, Hatay takip 

etti. 2013 yılında en fazla ihracat yapan ilk 10 il arasında 

ihracatını en fazla artıran il Sakarya oldu. Sakarya, 2013 

yılında ihracatını geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artırdı. 

Sakarya ilimizi yüzde 13 ihracat artışı ile Denizli, yüzde 

11 ihracat artışı ile Ankara takip etti. Gaziantep'in ihracatı 

yüzde 10, Bursa'nın yüzde 8, İzmir'in ve İstanbul'un yüzde 

5 arttı. Hatay'ın ihracatı değişmezken, Kocaeli'nin ihracatı 

yüzde 3, Manisa'nın ihracatı yüzde 6 geriledi. 

Kaynak: Euractiv  

 

LETONYA, EURO BÖLGESİ’NİN 18’İNCİ ÜYESİ 

OLDU 

AB ülkelerinden Letonya, gece yarısından itibaren Euro'ya 

geçti. Estonya'nın ardından böylelikle 2. Baltık ülkesi 

Letonya da Euro Bölgesi'nin 18. üyesi oldu. Euro 

Bölgesi'nde ekonomik kriz sürerken, Baltık ülkelerinden 

Letonya gece yarısından sonra Euro'yu kullanan 18. 

Avrupa Birliği ülkesi oldu. 28 üyeli Avrupa Birliği'ne 

2004 yılında kabul edilen Letonya, Ocak 2014 itibariyle de 

Euro Bölgesi'ne girmiş oldu. İki milyonluk Letonya ile 

birlikte AB içinde Euro kullanan milletlerin toplam nüfusu 

333 milyona ulaştı. 

Kaynak: Zaman Gazetesi 


