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Dünyanın En Büyük 10 Ekonomisinden 4'ü AB 

Ülkeleri Oldu 

Son yapılan bir araştırmaya göre 2014'te dünyanın en 

büyük 10 ekonomisinden dördü yine Avrupa Birliği 

ülkeleri oldu. Bir önceki yıla göre iki basamak gerileyen 

Türkiye ise 19'uncu sırada yer aldı. Londra merkezli 

düşünce kuruluşu Ekonomi ve İş Dünyası Araştırma 

Merkezi'nin (CEBR) hazırladığı 'Dünya Ekonomi Ligi 

Tablosu'na göre 2014 yılında Almanya dünyanın 4'üncü, 

İngiltere 5'inci, Fransa 6'ncı ve İtalya 8'inci büyük 

ekonomisi oldu. Listenin başını birinci sıradaki ABD, 

ikinci sıradaki Çin ve üçüncü sıradaki Japonya çekiyor. 

Tabloya göre Brezilya dünyanın 7'nci büyük ekonomisi 

olurken Hindistan 9'uncu, Rusya ise 10'uncu büyük 

ekonomisi oldu. Rusya'nın bu yıl, bir önceki yıla göre iki 

basamak gerilediği görülüyor. Tabloya göre 2014'te bir 

önceki yıla göre iki basamak gerileyen Türkiye, 19'uncu 

sırada yer alıyor 

Kaynak: Euractiv 

Euro Bölgesi'nin 19. Üyesi: Litvanya 

Avrupa Birliği yetkilileri, Litvanya'nın önümüzdeki yıldan 

itibaren Euro Bölgesi'ne dahil olmaya hazır olduğunu 

belirtti. Avrupa Birliği yetkilileri, Litvanya'nın 

önümüzdeki yıldan itibaren Euro Bölgesi'ne dahil olmaya 

hazır olduğunu ve konuyla ilgili net kararın önümüzdeki 

verileceğini açıkladı. AP'nin haberine göre, Litvanya 1999 

yılında yürürlüğe giren para birimini kullanan 19. ülke 

olacak. Litvanya'nın euroya geçişi, Yunanistan ve İspanya 

gibi ülkelerde yaşanan borç sorunlarının ardından yaklaşık 

5 yıl süreyle finansal strese maruz kalan Euro Bölgesi için 

güvenoyu anlamına geliyor. Avrupa Birliği Ekonomik ve 

Parasal İşler Komisyoneri Olli Rehn Çarşamba günü, “5 

yıldır ortaya konulan çabalar sayesinde Euro Bölgesi 

bugün krizin başında olduğundan çok daha sağlam bir 

durumda” şeklinde konuştu.  

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

 

AB, Türkiye İçin 1,9 Milyar Euro'luk Programı 

Onayladı 

2014-2020 dönemi için Türkiye'nin kullanacağı toplam 

4.45 milyar Euro'luk AB fonlarının 1.96 milyar Euro 

tutarındaki ilk kısmına ait proje ve programlar belirlendi. 

Avrupa Birliği Bakanlığı'nın genel koordinasyonunda 

Avrupa Komisyonu ile yürütülen çalışmaların sonucunda 

oluşturulan 2014 yılı mali işbirliği programı tamamlandı. 

Böylece 2014-2020 dönemi için Türkiye’nin kullanacağı 

toplam 4.45 milyar Euro'nun 1.96 milyar Euro tutarındaki 

ilk kısmına ait proje ve programlar belirlendi. Üye 

ülkelerden oluşan IPA Komitesi'ne sunulan ve olumlu 

görüş alan program, önümüzdeki dönemde Türkiye ve 

Avrupa Komisyonu arasında imzalanacak Finansman 

Anlaşmaları ile uygulama safhasına geçecek. Avrupa 

Birliği Bakanlığı'nın genel koordinasyonunda tüm kamu 

kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum 

kuruluşlarının katılım ve görüşleri alınarak hazırlanan 

programlarda, demokrasi ve yönetişim, hukukun üstünlüğü 

ve temel haklar gibi alanlarda Türkiye'nin Avrupa 

Birliği'ne üyelik sürecini hızlandırmaya yönelik projelerin 

yanısıra enerji, çevre, ulaştırma, bilim ve sanayi ile tarım 

ve kırsal kalkınma alanlarında kurumsal kapasitenin 

geliştirilmesi ve müktesebat uyumunun sağlanmasına 

yönelik projeler yer alıyor. AB Bakanlığı'ndan yapılan 

açıklamaya göre program kapsamında uygulanacak 

projelerin, sivil toplum kuruluşlarının desteklenmesinden 

kadınların, gençlerin ve dezavantajlı grupların 

istihdamının artırılmasına, kayıtdışı istihdam ile 

mücadeleden, KOBİ’lerin desteklenmesine kadar çok 

geniş bir alanda Türkiye'nin gelişimine katkıda bulunması 

bekleniyor.  Program çalışmalarında altyapı yatırımlarına 

da kapsamlı bir şekilde yer veriliyor. İşbirliği içerisinde 

hazırlanan projeler ile daha çok kişinin sağlıklı ve temiz 

içme suyuna erişiminin sağlanması için gereken yatırımlar, 

atık su ve katı atık tesislerinin inşası, demiryolu ağının 

geliştirilmesi, sürdürülebilir kent içi ulaşımının 

desteklenmesi gibi çalışma alanlarında da tahsis edilen 

fonlardan faydalanılabilecek.   

Kaynak: Euractiv 

http://www.bloomberght.com/

