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AB Ülkelerinden En Büyük İhracat ABD’ye 

Avrupa Birliği İstatistik Kurumu, 2014 ihracat rakamlarını 

açıkladı. Rapora göre 28 AB ülkesinin 2014 yılında yaptığı 

toplam ihracatın 4 trilyon 636 milyon euro olduğu 

açıklandı. AB ülkelerinin en çok ihracat yaptıkları 

ülkelerin ilk sırasında yüzde 15 ve 515,6 milyar ile ABD 

yer aldı. 2002 yılında ABD’ye yapılan ihracat yüzde 24 

iken, 2014 yılında ise yüzde 15’e düşmesine rağmen halen 

AB’nin en büyük ihracat kapısı ABD olmaya devam 

ediyor. Avrupa Birliği ülkelerinin en çok ihracat yaptığı 

ikinci ülke Çin oldu. 2002 yılında Çin ile yapılan ihracat 

oranı yüzde 7 iken, 2014 yılında ise bu oran yüzde 14’e 

çıktı. Yapılan ihracat 467,3 milyar euroya yükseldi. En çok 

ihracat yapılan üçüncü ülke ise Rusya oldu. 2002 yılında 

yüzde 5’lik orana sahip olan Rusya ile 2014 yılında bu 

oran yüzde 8’e çıktı. Rusya’ya yapılan ihracat rakamı 285 

milyar euroya ulaştı. Rusya ile olan ihracat rakamlarının 

AB’nin yaptırımları yüzünden 2015 yılında düşüş 

yaşaması bekleniyor. Dördüncü sırada yüzde 7 oranıyla 

İsviçre geldi. İsviçre, 28 Avrupa Birliği ülkesinden yılda 

236 milyar euroluk ithalat yapıyor. Avrupa Birliği 

ülkelerinin ihracat kalemlerinin başında makine, otomobil 

ve petro kimya ürünleri ilk sıralarda yer alıyor. AB 

ülkeleri kendi aralarında yaptıkları ihracatın dörtte birini 

Almanya’ya yapıyorlar. Erostat verilerine göre 

Almanya’ya ihracat yapan ülkelerin başında yüzde 32 

oranı ile Çek Cumhuriyeti, yüzde 29 oranıyla Avusturya, 

yüzde 28 oranıyla Macaristan, yüzde 26 oranıyla Polonya 

ve yüzde 25 oranıyla Hollanda geliyor. 21 AB ülkesi 

ihracat için Almanya’yı tercih ederken, Yunanistan en çok 

ihracatını Türkiye’ye, Litvanya Rusya’ya, İsveç Norveç’e 

ve İngiltere ABD’ye yapıyor. 

Kaynak: AB Haber  

2014 AP Türkiye Raporu İçin Geri Sayım Başladı 

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Nisan ayı sonunda 

gerçekleştirilmesi öngörülen Genel Kurul oturumunda, 

Parlamentonun Hollandalı üyesi Kati Piri tarafından 

kaleme alınan 2014 yılı Türkiye Raporu oylanacak. Rapor 

ise şimdiden, içeriği ve barındırdığı maddelerine yönelik 

verilen değişiklik önerileriyle Parlamento’nun 

gündeminde. AB ile üyelik müzakerelerini sürdüren aday 

ülkelerde, müzakere sürecinde yaşanan gelişmeleri tespit 

ederken, aday ülkelere ve diğer AB kurumlarına yönelik 

çağrılarda bulunan AP raporları, Komisyon tarafından 

aday ülkelere yönelik yayımlanan düzenli ilerleme 

raporları hakkında AP’nin değerlendirmesi niteliğini 

taşıyor. Bu raporlar hukuki bağlayıcılığa sahip olmamakla 

birlikte, AP’nin 28 üye ülkeden 500 milyonun üzerinde 

kişiyi temsil ettiği düşünüldüğünde oldukça önemli bir 

yere sahip. Parlamento’nun 2014 Türkiye Raporu, AP’nin 

16’ncı Türkiye Raporu olacak. Bu rapor, Mayıs 2014 

tarihinde yapılan seçimlerde ilk kez AP üyesi olarak 

seçilen Kati Piri’nin ise ilk Türkiye Raporu. Hatırlanacağı 

üzere AP üyesi Piri bu görevi, bir önceki Parlamento’nun 

yine Hollandalı üyesi, Hıristiyan Demokrat (EPP) Ria 

Oomen-Ruijten’den devralmıştı. Bu yılki Türkiye 

Raporu’nun sadece raportörü yeni değil. Bu yıl Türkiye 

Raporu, Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen seçimlerle 

baştan aşağı yenilenen AP’nin de oylayacağı ilk Türkiye 

Raporu olacak. 

Kaynak: İktisadi Kalkınma Vakfı 

Mogherini, AB'deki 'Kosova' tabusunu yıktı  

Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Federica 

Mogherini, Kosova'nın 'egemen bir ülke' olduğunu 

söyleyerek AB'deki bir tabuyu yıktı. Beş AB üyesi ülkenin 

Kosova'nın bağımsızlığını tanımaması sebebiyle AB 

yetkilileri, Kosova'dan bir devlet olarak bahsetmemeye 

dikkat ediyordu. 28 AB ülkesinin beşi (Güney Kıbrıs, 

İspanya, Romanya, Slovakya ve Yunanistan) Kosova'nın 

bağımsızlığını resmen tanımıyor. Bu sebeple AB 

yetkilileri, Kosova'dan bağımsız bir ülke olarak 

bahsetmemeye özen gösteriyor.  

Kaynak: Euractiv   


