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Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden Çıkması Mümkün 

IMF Başkanı Christine Lagarde, kredi 

müzakerelerindeki düğümü çözemeyen Yunanistan'ın 

Euro Bölgesi'nden çıkabileceğini, ancak bunun 'büyük 

olasılıkla Euro Bölgesi'nin sonu anlamına 

gelmeyeceğini' söyledi. Yunanistan ile kredi 

müzakerelerini yürüten üç kurumdan birinin başında 

bulunan Lagarde, müzakerelerin başarısız olabileceğini, 

Yunanistan'ın temerrüde düşebileceğini ve bu sebeple 

Euro Bölgesi'nden de ayrılmak zorunda kalabileceğini 

söyledi. Yunanistan'ın, önümüzdeki ay IMF'e toplamda 

1 milyar Euro'nun üzerinde kredi borcu ödemesinde 

bulunması gerekiyor. Bu borçlardan birinin vadesi 5 

Haziran'da doluyor. Ancak kasasında parası kalmayan 

Atina, 7.2 milyar Euro'luk son kredi diliminin serbest 

bırakılmaması halinde bu ödemeyi 

gerçekleştiremeyeceklerini söylüyor. 
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Dünya Bankası: AB’deki Büyüme Türkiye Ve Diğer 

Ülkelerin Gerisinde Kaldı 

Dünya Bankası AB’deki büyümenin Türkiye’nin 

gerisinde kaldığını bildirdi. Dünya Bankası’na göre 

Avrupa’da toparlanma yavaş ve önemli risklerle birlikte 

olsa da güçleniyor. Toparlanmayı sürdürülebilir kılmak 

için Avrupa’nın ihracat ve yatırımı destekleyen, 

istihdam yaratan ve zayıf toplum kesimlerini korumaya 

alan reformları sürdürmeye gereksinimi bulunuyor. 

Avrupa’da ekonomik büyümenin 2013’teki yüzde “0” 

ve 2014’teki yüzde 1.3 oranından sonra; 2015 ve 

2016’da yüzde 1.8 ve 2 oranlarına yükselmesi 

bekleniyor. Dünya Bankası’nın yeni yayınlanan AB 

Düzenli Ekonomik Raporu’na göre orta ve doğu Avrupa 

ülkeleri, 2015 yılında, sağlıklı tüketici talebi, yatırımda 

tedrici bir geri dönüş ve süren ihracat artışı üzerinde 

temellenen, yüzde 2.4’ün üzerine çıkan bir oranda, 

Avrupa ortalamasının üzerinde büyümeye devam 

edecek. Rapora göre büyüme sonunda, Avrupa’ya 2014 

yılında döndü ve adımları da tedrici olarak güçlendi. 

Güçlenme, tüketimi destekleyen artan tüketici güveni ve 

yatırımda bir hızlanma üzerine temellendi. AB 

ekonomisi 2014’te özellikle, özel tüketim olmak üzere 

iç talep artarken yüzde 1.3 genişledi. Avrupa’nın 

başlangıçta 2008 ve 2012-13’teki finansal krizlerden 

sonraki toparlanması, 2010’e göre yüzde 3’ten az artmış 

reel GSYH düzeyleriyle; ABD’deki yüzde 10, Kore ve 

Meksika’da yüzde 15 ve Türkiye ile Şili’deki yüzde 20 

puanlık bir ekonomik genişlemeye kıyasla, geçen dört 

yılda diğer OECD ekonomilerindeki gelişmelerin 

gerisinde kaldı. Sadece Japonya’da 20 yıldan fazla bir 

süre baskılanmış büyüme Avrupa’daki seviyelere 

benzedi. Dünya Bankası, AB’deki bu uzun süren ve 

halsiz toparlanmanın nedenlerinden biri olarak özellikle, 

İrlanda, İngiltere, orta ve doğudaki AB ülkeleri yanında, 

birçok güneydeki AB üyesini etkilemiş bulunan, 

sürdürülemez kredi ve konut patlamalarının aşama 

aşama çözülmesini gösterdi.  

Kaynak: AB Haber 

  

ECB: Euro Bölgesi'nde düşük büyüme istikrar 

açısından risk 

Avrupa Merkez Bankası (ECB), Euro Bölgesi'nde 

finansal istikrarın arttığını, ancak zayıf büyüme ve 

Yunanistan'daki krizin geleceğe ilişkin riskler 

barındırdığını söyledi. ECB'nin Finansal İstikrar 

Değerlendirmesi raporunda, 'Euro Bölgesi'nde 

geçtiğimiz ay boyunca sistemik riskler düşük seyretti' 

denildi. ECB aynı zamanda Yunanistan'ın kredileriyle 

ilgili olarak halen bir anlaşmaya varılmamış olmasının, 

Euro Bölgesi'ndeki diğer ülkelerin borçlanma 

maliyetlerini artırabileceği uyarısında bulundu. 

Raporda, 'Finans piyasalarındaki genel olarak olumlu 

havaya rağmen, küresel finans piyasalarında sık sık 

gerilim yaşandı. Büyük bankalar, stres dönemlerinde 

pazar yaratma kabiliyetleriyle ilgili yeterince güvende 

hissetmedi' denildi. 

Kaynak: Euractiv 


