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BEKLENEN KRİZ  

                                                        .           SEDA ALTINKAYA
*
 

 

  Yunanistan krizi anlık bir kriz olmamakla birlikte birçok AB ülkesinin beklediği bir 

krizdi. Peki, bu krizin sebepleri neler? Krizin sorumlusu kim? Yaşanan bu krize Yunan 

halkının tavrı ne oldu? 

  Kriz uzun bir süredir var olsa da açıklanması çok kısa bir zaman aldı. Savurgan 

sayılabilecek harcamalar, var olan krizin etkisini zayıflatmak için yapılanlar Yunanistan krizi 

için önemli nedenlerden sayılabilir. Ekim ayındaki seçimlerden galibiyetle çıkan Papandreou 

ve onun partisi PASOK, borç defterlerini incelemeye başlayınca, bir önceki hükümetin 2008 

yılında bazı kalemleri bütçe hesabına dâhil etmediğini gördü. Yönetim el değiştirince 

gerçekler ortaya çıktı. Kayıt dışı ekonomi ve istihdam, vergi kaçırma, torpil gibi sorunların 

çözülmesi gerekiyor.  

  Papandreou’nun beklenen istifasıyla birlikte ana muhalefet Yeni Demokrasi’nin (ND) 

desteğiyle kurulan Papadimos hükümeti göreve geçti. Papadimos, Yunanistan’ın içinde 

bulunduğu durumdan kurtarmanın mümkün olduğunu dile getirse de Yunanistan kritik bir 

dönüm noktasının eşiğinde. 

  350 milyar Euro’ya ulaşan kamu borçları, gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) sadece 

230 milyar Euro olan ülke aradaki farkı Atina kamu kurumlarını ve alt 

yapıları özelleştirerek kapatmaya çalışıyor. Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan gayri 

safi yurt içi hasılasının bu sene yüzde 3,8 küçüleceğini tahmin ediyor.  

  Bir yerde bir kriz varsa, onun faturasının kime kesileceği açık. Fatura halkın bir 

kesimine de kesilebilir, eşit olarak da paylaştırılabilir. Her ne kadar halka kesmeyeceğiz 

açıklamasında bulunulsa da önlemler arasında görülen emeklilik yaşının arttırılması, devletin 

işe alımları kısması faturanın halka kesileceğini açık açık gösteriyor. Gençlerde yüzde 40’lara, 

ülke genelindeyse yüzde 17’lere ulaşan işsizlikse halka büyük bir moral çöküntüsü 

yaşatıyor ve Yunan halkı buna tepki duyuyor. …………………………………………… 

 

  Ayrıca Yunanistan’ın, 2001’de Euro Alanı’na dâhil olduğu günden beri ekonomik 

durumuna ilişkin AB’yi yanlış istatistiklerle bilgilendirmesinin bugün ortaya çıkması, aynı 

zamanda AB’nin ekonomik birliğinin eksikliklerinin yanında Yunanistan’ın AB içindeki 

güvenirliliğini de tartışmaya açtı. …………………………………………………………. 
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  Ancak, bir yandan da 30 yıldır AB üyesi olan Yunanistan’ın bu şekilde ekonomik 

istatistiklerini gizleyerek bugünkü ekonomik duruma düşmesinin Avrupa içinde çok da 

şaşırtıcı ve beklenmedik bir olay olarak karşılandığı söylenemez. …………………………… 

 

  AB bakanları, Yunanistan’ın borçlarını döndürmesi açısından yaşamsal öneme sahip 

olan 8 milyar Euro tutarındaki yardım dilimini serbest bıraktı. Yunan ekonomisinin AB 

ekonomisi içindeki payı yüzde 2 dolayında olsa da Yunanistan’ın ciddi bir ekonomik ve mali 

krize sürüklenmesi, AB’nin ve Euro’nun geleceğini tartışma gündemine getirdi. 

   ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Yunanistan’a ekonomik krizle mücadelesinde 

destek vermiştir. Atina’da yapılan görüşmede Biden, Atina’nın borç krizini çözmesi ve AB 

üyesi olarak kalmasının Amerika’nın çıkarlarına uygun düştüğünü belirtti. 

  Bugün hala Yunanistan yardım bekliyor ve halk protestolarına devam ediyor. Alım 

gücünün düşmesi ve işsizliğin artması halkı kızdırıyor. Euro bölgesi ve Euro’ya hala güven 

konusunda ise Avrupa liderlerinden Euro Bölgesi’ni ve mali istikrarı sağlayacak uygun 

önlemleri desteklemelerini bekliyor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


