
Avrupa Komisyonu (11 Şubat 2021) 2021 Kış Ara Dönem Raporu 

Erişim 

Avrupa Komisyonu bugün (11 Şubat 2021) 2021 Kış Ara Dönem Raporunu yayımlamıştır. Söz konusu 

raporda; 2020 AB GSYH Büyümesi bir önceki rapora göre 1,1 puan yukarı yönlü revize ile -%6,3; 2021 

yılı büyüme oranı ise 0,4 puan aşağı yönlü revize ile %3,7 olarak tahmin edilmiştir. Ülke ve bölge bazlı 

detaylı GSYH büyüme oranları tahmini Tablo 1'de yer almaktadır. 

Raporda yapılan değerlendirmelerde özetle; 

 Kısa dönemde Avrupa ekonomisine ilişkin beklentilerin, pandeminin bölgedeki etkisini 

artırmasıyla,  2020 Sonbahar dönemine göre bozulduğu, 

 Sonbahardan bu yana enfeksiyonlarda yeniden canlanma olduğu,  

 Koronavirüsün yeni ve daha bulaşıcı varyantlarının ortaya çıkmasının birçok devleti kontrol 

tedbirlerini yeniden uygulamaya veya sıkılaştırmaya zorladığı, 

 Bununla birlikte, Avrupa ekonomisinin neredeyse tam bir yıl önce girdiği tünelin sonunda ışık 

belirmeye başladığı, 

 Aşılama kampanyalarının hız kazanması ve sağlık sistemleri üzerindeki baskının azalması 

nedeniyle, kısıtlama tedbirlerinin yavaş yavaş gevşeyebileceği, 

 Bu nedenle, küresel ticaretin ek desteğiyle ve özel tüketimin öncülüğünde ekonomik faaliyetin 

ikinci çeyrekte hala ılımlı, ancak üçüncü çeyrekte daha güçlü bir şekilde toparlanacağının 

tahmin edildiği, 

 Avrupa Birliği ile Birleşik Krallık arasında gelecekteki işbirliği şartları konusunda varılan 

anlaşmanın, Birleşik Krallık’ın Tek Pazar ve Gümrük Birliği’nden ayrılmasının maliyetini 

düşürdüğü, 

 Diğer taraftan "Toparlanma ve Dayanıklılık Programının (Recovery and Resilience Facility) 

onaylanmasıyla, üye devletlerin sürdürülebilir bir iyileşme yolunda destekleneceği, 

 AB ekonomisinin 2021 yılı ikinci yarısı ve 2022'de göstereceği performansla, kriz öncesi üretim 

düzeyine Sonbahar 2020 raporunda belirlenen dönemden daha erken bir dönemde ulaşacağı”,    

 Bununla birlikte, toparlanma hızının AB genelinde önemli ölçüde değişiklik göstereceği; bazı 

ülke ekonomilerinin (özellikle turizm gelirine bağımlı ülkelerin) salgın sırasında diğerlerine göre 

daha fazla olumsuz etkileneceği,  

 Sonuç olarak, bazı ülkelerdeki ekonomik çıktının 2021'in sonunda veya 2022'nin başlarında 

pandemi öncesi seviyelerine dönmesi beklenirken, diğerlerinin daha uzun süreceğinin tahmin 

edildiği, 

 Euro bölgesi ve AB'deki enflasyon beklentisinin 2021 yılında, geçen sonbahara kıyasla biraz 

daha yüksek olmasının beklendiği, bu çerçevede 2021 yılında AB'de enflasyonun %1,5 (önceki 

rapora göre 0,2 puan yukarı yönlü revize); 2022 yılında yine %1,5 (revize yok) olması 

beklenmektedir. 

 Bu tahminlerin, büyük ölçüde pandeminin evrimi ve aşılama kampanyalarının başarısıyla 

bağlantılı olarak önemli belirsizliğe ve yüksek risklere tabi olduğu, 

ifade edilmiştir. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip144_en_1.pdf


Ayrıca olumlu olasılık dahilinde; 

 Aşılama sürecinin, kısıtlama önlemlerinin daha hızlı bir şekilde kalkmasına ve dolayısıyla daha 

erken ve daha güçlü bir iyileşmeye yol açabileceği, 

 Dahası, tarihsel olarak yüksek hane halkı tasarrufları, düşük finansman maliyetleri ve 

destekleyici politikalar sayesinde, bastırılmış talep ve yenilikçi yatırım projelerinin daha güçlü 

bir şekilde ortaya çıkabileceği, 

 Kriz sonrası iyimserlik patlamasının yol açtığı toparlanmanın gücünün, olumlu yönde 

şaşırtabileceği 

Olumsuz olasılık dahilinde ise; 

 Pandeminin daha kalıcı olabileceği veya yakın vadede daha şiddetli hale gelebileceği ve 

beklenen iyileşmeyi geri çekebileceği böylece iflasların, uzun vadeli işsizlikler ve daha yüksek 

eşitsizliklerin ortaya çıkabileceği  

belirtilmiştir. 

 

Tablo 1: Avrupa Komisyonu Kış 2021 Ara Dönem Raporu GSYH Büyüme Oranı Gerçekleşme ve 

Tahminleri 

 
Kaynak: Avrupa Birliği Komisyonu  


