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Latin Amerika Bölgesi Son Dönem Gelişmeler Yönetici Özeti  

İlk çeyreğe ilişkin ekonomik veriler, Latin Amerika ekonomisinin ilk çeyrekteki 
durgunluk döneminden çıktığını ve yaklaşık iki yılda ilk defa olumlu bir büyüme 
kaydettiğini gösteriyor. 2017 yılının ilk çeyreğinde 2016 yılının ilk çeyreğine nazaran 
bölge için GSYİH toplamı %0,3 arttı. Birinci çeyreğe ilişkin GSYİH verileri, bölgedeki 
çoğu ülke için halen önemli seviyelerde yer alıyor. Meksika için ilk tahmin, 
ekonominin sert iniş korkularına meydan okuduğunu gösteriyor. Meksika'nın 
GSYİH'sı, daha güçlü küresel büyüme ve zayıf bir para birimi ile ekonomiyi 
etkilediğinden, altı çeyrekte yüksek bir orana ulaştı. Brezilya Cumhurbaşkanı Michel 
Temer, hükümetin büyük mali açığını kapatmak için tasarlanan önemli sosyal 
güvenlik reformunu uygulamak için engellerle karşı karşıya bulunuyor. Özel bir alt 
komite üyesi projenin lehine oy kullanmasına rağmen, Temer tasarıyı onaylamak için 
ihtiyaç duyulan üçte ikilik oyu henüz güvence altına alamadı. Ayrıca, Brezilya'nın 
ekonomik toparlanması istikrarlı bir yörüngede ve 2014'ün 2. çeyreğinden beri 
kesintisiz daralmakta olan bir ekonomiyi hızlandırmanın zorlu olduğu görülüyor. 
Arjantin'de ekonomik iyileşme, Şubat ayındaki aylık ekonomik aktivite 
göstergesindeki daralmanın işaret ettiği gibi kırılganlığını koruyor. Enflasyonda 
beklenenden daha yavaş bir düşüş ve nispeten güçlü bir peso ana sebep. Pasifik 
İttifakı Ülkesi Kolombiya’da ise, ekonominin önemli bir bileşeni olan daha güçlü bir 
petrol, daha düşük kurumlar vergisi oranı ve genişletici bir para politikası bu yıl 
büyümesine ivme kazandıracak. Aynı şekilde, geçtiğimiz yıl imzalanan tarihi barış 
anlaşması sayesinde yatırımcı güveni gelişti. IMF, yakın tarihte ülkeye yaptığı 
ziyaretinde Kolombiya'nın sağlıklı bankacılık sektörünü överek aynı zamanda bazı 
kurumsal zayıflıklara da rastlandığını vurguladı. Peru’ya baktığımızda ise, El Nino 
felaketi sonrasında ülkenin kısa vadeli görünümü canlanıyor. Bu yıl yağışlar 
nedeniyle Peru kıyılarına normalden on kat daha fazla yağmur düştü ve yıkıcı sel 
baskınları ve heyelanlar meydana geldi. Doğal afet, ülkenin zayıf altyapısını tahrip 
etti ve hükümet, yeniden yapılandırma çabalarının beş yıl içinde 9 milyar dolara mal 
olabileceğini tahmin ettiğini belirtti. GSYİH'nın bu yıl %2,5 ila %3,2 artması 
öngörülmektedir. Dünyanın en büyük bakır madeni Escondida'da 43 günlük grev, Şili 
ekonomisinin ilk çeyrekte 2009'dan bu yana ilk kez durgunluk göstermesine neden 
oldu. Ekvador’da istikrarlı seyreden petrol fiyatlarının, bu yıl ekonomik büyümeye bir 
miktar destek sağlaması öngörülmektedir. Bununla birlikte, ülkenin yüksek borç 
yükünün, gelen yönetim tarafından hızla ele alınması gerekmektedir. Veriler, 
GSYİH'nın bu yıl %0,2 arttığını gösteriyor. Uzmanlar, 2018'de ekonominin %0,8 
oranında büyümesini beklediklerini açıkladı. Venezuela ise hiçbir şekilde son 
bulmayacak bir sosyal ve ekonomik bunalıma kapılmış durumda. Yüksek 
Mahkeme'nin yasama yetkilerini kongreden çekme isteği, zaten kızışan politik 
durumu daha fazla ateşledi. 2 aydır Başkan Maduro karşıtı eylemlerin düzenlendiği 
Venezuela'da siyasi gerginlik devam ediyor. 
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Arjantin  

Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra Görevinden Ayrılıyor 

Arjantin Dışişleri Bakanı Susana Malcorra görevinden ayrılacağını açıkladı.  
İspanya’nın başkenti Madrid’de ailesi ile yaşayacak ve Macri ekibinde "Bakanlık 
rütbeli danışman" olarak görevine devam edecek. Yeni Dışişleri Bakanı’nın, Paris'te 
Büyükelçi olan Jorge Faurie olacağı açıklandı. Arjantin Devlet Başkanı Macri bu 
ayrılışın ardından “Susana, BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon'ın kabinesinin başında 
bulunduğu vE Arjantin'e hizmet ettiği ve kendisiyle çok yakından çalıştığımız için onu 
özleyeceğim” dedi. 

Kaynak:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/29/argentina/1496
083713_632885.html  

 

Brezilya   

Brezilyalı Diplomatlardan "Demokrasiye Bağlılık" Çağrısı 

Brezilya'da 100'ü aşkın diplomatın siyasi liderlere yönelik bildirisinde, son dönemdeki 
protestoların bastırılması ve engellenmesi için güç kullanılması eleştirilerek ülkede 
demokratik ortamın yeniden sağlanması çağrısında bulunuldu. 

Brezilya Dışişleri Bakanlığı diplomatları siyasi liderlere yönelik bir bildiri yayımladı. 
Bildiride, son dönemdeki protestoların bastırılması veya engellenmesi için güç 
kullanılması eleştirilerek ülkedeki demokratik anlaşmanın yeniden sağlanması için 
otoriter kışkırtmalara, kişisel menfaatlere ve bağlılıklara son verilmesi istendi. 
Brezilya toplumu ve özellikle liderlerin yapıcı ve sorumlu bir diyaloğa olan 
bağlılıklarını yenileme çağrısını içeren bildiride, "Polis teşkilatının istihdamındaki 
orantılılık ile anayasal haklara ve güvencelere saygı gözönüne alındığında, 
göstericilerin güvenliğini ve kamu varlıklarının bütünlüğünü sağlamak devlete 
kalmıştır." ifadesine yer verildi. 

ABD'nin başkenti Washington D.C.’de bulunan Brezilya Dışişleri Bakanı Aloysio Nunes 
Ferreira ise bildiriye ilişkin açıklamasında, memurların da birer vatandaş olduğunu ve 
fikirlerini serbestçe ifade edebileceğini belirterek, "Dışişleri Bakanlığında 'cadı avı' 
yapmam ve asla yapmayacağım." dedi. Brezilya'da geçen hafta sendika merkezleri ve 
sosyal hareketler tarafından organize edilen hükümet karşıtı protestolar 49 yaralı, 8 
gözaltı, bakanlık binalarının tahrip edilmesi ve ordunun kamu düzenini sağlamak için 
göreve çağrılması ile sonuçlanmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek 
Komiserliği ve Amerikan Ülkeleri İnsan Hakları Komisyonu, askeri polis tarafından 
Brezilya’daki protestoları ve gösterileri bastırmak için aşırı güç kullanımını kınamıştı. 
Bunun üzerine Brezilya Dışişleri Bakanlığı yayımladığı mesajda bu iki kuruluşu sert 
bir şekilde eleştirmişti. 

Kaynak: El Pais Brazil   

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/29/argentina/1496083713_632885.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/29/argentina/1496083713_632885.html
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Ekvador 
Ekvador’da Lenin Moreno Başkanlık Görevini Devraldı 
Ekvador’un başkenti Quito’da Lenin Moreno, Devlet Başkanlığı “kemerini" Rafael 
Correa’dan devraldı. Yemin ettikten sona yaptığı ilk konuşmada Moreno, Correa 
dönemine referansla ülkenin 10 yılda egemenliğini ve ulus olarak onurunu kazandığı 
söyledi ve devam etti: "Bir aşama sona erdi ve yenisi başlıyor.” Herkesin başkanı 
olduğunu söyleyen Moreno "Farklı bir Ekvador yarattığımızdan kimsenin şüphesi 
olmasın ve hala yapılması gereken çok iş var” dedi ve “Gelecek şimdi!" diye ekledi. 

Latin Amerika devlet başkanlarının yanı sıra Güney Kore dâhil olmak üzere bazı 
ülkelerin elçileri de yemin törenine katılırken binlerce kişi iktidarın el değiştirmesine 
tanıklık etmek için Quito sokaklarındaydı. 

63 yaşındaki Lenin Moreno, 1998'de uğradığı silahlı saldırıdan bu yana tekerlekli 
sandalye kullanıyor. Engelliler, kadınlar ve yaşlılara yönelik sosyal hakların 
artırılması vaadiyle iktidardaki sosyalist partinin adayı olarak seçime girdi ve oyların 
yüzde 51’ini kazandı. Devlet başkanı Rafael Correa, "Devrim, Ekvador'da yeniden 
başarı kazandı. Milyonlarca dolar paraya ve medyalarına rağmen sağ mağlup oldu” 
diyerek sevincini ifade etti. 

Moreno 2007-2013 yılları arasında Devlet Başkanı Rafael Correa'nın yardımcılığını 
yapmıştı. 

Kaynak:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/25/america/149566
3470_159895.html  

 

Kolombiya 

Kolombiya Daha Fazla Çimentoya İhtiyaç Duyuyor 

Ülkedeki sayısız altyapı inşaat projeleri, pazar payı için savaşmaya istekli birçok 
şirketin katılımını teşvik etti. Kolombiya'da, altyapı lokomotifi tam hızda 
ilerlemektedir. Yollar, havaalanları, evler, okullar, hastaneler ve oteller, hammadde 
fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle Güney Amerika ülkesinin ekonomisine can vermeyi 
amaçlıyor. Endüstrinin umutları, otoyol projelerinin (dördüncü nesil otoyollar olarak 
adlandırılan) kurulması, sübvansiyonlu konut programlarının sürekliliği ve çeşitli 
nakliye işlerinin inşası, Bogotá'da yer alıyor. Beş çimento şirketi (Argos, Cemex ve 
LafargeHolcim, aynı zamanda Patriota ve San Marcos), son iki yılda yoğun talebi 
karşılamak için üretim tesislerini genişletmek, yenilemek veya inşa etmek için 
yaklaşık 400 milyon Avro yatırım yaptı; 2012 ve 2016 yılları arasında %25,7, 13 milyon 
tona yaklaştı. 2015 yılında sübvansiyonlu konut programının başlangıcında, çimento 
üretimi son on yıldaki en yüksek rakam olan 12,8 milyon tona ulaştı. 

Kaynak:http://economia.elpais.com/economia/2017/05/26/actualidad/149579442
6_799215.html  

 

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/25/america/1495663470_159895.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/25/america/1495663470_159895.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/26/actualidad/1495794426_799215.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/05/26/actualidad/1495794426_799215.html
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Küba 

Havana'da İlk Lüks Alışveriş Merkezi Açıldı 

Latin Amerika ülkelerinde lüks bir alışveriş merkezinin açılması tek istisna olan Küba 
hariç artık bir haber değil. Hem yerli halk hem de uluslararası basın tarafından 
yapılan bir yorumda, birkaç gün önce Havana'daki Manzana de Gómez alışveriş 
merkezinin açılışı, sadece başkent sakinlerinde değil yurtdışındaki turistlerde de 
merak uyandırdı. 1990'ların başında Sovyetler Birliği'nin çöküşünü izleyen ‘Özel 
Dönem'den bu yana Küba'daki en ciddi durgunluğun resmidir. Venezuela'daki siyasi 
kriz zaten Küba'ya petrol sevkiyatlarında ciddi bir azalmaya sebep olmuş ve 
Venezuela'daki Küba sağlık personelinin hizmetleri için ödemeler yapılmaması 
anlamına gelmişti. Yatırımın büyümesi, Venezuela kriziyle hiçbir ilgisi olmayan 
kurallar ve menfaatler karmaşası tarafından zaten engellenmişti. Ekonomistler, 
bugün Küba'yı etkileyen çifte ambargo hakkında konuştu. Yabancı turistlerin son iki 
yılda girişlerinin hızla artmasına rağmen, bunun yatırım üzerindeki sınırlı etkisi dikkat 
çekiyor. Örneğin, otel sektörü, devlete ait olan Gaviota tarafından tekelleştiriliyor. 
Brookings Enstitüsü açıklamalarına göre, daha iyi yatırım tanıtım politikalarıyla 2030 
yılına kadar, adanın ihracat toplamının iki katı olan 10 milyar ABD dolarını aşan bir 
turizm yaratılabilir. Bu, lüks alışveriş merkezi açılımlarının ötesine geçiyor.  

Kaynak:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/22/actualidad/149
5407193_921185.html  

 

Meksika 

Daha Önce Meksika İle Kolombiya Arasında İş Yapmak Hiç Bu Kadar 
Kolay Olmamıştı  

ProColombia başkanı Felipe Jaramillo, FARC ile Barış Anlaşması imzalanmasının 
ardından ülkede ortaya çıkan yeni iş fırsatları hakkında konuştu. 50 yıldan uzun 
süren bir çatışmanın ardından, Kolombiya Hükümeti ile FARC arasındaki Barış 
Anlaşması Kasım ayında ülkeye daha fazla yabancı yatırım ve turizm çekmek isteyen 
yeni bir dönem başlattı. Procolombia (ülkenin yatırım ve ihracatını teşvik eden bir 
hükümet kuruluşu) başkanı Felipe Jaramillo Çarşamba günü Mexico City'i ziyaret 
ederek her iki ülke arasındaki yatırımları kolaylaştıran araçları tanıttı. Jaramillo, 
"Latin Amerika'da bir iş kurmak isteyen bir Meksikalı girişimci, Kolombiya'da Pasifik 
Birliği üyesi olmayan bir ülkeden daha kolay bir iş bulabilir" dedi. Şili, Kolombiya, 
Meksika ve Peru'yu ekonomik olarak entegre etmek isteyen anlaşma, Temmuz 
2015'te yürürlüğe girdi ve ticaretten sonra yararlandı. Şu anda Meksika, 2000 ile 2016 
yılları arasında toplamda 4.714 milyon ABD Doları olan Kolombiya'daki en büyük 
yabancı yatırıma sahip Latin Amerika ülkesidir. Tarım endüstrisi, Barış 
Anlaşması'ndan fayda sağlama potansiyeli en yüksek olanıdır. Ülkenin hasat etmesi 
gereken 11 milyon hektardan sadece dördünü kullanılıyor, çünkü gerisi FARC 
tarafından kullanılan bölgelerdedir.  

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/22/actualidad/1495407193_921185.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/22/actualidad/1495407193_921185.html
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Kaynak:http://economia.elpais.com/economia/2017/06/01/actualidad/149626849
0_751102.html     

 

Meksika, 2017 Yılı İlk Çeyreğinde %2,7 Büyüdü 

Meksika ekonomisi, 2017 yılı ilk çeyreğinde yüzde 2,7 büyüme gösterdi. Söz konusu 
büyüme hızında en önemli katkı hane halkı harcamalarından gelirken, Meksika ile 
ABD arasındaki ani gündem değişikliklerinden kaynaklanan dalgalanmaya karşı bir 
direnç oluşturuldu. Ticaret faaliyetlerindeki canlılığın artacağının gözlenmesi ve iş 
gücü piyasalarındaki hareketlilik sayesinde tüketici güveni de yükselmiş durumda. Bu 
iyimser verilere paralel olarak, hizmet sektörü bu canlılıktan en fazla faydalanan 
sektör oldu. Fakat sanayi üretiminde beklenen canlılık yaşanmadı. Yayınlanan Satın 
Alma Müdürleri (PMI) indeksinde endüstri harcamalarının düşük seviyede kaldığı 
gözlendi. Hükümetin temkinli duruşu da bu yıl mali hedeflere ulaşılacağını 
konusunda güven verirken, PEMEX (devlete bağlı petrol şirketi) birinci çeyrekte kâra 
geçerek mali bir şok yaşanma riskini azalttı. 

Kaynak: Focus Economics 

 

Orta Amerika ve Karayipler 

Panama  

Devrik Diktatör Hayatını Kaybetti 

Orta Amerika ile Güney Amerika arasındaki bağlantı noktasında bulunan Panama'nın 
devrik devlet başkanı Manuel Noriega hayatını kaybetti. Haberi İletişim Bakanı 
Manuel Dominguez duyurdu. Devlet Başkanı Juan Carlos Varela da konuya ilişkin 
Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Varela, “Manuel A. Noriega’nın ölümü, 
tarihimizdeki bir bölümü kapatıyor; kızlarının ve ailesinin onu huzur içinde toprağa 
vermeye hakkı var” ifadesini kullandı. Beyin ameliyatını takiben beyin kanaması 
geçirdiği belirtilen Noriega, 83 yaşındaydı. 1983-1989 yılları arasında Panama’yı 
yöneten Noriega, bir dönem ABD’nin müttefikiydi ve Amerikan Merkezi Haber Alma 
Teşkilatı (CIA) için casusluk yapıyordu. 

ABD 1989’da Panama’yı işgal edip, Noriega’yı iktidardan düşürdü. Cinayet, yolsuzluk, 
uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve zimmet gibi çok sayıda suçtan hapse 
mahkûm edilen Noriega, ameliyat için Ocak ayında hapisten çıkarılmıştı. Eski bir 
general olan Noriega, çok sayıda muhalifini ortadan kaldırmıştı; bir kısmının bedeni 
gömüldüğü eski Tocumen askeri üssünden çıkarılmış ve cesetlerde işkence izlerine 
rastlanmıştı. Hiçbir zaman seçimle iktidara gelmeyen Noriega, Panama’nın fiili lideri 
oldu, 1980’lerde altı yıl askeri vali olarak görev yaptı. ABD’nin güçlü bir destekçisi 
olan Noriega, Washington Yönetimi’nin komünizmle mücadeledeki en önemli 

http://economia.elpais.com/economia/2017/06/01/actualidad/1496268490_751102.html
http://economia.elpais.com/economia/2017/06/01/actualidad/1496268490_751102.html
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müttefiklerinden biriydi. Fakat daha sonra iddiaya göre Panama içindeki baskıcı 
uygulamaları nedeniyle ABD’nin desteğini kaybetti. Noriega’nın gizli bilgileri diğer 
istihbarat servislerine sattığı ve uyuşturucu ticareti yapan örgütlerle bağlantısı 
olduğu ortaya çıktı.  

Kaynak:http://www.sozcu.com.tr/2017/dunya/son-dakika-devrik-lider-hayatini-
kaybetti-1874179/   

 

Kosta Rika  

Güney Amerika'ya İhracat Çok Düşük Kalmaya Devam Ediyor 

Üç ülke ile Serbest Ticaret Anlaşmalarına (STA) sahip olmasına ve girişimcilerin 
birçok ürün için önemli bir potansiyel varlığı hakkında konuşmalarına rağmen, Kosta 
Rika'nın ihracatının toplam değeri Güney Amerika’nın sadece %3'ünü temsil 
etmektedir. Kosta Rika İhracatçıları Odası (Cadexco) ve Kosta Rika Sanayi Derneği 
(ICRC), Donald Trump'un gelişiyle birlikte ABD başkanlığındaki değişiklik göz önüne 
alındığında, pazarın çeşitlendirilmesi konusundaki endişenin artmasıyla şu anda 
meselenin daha önemli hale geldiğini belirtti. Fakat Dış Ticaret Bakanı Alexander 
Mora için Güney Amerika ile ilgili iki açıklama var: Birincisi bölge ekonomilerinin 
sadece üçü (Şili, Peru ve Kolombiya) ile Serbest Ticaret Anlaşmalarının (STA) varlığı 
ve ikinci olarak, Venezüela satışlarındaki keskin düşüş olduğu belirtildi. Gerçekten de, 
Dış Ticaret Promosyon Ajansı (Procomer) en son istatistik yıllığına göre, 
Venezuela'ya yapılan ihracatın değeri, 2012'de 82 milyon dolardan (o sırada Güney 
Amerika'daki en iyi müşteriydi) geçen sene 33 milyon dolara geriledi.  

Kaynak:http://www.centralamericadata.com/en/article/home/Costa_Rica_Export
s_Up_9  

 

Şili 

Şili Ekonomisi İlk Çeyrekte %0,1 Büyüdü 

Şili Merkez Bankası (Banco Central de Chile), 2016 yılında, son yedi yılın en düşük 
seviyesi olan %1,6 oranında büyüyen Şili ekonomisinin, 2017 yılının ilk çeyreğindeki 
büyüme oranının %0,1 olduğunu açıkladı. Yetkililer, büyüme oranı düşük kalmakla 
birlikte, ilk çeyreğin, genelde, ekonomik büyümenin daha dar olan bir dönemine 
tekabül ettiğini belirterek, ilk çeyrek itibarıyla ekonomide bir daralma yaşanmamış 
olmasını olumlu bir işaret olarak nitelemek gerektiği hususunda birleşiyor. Merkez 
Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ilk çeyrek itibarıyla, cari açık GDP’nin 
%1,6sı oranında (1.014 milyar ABD Doları) olurken, yatırımlarda %2,4 daralma, kamu 
harcamalarında ise %2,9 oranında artış kaydedildi. 

Kaynak: www.bcentral.cl&Estrategia  

http://www.sozcu.com.tr/2017/dunya/son-dakika-devrik-lider-hayatini-kaybetti-1874179/
http://www.sozcu.com.tr/2017/dunya/son-dakika-devrik-lider-hayatini-kaybetti-1874179/
http://www.centralamericadata.com/en/article/home/Costa_Rica_Exports_Up_9
http://www.centralamericadata.com/en/article/home/Costa_Rica_Exports_Up_9
http://www.bcentral.cl&estrategia/
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Peru  

Peru Ulaştırma Bakanı, Cuzco Havaalanı Krizi Yüzünden İstifa Etti 

Peru Ulaştırma ve İletişim Bakanı Martín Vizcarra, Chinchero (Cuzco bölgesi) 
havaalanı inşaatını iptal ettikten sonra istifasını sundu. Aynı zamanda ülkenin ilk 
genel başkan yardımcısı olan Vizcarra, Cumhurbaşkanı Pedro Pablo Kuczynski 
eşliğinde Hükümet Sarayında ayrılışını açıkladı. İstifasını sona erdiren tartışmalar 
Ollanta Humala, Chinchero hava limanının imtiyazını Arjantin Corporación América ve 
Peru Andino Investment Holding tarafından ortaklaşa düzenlenen Kuntur Wasi 
Konseyi ile imzalamış ve kamu ortak işbirliği (APP) kapsamında başlamıştı. 
Çalışmanın kilidini açmak ve orijinal sözleşmeden daha faydalı olacağını iddia etmek 
için Şubat 2017'de Kuczynski hükümeti, inşaatçılar ile işlerin finansmanını üstlendiği 
bir ek sözleşme imzaladılar. 

Kaynak:http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/23/actualidad/149
5497654_936846.html  

 

Venezuela  

Venezuela'da Enflasyon Yüzde 800'e Yaklaştı, Sokaklar Durulmuyor 

İki aydır Başkan Maduro karşıtı eylemlerin düzenlendiği Venezuela'da öfke büyüyor. 
Bu kez tepki Amerikan yatırım bankası Goldman Sachs'a. Şirket Venezuela'nın 
yaklaşık 3 milyar dolarlık tahviline 860 milyon ABD doları ödedi. Halk, ''Biz açlık 
çekerken, paramızı bu şekilde kullanamazsınız'' diye hem bankaya hem yönetime 
tepki gösterdi. Venezuela'da halk devlet Başkanı Maduro'nun siyasi hamlelerine ve 
muhalefete yönelik baskıya tepki için aylardır sokakta. Üstüne bir de ekonomik sıkıntı 
eklendikçe öfke daha da büyüdü. ABD yatırım bankası Goldman Sachs, Venezuela 
Merkez Bankasının tahvillerine para yatırdı. Bunlar arasında kamu petrol şirketinin 
tahvilleri de var. Ancak banka, 2,8 milyar ABD doları değerindeki 2022 yılı vadeli 
tahvillere 865 milyon dolar ödedi. Enflasyonun neredeyse yüzde 800'e çıktığı ülkede 
halk gıda ve yakıt sıkıntısı yaşarken, Goldman Sachs'ın tahvilleri bu fiyata satın 
alması tepki yarattı. New York'taki Venezuelalılar Goldman Sachs binasına yürüdü. 

Muhalifler bankayı Maduro'nun elini güçlendirmekle suçladı. Yatırım bankası ise 
tahvillerin doğrudan Venezuela hükümetinden değil, ikincil piyasadan alındığını 
savundu. Eylemler, Venezuela'nın başkenti Caracas'ta da destek buldu. Göstericiler 
Dışişleri Bakanlığına yürüdü. Ancak polis eylemcilerin binaya ulaşmasını engelledi. 
Polisin müdahalesi sonrası çatışma çıktı. Venezuela'dan son 7 haftadır gelen 
görüntüler yine değişmedi. Bunların yanı sıra, Venezuela'da çok ciddi gıda ve ilaç 
sıkıntısı yaşanıyor. 2013'ten bu yana ekonomi yüzde 27 oranında daraldı. Gıda ithalatı 
da yüzde 70 düştü.  

Kaynak:http://www.cnnturk.com/video/dunya/venezuelada-enflasyon-yuzde-
800e-yaklasti-sokaklar-durulmuyor  

http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/23/actualidad/1495497654_936846.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/23/actualidad/1495497654_936846.html
http://www.cnnturk.com/video/dunya/venezuelada-enflasyon-yuzde-800e-yaklasti-sokaklar-durulmuyor
http://www.cnnturk.com/video/dunya/venezuelada-enflasyon-yuzde-800e-yaklasti-sokaklar-durulmuyor
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