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 2007’nin son çeyreğinde ABD merkezli olarak ortaya çıkan finans krizi kısa bir süre 

içinde küresel bir boyut kazanmış ve özellikle Avrupa’da Euro Borç Krizi’ne dönüşmüştür. 

Varoluşsal bir krize sürüklenen Euro bölgesi ülkelerinden krizin merkez üssü olan 

Yunanistan’ın ardından Portekiz, İrlanda, İspanya ve İtalya da krizden derin olarak 

etkilenmiştir. Söz konusu ülkelerin içsel dinamiklerinden kaynaklı yapısal sorunlarıyla 

birleşen Euro borç kriziyle birlikte işsizlik önlenemez boyutlara ulaşmış, enflasyon ciddi 

seviyelere gerilemiş ve ülkeler resesyona sürüklenmiştir.  Euro bölgesine dahil diğer ülkelerde 

de benzer durumların gözlenmesi, 21.yüzyılın büyük başarısı ve kapsamlı bir dönüşümü olan 

Euro’nun tehlikeye girmesine neden olmuştur. Bunun üzerine Avrupa Merkez Bankası( 

AMB), ülkeleri girmiş olduğu resesyon sarmalından kurtarabilmek için çok boyutlu ve eş 

zamanlı tedbirler alarak, geleneksel ve geleneksel olmayan para politikası araçlarının yanında 

mali mekanizma adı altında oluşturduğu fonları devreye sokmuştur. 

İşte bu raporda, Yunanistan’da oluşan bölgesel nitelikli krizin daha sonra Euro’ya 

dahil diğer ülkelere yayılarak, ülkeleri nasıl resesyona sürüklediğini ortaya koymak 

amaçlanmıştır. Ayrıca Euro bölgesinde kısa zamanda yayılan bu kriz karşısında Avrupa 

Merkez Bankası’nın uygulamaya koyduğu mekanizma ve politikalar irdelenerek, bu 

politikaların krizden çıkışta ne derece etkili olduğu ele alınmıştır. 

GİRİŞ 

Küreselleşmenin hız kazanması ile birlikte ülkelerin siyasal, sosyal, kültürel ve 

ekonomik düzlemde birbirleri ile kuvvetli bir bağ içerisine girmesi bu alanlardaki 

değişimlerden doğrudan etkilenmelerine yol açmaktadır. Kuşkusuz bu durumun en belirgin 

örneğini, 2007 yılının son çeyreğinde ABD mortgage piyasalarında ortaya çıkan krizin sadece 

ülke sınırları içerisinde kalmayarak küresel ölçekli ekonomik bir durgunluğa dönüşmesi 

oluşturmaktadır. ABD’nin konut piyasasında başlayan sıkıntıların ülkenin bankacılık sektörü 

üzerinden reel sektörü krize sürüklemesiyle, ticari ilişki içinde olduğu tüm ülkeler bu 

durumdan olumsuz etkilenmiştir. 

 

Fakat bu etkilerin en ağır faturası Avrupa ülkelerinde görülmüştür. ABD’ den gelen 

iflas haberleri, küreselleşmenin ülkeleri birbirine bağlayan etkisiyle, Avrupa piyasalarında 

ciddi baskılar yaratmıştır. Ancak bu baskıda 2009 yılının Kasım ayında, Yunanistan’da 

seçimle iktidara gelen yeni hükümetin, kendisinden önceki hükümetin mali istatistikleri 

manipüle ettiğini açıklamasının da büyük etkisi olmuştur. Yunanistan’da piyasalarda artan 
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panik havası zamanla tüm Avrupa’yı sarmış ve ekonomilerde büyük tahribat yaratan bir krize 

dönüşmüştür. Avrupa ülkelerinden özellikle İtalya, İrlanda, Portekiz, İspanya gibi Euro 

Bölgesi’nde yer alan ülkelerin, büyüme oranlarında hızlı düşüşler kaydedilmiştir. Ülkelerde 

zamanla ortaya çıkan durgunluk, ciddi seviyelere gerileyen enflasyon rakamlarıyla 

kanıtlanmış ve birçok işyerinin kapanması ya da iflasın eşiğine gelmesiyle işsizlik 

oranlarındaki artışlar hız kazanmıştır. Öte yandan kamu borçlarındaki öngörülemez 

yükselişler ekonomik istikrarsızlığı beraberinde getirmiş ve ülkeler bir kaos ortamına 

sürüklenerek iflasın eşiğine gelmiştir.  Bu durum, Avrupa bütünleşmesinin ekonomik alanda 

en iddialı projesi olarak 21. Yüzyıl başlarında hayata geçirilen Euro Bölgesi’nin de 

sorgulanmasına neden olmuştur. Çünkü ABD’de oluşan krizin evirilerek Avrupa’da “Euro 

Krizi” halini alıp ülkeleri olumsuz etkilemesinin yanı sıra, Euro bölgesinin kendi içsel 

dinamiklerinden kaynaklı problemlerin de krizin bu derece ağır hasarlar yaratmasında etkisi 

büyüktür. Öte yandan, Euro Bölgesi oluşturulurken belirlenen ekonomik kriterlere sadık 

kalınmadığı ve Euro’ya geçiş aşamasında “Tam Entegrasyon gerçekleştirilemediğine yönelik 

iddialar da Avrupa’nın krizi bu derece ağır yaşamasının bir diğer nedeni olarak gösterilebilir. 

  

1.Euro Borç Krizinin Ortaya Çıkması ve Yayılması 

 Küresel kapitalizmin ülkeleri organik bir bütün haline getirmesinin bir sonucu olarak 

pek çok ülke ekonomisini etkileyen küresel finans krizinin Euro bölgesindeki yansımaları da 

oldukça yıkıcı olmuştur. 2008-2009 döneminde ekonomisi daralan Euro bölgesinde, işsizlik 

hızla artmış ve bölgede hakim olan kümülatif borç sorunu tekrar gün yüzüne çıkmıştır. Euro 

bölgesine dahil olan ülkelerin, birliğe kabulüyle faiz oranlarının hızla düşerek borçlanma 

imkanlarının kolaylaşması ve ülkelerin bütünleşik bir maliye politikası uygulamamasının 

yarattığı paradigma, finans krizinin piyasalar üzerindeki baskısı ile birleşince, mali 

sürdürülebilirliği gerçekleştiremeyen ülkeler bu durumdan olumsuz etkilenmiştir. Nitekim 

Euro bölgesine dahil olduktan sonra dahi sürekli bütçe açığı vermeye devam eden 

Yunanistan, finans krizinin Euro Borç Krizi’ ne dönüşmesinde kırılma noktası olmuştur. 

2009 yılında seçimle iktidara gelen Papandreou hükümetinin, kendinden önceki hükümetin 

mali istatistikleri manipüle ettiğini açıklaması, Avrupa piyasalarında deprem etkisi yaratmıştır 

(Varoufakis,2008). 2008 yılında Yunanistan İstatistik Kurumu NSSG tarafından Avrupa 

Komisyonu İstatistik Ofisi Eurostat’a  %5 olarak bildirilen Bütçe Açığı/ GSYİH oranının 

aslında %7,7 olarak gerçekleştiğini açıklayan yeni hükümet, eski hükümetin 2009 yılının 

verileri üzerinde de oynama yaptığını savunarak %3,7 olarak belirtilen Bütçe Açığı/GSYİH 

oranının gerçekte %13, 6 olduğunu bildirmiştir. Ayrıca sadece bütçe açıkları değil, Kamu 
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Borcu/ GSYİH oranlarında da manipülasyon yapan eski hükümet, 2009 yılında %115,1 olarak 

gerçekleşen borcu, %99,6 olarak göstererek veriler üzerinde oynama yapmıştır (International 

Monetary Fund 2010: 6-7). Yunanistan’ın ekonomisinde oluşan borç probleminin yıldan yıla 

artarak sistematik hale gelmesinde, kamu harcamaları ve vergi politikaları arasındaki 

uyumsuzluğun etkisi büyüktür. Dolayısıyla, konu mali denge açısından irdelendiğinde, Euro 

Borç Krizi’nin ilk olarak ortaya çıktığı Yunanistan’ın son yıllardaki vergi gelirleri ve kamu 

harcamalarını incelemek önem taşımaktadır. Bu bağlamda, Yunanistan AB ülkeleriyle vergi 

gelirlerinin milli gelirdeki payı açısından karşılaştırıldığında, AB ülkelerinde bu oran %40’ın 

üzerindeyken, Yunanistan’da ise %20 seviyelerinde seyretmiştir (Grafik1). 

 

 

Grafik 1: Yunanistan’ın Vergi Gelirleri/ GSYİH Oranı % (2000-2012) 

 

Kaynak: Worldbank’ın resmi sitesinden derlenmiştir. 

Kamu harcamalarında ise, vergilerde olduğunun aksine daha gevşek bir politika 

uygulayan Yunanistan’da, 2005-2009 döneminde GSYİH’nın %48’i civarında gerçekleşen 

kamu harcamaları, 2010-2012 döneminde % 53,2 olarak kaydedilmiştir (Grafik 2). 

Grafik 2: Yunanistan’ın Kamu Harcamaları/GSYİH Oranı (%) 
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Kaynak: http://www.tradingeconomics.com adresinden derlenmiştir. 

Görüldüğü üzere Yunanistan harcamalar ve gelirler dengesini sağlayamamış ve 

dolayısıyla bütçe açıkları ve kamu borç stoğu yıldan yıla birikimli olarak artmıştır (Lundström 

ve Tiberg, 2010: 17-18). 

 

Yunanistan ekonomisinde kamu harcamalarında görülen artış ekonomide aşırı 

miktarda dış borç oluşmasına da yol açmıştır. Nitekim 2000’li yılların başında dış borcun 

GSYİH’ ya oranı %30 seviyelerinde gerçekleşirken, 2007 yılına gelindiğinde % 144, 4’ e 

yükselmiş ve 2009 yılında hızla artarak %175 seviyesine ulaşmıştır. Öte yandan Yunanistan 

da sistematik sorun haline gelen bütçe açığına cari işlemler açığının da eşlik etmesiyle ikiz 

açık oluşmuş ve kamu kesimi oluşan açıkları kapatmak için sürekli borçlanmak durumunda 

kalmıştır. 2004 yılında %6,3 olarak gerçekleşen cari açık, 2008’de %14,9 olarak bütçe 

açığındaki artışlara eşlik etmiştir 

(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=tec00043). 

Yunanistan ekonomisinde hızla artan ikiz açıklar, kamu kesimi borçlarının aşırı düzeyde 

genişlemesine sebep olmuş ve borçların finanse edilmesini güçleştirerek ülkeyi dış fonlara 

bağımlı hale getirmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tradingeconomics.com/
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Grafik 3: Seçilmiş Avrupa Ülkelerine Ait Bankaların Yunanistan’dan Alacakları (2010) 

 

             Kaynak: Bank for International Settlements, 2011. 

Yunanistan’ın borçlu olduğu seçilmiş Avrupa ülkelerinin verilerinin yer aldığı Grafik 

3’de görüldüğü üzere Yunanistan’dan en fazla alacağı olan Fransız bankalarının toplam 

alacakları yaklaşık olarak 65 milyar Dolar olarak gerçekleşirken, ikinci sırada gelen Alman 

bankalarının Yunanistan bankalarından alacaklı olduğu miktar 40 milyar Dolardır. 

Almanya’nın ardından üçüncü sırada gelen İngiliz bankalarının ise toplam alacağı 18 milyar 

Dolar düzeyinde gerçekleşmiştir (Grafik 3). 

Dolayısıyla hem mali sürdürülebilirliğin sağlanamaması, hem de ülkede hakim olan 

siyasi istikrarsızlık nedeniyle Yunanistan ekonomisi her geçen gün kötüye giderek borçlarını 

ödeyemez hale gelmiş ve 2009 yılında ABD kaynaklı krizin yarattığı daralmanın da etkisiyle 

büyük bir borç batağının içine girmiştir. O dönemde hem finans krizi ile ülkelerin aleyhine 

değişen konjonktür hem de Euro Bölgesi’nde kalmak adına mali verilerin manipülasyon 

edildiğinin duyulmasıyla birlikte oluşan güvensizlik ortamı sebebiyle Yunanistan, içine 

düştüğü girdaptan kurtulamamıştır. Öte yandan ekonomik daralma ve kaos ortamı işsizlik 

oranlarının hızla artmasına neden olmuş 2008 yılında  %7,7 olan işsizlik oranı, 2009 yılında 

%9,5 ve 2010 yılında %12,6 seviyesine yükselmiştir (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics). 

Hızla artan dengesizlikler karşısında, Yunanistan hükümetinin kendi ülkesinde derinleşen 

borç krizine karşı çözümsüz kalması, bu sorunu tüm Euro Bölgesi’nin sorunu haline 

getirmiştir. 
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Nitekim, Yunanistan’dan gelen iflas haberlerinin ardından hem Euro Bölgesi 

ülkelerinin özellikle bankalar aracılığıyla iç içe geçmiş ekonomik yapısı, hem de ülkelerin 

içsel kaynaklı sorunları sebebiyle, 2010 yılının ikinci çeyreğinde Portekiz ve İrlanda’ dan da 

benzer haberlerin gelmesi ile Euro Bölgesi’nin tam anlamıyla bir krizin içinde olduğu 

gözlenmiştir. Daha sonra İtalya’yı da içine alan kriz, genişleyen bir yol izlemiş, uzun yıllar 

krizin etkisinden kurtulamayan ülkeler resesyona doğru sürüklenmiştir. 2008 yılında okyanus 

ötesinden tüm dünyaya yayılan panik, Kıta Avrupası’nda Euro Borç Krizi’ne dönüşmüş ve 

mali dengeleri sağlam olmayan ülkeler bu durumdan en zarar gören kesimi olmuştur. Nitekim 

Euro Krizi’nin Yunanistan’dan sonra İrlanda’da ortaya çıkması, bir kez daha mali dengelerin 

önemini kanıtlar niteliktedir.  

2000’li yılların başında bankacılık kesimiyle ilgili ciddi problemler yaşayan 

İrlanda’da, 2006 yılından itibaren konut sektörüyle başlayan sorunların finans krizinin de 

etkisiyle diğer sektörlere yayılması ülke ekonomisindeki baskıları arttırmıştır. Piyasaların 

özellikle bankacılık sektörünün birbiriyle iç içe geçtiği bir konjonktürde, İrlanda 

ekonomisinde finansal sektörün ağırlıklı olması, ülkeyi dış şoklara açık hale getirerek, 

kırılgan bir yapıya sahip olmasına neden olmuştur. Nitekim banka varlıklarının GSYİH 

içindeki payının yüksekliği incelendiğinde finans sektöründe oluşan problemlerin İrlanda 

ekonomisinde ciddi şekilde sorun yaratacağı gözlemlenmiştir. Grafik 4’te de görüldüğü üzere 

2010 yılında seçilmiş Euro Bölgesi ülkelerinin sahip olduğu banka varlıklarının GSYİH’ya 

oranları incelendiğinde banka varlıklarının GSYİH içindeki payı %708 ile en yüksek olan 

İrlanda’yı ikinci sırada %357 ile Fransa’nın takip ettiği görülmektedir ( Grafik 4). 

 

Grafik 4: Seçilmiş Ülkelerin Banka Varlıklarının GSYİH’ya Oranı (2010) (%) 

   

Kaynak: http://www.helgilibrary.com adresinden elde edilen verilere göre düzenlenmiştir. 
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İrlanda’ da uzun zamandır var olan sorunların Euro kriziyle birlikte hız kazanması, 

hükümeti alarma geçirmiş ve kurtarma önlemleri almaya yönlendirmiştir. Ancak bu kurtarma 

politikaları, kamu borcunu hızla artırmış ve sürdürülemez hale getirmiştir (Kibritçioğlu, 2011: 

6-7). 2009 yılında 62,3 olan kamu borcu hızla artarak izleyen yıllarda sırasıyla %87, 4 ve 

%111,2 oranlarına yükselmiştir. Ülkede finans sektörü kaynaklı sorunlara, işsizlik 

oranlarındaki artışın da eklenmesiyle kriz şiddetini arttırarak devam etmiştir. 2009 yılında 

%12 olan işsizlik oranının, 2010’da %13,9’a, 2011 yılında da %14,7 seviyesine yükseldiği 

görülmüştür (Tablo 1). 

 

Öte yandan krizin ortaya çıktığı bir diğer ülke ise Portekiz’dir. Portekiz’ de ortaya 

çıkan borç krizinin de, Yunanistan’daki gibi mali verilerin manipüle edildiğine yönelik 

haberle benzerlik göstermesi dikkat çekmektedir. Grafik 4’te yer alan veriler incelendiğinde 

Portekiz’de %296 olarak kaydedilen banka varlıklarının GSYİH’ ya oranı İrlanda’daki gibi 

çok yüksek boyutta olmasa da önem teşkil etmektedir. Bu bağlamda Portekiz’ in en büyük 

bankası olan Banco Espirito Santo (BES) ‘de ortaya çıkan spekülasyonun, finansal 

piyasalarda tedirginlik yaratarak Euro Borç Krizi’ni tetiklemesindeki payı çok büyüktür. 

Bankanın sahip olduğu şirketlerden birinin hesaplarında 1, 3 milyar Dolarlık açığı usulsüz bir 

şekilde kapattığına ilişkin haberlerin yayılmasıyla birlikte finansal bir panik yaşanmıştır 

(Roth, 2011). Mayıs ayında BES’ in bağlı bulunduğu şirketlerin sorunları sebebiyle iflas 

edebileceğine yönelik haberlerin üzerine usulsüzlük ile ilgili spekülasyonların da 

eklenmesiyle 10 Temmuz haftası borsada yaşanan %32’lik sert düşüşün ardından, borsadaki 

kağıtların durdurulmasına karar verilmiştir (http://www.cnbc.com/id /101805255). Diğer 

yandan, ülkede, krizle mücadele eden diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi kamu 

maliyesindeki düzensizlik hakimdir. 2006 yılında bütçe açığı/GSYİH %-4,3 olarak 

gerçekleşen Portekiz’ de bu oran, 2008’de %-3,8 ve 2009’da %- 9,8’ e yükselerek artış 

göstermiştir(http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pc

ode=teina200). Kamu borcu/ GSYİH oranı ise, 2009’da %83,6 ve izleyen yıllarda ise %96,2 

ve %111,1 olarak gerçekleşmiştir (Tablo 1). Dolayısıyla mali borç ve açıklardaki artışın, 

finansal piyasalarda yaşanan kaosla beraber daha da artması, Portekiz hükümetini finansal 

istikrar programlarını hazırlamaya yönlendirmiştir. Fakat istikrar programının kabulüne 

ilişkin mecliste yapılan oylamada ret kararının çıkması, Portekiz Başbakanı Jose Socrates’ in 

istifasına sebep olmuştur. 

Finansal istikrarsızlığa, ülkedeki siyasi problemlerin de eklenmesiyle birlikte 

uluslararası kredi derecelendirme kurumu FITCH’ in, Portekiz’ in kredi notunu A+’ dan 
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negatif görünüme düşürmesi uzun süredir ülkede hakim paniğin krize dönüşmesine neden 

olmuştur (Chang ve Reis,2011). 

 

Euro Borç Krizi’nin ekonomisine büyük kayıplar verdiği bir diğer ülke de İtalya’dır. 

Finans krizinin etkisiyle ekonomisinde daralma yaşayan İtalya, 2007 yılında %1,5 olarak 

gerçekleştirdiği büyüme oranını revize edemeyerek 2008 yılında %-1,’a düşürmüştür ( 

http://data.worldbank.org). 2009 yılına gelindiğindeyse ise, küresel krizin boyut değiştirerek 

Yunanistan’da Euro krizi olarak kendini göstermesiyle Avrupa piyasalarında yaşanan panik 

İtalya’yı da olumsuz etkilemiştir. Ekonomisi hızla daralan İtalya’da 2009 yılında %-5,5 

oranında kaydedilen büyüme, son beş yılın en düşük seviyesi olarak tarihe geçmiştir. 2010 

yılında önceki yıla göre kısmen toparlanan İtalya, 2011 yılına gelindiğinde ise 2010 yılında 

%1,7 olarak gerçekleştirdiği büyüme rakamını revize edemeyerek %0,6’ya düşürmesi,  tekrar 

daralma sürecine girmesine neden olmuştur ( Tablo 1). Bu gelişmelerle birlikte oldukça zarara 

uğrayan İtalyan borsasında 331 şirketlik İtalyan borsa endeksinin 27 ayın dip seviyesini 

görmesi ve 2011 Ocak-Ağustos döneminde ülkenin beş büyük bankasının %27 değer 

kaybetmesi, ülkeye olan güvenin zayıfladığını göstererek krizin yayılmaya başladığını 

kanıtlamıştır (http://www.ntv.com.tr (1)).  

 

  Öte yandan İtalya’nın mali sürdürülebilirliğinin de olumsuz bir seyir izlemesi krizin 

etkisini artırmıştır. Nitekim kamu borcu/GSYİH ve bütçe açığı/GSYİH oranlarının yıllardır 

yüksek seviyelerde seyrettiği görülmektedir. Euro’ya dahil olduğu 1999 yılında Maastricht 

Kriterleri’ni sağlayamamasına rağmen Euro alanına dahil edilen İtalya, sonraki yıllarda da 

hiçbir zaman bu kriterleri yerine getirememiştir. Krizin ekonomilerde etkisini göstermeye 

başladığı 2009 yılında kamu borcu/ GSYİH oranı %112,5 olan İtalya’da bu oran 2010 yılında 

%115,3 ve 2011 yılında %116,4 olarak gerçekleşmiştir ( Tablo1). 

Tablo1: Seçilmiş Euro Bölgesi Ülkelerinin Ekonomik Verileri (2009-2011) 

 

ÜLKELER Yıllar Kamu Borcu (%) İşsizlik Büyüme Bütçe Açığı % 

Yunanistan 2009 115,1 9,5 -4,4 -9,8 

2010 144 12,5 -5,4 -15,7 

2011 171,3 17,7 -8,9 -10,2 

Portekiz 2009 83,6 10,6 -3,0 -9,8 

2010 96,2 12 1,9 -11,2 

2011 111,1 12,9 -1,8 -7,4 
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İtalya 2009 112,5 7,8 -5,5 -5,3 

2010 115,3 8,4 1,7 -4,2 

2011 116,4 8,4 0,6 -3,5 

İrlanda 2009 62,3 12 -6,4 -13,9 

2010 87,4 13,9 -0,3 -32,5 

2011 111,2 14,7 2,8 -1,7 

Kaynak: Eurostat ve Worldbank’ ın verilerinden derlenmiştir. 

 

 Euro Bölgesi’nde ortaya çıkan kriz genel hatları ile incelendiğinde aslında sorunların 

çok önceye dayandığı görülmektedir. 1999 yılında ekonomik görünümü tek para sistemine 

geçemeyecek ülkelerin sahip olduğu borçlara ket vurularak Euro alanına dahil edilmesi, 

aslında Euro Borç Krizi’nin çıkış noktasını oluşturmaktadır. Euro’ ya geçildikten sonra da 

ülkelerin borçlar konusundaki ciddiyetsiz tutumları, borçları çok yüksek boyutlara taşımıştır. 

Öte yandan birlik içindeki ülkelerin birbirlerine aşırı miktarda borçlu olmaları, Euro Krizi’nin 

ülkeler arasında neden bu kadar çabuk yayıldığının en büyük göstergesi olmuştur. Tablo 2’ de 

seçilmiş Avrupa ülkelerinin 2011 Haziran sonu itibariyle birbirlerine olan borçları 

incelendiğinde hemen hemen her ülkenin birbirine borçlu olduğu ve bunun Euro Borç Krizi’ni 

şiddetlendiren sebeplerin başında geldiği görülmektedir.  

Tablo 2: Seçilmiş Avrupa ülkelerinin Haziran 2011 Sonu İtibariyle Birbirlerine Olan 

Borçları (Milyar Euro)  

 

ÜLKELER Almanya Fransa İspanya İtalya İngiltere 

Almanya  205,8  202,7 141,1 

Fransa 123,5   37,6 227 

İspanya 131,7 112  22,3 74,9 

İtalya 120 309 29,5  54,7 

İrlanda 82 23,8   104,5 

Yunanistan 15,9 41,4  2,8 9,4 

İngiltere 379,3 209,9 316,6   

Portekiz 26,6 19,1 65,7 2,9 18,9 

Kaynak: http://www.ntv.com.tr (2) adresinden derlenerek düzenlenmiştir. 

http://www.ntv.com.tr/
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 Aslında kriz, birlik içindeki risklerin hızla biriktiği bu dönemde mevcut riskleri 

ölçebilecek finansal mekanizmaların eksikliğini ortaya koymuştur. Bu bağlamda, batan 

bankaların ortak operasyonlarla nasıl kurtarılabileceği veya kolektif kurtarma havuzlarının 

nasıl oluşturulabileceği yönünde hiçbir hazırlığı bulunmayan Birlik, bunu en acı bir şekilde 

Euro Borç Krizi’yle deneyimlemiştir 

2.Euro Bölgesi’nde Resesyon Belirtileri 

Finans krizinin, Kıta Avrupası’nda Euro Borç Krizi’ne dönüşmesi ile mali dengeleri 

sağlam olmayan ülkeler bu durumdan daha fazla etkilenmiş öyle ki ekonomik parametreler 

günden güne negatif bir görünüm sergilemeye başlamıştır. Özellikle büyüme oranları ciddi 

seviyelere gerilemiş, Euro bölgesi ekonomisi hızla daralmaya başlamıştır. Nitekim yatırım 

oranları, enerji tüketimi, üretimin temel göstergesi olan PMI verilerindeki düşüş, ciddi 

seviyelere varan işsizlik oranları ve düşük seviyelere gerileyen enflasyon rakamları Euro 

bölgesindeki durgunluğun ne boyutta olduğunu göstermektedir.  

2.1. GSYİH ve Büyüme Göstergesi 

2009 Euro Borç Krizi’nin en önemli yansımalarından biri büyüme oranları üzerinde 

olmuştur. Küresel Finans Krizi’nin ekonomiler üzerinde yarattığı daralma Euro bölgesini de 

etkilemiş, krizin Euro borç krizine dönüşmesiyle büyüme oranlarındaki daralma, ilerleyen 

yıllarda hızla artmıştır.  

 

Tablo3. Büyüme Oranları (2008-2014) 

ÜLKELER/ 

YILLAR 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 

İTALYA -1,0 -5,5 1,7 0,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,76 1,44 1,4 

YUNANİSTAN -0,3 -4,3 -5,5 -9,1 -7,3 -3,2 0,7 -1,4 -1,21 2,11 

İSPANYA 1,1 -3,6 0,0 -1,0 -2,6 -1,7 1,4 3,16 2,73 2,48 

EURO   

BÖLGESİ 

0,5 -4,5 2,1 1,6 -0,9 -0,3 0,9 1,5 1,4 1,7 

Kaynak: https://data.oecd.org ve http://ec.europa.eu/eurostat/tgm adreslerinden 

derlenmiştir. 

Nitekim tablo 3’te görüldüğü üzere Euro Bölgesi’nde 2008 yılında %0,5 oranında 

kaydedilen büyümenin ardından 2009 yılına gelindiğinde bu oran -%4,5 seviyesine 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm
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gerilemiştir. 2010 yılında %2,1 seviyesine yükselen büyüme oranı, 2012 ve 2013 yılında  -%0,9 ve -

%0,3 olarak gerçekleşmiştir. Üst üste kaydedilen negatif büyüme oranları, bölgenin resesyona 

girdiğini kanıtlar niteliktedir. Aynı dönem krizin merkez ülkeleri olan Yunanistan ve İtalya’da da 

negatif büyüme gerçekleşmiştir. 2015 yılında Euro Bölgesi’ndeki büyüme oranlarında artış 

görülürken,  -%1,4 ile Yunanistan’ın diğer ülkelerden negatif ayrıştığı göze çarpmaktadır. Euro 

Bölgesi için 2016 ve 2017yılında gerçekleşmesi beklenen büyüme oranları %1,4 ve %1,7 olarak 

tahmin edilmektedir. 

2.2 Yatırım Oranları 

Euro Bölgesi’nin krize girmesiyle birlikte, kaydedilen büyüme oranlarındaki gerilemede, 

yatırımlarda görülen düşüşler de önemli bir paya sahiptir. Tablo 4’e göre İtalya’da 2008 yılında 

%21,23 seviyesinde olan toplam yatırımların GSYİH içindeki payı, krizle birlikte azalan yönde 

bir eğilim göstermiş ve 2014 yılı itibariyle %16,61 seviyelerine kadar düştüğü görülmüştür. Son 

olarak 2015 yılında %17,604 olarak gerçekleşmiştir. Ülkede kredibilitenin azalması, hızla artan 

kamu borç sorunuyla mücadele ve ekonomide baş gösteren durgunluk sebebiyle yatırım 

oranlarında da kaydedilen hızlı düşüş, ülkenin büyümesinin önünde ciddi bir engel oluşturmuştur. 

2016 ve 2017 yıllarında ise yatırım oranlarının  %18,17 ve %18,81 olarak gerçekleşmesi 

beklenmektedir. 

Yunanistan ve İspanya’da da yatırım oranlarında sert düşüşler gözlemlenmiştir. Nitekim 

2008 yılında Yunanistan’da %23 seviyesinde kaydedilen yatırım oranları 2013 yılına gelindiğinde  

%11 seviyesine düşmüştür. İspanya’da ise, 2008’de %29 olan yatırım oranı, 2015 yılında 

%18,069 seviyesine gerilemiştir. Euro Bölgesi genel olarak incelendiğinde, 2008’de %23 olan 

yatırım oranı 2014’de %19,91 ve 2015 yılında ise 18,14 oranında gerçekleşmiştir. 2016 ve 

2017yılında gerçekleşmesi beklenen yatırım oranları ise   %18,42 ve  %18,66 olarak tahmin 

edilmektedir. 

Tablo 4. Yatırım Oranları (%) 

ÜLKELER/ 

YILLAR 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 

İTALYA 21.23 19.98 19.93 19.64 18.34 17.29 16.61 17,604 18,17 18,811 

YUNANİSTAN 23.73 20.93 17.27 15.40 11.71 11.21 .------

- 

14,39 15,647 16,639 

İSPANYA 29.21 24.33 23.03 21.48 20.06 19.21 19.60 18,069 18,039 18,029 

EURO   

BÖLGESİ 

23.23 21.37 20.91 21.03 20.50 19.85 19.91 18.14 18,421 18,661 

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/ adresinden ve http://www.economywatch.com adresinden derlenerek düzenlenmiştir. 
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2.3Enerji Tüketimi 

Büyüme oranlarındaki düşüşün bir diğer göstergesi ise ülkede tüketilen enerji 

miktarındaki daralmadır. Ekonomik büyümenin enerji tüketimini etkiliyor olması ekonomik 

bakımdan gelişme gösteren ve milli geliri artma eğiliminde olan ülkelerin üretim sürecinde 

enerji taleplerinin de fazla olması anlamını taşımaktadır. Bu durum ise, üretimde bir girdi 

olarak kullanılan enerjinin temininde yaşanan sıkıntıların giderilmesini zorunlu hale 

getirmiştir. Söz konusu sorunların giderilememesi halinde ülkeler enerji darboğazına girerek 

büyümenin önünde engel teşkil edecektir (Güvenek ve Alptekin, 2010: 190). Bu çerçeveden 

değerlendirildiğinde Euro Bölgesi’nin krizle birlikte düşen enerji tüketimi, ülkenin GSYİH 

‘ndaki ve dolayısıyla büyüme oranlarındaki düşüşü göstermektedir (Tablo 5) 

Tablo 5.Kriz Öncesi Enerji Tüketimi  (milyon TOE) 

  ÜLKE/YILLAR 2007 2008 2009 2010 

İTALYA 174,5 171,7 160,4 165,2 

YUNANİSTAN 30,7 30,9 29,6 27,6 

İSPANYA 138,3 134.1 123.2 122.8 

EURO   BÖLGESİ 1.180,9 1.184,6 1.119,8 1.158,1 

            Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm 

Tablo 6.Kriz Sonrası Enerji Tüketimi  (milyon TOE) 

     ÜLKE/YILLAR 2011 2012 2013 2014 

      İTALYA 162.8 158.4 153.7 146 

YUNANİSTAN 26.9 26.9 23.7 - 

İSPANYA 121.4 121.7 113.6 114 

EURO   BÖLGESİ 1.115,2 1.108,2 1.098,8 - 

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm 

 

İtalya’da kriz öncesi dönemde 2007 yılında 174,5 milyon toe olan enerji tüketimi, 

krizin ciddi anlamda etkisini göstermeye başladığı 2012 yılından itibaren hızla düşmeye 

başlamış ve  2014 yılı verilerine göre 146 milyon toe olarak kaydedilmiştir. Genel olarak 

Euro bölgesinin verileri incelendiğinde, 2007 yılında 1,180.9 milyar toe gerçekleşen enerji 

tüketimi ilerleyen yıllarda hızla düşmüştür. AB İstatistik Dairesi Eurostat'ın verilerine göre, 

kapsamlı verilerin değerlendirilebildiği son yıl olan 2013’de ise Euro bölgesinde enerji 

tüketimi 1,098.8 milyar toe olarak gerçekleşmiştir (Tablo 6) 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm
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2.4 İmalat ve Hizmet PMI (Purchasing Manager Index) 

 

Kriz döneminde Euro Bölgesi ekonomilerinde üretimde kaydedilen düşüş, hesaplanan 

İmalat PMI (Purchasing Manager Index) verileriyle de gözlemlenmektedir.1 İmalat sanayinin 

durumunu gösteren ve oldukça da önemli bir veri seti olan İmalat PMI, büyüme öngörülerini 

en iyi şekilde açıklayan endekstir. PMI verisinin 50 puanın üzerinde olması ekonominin 

büyüdüğünü gösterirken, 50 puanın altında olması ekonomideki daralmaya işaret etmektedir ( 

http://www.investopedia.com). 

 

Tablo7. İmalat PMI Verileri 

ÜLKE/YILLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

   İTALYA 44.4 50.1 52 43.3 45.1 51.4 50.7 

   YUNANİSTAN 43 40.05 41 42 41.7 49.7 49.4 

   İSPANYA - - 44 43.8 44.7 50.8 53.7 

EURO BÖLGESİ 34 52.5 57 47 46.1 52.8 50.6 

 

Kaynak:  http://www.markiteconomics.com ve http:// calendar.hexun.com   

          adresinden derlenerek düzenlenmiştir. 

 

Genel anlamda Euro Bölgesi’nin imalat  PMI verileri incelendiğinde 2008 yılında 

ciddi bir düşüşün yaşandığı görülmektedir. Bu durumun oluşmasında, finans krizinin, Avrupa 

piyasaları üzerinde yarattığı baskının etkisi büyüktür. Nitekim 2009 yılında 52.5 olan imalat 

PMI verisi 2011 yılında 47 seviyesine, 2012 yılında ise 46,1 seviyesine indiği kaydedilmiştir 

(Tablo 7).Özetle Euro bölgesinde etkisini hissettiren krizle birlikte, özellikle üretim 

oranlarında gözlemlenen düşüş ve imalat sektöründe yavaşlayan aktivite, ülke ekonomisinin 

daraldığını kanıtlar niteliktedir.  

Durgunluk, hizmet PMI’ı2 bağlamında incelendiğinde de Euro bölgesinin ekonomik 

şartlarındaki değişimlerin ne denli büyük olduğu görülmektedir. 

                                                             
1 PMI kapsamında sunulan göstergeler: 1. Üretim 2. Yeni Siparişler 3. Yeni İhracat Siparişleri 4. Birikmiş İşler 

5. Nihai Ürün Stoku 6. İstihdam 7. Ürün Fiyatları 8. Girdi Fiyatları 9. Tedarikçi Teslim Süreleri 10. Mal Alım 

Miktarı 11. Girdi Stoku. PMI endeksi, Yeni Siparişler, Üretim, İstihdam, Tedarikçi Teslim Süreleri ve Girdi 

Stokuna ilişkin göstergelerin ağırlıklı ortalamasından oluşmaktadır. 

 
2 Hizmet PMI verisi, hizmet sektöründeki satın alma müdürlerinin aktivite seviyesini ölçen Hizmet PMI’ı, söz 

konusu ülkenin ekonomik şartlarındaki değişimleri ortaya koyar Özel sektörde hizmet sektöründeki 450 

işletme yöneticisinin araştırmaları baz alınarak oluşturulan endeks, iletişim ve haberleşme, finansal aracılar, 

http://www.investopedia.com/
http://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases
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Tablo 8. Euro Bölgesi Hizmet PMI Verileri 

 

2008 Aralık 42 

2009 Aralık 52 

2010 Aralık 56 

2011 Aralık 50.7 

2012 Aralık 48 

2013 Aralık 52 

2014 Aralık 53 

2015 Aralık 54 

Not: http://www.tradingeconomics.com adresinden derlenmiştir. 

 

2.5. Enflasyon ve İşsizlik Oranları 

Euro bölgesinde hakim olan düşük enflasyon ve işsizlik her geçen gün giderek artmış 

ve durgunluğun en önemli göstergesini oluşturmuştur. Üretimde kaydedilen hızlı düşüşler, 

işyerlerinin işçi çıkarımına gitmesine yol açmış, dolayısıyla tüketim harcamalarında 

daralmalar görülmüştür. Bu durumun süreklilik arz etmesi Euro Bölgesi’ni durgunluğa 

itmiştir. Nitekim Tablo 6’da seçilmiş ülkelerin enflasyon oranları incelendiğinde, 2008 

yılından itibaren enflasyon oranlarında düşüş eğiliminin olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                              
kişisel ve ticari hizmet bilgisayar ve bilişim, otel ve restoran hizmetlerinden oluşturulan verileri kapsamaktadır. 

Yapılan araştırmalar sonucu toplanan her bir veri şirketlerin büyüklüğü tarafından ağırlıklandırıldığı için, büyük 

şirketlerden alınan yanıtlar, küçük şirketlerden elde edilenlere göre endeksin son halinin şekillendirilmesinde 

daha çok etkili olmaktadır. Hizmet PMI endeksinin yorumlanması ise, aynı imalat PMI’nde olduğu gibidir. 50 

eşik seviyesi olarak belirlenen endekste, bu seviyenin altı ekonomide gelişme ve ilerlemenin azaldığını ve söz 

konusu 50 eşik değerinin üzeri ise, ekonomide ilerleme kaydedildiğini açıklamaktadır 

(http://www.investopedia.com) 

 

http://www.tradingeconomics.com/
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Tablo 9.Enflasyon Oranları (%) 

  

ÜLKE/YILLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

  İTALYA 3.5 0.8 1.6 2.9 3.3 1.3 0.2 0,11 0,10 

YUNANİSTAN 4.2 1.3 4.7 3.1 1.0 -0.9 -1.4 -1,09 -0,03 

  İSPANYA 4.1 -0.2 2.0 3.1 2.4 1.5 -0.2 -0,63 -0,70 

  EURO    

BÖLGESİ 

3.3 0.3 1.6 2.7 2.5 1.3 0.4 0,03 0,1 

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm ve http://www.inflation.eu adreslerinden 

derlenmiştir. 

 

2008 yılında %3.3 olan enflasyon oranı 2009 yılında sert bir düşüşle %0.3 seviyesine 

gerilemiştir.2011 yılında %2.7 seviyesine çıkan bu oran,2013 yılında %1.3 gerçekleşmiştir. 

Ancak oran, 2014 ve 2015 yıllarında çok daha sert bir düşüş göstererek  %0,4 ve %0,03 

seviyesine inmiştir. 2016 yılında gerçekleşmesi beklenen enflasyon oranı ise %0,1 olarak 

tahmin edilmektedir.  Euro bölgesinde yerel talebin hala kırılma noktasına ulaşamamış 

olmasından dolayı ekonomik aktivitenin artırılamamış olmasının enflasyonun düşmesine 

temel oluşturduğu söylenebilir.  

Durgunluğun bir başka göstergesi olan, işsizliğin de genel olarak artış eğiliminde 

olduğu gözlemlenmektedir (Tablo 10). Özellikle Yunanistan’da ciddi seviyelere ulaşan 

işsizlik oranları ülkede hakim resesyonu daha da artırmıştır. 

 

Tablo 10.İşsizlik Oranları (%) 

ÜLKE/YILLAR 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 

İTALYA 6.7 7.7 8.4 8.4 10.7 12.1 12.7 11,9 11,9 

YUNANİSTAN 7.8 9.5 12.5 17.7 24.5 27.5 26.5 24,9 27,1 

İSPANYA 11.3 17.9 19.9 21.4 24.8 26.1 24.5 22,1 19,95 

EURO 

BÖLGESİ 

7.6 9.6 10.2 10.2 11.4 12.0 11.6 10,4 10,3 

Kaynak: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm ve http://www.statista.com adresinden 

derlenmiştir. 

 

Tablo 10’da da görüldüğü üzere, Euro bölgesinde 2008 yılında %7.6 olan işsizlik oranı 

2010’da %10.2’ye yükselmiş ve son olarak 2014 yılında da %11.6 olarak kaydedilmiştir. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm
http://www.inflation.eu/
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm
http://www.statista.com/
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Krizle birlikte Euro bölgesinde2014 yıl sonu ölçümlerine göre işsiz sayısı yaklaşık 19 buçuk 

milyona yükselmiştir (https://www.businesscycle.com). Özellikle Euro borç krizinin 

sarsıntılarını en ağır şekilde yaşayan İtalya’da, Monza Ticaret Odası (Chamber of Commerce 

of Monza) tarafından yapılan açıklamada, ülkede sadece 2013 yılının ilk altı ayı içerisinde 

6500 işyerinin iflas ettiği ve bu rakamın 2012 yılının aynı ayına göre %5,9 oranında arttığı 

belirtilmiştir. Yılın ikinci yarısına gelindiğinde de hız kesmeden devam eden iflasların 

yaklaşık %22’si kadarının gelişmiş sanayisiyle Kuzey İtalya’nın en zengin bölgesi olan 

Lombardiya’dan olması ülkenin bulunduğu zor durumu gözler önüne sermektedir. Öte yandan 

İtalya’nın en zengin bölgelerinden biri olan Lombardiya’da yaklaşık olarak 126.000 şirketin 

alacaklara ciddi oranda borcunun olduğu ve bu borçları çeviremediği için iflasın eşiğinde 

olduğu bilinmektedir (Zhang 2013). 2014 yılına gelindiğinde ise, ilk dokuz ayı kapsayan 

süreçte yaklaşık olarak 45000 firmanın işyerlerini kapatma kararı alması, ülkenin içinde 

bulunduğu zor durumu kanıtlar niteliktedir (Cerved Group, 2014: 2). Konu bu açıdan 

incelendiğinde, sayıları binleri bulan iflas eden firmaların çokluğu, işsiz sayısında ciddi 

artışlar yaratmıştır. İtalya’dakine benzer eğilimlerin başta Yunanistan, İspanya olmak üzere 

diğer Euro bölgesi ülkelerinde de görülmesi işsizliği sürekli tırmandırarak, ciddi boyutlara 

ulaşmasına neden olmuştur. Artan işsizlikle nedeniyle ekonomide yaratılamayan canlılık ülke 

ekonomilerindeki durgunluğun derinleşmesine yol açmıştır. 

 

3.Resesyondan Çıkış Hamleleri 

 

2010 yılı itibariyle banka iflasları, borçların sürdürülemezliği gibi sorunlarla karşılaşan 

Avrupa’nın krizin daha ciddi boyutlara ulaşmaması için çözümü genişletici maliye politikası 

kapsamında araması bütçe açıklarının giderek artmasına ve gelir- gider arasındaki makasın 

hızla açılmasına yol açmıştır. Ekonomilerde oluşan bu bütçe açığının borçlanma yoluyla telafi 

edilmeye çalışılması ise, borçlanma maliyetlerinin artması sebebiyle ülkeleri daha ciddi mali 

problemlerle karşı karşıya bırakmıştır. 

 

Euro Birliği’nin oluştuğu 1999 yılından itibaren bölgede oluşan sorunlara geçici 

çözümler bularak, sürekli erteleyen birlik üyesi ülkeler, 2009 yılında ortaya çıkan Euro 

Krizi’ne palyatif önlemlerle çare bulunamayacağını anlamıştır. Bu bağlamda ülkeler, yapısal 

ve kapsamlı bir dönüşümün gerekliliği için fikir birliği yaparak, içinde yaşamakta oldukları 

borç krizinin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla birtakım önlemler alma çabasına 

girmiştir. 

https://www.businesscycle.com/
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3.1.Krize Karşı Alınan Mali Önlem Mekanizmaları 

 

 Euro Bölgesi ve bu bölge dışında olan AB ülkelerinin bir araya gelerek hem içinde 

bulundukları kriz sarmalından kurtulmak, hem de kronikleşen mali problemlere çözüm 

bulmak amacıyla oluşturduğu mekanizmaların ilk hedefi, mali sorunlarla karşı karşıya kalan 

ülkelerin borçlanma maliyetlerini düşürerek bu ülkeler üzerindeki riskleri azaltmak olmuştur. 

Krizle birlikte artan borçlanma maliyetlerini kısa sürede düşürmenin en etkili yolu olarak 

görülen çözüm, Euro Bölgesi’nin bir bütün olarak borçlanarak mali çıkmazda olan ülkelere 

daha uygun koşullarda kredi temin edilmesi olarak belirlenmiştir. Ekonomisi diğer ülkelere 

göre daha iyi, yüksek kredi notuna sahip Almanya, Fransa gibi Avrupa’nın lokomotifi 

konumundaki ülkelerle aynı potada değerlendirilecek düşük kredi notuna sahip ülkeler, bu 

sayede AB çatısı altında sağlanan uygun koşullu kredilerden faydalanabilecektir (T.C. AB 

Genel Sekreterliği, 2011: 10). Bu bağlamda hem ülkelerin içinde bulunduğu kriz ortamından 

çıkmasına yardımcı olabilmek, hem de ilerde olası bir krize karşı ülkelerin zor duruma 

düşmesini engelleyebilmek amacıyla oluşturulan başlıca mali mekanizmalardan ilki 

“Ödemeler Dengesi Fonu” olmuştur. 

 3.1.1.Ödemeler Dengesi Fonu 

 Euro Bölgesi dışında kalan 10 AB üyesi devletin ödemeler dengesinde 

yaşayabilecekleri potansiyel sorunlara çözüm bulma amacını taşıyan Ödemeler Dengesi 

Fon’u, Euro’ya dahil olmadığı halde krizden etkilenen ülkelere de finansman imkanı 

sağlamıştır (http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower). Kriz her ne kadar Euro’nun 

krizi olarak adlandırılsa da, Kıta Avrupası bir bütün olarak bu durumdan etkilenmiştir. Euro 

Bölgesi dışındaki diğer AB’ ne üye ülkelerin krizden etkilenmeleri, Euro’ya dahil ülkelerin 

ekonomisinde olduğu kadar ciddi boyutlarda olmamasına rağmen, yine de bu ülkelerin 

ekonomik dengeleri krizle birlikte sarsılmıştır. Söz konusu ülkelerde meydana gelen bu 

tahribatları gidermek amacıyla, Ödemeler Dengesi Fonu devreye sokulmuştur. 

Aslında fon, ödemeler dengesinde sıkıntı yaşayan üye devletlere finansman sağlanmasını 

öngören Avrupa Birliği’nin İşleyişi Hakkındaki Anlaşma (ABİHA)’nın 143. Maddesine 

dayanılarak 332/2002 sayı ve 18 Şubat 2002 tarihli Konsey Tüzüğü ile Euro Krizi’nin daha 

öncesinde oluşturulmuştur ( The Council of European Union,2011). Ancak fon, Euro kriziyle 

birlikte tekrar gündeme gelmiş ve Avrupalı devletlerin krize karşı aldığı önlem mekanizmaları 

içinde yerini almıştır.   
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 Mekanizmanın finansmanı AB Komisyonunun, AB bütçesi ve 27 üye ülkenin 

teminatıyla tahviller ihraç ederek borçlanması ve ödemeler dengesinde problem yaşayan 

ülkelere kredi sağlaması şeklinde planlanmıştır. Söz konusu tüzük çerçevesinde fondan 

yararlanmak isteyen ülkelerin ödemeler dengelerini sağlam ve sürdürülebilir temellere 

kavuşturabilmeleri için, vergi reformu, kamu harcamalarının sıkı kontrolü, finansal sektöre 

ilişkin istikrar önlemleri, büyümenin desteklenmesi konusunda yapısal reformların yapılarak 

gerekli ekonomi politikası önlemlerini almış olmaları gerekmektedir. Bu bağlamda, 

Komisyon tarafından içeriği belirlenerek şekillendirilen bu önlemlerin, bir uyum programı 

yoluyla hayata geçirilmesi öngörülmektedir. Bu aşamalar yerine getirildikten sonra, Bakanlar 

Konseyi tarafından, yardım talep eden ülkelere kredi imkanının sağlanıp sağlanamayacağı ve 

eğer sağlanacaksa kredinin miktarı ve temin şekliyle ilgili karar verilecektir. Son aşamaya 

gelindiğinde ise, Komisyon ve üye ülkeler arasında Konsey’ in belirlediği koşulları temel alan ön 

anlaşma-mutabakat zaptı- imzalanarak, Avrupa Parlamentosu ve AB Bakanlar Konseyi’ne 

sunulacaktır. (http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower).  

Uygulamaya geçtiği ilk yıllarda toplam bütçesi 12 milyar Dolar olan ödemeler fonu, 

2008 yılında Küresel Kriz ile birlikte 25 milyar Euro’ya arttırılmıştır. 2009 yılına gelindiğinde 

ise Avrupa piyasalarında oluşan Euro Borç Krizi sebebiyle, fon iki katı arttırılarak 50 milyar 

Euro’ya yükseltilmiştir. Avrupa’nın krizi en yoğun yaşadığı dönemden itibaren finansman 

sıkıntısı çeken ülkelerden yoğun bir şekilde fon talebi gelmiştir. Ödemeler dengesi fonundan, 

krizin başladığı 2009 yılı ve Kasım 2010’ a kadar geçen sürede Macaristan 6,5 milyar Euro 

değerinde faydalanmıştır. Daha sonra Letonya’nın Aralık 2012’ye kadar 3,1 milyar Euro, 

Romanya’nın Haziran 2011’ e kadar 5 milyar Euro mekanizmadan yararlandığı görülmektedir 

( http://ec.europa.eu/economy _finance/eu_borrower/) 

 

3.1.2. Kredi Havuzu 

Kredi Havuzu mekanizması, Euro Bölgesi’ ne dahil olduğundan beri mali kriterleri 

hiçbir zaman yerine getiremeyerek ciddi bir borç yüküyle karşılaşan Yunanistan için -sadece 

bir defaya mahsus olmak üzere- kredi temin etmek amacıyla oluşturulmuştur. Euro Grup, 

Mayıs 2010- Haziran 2013 döneminde kullandırılmak üzere, Yunanistan Borç Kolaylığı 

(Pooled Loans- Greek Loans Facility) adı altında bir kredi havuzu oluşturarak 80 milyar Euro 

tutarında yardımın Yunanistan’a tahsis edilmesine karar vermiştir. Fakat belirlenen tutar, 

Slovakya’nın çekilmek istemesi ve ardından İrlanda ve Portekiz’ in kendileri için mali yardım 

talebinde bulunmaları sebebiyle, 2,7 milyar Euro azalmıştır.  Azalan bu tutar için IMF’den 
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Stand-By anlaşması dahilinde 30 milyar Euro tutarında gelen yardımla, Yunanistan için 

toplam 110 milyar Euro tutarında bir havuz oluşturulmuştur (Chrysoloras, 2015). 

 

Tablo 11:Kredi Havuzu İçin Yapılan Ödemeler (Milyar Euro)  

Dilim Ödenme Tarihi Euro 

Bölgesi 

IMF Toplam 

1 Mayıs  2010 14,5 5,5 20,0 

2 Eylül  2010 6,5 2,6 9,1 

3 Aralık 2010 / Ocak  2011 6,5 2,5 9,0 

4 Mart  2011 10,9 4,1 15,0 

5 Temmuz  2011 8,7 3,2 11,9 

6 Aralık  2011 5,8 2,2 8,0 

 Toplam 52,9 20,1 73,0 

Kaynak: Dor, 2015:8. 

 

Yunanistan için oluşturulan kredi havuzuna yapılan ödemelerin yer aldığı Tablo 11’de 

de görüldüğü üzere 2010 Mayıs ayında Euro Bölgesi 14,5 milyar Euro, IMF 5,5 milyar Euro 

katkı sağlamış ve Mayıs 2010 ‘da yapılan toplam katkı 20 milyar Euro değerinde olmuştur. 

Mayıs 2010 ve Aralık 2011 dönemlerinde Euro Bölgesi ülkelerinin ve IMF ‘in yaptığı toplam 

katkının 73 milyar Euro olduğu kaydedilmiştir (Tablo 11)   Yunanistan için oluşturulan ilk 

kapsamlı önlem olarak değerlendirebileceğimiz Kredi Mekanizması’na toplam yardımın % 

28,67’ sini oluşturarak 15,165 milyar Euro değerinde katkı yapan ülkenin Almanya olduğu 

görülmektedir. Almanya’dan sonra toplam yardımın %21,53 ‘ünü oluşturarak 11,389 milyar 

Euro katkı yapan Fransa ise ikinci sırada gelmektedir(Tablo 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 26 ~ 

 

Tablo 12: Kredi Havuzu İçin Yapılan Katkılar 

 

Kaynak: Dor,2015 

 

 

 

 

Ülkeler Krediler (Milyar Euro) Toplam Krediler İçindeki 

Payı ( % ) 

Almanya 15,165 28,67% 

Fransa 11,389 21,53% 

İtalya 10,008 18,92% 

İspanya 6,650 12,57% 

Hollanda 3,194 6,04% 

Belçika 1,942 3,67% 

Avusturya 1,555 2,94% 

Portekiz 1,102 2,08% 

Finlandiya 1,004 1,90% 

İrlanda 0,347 0,66% 

Slovenya 0,243 0,46% 

Lüksemburg 0,140 0,26% 

Kıbrıs 0,110 0,21% 

Malta 0,051 0,10% 

TOPLAM 52,9 100,00% 



~ 27 ~ 

 

3.1.3 Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (EFSM) 

  

Euro Borç Krizi’nin en önemli yansıması, Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması 

(EFSM)’nın kurulmasıdır. Krizle birlikte, Euro’nun geleceğinin risk altına girmesi ve mali 

sürdürülebilirliğin neredeyse imkansız hale gelmesi, Avrupalı ülkeleri önlem mekanizmaları 

oluşturmaya zorlamıştır. Kriz süresince alınan önlemlerin kısa vadede etkili olup, uzun 

vadede yansımalarının olmaması üzerine Birlik, birlik içinde uzun dönemli istikrar sağlayacak 

bir mekanizmanın oluşturulmasına karar vermiştir. 3 Bu bağlamda, 11 Mayıs 2010 tarihli 

407/2010 sayılı Konsey Tüzüğü ile kurulan mekanizma, yasal dayanağını ABİHA‘ nın 122(2) 

.maddesinden almaktadır. İlgili madde; “…herhangi bir üye ülkenin doğal afetler veya kendi 

kontrolü dışında meydana gelen dış faktörler sebebiyle mali zorluklar yaşaması durumunda, 

bu ülkeye oluşturulacak Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması bünyesinde mali yardım ve 

destek sağlanacaktır.” ibaresini içermektedir (The Council of European Union, 2010). Fakat 

her ne kadar tüzükte “doğal afet ve dış faktörler” kavramı olsa da, mekanizma aşırı dış etkiye 

maruz kalmamış, daha çok içsel dinamiklerinden kaynaklı problemlerden dolayı mali sıkıntı 

yaşayan İrlanda, Yunanistan gibi ülkeler için de kullanılmıştır. 

Mekanizma, Avrupa Komisyonu’nun AB adına piyasalardan kredi temin ederek bu 

kredileri yararlanıcı ülkelere sağlaması şeklinde işlemektedir. AB bütçesi garantisinde 

finansal piyasalardan 60 milyar Euro’ya kadar borçlanabilen Komisyon, borçlandığı bu 

fonları daha sonra ihtiyaç duyan üye ülkelere aktarmaktadır (http://www.efsf.europa.eu). 

Fakat mali sıkıntı yaşayan ülkelerin bu kredilerden yararlanabilmeleri için Komisyon 

tarafından sunulan sıkı bir makroekonomik uyum programını benimsemiş olmaları 

gerekmektedir. Bu bağlamda, ülkelere geçici önlemlerle, sadece kısa dönemde etkisini 

gösteren programlar yerine, uzun vadede mali istikrarı sağlayabilecek, kalıcı çözümler üreten 

programları benimsetmeye çalışan Komisyon, bu hedefi için AB Sayıştay’ı ve Avrupa 

Yolsuzlukla Mücadele Ofisi (OLAF)’ni kredi kullanımına ilişkin kontrol ve denetim yapma 

yetkisiyle görevlendirmiştir. (T.C. AB Genel Sekreterliği, 2011:12). 

EFSM ile sağlanan finansal yardımlar, taksitlendirilerek verilen borç veya kredi 

limitleri şeklindedir. Borçların yönetimine ilişkin olarak AMB, mali temsilci görevini 

üstlenerek, kredi desteği alan ülke ile Avrupa Komisyonu arasında köprü görevi görmektedir. 

Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması’nın yürütülmesi için başat rolü üstlenen Avrupa 

Komisyonu, gerekli finansal yardım için ihtiyaç duyulan sermayeyi AB adına sermaye 

                                                             
3 Avrupa Finansal İstikrar Mekanizması (EFSM) 2013 yılında yerini, Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) ‘ye 

devretmiştir.   

http://www.efsf.europa.eu/
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piyasalarından ve finansal kurumlardan temin etmektedir. Fonların piyasadan temin edildikten 

sonra, ülkeye aktarılmadığı durumda aktarılmayan tutar bu amaç için oluşturulmuş nakit veya 

tahvil hesabında tutulur ve finansal yardım dışında başka bir amaç için kullanılamaz koşulu 

yer almıştır (Carminal, 2011: 6). 

 EFSM kapsamında finansal yardım talebinde bulunan ülke, Avrupa Komisyonu ve 

Ekonomik ve Mali Komite ile gerçekleştirdiği müzakereler sonucu bir program taslağı 

hazırlayarak bunu Komisyon’a sunmakla yükümlüdür. Komisyon da ülkenin sunduğu 

program taslağını, nihai karar verecek olan Konsey’e iletmektedir. Teklifin kabul edilmesi 

üzerine Avrupa Parlamentosu’na bildirilen program, Komisyon tarafından altı ayda bir olmak 

üzere denetime tabi tutulmaktadır. Bu süreçte Komisyon, söz konusu ülke ile ilgili uyum 

programında değişiklik yapılmasının gerekli olup olmadığını belirlemektedir. Süreç sonunda 

mutabakata varılması durumunda, yardım talebinde bulunan ülke yine Komisyon tarafından 

belirlenen tarihten itibaren mekanizmadan yararlanmaya başlayacaktır (Gavin, 2011:4-5). 

 

EFSM aracılığıyla, ilk olarak Portekiz ve İrlanda’ya yardım sağlanmıştır. İrlanda’ya 

toplam 22,5 milyar Euro, Portekiz’e de 26 milyar Euro değerinde sağlanan yardımın üç yıl 

(2011-2014) içinde kademeli olarak verileceği belirlenmiştir 

(http://ec.europa.eu/economy_finance/eu_borrower). İrlanda’ya sağlanacak mali yardım 

kapsamında ilk olarak 5 Ocak 2011’de tahvillerini piyasaya süren EFSM, bunun sonucunda 5 

milyar Euro’luk elde ettiği geliri İrlanda mali kurtarma paketine aktarmıştır. Komisyon, 17 

Mart 2011 tarihinde tekrar AB adına ikinci kez tahvil ihalesine çıkarak satıştan elde ettiği 4,6 

milyar Euro’luk gelirin, 3,4 milyar Euro’luk kısmını EFSM aracılığı ile İrlanda mali yardım 

paketine aktarmış, kalan 1,2 milyar Euro’yu Ödemeler Dengesi Fonu’ndan yararlanan 

Romanya’ya aktarmıştır (http://ec.europa.eu/economy_finance). 

 Öte yandan mekanizmadan yararlanan bir diğer ülke, krizin başka bir durağı olan 

Portekizdir. AB adına bu kez Portekiz için ihaleye çıkan Komisyon, 24 Mayıs 2011’de 

gerçekleştirdiği ihale sonucu 1,75 milyar Euro gelir elde etmiştir. İkinci kez 25 Mayıs 2011 

tarihinde ihaleye çıkan Komisyon, satıştan 4,75 milyar Euro kazanç sağlayarak, bu miktarı 

Portekiz için hazırlanan kurtarma paketinin içine aktarmıştır. En son 5 Kasım 2014 tarihinde 

0,4 milyar Euro gelir elden eden Komisyon, Portekiz Hükümeti’nin yardımların yeterli 

olduğuna yönelik kararını 12 Haziran 2014’te duyurmasının ardından,  Portekiz için EFSM 

aracılığıyla uygulanan kurtarma paketi sonlandırılmıştır. Böylece Portekiz,  Komisyon 
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tarafından 26 milyar Euro olarak kararlaştırılan mali yardım paketinin 24,3 milyar Euro 

tutarını harcamıştır4 

3.1.4. Avrupa Finansal İstikrar Fonu 

Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF), 9 Mayıs 2010 tarihi AB Ekonomi ve Maliye 

Bakanları Konseyi (ECOFIN) kararıyla, Euro Bölgesi’ne dahil olan 16 üye devletin 

katılımıyla 7 Haziran 2010’da Lüksemburg’da kurulan bir limitet şirkettir. Borç sorunu 

yaşayan Euro Bölgesi ülkelerine geçici mali destek sağlayarak Euro’nun mali istikrarını 

korumayı amaçlayan EFSF, yasal dayanağını ABİHA’nın 122(2). maddesinden almaktadır. 

Bu maddeye göre, üye devletlerin doğal afet veya kendi kontrolü dışında meydana gelen dış 

faktörler sebebiyle mali zorluk yaşaması durumunda devreye girecek fon, bu açıdan EFSM ile 

paralellik gösterirken, bir noktada farklılaşmaktadır. EFSM tüm AB üyesi ülkelere mali 

destek sağlarken, EFSF sadece Euro Bölgesi ülkelerine fon sağlamayı amaç edinmiştir 

(http://www.efsf.europa.eu). 

 

 EFSF adıyla oluşturulan mekanizma, Euro Bölgesi’ne dahil üye ülkeler tarafından 

garanti altına alınmış ve toplam büyüklüğü 440 milyar Euro’yu aşmayacak şekilde piyasaya 

sürülmüş tahviller aracılığı ile,  mali zorluk çeken Euro Bölgesi ülkelerine tahsis edilmek 

amacıyla kurulmuştur (http://www.efsf.europa.eu). Fakat mekanizmanın kurulduğu Haziran 

2010’dan bir yıl sonra AB hükümet ve devlet başkanları garanti karşılıklarını –efektif borç 

verme kapasitesini- 440 milyar Euro’dan 780 milyar Euro’ya arttırarak faaliyet alanını 

genişletme kararı almıştır. (http://www.efsf.europa.eu). Sonuç olarak EFSF,60 milyar Euro ile 

EFSM ve 250 milyar Euro IMF’ den gelen katkılarla birlikte toplamda 750 milyar Euro’luk 

bir kredi havuzunun parçası olarak, krizin bertaraf edilmesinde koruma kalkanı görevi 

görmüştür. (Tuori ve Tuori, 2014 : 82). 

 

 İlk olarak EFSF aracılığıyla yardım alan ülke İrlanda olmuştur. 1 Şubat 2011 tarihinde 

3,6 milyar Euro’luk İrlanda’ya sağlanan yardım, yılsonu itibariyle 7,6 milyar Euro olarak 

gerçekleşmiştir. İrlanda en son fon yardımını 4 Aralık’ta almış ve 8 Aralık 2013 tarihinde 

sona eren programdan toplam 17,7 milyar Euro tutarında kaynak elde etmiştir. EFSF’den 

yararlanan bir diğer ülkenin ise Portekiz olduğu görülmektedir. İlk olarak 22 Haziran 2011 

                                                             
4  İrlanda ve Portekiz  EFSM ‘ nin dışında, ayrıca IMF’ den  ve Avrupa Finansal İstikrar Fonu (EFSF)  

aracılığıyla da mali destek almıştır. Portekiz, EFSM’ nin dışında, 26 milyar Euro IMF’den ve 26 milyar Euro 

EFSF’den  ve İrlanda 22,5 milyar Euro IMF’den, 17,7 milyar Euro EFSF den mali yardım almıştır 

http://ec.europa.eu/economy_finance). 

http://www.efsf.europa.eu/
http://ec.europa.eu/economy_finance
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tarihinde bu mekanizma aracılığıyla 3,7 milyar Euro tutarında kaynak elde eden Portekiz, 

yılsonu itibariyle bu miktarı 6,9 milyar Euro’ya yükseltmiştir. 18 Mayıs 2014 tarihinde 

sonlandırılan program neticesinde Portekiz, krizden zarar gören ekonomisindeki mali 

dengeleri tekrar sağlamak adına başvurduğu EFSF mekanizmasından toplam 26 milyar Euro 

kaynak elde etmiştir. Mekanizmadan faydalanan son ülkenin, Euro Borç Krizi’nin 

oluşmasında başat rolü üstlenen Yunanistan olduğu görülmektedir. Yunanistan ekonomisine, 

9 Mart 2012 tarihinde EFSF aracılığıyla 34,6 milyar Euro tutarında fon tahsis edilmiş ve bu 

miktar yılsonu itibariyle 108,2 milyar Euro’ya yükseltilmiştir. Programın başında Yunanistan 

için çizilen yol haritasında 31 Aralık 2014 tarihinde sona ermesi planlanan program, daha 

sonra 28 Şubat 2015’e uzatılmış ve son olarak da 30 Haziran 2015’te sonlandırılması 

öngörülmüştür. Bu bağlamda, 143,6 milyar Euro tutarında Yunanistan’a sağlanacak fonun 

şimdiye kadar 130,9 milyar Euro kadarı kullanılmış, 12,7 milyar Euro mali yardımın ise, 2015 

Haziran sonuna kadar kullandırılması tahmin edilmektedir (http://www.efsf.europa.eu). 

 

 

Tablo 13: EFSF Kapsamında Kullandırılan Kredi Tutarları (Milyar Euro) 

Ülkeler 2011 2012 2013 2014 2015  

(27 Şubat 

itibariyle) 

Toplam 

İrlanda 7,6 4,4 4,7 --- --- 17,7 

Yunanistan --- 108,2 25,3 8,3 -10,9 130,9 

Portekiz 6,9 11,3 6,6 1,2 --- 26 

Kaynak: http://www.efsf.europa.eu 

2010 yılında Lüksemburg’da bir şirket olarak oluşturulan EFSF, 2013 yılının 

ortasından sonra Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM)’na yerini bırakmıştır 

(http://esm.europa.eu). 2010-2013 döneminde faaliyetini sürdüren EFSF, kurulduğu ilk yılda, 

Standard&Poor’s, Moody’s ve Fitch gibi üç büyük uluslar arası kredi derecelendirme 

kuruluşundan yüksek seviyede (AAA)  not almış ve bu sayede güven kazanan bir mekanizma 

olmuştur( http://www.efsf.europa.eu). Kuruluşlardan yapılan açıklamaya göre,  bu yüksek 

kredi notunun verilmesinde fonu oluşturan üye ülkelerin, fona sağladıkları yüksek garantinin 

etkili olduğu belirtilmiştir (Cotterill, 2010). 

http://www.efsf.europa.eu/
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 Euro Bölgesi ülkelerinin EFSF’ye sağladıkları katkı miktarları gösterildiği Tablo 

14’de görüldüğü üzere EFSF’ye katkı yapan ülkelerin başında, 119, 390 milyar Euro tutarında 

sağladığı destekle Almanya gelmektedir. Ülkeler tarafından sağlanan katkının %27,13 ‘lük 

dilimini oluşturan Avrupa’nın lider konumundaki ülkesi Almanya’dan sonra, ikinci sırada 

89,657 milyar Euro ile Fransa ve hemen ardından 78,785 milyar Euro sağladığı destekle,  

Avrupa’nın dördüncü, Euro Bölgesi’nin de üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya gelmektedir 

(http://www.efsf.europa.eu). 

 

Tablo 14: Euro Bölgesi Ülkelerinin EFSF’ye Sağladığı Katkı Miktarı 

Ülke EFSF için Taahhüt Edilen Miktar 

(Milyar Euro ) 

EFSF Katkı Payı 

(%) 

Avusturya 12,241 2,78 

Belçika 15,292 3,48 

Kıbrıs 863 0,20 

Finlandiya 7,905 1,79 

Fransa 89,657 20,38 

Almanya 119,390 27,13 

Yunanistan 12,388 2,82 

İrlanda 7,002 1,59 

İtalya 78,785 17,91 

Lüksemburg 1,101 0,25 

Malta 398 0,09 

Hollanda 25,144 5,71 

Portekiz 11,035 2,51 

Slovakya 4,372 0,99 

Slovenya 2,073 0,47 

İspanya 52,353 11,9 

Toplam 440,000 100,00 

 

Kaynak: http://www.efsf.europa.eu 

 

 

 

http://www.efsf.europa.eu/
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3.1.5.Avrupa İstikrar Mekanizması 

Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM)’nin Euro’nun istikrarını sağlamak ve kriz için 

kalıcı bir çözüm mekanizması üretmek amacıyla 28 Kasım 2010 tarihinde gerçekleştirilen, 

üye devletlerin Ekonomi ve Maliye Bakanları Konseyi toplantısındaki kararı ile kurulması 

planlanmış ve ardından 24-25 Mart 2011 tarihinde yapılan AB Zirvesi’nde, yeni kurulacak bu 

mekanizmanın finansman detayları üzerinde anlaşmaya varılmıştır (http://ec.europa.eu). 

Zirve’de, 2013 yılı ortasından sonra devreye girmesi öngörülen yeni mekanizmanın, 

ABİHA’nın 136. maddesine, mekanizmaya yasal dayanak sağlayacak bir paragrafın 

eklenmesi konusunda anlaşılmıştır( The Council of EuropeanUnion, 2011). İlk olarak 11 

Temmuz 2011’de imzalanan ESM’nin kurucu anlaşmasında, mekanizmanın daha etkin 

çalışabilmesi için değişiklikler yapılmış ve son haliyle 2 Şubat 2012’de imzalanmıştır. 8 Ekim 

2012’de faaliyete geçen ESM anlaşmasının ilk halinde, 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe 

girmesi düşünülen mekanizmanın Temmuz 2013’te faaliyete geçmesi planlanmıştı. Fakat 2 

Şubat 2012’de düzeltilmiş anlaşmanın imzalanmasıyla mekanizmanın Temmuz 2012 

tarihinde uygulamaya konarak, Ekim ayında faaliyete geçmesi kararlaştırılmıştır (Tuori ve 

Tuori, 2014: 94). 

 

 ESM, Euro Bölgesi’ne dahil olan üye ülkeler arasında imzalanacak bir anlaşmayla 

hükümetler arası bir organizasyon niteliğinde Lüksemburg’da faaliyet gösteren bir kuruluş 

olarak kurulması planlanmıştır. ESM’ den önce kurulan mekanizmalar daha çok borç 

sorunları yaşayan ülkelere destek sağlayarak EPB’nin üzerindeki riski ortadan kaldırmak 

amacı taşırken, ESM kalıcı bir mekanizma olarak genel itibariyle Euro’nun çıkarları üzerine 

yoğunlaşmıştır. Mekanizmanın en önemli karar organı, Euro Bölgesi Maliye Bakanları’ndan 

oluşan Guvernörler Kurulu olacaktır. Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik ve Parasal İşlerden 

sorumlu üyesi ve AMB Başkanı da Kurul’a gözlemci olarak katılım sağlayacaktır. En üst 

düzey karar alma organı Guvernörler Kurulu, mali yardımın sağlanması ve bu yardımın 

sağlanması için gerekli koşullar, mekanizmanın borç verme kapasitesi, borçlanma araçlarının 

şekil ve dağılımıyla ilgili düzenlemeleri ve azami borç verme hacminin belirlenmesi gibi 

konularda ortak mutabakat ile karar alacaktır (T.C. AB Genel Sekreterliği, 2011:15). 

Euro Bölgesi için kalıcı bir çözüm mekanizması olma hedefini ön planda tutarak, bu 

amaçla oluşturan ESM’nin; finansal anlamda zorluk çeken ülkelere borç verme, birincil ve 

ikincil borç piyasalarında ESM üyesi ülkelerin tahvillerini satın alma, kredi limiti (credit-line) 

olarak önlem amaçlı mali yardım sağlama ve program kapsamında olmayan ülkeler de dahil 
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olmak üzere ülkelerin kuruluşlarının sermayelerinin yeniden yapılandırmaları için borç verme 

konularında destek sağlayacağı kararlaştırılmıştır (http://www.esm.europa.eu). 

 

 ESM’nin normalde 500 milyar Euro olarak kararlaştırılan borç verme kapasitesi, 30 

Mart 2012 Euro Grup toplantısında, EFSF’nin Portekiz, İrlanda ve Yunanistan için uyguladığı 

program çerçevesinde bu ülkeleri fonlamaya devam edilmesi kararının verilmesiyle, EFSF ve 

ESM’nin toplam 700 milyar Euro sermaye tabanı oluşmuştur. Üç büyük uluslar arası kredi 

derecelendirme kuruluşu Moody’s, S&P ve Fitch’ in EFSF için AAA yüksek kredi notu 

vermesiyle oluşan algıya güvenerek, yeni mekanizma ESM, 500 milyar Euro tutarında kredi 

vermeyi hedeflemiştir (http://ec.europa.eu). Euro Birliği’ nin sürdürülebilirliği açısından 

önem teşkil eden ESM, verdiği kredilerle Euro Bölgesi’nde kronik bir sorun haline gelmiş 

kamu borcunu arttırmaması açısından da önem taşımaktadır. ESM’den bir ülkeye verilen 

krediler, IMF kredileri gibi uluslararası kuruluşlardan alınan kredi olarak 

değerlendirileceğinden, EFSF’de olduğunun aksine, ESM tarafından sağlanan krediler Euro 

ülkelerinin hesaplarında gözükmeyeceğinden kamu borcu/GSYİH üzerinde arttırıcı bir etki 

yaratmayacaktır. 

 

Tablo 15: Ülkelerin ESM Oluşumuna Sağlayacakları Katkı Oranları 

Ülkeler Katılım Oranı 

(%) 

Sermaye Taahhütleri 

(Milyar Euro) 

Ödenmiş Sermaye 

(Milyar Euro ) 

Almanya 27,146 190,02 21,72 

Fransa  20,386 142,70 16,31 

İtalya 17,914 125,39 14,33 

İspanya 11,904 83,32 9,52 

Hollanda 5,717 40,02 4,57 

Belçika 3,477 24,34 2,77 

Yunanistan 2,817 19,71 2,25 

Avusturya 2,783 19,48 2,22 

Portekiz 2,509 17,56 2,00 

Finlandiya 1,797 12,58 1,43 

İrlanda 1,592 11,14 1,27 

Slovakya 0,824 5,77 0,66 

Slovenya 0,428 2,99 0,34 

Lüksemburg 0,250 1,75 0,20 

http://www.esm.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
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Güney Kıbrıs 0,196 1,37 0,16 

Estonya 0,186 1,30 0,15 

Malta 0,073 0,51 0,06 

Toplam 100,000 700,00 80,00 

Kaynak: www.esm.europa.eu,Erişim tarihi 07.11.2015. 

 Ülkelerin 2013 yılının ortasından itibaren faaliyete geçen ESM’ye sağladıkları katkı 

oranlarının yer aldığı Tablo 15’de görüldüğü üzere,  diğer tüm mekanizmalarda olduğu gibi 

ESM’de de en çok katkı sağlayan ülkenin Almanya olduğu dikkat çekmektedir. Toplam katkı 

içinde % 27,146 oranına sahip Almanya’yı %20,386 ile Fransa’nın takip ettiği görülmektedir. 

17 üye ülkenin yer aldığı listenin sonunda ise % 0,073 oranında sağladığı katkıyla Malta 

gelmektedir (www.esm.europa.eu) 

Tüm bu desteklere rağmen Euro’nun tehlikeye girmesiyle birlikte alınan önlem 

mekanizmalarından birini oluşturan ESM’nin kurulmasıyla birlikte başta Almanya, Fransa 

olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinden yeni oluşturulan mekanizmaya ilişkin tepkiler 

çoğalmıştır. Alman ve Fransız halkı, mekanizma için yüksek oranda sermaye taahhüdünde 

bulunan ulusal hükümetlerinin, Yunanistan gibi krizin oluşmasına önderlik eden ülkelerin 

mali açıdan keyfi tutumlarının bedelini, kendi halklarına ödetmesine şiddetle karşı çıkmıştır. 

Gerçekten de ESM mekanizmasına 190,02 milyar Euro Almanya ve 142,70 milyar Euro 

kaynak taahhüdünde bulunan Fransa’da, hükümet kasasından çıkan bu giderlerin kemer sıkma 

politikalarıyla telafi edilmeye çalışılması halkın üzerine ağır bir yük yüklemiştir. 

3.2. Krize Karşı Alınan Para Politikası Önlemleri 

 Euro Borç Krizi’nin ekonomilerinde açtığı derin yaraları tedavi etmeye çalışan Avrupa 

ülkeleri, bu bağlamda uygulamaya koydukları mali mekanizma önlemleri yanında, parasal 

politika önlemlerine de başvurmuştur. Euro bölgesindeki zayıf büyüme tablosu, uzun 

zamandır ekonomide hakim düşük enflasyon probleminden kaynaklı deflasyon riski ve tüm 

bunlara ek olarak bankacılık kesimindeki sorunların hala varlığını koruması sebebiyle, AMB 

geleneksel ve geleneksel olmayan para politikası araçlarını kullanarak, bu olumsuz etkileri 

gidermeye çalışmıştır. İlk olarak, faiz silahına sarılarak politika ve mevduat faizlerini 

düşürme yoluna giden AMB, Avrupa’da ve özellikle Euro Bölgesi’nde hakim olan negatif 

görünümü gidermek için çareyi geleneksel para politikası ekseninde aramıştır. Temel hedefi, 

özel bankaların daha düşük maliyetle Avrupa Merkez Bankası’ndan borçlanmalarını 

sağlayarak, hane halkı ve şirketlere daha fazla kredi sağlaması ve bu sayede ekonomik 

http://www.esm.europa.eu,Erişim
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aktiviteyi arttırması amacıyla yapılan politika faizi indirimleri beklenildiği gibi sonuç 

vermemiş ve AMB’nı geleneksel olmayan para politikası uygulamalarına başvurmaya 

zorlamıştır. Bu bağlamda, Menkul Kıymet Alım Programı (SMP) , Uzun Vadeli Borç 

Yenileme Operasyonu (LTRO),Hedeflenmiş Uzun Vadeli Borç Yenileme Operasyonu 

(TLTRO) ve son olarak da 2015 yılının Mart ayında uygulanmaya başlanan AMB’nin varlık 

alımına dayalı Parasal Genişleme Programı (QE) ile geleneksel olmayan politikaların 

uygulanmaya başlandığı görülmüştür.  

AMB tarafından Euro Borç Krizi’nden çıkış stratejisi olarak görülen para politikası 

önlemlerinin yer aldığı bu bölümde, söz konusu önlemler geleneksel ve geleneksel olmayan 

para politikaları çerçevesinde incelenecektir. 

3.2.1.  Krizden Çıkış İçin Başvurulan Geleneksel Politika Aracı: Faiz Silahı 

AMB, Euro Borç Krizi’nin ortaya çıktığı 2009 yılından bu yana ekonomisindeki zayıf 

gidişatın önüne geçmek için ilk olarak geleneksel politika aracı olan faiz oranlarında 

değişiklik yapmaya gitmiştir. Özellikle enflasyon ve büyüme oranlarında gözlemlenen düşük 

seyre bağlı olarak( Bknz: Tablo 3, 9, 10)   uzun süredir ekonomik çarkların dönmemesi ve 

piyasadaki durgunluk halinin giderilememesi sebebiyle ekonomideki olumsuz gidişatın önüne 

geçmek için faiz hamleleri yapan AMB, politika faizlerinde yaptığı indirimlerle ekonominin 

soğumasını frenlemeye çalışmıştır.  

 

AMB bir haftalık vadeli repo faizi olarak belirlediği politika faizi oranı üzerinden, 

bankaların repo taleplerini karşılamaktadır. Bankalar ellerindeki tahvil ve bonoları teminat 

verip, AMB’ndan para alarak repo yapmaları sonucunda, bu sayede kendilerine bir fon 

oluşturmaktadır AMB, politika faizi aracılığıyla piyasadaki para stokunu etkileyerek dolaylı 

yoldan kredi büyüklükleri, kredi faizleri, mevduat faizleri ve döviz kuru üzerinde etki 

yaratabilmektedir.(Bindseil, Nyborg ve Strebulaev, 2006: 3). Eğer AMB belirlediği politika 

faizini yükseltme kararı verirse, bankalar için AMB ile repo yapmak çok daha maliyetli 

olacaktır. Böylece, AMB’ndan daha yüksek faizle fon elde eden bankaların mevduat faizleri 

ve dolayısıyla kredi faizleri yükselecek ve toplam kredilerin büyüklüğü azalacaktır. Fakat 

bunun tam tersi, eğer AMB politika faizlerini düşürürse, bankalar daha düşük faizden repo 

yapma imkanı bulacaktır. Sonuç olarak daha düşük maliyetle fon elde eden bankaların, 

mevduat ve dolayısıyla kredi faizleri düşecek ve bu sayede tüketim, üretim ve yatırım için 

kredi kullanımı artarak ekonomi ısınacaktır. 
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Konuya bu yönden yaklaşıldığında, AMB’nın son yıllarda neden ısrarla politika 

faizlerinde indirime gittiği daha net anlaşılmaktadır. Ekonomide canlılığı arttırarak 

soğumasını engellemek için politika faizlerini düşüren AMB’nın, 2009 Ocak ve 2014 Ekim 

tarihleri arasında belirlediği politika faiz oranları Grafik 5’ de gösterilmiştir. 

        

Grafik 5: AMB politika faiz oranları (%) (2009-2014) 

 

              Kaynak: Akbank Ekonomik Araştırmalar, 2014. 

 

Görüldüğü üzere genel itibariyle politika faizlerinin aşağı yönlü bir seyir izlemiştir. 

Şubat 2009’da % 2,5 olarak AMB tarafından belirlenen politika faiz oranı hızla düşerek 2010 

yılında %1 seviyesine indirilmiştir. 2011 yılında ise, arttırılarak %1,5 seviyesine gelen 

politika faizi, kısa bir dönem için yükseltilmiş, fakat bu tarihten sonra azalan bir seyir 

izlemiştir. 2014 yılına gelindiğinde ise AMB’nin 5 Haziran günü gerçekleştirilen Para 

Politikası Toplantısı’nda alınan karar ile politika faizinin düşürülerek %0,25’den % 0,15’e 

çekildiği açıklanmıştır. AMB Eylül 2014deki toplantıda ise ekonomiyi canlandırmak için 

radikal kararlar almış politika faizini %0,05 düzeyine indirmiştir. Piyasaların uzun zamandır 

beklediği politika faizi oranının açıklanmasının ardından, mevduat faiz oranının da  %0 

seviyesinden -%10’ a indirilerek  AMB tarihinde ilk kez negatif faiz uygulamasına geçmiştir 

(http://www.bbc.com). Daha sonra Eylül 2014 ‘deki toplantısında mevduat faizini -

%10seviyesinden -%20’ye çekmiştir. Bununla da yetinmeyen AMB 2015 aralık ayındaki 

toplantısında ise mevduat faizini 10 baz puan düşürerek -%30 seviyesine indirmiştir.  

Ancak gecen süre içinde bu politikanın ekonomide beklenen katkıyı sağlayamaması 

üzerine AMB kademeli olarak mevduat faizini azaltmaya devam etmiştir. Ekonomik 

toparlanmanın yavaşlaması ve deflasyon endişelerinin geri dönmesi AMB’nın varlık alım 

programından daha radikal adımlar atmaya yöneltmiştir. Özellikle negatif faiz tartışmalarının 

http://www.bbc.com/news/%20business-27717594
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büyük Merkez Bankalarında bu kadar büyüdüğü bir konjonktürde küresel piyasalarda AMB 

üzerinde bir baskı oluşturmuş bunun üzerine 10 Mart 2016 da alınan son kara ile piyasa yapıcı 

bankaların ABD park ettikleri para karşılığında ödenen mevduat faizi -%40 seviyesine 

düşürülmüştür. Öyle ki düşük faizlerin, varlık alımları sona erdikten sonra da devam edeceği 

kararlaştırılmıştır. Bu kararla AMB Başkanı Draghi sözlü yönlendirmede (forward 

guidence)5 bulunarak genişlemeci para politikasının uzun süre devam edeceğini belirtmiştir. 

 Görüldüğü üzere AMB’nın negatif faiz uygulamasına geçmesinin arka planında, 

bankaların ellerindeki likiditeyi AMB’ye yatırması yerine krediye dönüştürmelerini teşvik 

etme amacı vardır. Daha açık bir ifadeyle söylenecek olursa,  Avrupalı bankaların AMB’ye 

park ettiği paraya neredeyse hiç faiz ödenmemesi anlamına gelen negatif faiz uygulamasıyla, 

bankaların kredi vererek piyasanın ısınmasına katkı yapacakları düşünülmüştür 

(http://www.wsj.com.tr). 

 

 

 

3.2.2. Krizden Çıkışta Başvurulan Geleneksel Olmayan Para Politikası Araçları 

 

Kriz dönemi AMB tarafından başvurulan geleneksel para politikası araçlarının 

ekonomiler üzerindeki etkisinin beklenilen gibi olmaması yani ekonomik aktiviteyi artırmada 

yetersiz kalması üzerine geleneksel para politikası olan faiz aracına ek olarak geleneksel 

olmayan, SMP (Securities Markets Programme), LTRO (Long-term Refinancing Operation), 

TLTRO (Targetted Long-term Refinancing Operation) ve QuantitativeEasing (QE) olarak 

adlandırılan parasal genişleme programlarını uygulayarak ekonomide durgunluğun önüne 

geçmek istemiştir (Krishnamurthy, Nagel ve Jorgensen, 2013: 4-6). 22 Ocak 2015’te 

gerçekleştirilen Para Kurulu Toplantısı’nda Mart ayından başlayarak 2016 Eylül sonuna kadar 

devam etmesi planlanan aylık 60 Milyar Euro’luk alımlarla, toplam 1 trilyon 140 milyar Euro 

varlık alımı yapılacağı duyurulmuştur. Nitekim programa 9 Mart 2015’te başlanmış ve iki yıl 

süreceği öngörülen program sonunda banka bilançolarının 1 trilyon Euro’ nun üzerinde 

büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmiştir (https://www.ecb.europa.eu).  

 

 

 

                                                             
5 Sözle Yönlendirme (Forward Guidence):Merkez bankalarının ekonomik görünüme ilişkin değerlendirmelerine 

koşut olarak para politikasının gelecekteki yönelimini ilettikleri gelişmiş bir iletişim aracıdır (Praet,2013). 

http://www.wsj.com.tr/
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3.2.2.1. Tahvil Piyasaları Programı (SMP) 

 

İlk olarak AMB, Mayıs 2010’da, ikincil piyasalardan tahvil alımını sağlayacak Tahvil 

Piyasaları Programı ( Securities Markets Programme (SMP))’nı başlatmıştır. Geleneksel 

olmayan para politikası kapsamında değerlendirilen SMP, tahvil piyasalarında yapılan bu 

müdahalenin ABİHA’ nın 125. Maddesinde yer alan “Kurtarma Yapmama İlkesi”(no-bailout 

clause) ‘ne ters düşmemesi için sadece ikinci piyasalarla sınırlandırılmıştır 

(https://www.ecb.europa.eu). Program ilk olarak, finansal açıdan zor durumda olan ülkelerin 

ikinci piyasada işlem gören tahvillerini almayı öngörmüştür. AMB, programı uygulamaya 

başladığı ilk hafta 16,3 milyar Euro aldığı tahvilin ardından, ilerleyen aylarda bu miktarı 

sırasıyla 10,4 milyar Euro’ya, 8,8 milyar Euro’ya ve daha sonra 4,9 milyar Euro’ya 

düşürmüştür (Belke, 2010: 5) 

 

Haziran ayına kadar olan ve programın birinci kısmını oluşturan dönemde AMB 

tarafından yaklaşık 75 milyar Euro tahvil satın alınmış ve bu söz konusu tahvillerin finansal 

açıdan zor durumda olan Portekiz, İrlanda ve Yunanistan’a ait olduğu belirlenmiştir 

(Krishnamurthy, Nagel ve Jorgensen, 2013: 4). Tahvil Piyasaları Programı, uygulanmaya 

başlandığı ilk aylarda etkili olmuş ve piyasaları kısmen de olsa rahatlatarak, ülkelere ait devlet 

tahvili faizlerinin düşmesine yardımcı olmuştur. Fakat başta Yunanistan olmak üzere, 

Program’dan faydalanan diğer ülkeler, daha önce gerçekleştirme vaadinde bulundukları 

reform paketlerinin gerekliliklerini yerine getiremediği için, Program belli bir noktadan sonra 

tıkanma noktasına gelmiştir. 

 

Tüm bu gelişmelerin ardından, krizin İtalya ve İspanya’da etkisini göstermeye 

başlaması ile bu ülkelerin tahvil piyasalarının işlemez hale gelmesi üzerine, SMP finansal 

zorluk yaşayan bu ülkelere destek sağlamaya başlamıştır. 7 Ağustos 2011’de programın ikinci 

aşamasını İtalya ve İspanya’ya ait tahvilleri satın alarak başlatan AMB, 2012 yılı Şubat ayına 

gelindiğinde satın aldığı tahvil miktarını 219,5 milyar Euro’ya ulaştırarak rekor bir seviyeye 

imza atmıştır (Krishnamurthy, Nagel ve Jorgensen, 2013: 4). Fakat tüm bu önlemlere rağmen 

kredi hacminde daralmaların varlığını koruması ve ekonomik görünümün daha da kötüleşerek 

borç krizinin derinleşmesi sebebiyle AMB 8 Aralık 2011’de“LTRO” programının yer aldığı 

ek önlem paketini açıklamıştır (http://www.ecb.europa.eu). 

 

http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2011/html/
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3.2.2.2.Uzun Vadeli Borç Yenileme Operasyonu (LTRO) 

 Euro Borç Krizi’nden çıkış stratejisi olarak AMB tarafından uygulanan bir diğer  

geleneksel olmayan politika aracı da Uzun Vadeli Borç Yenileme Operasyonu olan LTRO 

programıdır. Önlem paketi çerçevesinde, 36 ay vadeyle Avrupa bankalarının ucuz kredi 

bulması anlamına gelen ve iki aşamada uygulanacak LTRO programının başlatılacağı AMB 

tarafından duyurulmuştur 

Aslında AMB bundan önce,2009 yılında Küresel Kriz’ in piyasalarda yarattığı 

tıkanıklığa çözüm bulmak amacıyla bir yıl vadeyle finansman imkanı sağlayarak 442 milyar 

Euro tutarında LTRO programını devreye sokmuştur. 2009 yılının sonuna doğru Avrupa 

piyasalarında ortaya çıkan Euro Borç Krizi ile ekonomileri giderek batağa saplanan zor 

durumdaki ülkelere biri 2011 Aralık, diğeri 2012 Şubat olmak üzere iki adet LTRO programı 

uygulamaya konmuş ve bu sayede bankalara likidite sağlamak hedeflenmiştir 

(https://www.ecb.europa.eu). AMB bu sayede, bankaların nakit ihtiyaçları için bilinçsizce 

tahvil satmalarının önüne geçmek istemiş ve bu yolla bankalara sağlanan nakdin reel 

ekonomiye bankalar vasıtasıyla aktarımını sağlayarak, ekonomiyi yeniden canlandırmayı 

amaçlamıştır. İlki 21 Aralıkta uygulanan üç yıl vadeli ve %1 faizle bankaları fonlaması 

kararlaştırılan LTRO programı ile 423 bankanın iştirakiyle 489 milyar Euro sağlanmıştır ( 

http://www.theguardian.com). Daha sonra, 29 Şubat’ta gerçekleştirilen ikinci LTRO 

operasyonunda 800’ den fazla bankanın iştirakiyle birlikte 530 milyar Euro tutarında sağlanan 

fonlamanın başarısı beklentiler dahilinde gerçekleşmiştir (http://www.centralbanknews.info). 

Sonuç olarak LTRO aracılığıyla iki ay arayla piyasalara toplam 1 trilyon Euro enjekte 

edilmiştir. Finansal zorluk yaşayan ülkelerde mevcut stresin azalmasına katkı yapan LTRO 

işlemi sonucunda, programdan faydalanma açısından en karlı çıkan ülkenin ise, ekonomisi 

uzun süredir ciddi bir borç yüküyle mücadele eden İtalya’nın olduğu görülmektedir. Özellikle 

Aralık ayında AMB tarafından enjekte edilen paranın %25’ ini tek başına alan İtalyan 

Bankaları’nın, aldıkları bu parayı İtalyan Devlet Tahvilleri’ne yatırdıkları görülmektedir 

(http://www.reuters.com). Özellikle İtalyan Bankaları’nın tahvil portföyünün %13 artarak 280 

milyar Euro’yu aşması, bu durumu kanıtlar niteliktedir (Başaran, 2012). Bunun İtalyan 

ekonomisine sağladığı en büyük fayda ise, 200-300 baz puan hızla düşen İtalyan Devlet 

Tahvili faiz oranları sayesinde, ülke ekonomisi üzerinde örtülü olan risk perdesinin geçici bir 

süre de olsa aralanmasıdır. 
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AMB tarafından 2011 ve 2012 tarihlerinde uygulanan LTRO1 ve LTRO2 programları, 

ilk aylar tatmin edici görülmektedir. Özellikle krizle mücadele eden ülkelerde finansal 

piyasalarını rahatlatan uygulama, söz konusu piyasaların derin bir nefes almasını sağlamıştır. 

Fakat finans piyasalarında görülen bu gevşemenin, reel ekonomiye yansımadığının 

anlaşılması üzerine AMB, TLTRO adında reel ekonomiyi canlandırmaya yönelik yeni bir 

programın hazırlığına giriştiğini duyurmuştur. 

 3.2.2.3.Hedeflenmiş Uzun Vadeli Borç Yenileme Operasyonu (TLTRO) 

Özel bankaların LTRO aracılığıyla sağladıkları kredileri, reel ekonominin içerisine aktarmak 

yerine, borçlarını ödeme veya tahvile yatırım yapma şeklinde kullanmaları, ekonomik 

aktivitenin artmasına yardımcı olmamış ve piyasaları içinde bulunduğu durgunluğun 

etkisinden kurtaramamıştır. Bu nedenle AMB, reel ekonomiye kredi aktarımını sağlamak 

amacıyla 5 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda ilk kez duyurduğu TLTRO 

programının Eylül ayında uygulanmaya başlanacağını bildirmiştir. 

(https://www.ecb.europa.eu). 

Hedeflenmiş Uzun Vadeli Borç Yenileme Operasyonu anlamına gelen TLTRO 

programının, ilki Eylül 2014, ikincisi ise Aralık 2014 olmak üzere iki aşamada gerçekleşmesi 

düşünülmüştür. Reel ekonomide canlılık yaratması amacıyla tasarlanmış TLTRO’dan 

finansman sağlamaya başlayacak bankalar 30 Nisan 2014 tarihi itibariyle, konut kredileri 

haricinde finansal olmayan sektörlere sağladıkları kredilerin toplamının %7’ sine kadar 

borçlanabilecektir. Özetle, AMB, Euro Bölgesi’ndeki bankalara, mali kesim dışındaki 

kesimlere verdikleri kredilerin %7’sine kadar kredi verebilecektir. Finansman olanaklarının 

Eylül 2014 ve Aralık 2014’te kullanılacağı belirlenen programda, bankalar ayrıca Mart 2015 

ve Haziran 2016 arasında üç ayda bir gerçekleştirilecek finansman ile yeni borçlanma 

imkanları yakalayabilecektir. 30 Nisan 2014’ten itibaren konut kredileri haricinde finansal 

olmayan sektörlere sağladıkları toplam kredi tutarı baz alınacak bankaların, yeni bir kredi için 

başvurduklarında, 30 Nisan 2014 ve başvuru yaptığı tarih arasında reel kesime sağladığı kredi 

tutarına bakılacaktır. Bu bağlamda aslında, bankanın reel kesime sağladığı kredi miktarı, 

TLTRO uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağını belirleyen performans kriteri 

olacaktır. Program kapsamında, 400 milyar Euro tutarında finansman imkanı sunacağı 

planlanmış ve vadelerinin 2018’de sona ereceği kararlaştırılmıştır ( 

https://www.ecb.europa.eu). 
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Tüm bu planlar çerçevesinde Eylül 2014 itibariyle uygulanmaya başlanan program, 

beklentileri karşılayamamıştır. 2014 yılı için bankalara 400 milyar Euro finansman kaynağı 

ayrılmasına rağmen,212 milyar Euro değerinde finansman sağlanarak, belirlenen tutarın çok 

altında kalınmıştır. Ekonomik aktiviteyi desteklemeye yönelik oluşturulan program 

uygulanmaya başlandığı ilk yılda beklenildiği gibi fayda sağlayamayarak öngörüldüğü kredi 

tutarına ulaşamamıştır. (http://secularinvestor.com). 

 Anlaşıldığı üzere, AMB, krizden çıkış stratejileri için ilk olarak başvurduğu geleneksel 

politika aracı olan faiz politikasıyla, piyasalardaki makroekonomik dengeleri sağlayamadığı 

gibi, geleneksel olmayan politika araçlarının da ekonomi üzerine yansıması beklenildiği gibi  

olmamıştır. Nitekim, söz konusu geleneksel olmayan para politikası araçları aracılığıyla 

uygulanan operasyonlar, tedavüle çıktığı ilk aylarda piyasalarda olumlu bir havanın esmesine 

sebep olurken, uzun vadede bu olumlu havanın tersine döndüğü gözlemlenmiştir. Bu 

bağlamda, ekonomilere daha çok fayda sağlayacak kapsamlı bir programın varlığına ihtiyaç 

duyan Euro Bölgesi ekonomisi, 9 Mart 2015’den itibaren, Quantitative Easing (QE)olarak 

adlandırılan parasal genişleme programını uygulamaya başlamıştır. 

 

3.2.2.4. Parasal Genişleme Programı (QE) 

 

AMB’ nin 22 Ocak Toplantısı ile şeklini belirlediği ve 9 Mart 2015 tarihinde 

uygulamaya başladığı parasal genişleme programı için, kimi çevreler söz konusu programın 

zamanlamasının yerinde olduğunu savunurken, kimileriyse bu görüşün aksini savunarak geç 

kalındığı yönünde görüş bildirmiştir.  2015 yılına kadar, AMB Başkanı Mario Draghi, daha 

dönüşümlü ve kapsamlı bir programın uygulanmasının gerekliliğini her toplantıda dile getirse 

de, bunun için çok ciddi adımlar atamayarak, ekonomileri uzun süre rahatlatacak ve krizin 

etkilerinin tamamen silineceği güçlü programları hayata geçirememiştir.  

 

AMB’nın söz konusu programlar için çekimser davranmasının en büyük sebebi 

kuşkusuz birlik içinde oluşan iki bloğun farklı politikalarla krize karşı önlem almayı 

istemeleridir. Bir tarafta Almanya, diğer tarafta İtalya, İspanya ve Fransa’nın oluşturduğu 

grup,  politikaların uygulanması konusunda ayrışmalar yaşamaktadır. Avrupa’nın en güçlü 

ekonomisine sahip ülkelerin başında gelen Almanya, mali disiplinden taviz verilmemesi ve 

para politikasını Euro’nun değerini düşürecek operasyonlar yapmadan yürütülmesini 

istemektedir. Öte yandan hızla rekabet gücünü kaybeden Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkeler 
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Euro’nun diğer paralar karşısında değer kaybetmesini sağlayacak para politikası 

uygulamalarına yönelinmesini ve bu sayede ihracat oranlarını arttırmayı istemektedir. Ülkeler 

arasındaki bu anlaşmazlık sebebiyle etkin politika kararlarının verilememesi Avrupa’yı 

deflasyonun eşiğine getirmiştir. Özellikle enflasyon oranlarının çok düşük olması ve her 

geçen gün ekonomik aktivitedeki azalan görünüm, AMB’nı tüm olumsuz görüşlere rağmen- 

önceki uyguladığı programlara göre daha kapsamlı ve dönüşümlü bir operasyona 

yönlendirmiştir. Böylece piyasanın aylardır dört gözle beklediği haber, 22 Ocak 2015 

tarihinde AMB’ nin yaptığı toplantının ardından Mario Draghi tarafından açıklanmıştır. 

(https://www.ecb.europa.eu). 

AMB, Quantitative Easing olarak adlandırılan program sayesinde aylık 60 milyar 

Euroluk tahvil alımı gerçekleştirecektir. Eylül 2016’da sona ermesi planlanan uygulama 

sonucunda yaklaşık toplam 1 trilyon Euroluk tahvil alımı yapılması ve bugün 2,2 trilyon Euro 

olan AMB’ nin bilançosu, 1, 15 trilyon Euro artarak Eylül 2016 itibariyle 3 trilyon Euro’ya 

yükselmesi hedeflenmiştir (http://www.bloomberght.com) (Grafik 6). 

 

Grafik 6: AMB’ nin Varlık Alımı Boyunca Artacak Tahmini Bilanço Genişliği 

 

 

 

Kaynak:  Ruparel, 2015. 

 

Başkan Draghi, enflasyon oranlarının çok düşük seviyelerde seyrederek, deflasyona 

sürüklenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Euro Bölgesi’nin enflasyon oranını %2 seviyesine 

çıkarılmasının, program çerçevesinde belirlenen ilk hedef olduğunu dile getirmiştir. Öte 

yandan, bankaların finansal varlıklarını satın alarak daha fazla nakde sahip olmalarını 
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hedefleyen program, bu sayede bankaların hanelere ve işletmelere daha düşük faizden kredi 

vermelerine imkan tanımaktadır. Böylece, kısaca QE operasyonu olarak da adlandırılan 

parasal genişleme programı, ekonomideki likit paranın ve aktivitenin artmasını teşvik ederek, 

işsizlik artışının da önüne geçmeyi planlamıştır. 

AMB, 22 Ocak toplantısında detayları belirtilen parasal genişleme programına 9 Mart 

2015’te ilk alımını gerçekleştirerek resmen başlamıştır. İlk olarak Alman ve İtalyan 

tahvillerinin alınmaya başlandığı programda, alımdan sonra Almanya ve İtalya’ nın 10 yıllık 

tahvil faizlerinde düşüş kaydedilmiştir (Meakin, Julius ve Worrachate, 2015). 

Öte yandan ilk alımını Mart ayında yapan programın başarısı AMB tarafından Nisan 

ayında yayımlanan “Banka Kredi Anketi Raporu” unda da kanıtlanmıştır. Yapılan anket 

neticesinde, bankanın genişletilmiş varlık alım programının Euro Bölgesi’nde likidite 

miktarının yükselmesine ve kredilerin desteklenmesine katkı sağladığı raporda belirtilmiştir. 

Ayrıca parasal genişleme programı kapsamında bankalara sağlanan bu likiditeyi, bankaların 

hane halkı ve şirketlere kredi vermekte kullandığı da raporda yer verilen konuların başında 

gelmektedir (European Central Bank, 2015). Son olarak, AMB Yönetim Konseyi’nin 

Frankfurt’ta 14-15 Nisan 2015’ te gerçekleştirdiği toplantı tutanaklarında yer alan, parasal 

genişlemeye ara vermeden devam edileceği yönündeki ifadelerden, piyasaların AMB’nin bu 

hamlesinden oldukça tatmin olduğu anlamı çıkarılmaktadır. 

AMB tarafından Mart 2015’te Avrupa’nın krize karşı aldığı parasal önlemler 

kapsamında değerlendirilen parasal genişleme programının uygulamaya konulması krizin 

etkilerinin hala varlığını sürdürdüğü Euro Bölgesi’nde umut vaat etmiş ve krizden çıkışta 

Avrupa ekonomileri için yeni bir çıkış kapısı aralamıştır. Program uygulanmaya başlandığı 

tarihten itibaren geçen üç aylık süre içinde herhangi bir olumsuz eleştiriye maruz kalmamış ve 

piyasaların programdan duyduğu memnuniyet ekonomik verilerine yansımıştır.  Programın 

uzun vadedeki etkilerinin ekonomi üzerine yansımalarının olumlu sonuç vermemesi üzerine 

AMB 10 Mart 2016’da aldığı kararla aylık varlık alım programını 20 milyar Euro artırarak 60 

milyar Euro’dan 80 milyar Euro’ya çıkarma kararı almıştır. AMB varlık alım programı 

kapsamında ikincil piyasadan Euro birliği ülkelerinin devlet tahvillerini alarak bir yandan 

piyasaya likidite sağlamayı hedeflemekte diğer yandan da bu ülkelerdeki tahvil faizlerinin 

yükselmesini engellemektedir. Kararda varlık alımlarının Mart 2017’ye kadar devam 

edileceği ihtiyaç olması durumunda süreninin daha da uzatılacağı özellikle enflasyon hedefine 

ulaşılana  kadar devam edeceği vurgusu yapılmıştır.   Tabi ki Draghi’nin her fırsatta dile 

getirdiği gibi bu politikaların uzun vadede etkili olabilmesinin ülkeler tarafından uygulanacak 
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olan yapısal reformların yapılmasına bağlı olduğunu, ülkelerin büyüme ve mali 

sürdürülebilirlikle ilgili bulundukları taahhütlerin yerine getirilmesinin parasal genişleme 

programı için teşvik edici güçlü bir rolü olduğu göz ardı 

edilmemelidir.(https://global.handelsblatt.com). 

3.3. Büyümeyi Arttırmaya Yönelik Alınan Önlemler 

Küreselleşen dünyada uluslararası rekabetin önemi her geçen gün daha fazla 

artmaktadır. Rekabet gücünün yüksekliği, ülkelerin uluslararası platformdaki prestijine katkı 

sağlarken, ülke içinde de refah ve huzur ortamının oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bir 

ülkenin dış rekabet gücünü kaybetmesi söz konusu ülkenin doğrudan kaynak ve varlık 

kaybına neden olmaktadır. Bunun sonucunda da uluslararası platformda kendine yer 

bulamayan ülkeler, büyüme oranlarında ciddi daralmalar yaşayarak zamanla 

yoksullaşmaktadır. Öte yandan yoksullaşmanın doğal bir sonucu olarak artan suç oranları 

sebebiyle günden güne bozulan refah ve artan kaos ortamı ülkeyi çıkmaza doğru 

sürüklemektedir. Konuya bu açıdan yaklaşıldığında, rekabet gücünün önemi daha iyi 

anlaşılmaktadır. 

 

 Nitekim2008 Kriziyle ABD’de düşen milli gelir, ABD’nin ithalatında önemli bir paya 

sahip olan Avrupa’da ciddi bir talep daralmasına neden olmuş ve büyüyemeyen ülkeler bir 

açmaza doğru sürüklenmiştir. Ayrıca ABD’nin 2008 yılının ilk çeyreğinden itibaren 

uygulamaya koyduğu miktarsal genişleme programlarının Euro üzerinde yarattığı değer 

kayıplarından da olumsuz etkilenen Avrupa ekonomisi, uluslararası arenada rekabet gücü 

kaybına uğramıştır. Özellikle Euro Bölgesi’nde Yunanistan gibi ciddi kamu borcu ve bütçe 

açığına sahip ülkelerin EPB’ ye dahil olduktan beri sahip olduğu kronik düşük rekabet 

sorununa karşın; Almanya, Hollanda, Fransa gibi Euro Bölgesi’nin önde gelen ülkelerinin 

yüksek rekabet gücüne sahip olması, birlik içinde yine ciddi bir uyumsuzluğun varlığının 

göstergesi olmuştur. Nitekim yüksek rekabet gücüne sahip ülkeler, Euro Krizi’nin etkilerini 

bertaraf ederken, Yunanistan, Portekiz gibi ülkelerin hala krizin etkisinden kurulamadığı 

görülmektedir. 
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Tablo 16: AB 27 Küresel Rekabet Gücü Endeksi Sıralaması (2010-2011) 

Küresel Rekabet Endeksine Göre (GCI)  AB 27 Dünya  Sıralaması 

Ülke Sıralama Puan 

İsveç 2 5,56 

Almanya 5 5,39 

Finlandiya 7 5,37 

Hollanda 8 5,33 

Danimarka 9 5,32 

İngiltere 12 5,25 

Fransa 15 5,13 

Avusturya 18 5,09 

Belçika 19 5,07 

Lüksemburg 20 5,05 

İrlanda 29 4,74 

Estonya 33 4,61 

Çek Cumhuriyeti 36 4,57 

Polonya  39 4,51 

Kıbrıs 40 4,50 

İspanya 42 4,49 

Slovenya 45 4,42 

Portekiz 46 4,38 

Litvanya 47 4,38 

İtalya 48 4,37 

Malta 50 4,34 

Macaristan 52 4,33 

Slovakya 60 4,25 

Romanya 67 4,16 

Letonya 70 4,14 

Bulgaristan 71 4,13 

Yunanistan 83 3,99 

Kaynak: World Economic Forum, “Küresel Rekabet Endeksi 2010-2011 Raporu,” 

2010. 

Tablo 16’da görüldüğü üzere Küresel Rekabet Endeksi (GCI) ‘ne göre hesaplanan 

ülkelerin rekabet gücünde, Avrupa Birliği’ nin önde gelen ülkesi İsveç’ in 5, 56 puanla dünya 

sıralamasında ikinci, AB ülkeleri arasındaki sıralamada da listenin en üst kısmında yer alarak 
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birinci sıraya yerleştiği görülmektedir. İsveç’ in hemen ardından gelen Almanya 5,39 puanla 

dünya sıralamasında beşinci, AB ülkeleri arasında da ikinci sırada olduğu görülmektedir.  

Listenin alt sıralarına doğru inildikçe AB ülkeleri arasındaki rekabet gücü farklarının ciddi 

boyutlara ulaştığına tanık olunmaktadır. Nitekim Euro Borç Krizi’nin olumsuz etkilerini en 

ağır yaşayan Yunanistan, Portekiz, İtalya gibi ekonomilerin puanlarına bakıldığında 

Yunanistan’ın 3,39 puanla AB ülkeleri arasında sonuncu, dünya sıralamasında da 83. sırada 

yer aldığı görülmektedir. Öte yandan Portekiz ve İtalya Yunanistan’a göre kısmen iyi 

durumda olsa da, Portekiz’ in 46. ve İtalya’nın da 48. sırada yer alarak İsveç, Almanya, 

Hollanda gibi ülkelerin oldukça gerisinde kaldığı yapılan incelemeler sonucunda 

belirlenmiştir. (Tablo16) 

Dünya Ekonomi Forumu tarafından, 2010-2011 döneminde AB ülkelerinin rekabet 

güçlerinin incelendiği rapordan da anlaşıldığı gibi, söz konusu ülkeler arasında ciddi rekabet 

gücü farkları olduğu görülmektedir. 2009 Euro Borç Krizi ile özellikle Euro Bölgesinin gün 

yüzüne çıkan ekonomik zafiyetleri, bu ülkeleri krize karşı önlem almaya itmiştir. Bu 

çerçevede, mali sıkıntı yaşayan ülkeleri borç batağından kurtarmak için geçici önlemler 

almanın yanında, krizle birlikte Euro’nun sürdürülebilirliğinin de tehlikede olduğunun 

anlaşılması üzerine, bölgedeki temel sorunlara yönelik önlemler de alınmıştır. Euro Bölgesi 

oluştuğundan beri var olan fakat krizin tetiklemesiyle birlikte daha net görülebilen ülkeler 

arasındaki rekabet gücü farklarının giderilmesine yönelik,  “Rekabet Paktı” ve “Euro Paktı” 

adındaki önlemler 2011 yılında uygulamaya konmuştur. 

3.3.1. Rekabet Paktı (Competitiveness Pact) 

2010 yılı Şubat ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı 

Nicolas Sarkozy AB Liderler Zirvesi’nde, daha güçlü ekonomik yakınlaşmayı sağlamak 

amacıyla, üye devletlerin gücünü kalıcı bir şekilde arttırmayı hedefleyen “Rekabet Paktı” 

adında yeni bir yapılanmaya gideceklerinin sinyalini vermiştir. Almanya ve Fransa’yı temsil 

eden iki lider; Euro Bölgesi’nin rekabet gücüne yönelik politikaların güçlendirilmiş bir 

şekilde yeniden yapılandırılmasının yanında oluşturulacak yeni mekanizmanın, Euro’nun 

sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağına inandıklarını belirterek, birlik içindeki ülkelerin 

rekabet güçlerinin de büyük oranda birbirine yakınsanacağını dile getirmiştir. İki önemli 

devlet lideri tarafından bir öneri olarak sunulan, ekonomik ve sosyal reformların 

gerçekleştirilmesi ve maliye politikalarının temel unsurlarının AB düzeyinde belirlenmesini 
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öngören Pakt, diğer AB ülke liderlerinin görüşü alınarak müzakere edilmiştir (Constant, 

2011).  

Pakt’a göre, rekabet gücünün ölçülmesi için ilk olarak ülkelerin fiyat rekabetçiliğine 

yönelik göstergeleri incelenecektir. Bu bağlamda reel iş gücü maliyetlerinin istikrarı, iş gücü 

maliyetlerinin ölçülmesinin üretkenlik ve verimlilikteki gelişmeleri dikkate alınarak yeniden 

düzenlenmesi gibi göstergelere bakılarak ülkelerin rekabet gücü hakkında fikir edinilecektir. 

Daha sonra ikinci sırada özellikle Euro Bölgesi’ndeki sorunlu ülkelerin kronik problemi olan 

kamu maliyesinin istikrarının kapsamlı bir bakış açısıyla değerlendirilmesini sağlayacak 

göstergeler incelenecektir. Son olarak da ülkelerin AR-GE ve eğitim harcamalarına 

GSYİH’nın belirli bir oranında asgari yatırım sınırı getirilmesi çerçevesinde toplamda üç 

temel düzlemde yapılacak kapsamlı araştırmalar sonucu ülkelerin rekabet gücünün 

hesaplanması için oluşturulan durumun değerlendirilmesi, Avrupa Komisyonu tarafından 

hazırlanacak raporlar aracılığıyla yapılarak gerek görülmesi halinde AMB ve Avrupa 

Sistematik Risk Kurulu’6nun desteğine de başvurulacaktır. 2011 yılında yürürlüğe giren Pakt, 

bir yıllık süreç içinde rekabet gücünü arttırmak için her ülkenin uygulaması gereken altı 

maddelik bir programın faaliyete geçirilmesini öngörmektedir. Sıkı mali denetime tabi 

program ; 

 Ücret ve maaşların fiyat artışlarına endekslenmesine yardımcı sistemlerin 

uygulamadan kaldırılması, 

 Avrupa’da çalışan hareketliliğini sağlamak amacıyla diplomaların ve mesleki 

yeterliliklerin karşılıklı olarak tanınmasına yönelik bir anlaşmanın imzalanması, 

 Kurumlar vergisi uygulamalarında yakınsama için ortak bir zemin oluşturulması, 

 Emeklilik sistemlerinin demografik gelişmeler çerçevesinde uyumlaştırılması, 

 Üye ülkelerin tümünde borç uyarı sistemleri oluşturulmasına yönelik  anayasal 

düzenlemeler yapılması, 

 Bankalar için ulusal kriz yönetimi sistemlerinin kurulması, 

yönündeki maddeler program çerçevesinde belirlenmiştir (T.C. AB Genel Sekreterliği, 2011: 

21). 

Fakat Almanya ve Fransa tarafından önerilen Pakt, diğer Avrupalı liderler tarafından 

oldukça katı ve bağlayıcı olarak görüldüğü için, yoğun eleştirilere maruz kalmıştır. Bu 

                                                             
6  Avrupa’daki denetim düzenlemelerinin nasıl güçlendirileceğini araştırmak üzere  16 Aralık 2010 tarihli ve 

109/2010 Sayılı Tüzük ile Avrupa Sistematik Risk Kurulu oluşturulmuştur. 
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bağlamda, maliye politikasının uygulanmasında ulusal esnekliğin kaldırılarak katı bir 

uygulama getirilmesinin, ülke içinde oluşan ani şoklara karşı hükümetlerin cevap vermesini 

geciktireceğini ifade eden üye ülkeler, Pakt ile ilgili olumsuz görüş bildirmiştir. Ayrıca söz 

konusu şoklara hızlı şekilde tepki verilememesi sebebiyle bu durumun büyümede frenleme 

yaratacağını ve sonuç olarak ülkeler arasındaki farkların giderek açılacağını vurgulamıştır 

(http://www.spiegel.de). 

 Öte yandan Pakt’a karşı çıkan ülkeler, ülkelerin benimsediği büyüme modelleri ve 

uyguladıkları politikaların göz ardı edildiğini savunmuştur. Özellikle İrlanda, düşük vergiye 

dayalı büyüme modeli uygulaması sebebiyle, AB’de kurumsal vergilerin uyumlaştırılması 

hedefine şiddetle karşı çıkmıştır. Pakt’ a eleştirel bir diğer yaklaşım da Belçika ve 

Luksemburg’dan gelmiştir. Program çerçevesinde belirlenen fiyat artışlarına endeksli maaş 

uygulamasından vazgeçileceğine yönelik maddeye tepki gösteren ülkeler, bu durumdan 

duydukları rahatsızlığı dile getirmiştir. Ayrıca Pakt’da yer alan emeklilikle ilgili madde 

kapsamında belirlenen emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı çıkan Baltık ülkeleri, kendi 

ülkelerindeki yaşam süresinin diğer AB üyesi ülkelerle karşılaştırıldığında daha düşük olması 

sebebiyle emeklilik yaşının yükseltilmesine şiddetle karşı çıkmıştır. Öte yandan borç uyarı 

mekanizmalarıyla ilgili anayasal düzenlemeye gidilmesinin uzun vadede daha ciddi 

problemlere neden olacağına yönelik eleştirel bir yaklaşım da, yüksek kamu borcu ve bütçe 

açığına sahip Güney Avrupa ülkelerinden gelmiştir. Genel anlamda birçok Avrupa ülkesinden 

eleştiriye maruz kalan Pakt’ ın, bu gelişmeler sonucunda, 24-25 Mart 2011 tarihli AB 

Hükümet ve Devlet Başkanları Zirvesi’nde alınan kararla içeriği değiştirilmiş ve “Euro 

Rekabet Paktı” adında değiştirilen yeni pakt ile katı ve sert maddeler yumuşatılmıştır. 

(Floridis, 2011). 

3.3.2. Euro Rekabet Paktı (Euro Plus Pact) 

Euro Paktı, Şubat 2010’da Almanya Başbakanı Angela Merkel ve dönemin Fransa 

Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy tarafından önerilen fakat, sert ve katı koşullar içermesi 

sebebiyle diğer Avrupa ülkelerinin eleştirisine maruz kalan Rekabet Paktı’nın daha 

yumuşatılmış hali olarak uygulamaya konmuştur (http://europa.eu). 24-25 Mart 2011 

tarihinde üzerinde mutabakata varılarak oluşturulan yeni mekanizma ülkelerin rekabet gücü 

seviyelerini mümkün mertebede arttırarak, AB bütünleşmesine zarar veren tüm 

dengesizlikleri ortadan kaldırmayı amaçlamıştır. (T.C. AB Genel Sekreterliği, 2011: 26). 
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Oluşturulan bu yeni mekanizmanın, AB bünyesinde mevcut olan ekonomi 

yönetişiminin geliştirilmesi ile ilgili gerçekleştirilen düzenlemelere uyumlu ve ek olarak bu 

yönde yapılan çalışmalara da artı bir değer katacak nitelikte olması tahmin edilmektedir. Daha 

önce hali hazırda yapılmış çalışmalara yeni buluşlarla destek sağlanacağı yönündeki güçlü 

taahhütlerin uygulanması için zaman hedefleri içeren Pakt, ülkelerin ilerlemesi konusundaki 

verdikleri sözleri garanti altına almak istemiştir. Ayrıca ülkeler tarafından belirtilen bu güçlü 

taahhütler, ulusal reform ve istikrar programlarında da yer alacak ve bu uygulamaların nasıl 

işlediğinin takip edilmesinde Komisyon başat rolü üstlenecektir. Ülkelerin rekabet gücü 

arasındaki farkların azaltılarak, ülke ekonomilerinin yakınsanmasının sağlanmasına temel 

önceliklerinde yer veren Pakt, bu amaçla eylem odaklı bir yapı üretecek ve üye ülkelerin 

yetkili oldukları alanlara yoğunlaşacaktır. 

AB’nin devamlılığı ve Euro’nun sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefi etrafında Euro 

Paktı adında tasarlanan bu yeni girişim kapsamında, rekabet gücünün ve yakınsamanın 

geliştirilmesi amacıyla, her yıl üye ülke ve hükümet başkanları tarafından uygulanması 

planlanan somut taahhütler belirlenecektir. Komisyon her dönem sonunda, ülkelerin 

belirlediği taahhütleri ne kadar gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakarak bu bağlamda söz 

konusu hedeflere yakınsamanın boyutunu ölçecektir. Tüm bu incelemeler sonucunda 

Komisyon ‘ un yayınlayacağı raporla birlikte hangi ülkenin taahhütleri yerine getirmede daha 

başarılı olduğu görülecek ve diğer ülkeler için de bir referans oluşturacaktır. 

Euro Alanı’na dahil olan ülkeler, Pakt’a dahil olarak AB ve Euro Bölgesi’nin rekabet 

gücünün arttırılması için önem arz eden ve bir entegrasyon aşaması olan  “Tek Pazar” 

sürecinin tamamlanması hedefine bağlılıklarını bir kez daha göstermiştir. Konuya bu 

perspektiften yaklaşıldığında, Pakt kurucu anlaşmalarla tamamen uyumlu olacak, Tek 

Pazar’ın işleyişine yönelik herhangi bir olumsuz maddeyi içermeyecek ve düzeni bozmayacak 

şekilde oluşturulmuştur. 

Öte yandan rekabet gücünün arttırılmasıyla ilgili olarak belirlenen politikalar her ülke 

tarafından kendi ekonomilerinin durumuna göre ulusal olarak belirlense de, özellikle Pakt’a 

dahil olan tüm ülkelerin önem vermesi gereken reformlar vardır. Bu bağlamda ülkeler 

tarafından verimliliği arttırmaya yönelik alınan önlemler önem taşımaktadır. Öncelikle eğitim 

sistemlerinin geliştirilmesi, AR-GE çalışmalarının, yenilikçilik ve altyapının geliştirilmesinin 

teşvik edilmesi veya bürokrasinin azaltılarak özellikle iflas ve ticaret kanunlarında 

düzenleyici hukuksal çerçevenin güçlendirilmesi ve bu sayede de iş dünyasında daha elverişli 
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bir iş ortamının sağlanması verimlilik artışı kapsamında değerlendirilecek ve burada sağlanan 

başarılar ekonomilere olumlu katkı sağlayacaktır. Daha sonra ülkelerin istihdamının 

arttırılmasına yönelik hedefleri kapsamında değerlendirilecek önlemler yani işgücü piyasaları 

çerçevesinde alınan önlemler önem taşımaktadır. Özellikle kayıt dışı istihdamın azaltılması, 

işgücü piyasalarında  “güvenceli esnekliğin 7  teşvik edilmesi ve işgücüne katılımın 

arttırılmasına yönelik reformların yanında, vergi reformlarının da gerçekleştirilmesi ülkelerin 

özellikle üzerinde durması gereken konular arasındadır. Ayrıca, kamu maliyesinin 

sürdürülebilirliğinin sağlanması kapsamında değerlendirilen emekli maaşları ve emeklilikle 

ilgili diğer konular, sağlık yardımları ve sosyal yardımların sürdürülebilirliği de ülkelerin 

özen göstermesi gereken konular arasındadır. Nitekim Rekabet Paktı’nda yaşam sürelerinin 

diğer Avrupalı ülkelere göre daha kısa olduğunu savunarak emeklilik yaşıyla ilgili 

düzenlemelere tepki gösteren Baltık ülkeleri, Euro Rekabet Paktı’ndaki emeklilikle ilgili 

gerçekleştirilen düzenlemelerle rahat bir nefes almıştır. Bu bağlamda, etkin emeklilik yaşının 

o ülkedeki tahmini yaşam süresi göz önünde bulundurularak hesaplanması Euro Rekabet 

Paktı kapsamında düzenlenmiştir. Ayrıca mali istikrarın güçlenmesine yönelik de mali 

reformlar yapmayı taahhüt eden ülkeler, mali sektörün varlığının düzgün ve doğru bir şekilde 

devam edebilmesi için, söz konusu sektörün denetimi ve düzenlenmesine yönelik AB 

kapsamında geniş bir reform sürecinin temellerini atmıştır. Bu çerçevede AB düzeyinde 

oluşturulan katı stres testleri, düzenli aralıklarla uygulanacak olup, Avrupa Sistemik Risk 

Kurulu Başkanı ve Euro Group Başkanı, Devlet ve Hükümet Başkanları Euro Bölgesi’ndeki 

istikrar ve makroekonomik gelişmeler konusunda düzenli olarak bilgilendirmeye davet 

edilecektir. Diğer yandan, Pakt’ın her bir üye devlet tarafından bankaların ve şirketlerin özel 

borç seviyesinin yakından takip edileceğini bildirmesi de, Euro Rekabet Paktı’nın 

güvenilirliği açısından önem teşkil etmektedir (Zurek, 2011: 3-8). 

SONUÇ 

 ABD Mortgage piyasalarında ortaya çıkan kriz evrilerek tüm Avrupa’yı etkisi altına 

almış ve ilk olarak Yunanistan’dan gelen, borçların üzerinin örtüldüğüne yönelik açıklamalar, 

Avrupa’da düzeltilmesi uzun zaman alacak bir krizin eşiğine geldiğinin habercisi olmuştur.  

Kısa sürede yayılarak, başta İrlanda, İspanya, Portekiz, İtalya olmak üzere birçok Avrupa 

ülkesinde yıkıcı etkilerini gösteren kriz, Euro Bölgesi Borç Krizi olarak adlandırılmaya 

                                                             
7  Güvenceli Esneklik kapsamında yapılan değerlendirme,  işverenlerin işçi alması ve işten çıkarmasına yönelik 

kolaylık sağlamasının yanı sıra, işçilere işten çıkarılma halinde yeni bir iş bulabilmeleri için  gereken eğitimin 

sağlanmasını ve işçilerin iki iş arasındaki geçiş dönemlerinde de ekonomik olarak desteklemelerini  

içermektedir. 
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başlanmıştır. Bankalar arası finansal sıkışıklığın tetiklemesiyle oluşan sorunlar sebebiyle, 

daralmaya başlayan ülke ekonomilerinde, likidite önemli ölçüde düşük düzeyde kalmış ve 

ekonomik aktivite beklentilerden daha hızlı yavaşlamıştır. 

İşte Euro bölgesindeki zayıf büyüme tablosu, düşük enflasyon oranlarından 

kaynaklanan deflasyon riski ve ekonomik toparlanmanın kırılgan olması nedeniyle AMB, 

bölgeyi Japonya gibi uzun dönem sürebilecek deflasyon tehlikesinden uzaklaştırmak  ve   

ortak   para   bölgesindeki   tüketici fiyatlarının genel olarak düşmesini önlemek üzere bir dizi 

önleme başvurmak zorunda kalmıştır. 

İlk olarak uygulamaya konulan mali mekanizma önlemleri ve geleneksel politika aracı  

olan politika faizine yapılan müdahalelerin istenildiği gibi bir sonuç vermemesi üzerine, 

geleneksel olmayan para politikası araçlarına yönelen AMB, Euro’yu içinde bulunduğu 

krizden kurtarmak için ciddi adımlar atmıştır. Daha sonra FED benzeri parasal genişleme 

programı uygulayan AMB, piyasadan tahvil alarak ekonomide canlılığı artırmayı 

amaçlamıştır. Bunun için baz olarak %2 enflasyon hedefi belirlenmiş ve piyasadan aylık 60 

milyar dolar tahvil alacağı belirtilmiştir. AMB, 2014 yılının Eylül ayındaki toplantısında 

ekonomiyi canlandırmak için kararlar almış ve yüzde 0.15 olan politika faizini yüzde 0.05’e 

düşürmüştür. 

Ancak çok büyük umutlarla uygulamaya konan AMB’nın  miktarsal genişleme 

programı Euro Bölgesi’nde istenildiği gibi bir talep canlanması yaratamamış ve durgunluk 

devam etmiştir.  Düşük faiz politikası küresel krizde ABD’de sonuç verirken Avrupa’da 

sonuç vermemiş; ekonomik aktiviteyi yükseltememiştir. Büyük miktarlara ulaşan tahvil 

alımları ya da para arzı artışı tüketim ve yatırım harcamalarını/toplam talebi/gelir düzeyini 

artırmamıştır. Nitekim AMB’nın Aralık 2015 deki toplantısında AMB Başkanı Mario Draghi 

piyasadaki seyrin iyi gitmediğini belirterek büyüme ve enflasyon rakamlarını aşağı çekmiştir. 

Enflasyonun daha önce öngörüldüğü kadar hızlı olmadığını ve Euro Bölgesi’nin 

toparlanamadığını belirtmiştir. 2015 yılı için %1,5 olan büyüme tahmininin %1,4; enflasyon 

tahmininin 0,3’den %0,1’e revize edilmiştir. Toplantıda banka ayrıca mevduat faizini 10 baz 

puan düşürerek yüzde -0.20’den yüzde  -0.30’a indirmiştir. Son olarak 10 Mart 2016 tarihli 

toplantısında Euro Bölgesi’nde yaşanan durgunluğu ortadan kaldırmak amacıyla 16 Mart 

tarihinden itibaren geçerli olmak üzere politika faizini/kısa vadeli faiz oranlarını yüzde 

0.05’ten yüzde 0’a düşürmüştür. 
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AMB’nın yaptığı hamleler, özellikle miktarsal genişleme programı, durgunluktan çıkış 

için yerinde adımlardır. Fakat 2008 yılında Mortgage Krizi ile sarsılan ABD ekonomisini 

içinde bulunduğu durumdan kurtarmak için, krize girilen ilk sene içinde FED’in uyguladığı 

miktarsal genişleme programı düşünüldüğünde, AMB’nın söz konusu programı uygulamada 

geç kaldığı görülmektedir. Nitekim ABD’de 2008 yılından itibaren uygulanan programın 

2015 yılının ilk ayları olumlu sonuç verdiği göz önüne alınırsa, AMB’nın uygulamaya 

başladığı miktarsal genişleme programının sonuçlarının ne olacağı ilerleyen yıllarda 

görülecektir. 

 Ana akımın dışında bir seçenek olarak AMB tarafından uygulanan negatif faiz 

politikasının nasıl sonuçlar doğuracağına ilişkin şimdiden bir tespitte bulunmak erken olsa da 

bu politikanın bazı tehditleri barındırdığını söyleyebiliriz. Bu tehditler ; 

     1-Teoride negatif faiz oranı ile hane halkı ve firmalar için borçlanma maliyetlerinin 

düşmesi ve kredilere olan talebin artırılması amaçlanırken pratikte bankaların negatif faiz 

uyguladığı müşteri sayısının artmasına bağlı olarak, nakdin, bankalar yerine yastık altına 

gidebilme ihtimali söz konusu olabilecektir. Bu nedenle ekonomideki aktörlerin nakit parayı 

talep edeceği endişesi, negatif faiz politikasındaki  "en önemli tehdit" olarak karşımıza 

çıkmaktadır. 

     2- Durgunluğun etkisini miktarsal genişlemeye yönelik para politikası ile giderme 

mücadelesi veren Euro Bölgesi için bu politikanın bir diğer tehdidi ise düşen faiz oranlarının 

ülkeler arasında daha rekabetçi olabilmek için kur savaşlarına da neden olabileceğidir. Çünkü 

Merkez Bankası'na nakit yatıran bankalar için negatif faiz uygulamasıyla birlikte faiz, getiri 

değil maliyet olmaktadır. Bu durum da negatif faiz oranını benimseyen ülkenin para biriminin 

değerini düşürerek  "ticarette rekabet üstünlüğü sağlama imkanı getirmektedir. Çünkü ülkeler 

negatif faize geçtiğinde kendi yerel para birimi değersizleşeceğinden, ihracatta rekabet 

üstünlüğü elde edebilme olanağı bulacaktır. 

3-Negatif faiz oranının, işletmelere ya da daha zayıf bankalara kredi vermek yerine 

nakit stoğu biriktiren bankaları cezalandırdığı da söylenebilir. AMB’nın negatif faiz 

politikasına gitmesindeki amaç, bankaların merkez bankasına borç vermesi yerine şirketler 

kesimine borç vererek toplam talebi ve oradan da üretimi/istihdamı artırmak istemesidir. 

Ancak negatif faiz uygulaması bankacılık sektörü açısından kazançlarının azalması anlamına 

gelir ki bu durumdan Euro Bölgesi’ndeki bankacılık kesiminin olumsuz etkilenmesi olasılığı 

vardır. 
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 Bu bağlamda parasal genişleme, sözle yönlendirme (Forward Guidence), düşük faiz 

gibi uygulamalara rağmen krizin olumsuz etkilerinin hala birçok ülke ekonomisinde 

giderilememesi nedeni ile AMB, negatif faiz politikasına yönelmiştir.  

Ancak AMB krizin olumsuz etkilerini gidermeyi palyatif çözümlerde aramamalı; 

yapısal temelli programları da önceliklendirmelidir. Nitekim Euro Bölgesi’nde ortaya çıkan 

krizin temel nedeni, aslında Euro ülkelerinin entegrasyonu sırasındaki uyumsuzluktan dolayı, 

birlik içindeki hakim yapısal sorunlardır. Euro Bölgesi’ndeki en temel yapısal sorun, 

kuşkusuz birliğe üye ülkeler arasındaki rekabet gücü farkıdır. Ülkelerin birbirine 

entegrasyonu konusu, ciddi anlamda yeniden yapılanmayı gerektirmektedir. Bu hem Euro 

bölgesini durgunluktan çıkaracak yeni atılımları sağlayacak hem de Euro’nun sağlıklı bir 

şekilde devam etmesinin önündeki engelleri kaldıracaktır. Ayrıca reel sektörün paraya ihtiyaç 

duymanın ötesinde yeni yatırım fırsatları istediği göz önüne alındığında bunun ancak yapısal 

reformlarla gerçekleşebileceğini de söyleyebiliriz. 

Dikkate alınması gereken bir diğer nokta ise Avrupa Birliği ülkelerinde para politikası 

AMB tarafından tek elden yürütülürken; maliye politikasının üye ülkelerin kendisi tarafından 

belirlediğinmiş olmasıdır. Bu bağlamda maliye politikalarından bağımsız olarak uygulanan 

sıfır ve negatif faiz politikalarının ekonomiye dinamizm kazandıramayacağı açıktır. Nitekim 

ekonomi politikalarındaki bu ikili yapı Euro Bölgesi’nde durgunluk sorununu çözemezken; 

Avrupa Borç Krizi’nin de temel nedenleri arasında gösterilmiştir. Öyle ki Şangay 2016  G20 

Zirvesi’nde de   IMF tarafından büyüme politikalarında para politikalarının etkisini kaybettiği 

ve kolektif bir maliye politikası ile büyüme sorunun çözümlenebileceği üzerinde durulmuştur. 

Her ne kadar bu görüş zirvede kabul görmese de büyüme sorununa ilişkin uluslararası 

düzlemde girişilen mücadele açısından önem taşımaktadır.  
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