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Following the marked increase in interest rates, spreading of Eurozone debt 

crisis, which initially started in the peripheral countries, across Italy, with no 

short-term debt roll-over problem, and Spain, with sound fiscal figures, has stirred up anxiety 

in various mediums. What is the rationale for European Central Bank to intervene and buy 

bonds of these countries in the midst of a monetary tightening? What makes market 

participants worry about Spain, which has sound debt and fiscal figures? What might be the 

consequences of a possible joint bond issuance upon the debt crisis? This note aims to 

answer these questions by scrutinizing the reasoning behind the short and medium term 

measures taken by European authorities and underlying long term problems related to using 

single currency. 

Euro bölgesi çevre ülkelerinde başlayan borç sorununun, 2011 yılı Temmuz ayı 

itibarıyla faiz oranlarındaki belirgin artış neticesinde kısa vadede borç çevirme 

sorunu olmayan Đtalya’da ve göreli olarak olumlu bir mali performansa sahip Đspanya’da daha 

çok hissedilmeye başlaması birçok çevrede kaygı uyandırmıştır. Avrupa Merkez Bankası’nı 

(AMB) parasal sıkılaştırma içerisindeyken tahvil alımına iten sebepler ne olabilir? Mali 

performansı iyi durumda olmasına rağmen yatırımcıları Đspanya hakkında endişelendiren şey 

nedir? Muhtemel ortak tahvil ihracının borç krizi üzerine etkileri ne olabilir? Bu notta bu 

sorulara cevap bulmak amacıyla kısa ve orta vadede ortaya konan çözümlerin altında yatan 

sebepler irdelenmekte, uzun vadede ise Euro bölgesini ortak para birimi kullanması 

sebebiyle bekleyen sorunlar kısaca değerlendirilmektedir. 
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1. Giriş 

Euro Bölgesi çevre ülkeleri1 olarak nitelendirilen Yunanistan, Portekiz ve Đrlanda’da 2010 

yılının ikinci çeyreğinde ortaya çıkan ve daha sonra Đtalya ve Đspanya’yı da içine alarak 

genişleyen borç krizi başta Euro bölgesi ülkeleri olmak üzere küresel büyüme ve finansal 

istikrar açısından büyük bir risk oluşturmaktadır. Đtalya’nın kısa vadede borç çevirme sorunu 

olmamasına, Đspanya’nın da olumlu olarak adlandırılabilecek bir mali performansa sahip 

olmasına rağmen borç sorununun bu iki ülkeye de sıçraması birçok çevrede kaygı 

uyandırmıştır. Piyasadaki yatırımcıları, mali performansı daha kötü durumda olan ve Euro 

bölgesi ülkesi olmayan Đngiltere dururken Euro bölgesi ülkesi olan Đspanya hakkında 

endişelendiren şey nedir? AMB’yi parasal sıkılaştırma içerisindeyken tahvil alımına iten 

sebepler ne olabilir? Bu notta bu sorulara cevap bulma amacıyla öncelikle yakın dönemde 

borç sorununu aşmak için ortaya konan çözümlerin altında yatan sebepler irdelenmekte, 

ardından Euro bölgesini ortak para birimi kullanması sebebiyle uzun vadede bekleyen 

sorunlar kısaca değerlendirilmektedir. 

2. Kısa ve Orta Vadeli Çözümler 

Temmuz 2011’den başlayarak Đspanya ve Đtalya tahvillerinin işlem gördüğü ikinci el 

piyasalarda hızla değer kaybetmesi, AMB’yi 8 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla bu ülkelerin 

tahvillerini piyasadan satın alarak getirilerini düşürme yoluna sevk etmiştir. Bu müdahaleden 

önce gelinen faiz seviyelerinin AMB’yi neden bu denli endişelendirdiğini anlayabilmek için bu 

ülkelerin borç çevirebilme kapasitelerinin piyasa faizlerine olan duyarlılıklarını analiz etmek 

gerekmektedir.  

Tablo 1’de Euro bölgesi ülkelerinin 16 Ağustos itibarıyla kamu finansmanı, borç 

yükümlülükleri ve iktisadi faaliyet beklentisi açısından durumları gösterilmektedir. 2016 yılına 

kadar gerçekleşmesi beklenen ortalama cari GSYĐH artışları, yine 2016 sonu itibarıyla 

beklenen brüt kamu borç stokunun GSYĐH’ye oranları ve bu oranları yakalayabilmek için 

tutturulması gereken faiz dışı denge tahminleri IMF’nin Nisan 2011 tarihli Dünya Ekonomik 

Görünüm (WEO) raporundan alınmıştır2.  

 

 

                                                 
1 Çevre ve merkez ülke temel yapısal farklılıkların detaylı bir analizi için TCMB ekonomi notları serisi 2011-10 sayılı “Euro 
Bölgesi Merkez ve Çevre Ülkeleri Arasındaki Yapısal Farklılıklar ve Parasal Birlikten Ayrılma Kararının Olası Sonuçları” başlıklı 
ekonomi notuna bakılabilir. 
2 Maastricht kriterleri % 60 gibi bir brüt kamu borcu/GSYĐH oranını ima ederken, tutturulması hayli zor görünen bu hedef 7 
Haziran 2011 tarihli Avrupa Komisyonu tavsiye raporları ile gevşetilmiştir. Ülke bazında 2014 yıl sonu için tavsiye edilen hedefler 
IMF tahminlerine yakın olduğundan çalışmadaki tutarlılık açısından IMF tahminleri baz alınmıştır. 
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Tablo 1. IMF – WEO Nisan 2011 Tahminleri 

 Nominal Faiz* 
Nominal Borç 
Stoku/GSYĐH      

(2011 Sonu, %) 

Nominal Borç 
Stoku/GSYĐH     

(2016 Sonu, %) 

Nominal GSYĐH Büyümesi 
(2011-2016         

Ortalaması, %) 

Faiz Dışı Denge      
(2011-2016  

Ortalaması, %) 

Đspanya 5,0 64 76 3,5 -2,33 
Đtalya 4.9 120 118 3,4 1,84 
Fransa 3,0 88 87 3,9 -0,18 
Portekiz 10,5 91 107 2,5 -0,25 
Yunanistan 15,7 152 145 3,1 4,44 
Đrlanda 9,8 114 121 4,2 -2,00 
Almanya 2,3 80 72 3,0 1,25 
Đngiltere** 2,6 83 81 5,3 -0,80 
Kaynak: Bloomberg, IMF Dünya Ekonomik Görünüm Raporu 

* 16 Ağustos 2011 tarihi itibarıyla piyasada oluşan faiz oranıdır.                                                                                                                                                         
** Đngiltere euro bölgesi içerisinde yer almamaktadır. 

 

 

Standart bir borç dinamiği denklemi3 kullanılarak 2016’ya kadarki beş yıl için, ortalama 

piyasa faiz seviyesi ve ortalama cari GSYĐH büyüme beklentisi veri iken, 2016 sonu için IMF 

tarafından öngörülen brüt borç stoku/GSYĐH oranına ulaşılması için tutturulması gereken 

ortalama faiz dışı denge oranı denklemlerin iç içe çözdürülmesiyle hesaplanmaktadır. 

Bulunan bu çözüm değişik faiz seviyeleri için tekrarlandığı takdirde Tablo 2’deki görünüm 

ortaya çıkmaktadır. Bir başka deyişle Tablo 2, 16 Ağustos 2011 tarihindeki seviyeye göre 

artan veya azalan piyasa faizleri için ülkelerin 2011-2016 yılları için ortalama olarak 

tutturması gereken faiz dışı denge miktarlarını ifade etmektedir. 

 Tablo 2. Faiz Dışı Denge Hedefi* - Faiz Duyarlılığı 

 Ağustos 
2011  

Faizleri 

-200      
bp 

-150        
bp 

-100          
bp 

-50       
bp 

0 bp 
+50         
bp 

+100       
bp 

+150      
bp 

+200       
bp 

IMF Nisan 
Tahminleri 

Đspanya 5,0 -2,87 -2,53 -2,18 -1,84 -1,49 -1,15 -0,81 -0,46 -0,13 -2,33 

Đtalya 4,9 -0,04 0,55 1,15 1,74 2,34 2,94 3,54 4,13 4,73 1,84 

Fransa 3,0 -2,36 -1,93 -1,49 -1,05 -0,62 -0,18 0,26 0,69 1,13 -0,18 

Portekiz 10,5 2,57 3,05 3,53 4,01 4,49 4,97 5,45 5,93 6,41 -0,25 

Yunanistan 15,7 17,19 17,94 18,69 19,44 20,19 20,94 21,69 22,44 23,20 4,44 

Đrlanda 9,8 2,66 3,24 3,83 4,41 4,99 5,58 6,16 6,74 7,33 -2,00 

Almanya 2,3 -0,34 0,04 0,43 0,81 1,19 1,58 1,96 2,34 2,73 1,25 

Đngiltere** 2,6 -3,56 -3,14 -2,73 -2,32 -1,91 -1,49 -1,09 -0,68 -0,26 -0,80 
*2011-2016 Ortalaması                                                                                                                                                                                                                                                                     
** Đngiltere euro bölgesi içerisinde yer almamaktadır. 

 

“0 bp” başlıklı sütun 16 Ağustos 2011 tarihli piyasa faizleri altında ülkelerin beş yıl 

boyunca tutturması gereken ortalama faiz dışı denge oranlarını göstermektedir. Buna göre 

Yunanistan, Đrlanda ve Portekiz’in borçlarını piyasa faizleri ile çevirmeleri için faiz dışı fazla 

oranlarını belirgin şekilde artırmaları gerekmektedir4. Đspanya ise borç krizindeki ülkeler 

içerisinde kamu maliyesi açısından durumu en iyi olan ülke olarak görünmektedir. 

                                                 
3 Borç dinamiği denklemi hesabı ve varsayımlar Ek’te yer almaktadır. 
4 Faiz dışı dengenin sürdürülebilirliği kriteri açısından mevcut ülkelerin 2000-2008 arası ortalama faiz dışı dengeleri 
değerlendirilmektedir. Buna göre Đspanya: 1,69, Đtalya: 2,20, Fransa: -0,33, Portekiz: -1,12, Yunanistan: -0,60, Đrlanda: 1,16, 
Almanya: 0,53, Đngiltere: -0,71. 
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Benzer bir görünüm ülkelerin brüt kamu borç stoklarının GSYĐH oranları için de ortaya 

çıkmaktadır. Tablo 3, IMF’nin söz konusu ülkeler için ortalamada tutturulmasını gerekli 

gördüğü faiz dışı denge değerlerini veri alarak, brüt borç stoku/GSYĐH oranının 2016 sonu 

itibarıyla geleceği seviyenin faizlere olan duyarlılığını göstermektedir. Bu görünüm de 

Đtalya’nın borcunun faiz seviyesine olan hassasiyetini göstermektedir. Đtalya’nın kısa vadede 

borcunu çevirme probleminin olmaması piyasanın algısını değiştirmemektedir, zira mevcut 

analizler orta vadede borç çevrim güçlüğü olduğunu ortaya koymaktadır.  

 Tablo 3. Brüt Borç Stoku/GSYĐH Hedefi* - Faiz Duyarlılığı 

 Ağustos 
2011  

Faizleri 

-200        
bp 

-150        
bp 

-100        
bp 

-50          
bp 

0 bp 
+50         
bp 

+100      
bp 

+150       
bp 

+200       
bp 

IMF Nisan 
Tahminleri 

Đspanya 5,0 73 74 76 78 80 81 83 85 87 75 
Đtalya 4,9 108 111 114 117 120 123 126 129 133 117 
Fransa 3,0 76 78 80 82 84 86 88 90 93 86 
Portekiz 10,5 122 124 127 130 133 136 139 143 146 106 
Yunanistan 15,7 223 228 233 239 245 250 256 262 268 145 
Đrlanda 9,8 140 143 146 150 153 157 160 164 168 121 
Almanya 2,3 62 64 66 68 70 71 73 75 77 71 
Đngiltere** 2,6 68 70 72 74 76 77 79 81 83 81 
* 2016 Sonu itibarıyla                                                                                                                                                                                                 

** Đngiltere euro bölgesi içerisinde yer almamaktadır. 

 

2.a. Muhtemel Ortak Tahvil Đhracı Senaryosu 

Yukarıdaki analizden de anlaşılacağı üzere AMB’nin aldığı tedbirler kısa vadede piyasa 

katılımcılarının Đtalya ve Đspanya üzerindeki baskısını hafifletmekle birlikte orta ve uzun 

vadede bir çözüm olmaktan uzaktır. Başlangıçta çevre ülkelerle sınırlı olan borç krizinin bir 

türlü aşılamaması ve merkez ülkelerden Euro bölgesinin üçüncü büyük tahvil stokuna sahip 

Đtalya’ya sıçramış olması orta vadede sorunun ortak bir tahvil ihracıyla çözülmesi fikrini 

doğurmuştur.  

Tablo 4. Avrupa Bölgesi Ortak Tahvil Đhracı  

 2008 Faiz 

Ortalaması 

2009 Faiz 

Ortalaması 

2010 Faiz 

Ortalaması 

2011 Faiz 

(Ağustos) 

Ortak Tahvil 

Faizi 

Đspanya 4,38 4,02 4,28 4,99 4,06 

Đtalya 4,65 4,30 4,05 5,00 4,06 

Fransa 4,23 3,64 3,11 2,97 4,06 

Portekiz 4,51 4,20 5,30 10,52 4,06 

Yunanistan 4,81 5,16 9,14 15,59 4,06 

Đrlanda 4,50 5,14 5,76 9,81 4,06 

Almanya 3,99 3,27 2,78 2,32 4,06 

Kaynak: Bloomberg, Yazarların hesaplamaları  

Tablo 4 böyle bir girişimin gerçekleşmesi halinde ortaya çıkacak tahvilin getirisini 

sunmaktadır. Yapılan analiz yeni tahvil ihracına her ülkenin mevcut borç stoku ağırlığınca 

katılımı varsayımına dayanmaktadır. Bir başka deyişle yeni tahvilin faizi ülke faizlerinin brüt 
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borç stoklarıyla ağırlıklandırılması neticesinde belirlenmektedir. Tablo 4’te anılan tüm 

ülkelerin katıldığı bir tahvil ihracı yüzde 4,06’lık bir getiri ile sonuçlanmaktadır. 

Tablo 5’de gösterildiği üzere ortak tahvil ihracı ile gelinen faiz seviyesinin tüm ülkeler için 

borçlanma faizi olarak kullanılması neticesinde ülkelerin tutturması gereken faiz dışı denge 

seviyeleri önemli ölçüde değişmektedir. Fransa ve Almanya dışında tüm ülkeler ortak 

ihraçtan kamu maliyesi açısından olumlu yönde etkilenmekte ve borcun sürdürülememe riski 

önemli ölçüde azalmaktadır5. 

Tablo 5. Ortak Tahvil Đhracı Sonrası Görünüm 
 Faiz Dışı Denge* Brüt Borç Stoku / GSYĐH** 

 
Mevcut       
Durum 

Ortak Tahvil 
Đhracı Sonrası 

Nisan 2011 IMF 
Tahmini 

Mevcut       
Durum 

Ortak Tahvil 
Đhracı Sonrası 

Nisan 2011 IMF 
Tahmini 

Đspanya -1,49 -2,13 -2,33 80 77 76 
Đtalya 2,34 1,22 1,84 120 115 118 
Fransa -0,62 0,34 -0,18 85 89 87 
Portekiz 4,49 -1,74 -0,25 134 99 107 
Yunanistan 20,19 2,91 4,44 245 138 145 
Đrlanda 4,99 2,53 -2,00 154 117 121 
Almanya 1,19 2,40 1,25 70 77 72 
* 2011-2016 Ortalaması                                                                                                                                                                                              
** 2016 Sonu itibarıyla. 

 

 

Ortak tahvil ihracı sonrası Almanya ve Fransa ise orta vadede bütçe fazlası vermek 

durumunda kalmaktadır6. Öte yandan, hem Almanya hem de Fransa bakımından, kamu 

maliyelerine getireceği yüke rağmen, ortak tahvil ihracının önemli potansiyel faydaları söz 

konusudur. Tablo 6 Euro bölgesi ülkeleri bankacılık kesimi karşılıklı yükümlülüklerini ifade 

etmektedir7. Buna göre Alman ve Fransız bankaları temerrüt riski taşıyan ülkelerin bankacılık 

kesimlerine önemli miktarda borç vermiştir. Bu bankaların temerrüde düşen ülke 

tahvillerinden dolayı yaşayacağı her sıkıntı Alman ve Fransız bankalarını da doğrudan 

etkileyecektir. Özellikle Đtalya’nın Fransız bankalarına olan borçlarının Đtalyan tahvillerinde 

satış yaşandığı Temmuz 2011 sonrası dönemde Fransız bankalarına dair temerrüt 

beklentisinin artması bu bağlamda değerlendirilebilir.  

 

 

                                                 
5 Ortak tahvil ihracının oluşturacağı piyasanın derinliği dolayısıyla azalacak likidite priminin faizlere yapacağı olumlu katkı 
hesaba katılmamıştır. Bu katkı Gourinchas&Rey (2007) tarafından ABD için 50 baz puan olarak hesaplanmaktadır. 
6 Ortak tahvil ihracının Türkiye üzerinde iki türlü etkisinin olması beklenebilir. Ortak tahvil ihracı sonrası piyasalarda düşecek 
tansiyon ve buna paralel azalacak finansal bulaşıcılık etkisi ülke risk primi ve finansman maliyeti üzerinde olumlu etki yapacaktır. 
Öte yandan Fransa ve Almanya gibi iki büyük ihracat pazarının ortak tahvil ihracı sonrasında faiz dışı fazla vermek durumunda 
kalmaları ihracatımızı olumsuz etkileyebilecektir. 
7 Euro bölgesi ülkeleri bankacılık sektörlerinin karşılıklı yükümlülüklerinin detaylı bir analizi için TCMB ekonomi notları serisi 
2011-9 sayılı “Euro Bölgesi Çevre Ülke Ekonomilerinin Kırılganlıkları ve Bankacılık Sektörlerinin Karşılıklı Duyarlılıkları”  başlıklı 
ekonomi notuna bakılabilir. 
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Tablo 6. Euro Bölgesi Ülkeleri Bankacılık Sektörleri Karşılıklı Yükümlülükleri        
(Milyar ABD Doları, Mart 2011 itibarıyla) 

 Almanya Fransa  Đtalya Đspanya 

a.Almanya - 253  266 59 

b.Fransa 207 -  41 29 

c.Đtalya 165 405  - 35 

d.Đspanya 178 147  32 - 

e.Đrlanda 117 38  14 11 

f.Portekiz 39 29  4 90 

g.Yunanistan 36 53  5 1 

c+f+g 239 486  9 126 

c+d+f+g 417 633  41 126 

c+d+e+f+g 534 671  55 137 
Kaynak BIS,    

Bankacılık kesimlerinin borç sorunundan dolayı maruz kaldığı risk Fransa ve Almanya’nın 

ortak ihraca dahil olması için teşvik oluşturmaktadır. Öte yandan Almanya ve Fransa’nın 

kamu finansman maliyetlerindeki artış ve ortak tahvil sonrası borçlu ülkelerin tekrar aşırı 

borçlanmalarının önüne ne şekilde geçileceğinin belirlenmesi gibi hususlar ortak tahvil 

ihracını geciktirici etkide bulunmaktadır. Sonuç olarak AMB tahvil alımları kısa vadede, ortak 

tahvil ihracı ise orta vadede Euro bölgesi ülkeleri borç sorununu önemli ölçüde hafifletecek 

potansiyele sahiptir. 

3. Uzun Vadeli Olası Problemler 

Önümüzdeki beş sene için ortalama cari GSYĐH artışı birbirine yakın ancak kamu 

finansman kalitesi ve ülke borç dinamikleri açısından tamamen farklı iki ülke olan Đspanya ve 

Đtalya’nın aynı nominal faiz seviyesine sahip olması piyasadaki yatırımcıların bu iki ülkeyle 

ilgili uzun vadeli ortak bir endişesini yansıtmaktadır.  

Bu ortak problem piyasa yatırımcılarının paniklediği dönemlerde piyasa likiditelerinin 

azalması sonucu Euro bölgesi ülkelerinin temerrüde düşme ihtimalinin artmasından 

kaynaklanmaktadır. De Grauwe (2011)’in belirttiği bu husus, yine çalışmada verilen bir 

örnekle, piyasada yaşanan bir panik karşısında Đngiltere ve Đspanya’da farklı işleyen 

mekanizmalar vasıtasıyla daha iyi ifade edilebilir.  

Ortaya çıkan bir panik anında Đngiliz tahvillerini satan yabancı yatırımcılar ellerine geçen 

Đngiliz poundunu döviz piyasasında başka para birimlerine çevirerek ülkeden çıkış 

yapabilmektedir. Bu durumda Đngiliz poundu değer kaybedecek, yaşanan değer kaybı hem 

net ihracat artışı kanalıyla ekonomik büyüme üzerinde hem de borcun reel değerinde olumlu 

etki yapacaktır. Bir panik anında Đspanya’da yaşanan mekanizma ise tamamen farklıdır. 

Đspanyol tahvillerini satan yatırımcılar ellerine geçen euroları ülkeden dilediği gibi çıkartarak 

alternatif daha güvenli bir Euro ülkesine yatırım yapabilmektedirler. Bu durum Đspanyol 

piyasalarındaki likiditeyi azaltacağı için paniğin temerrütle sonuçlanma ihtimalini 
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artırmaktadır. Đngiltere örneğinde gözlenen kur değer kaybı mekanizmasından yoksun olan 

Đspanya GSYĐH büyümesini otomatik dengeleyici mekanizmalardan da mahrum kalmaktadır. 

Bu da temerrüt riskini besleyen ikincil bir etken olmaktadır.  

Đşte bu anılan sebeplerin farkında olan piyasa katılımcıları, Tablo 1’de gösterildiği üzere 

kamu finansmanı açısından çok daha kötü durumdaki Đngiltere’yi temerrüde düşme açısından 

Đspanya’dan daha az riskli değerlendirebilmektedir. Dolayısıyla Euro bölgesi bu yönden 

kalıtsal olarak istikrarlı olmayan bir yapıya sahiptir. Piyasanın paniklediği bu tür dönemlerde 

AMB’nin daha proaktif davranması kalıtsal istikrarsızlığı azaltıcı önemli bir etki olarak öne 

çıkmaktadır. 

4. Sonuç 

Sonuç olarak, kısa ve orta vadede ortaya çıkan sorunları gerek AMB’nin politikalarıyla, 

gerekse ortak tahvil ihracı gibi operasyonlarla çözme potansiyeline ve azmine sahip Euro 

bölgesi ülkelerini uzun vadede çözümü daha zor sorunlar beklemektedir. Ortak bir mali 

politika ve uygulanması yoğun kamuoyu baskısı ile karşılaşacak rekabet artırıcı ve kamu 

disiplini getirici politikalar borç sorununun geleceğini belirleyici en önemli hususlar olacaktır.  
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Ek 

Standart bir borç dinamiği denklemini şu şekilde ifade etmek mümkündür: 
 
 
         :  Nominal Brüt Borç Stoku 
         :  Nominal Faiz Dışı Harcamalar 
         :  Nominal Toplam Kamu Gelirleri  
         :  Nominal Faiz Oranı 
Denklemin her iki tarafını                         ile çarparsak, borç dinamiği denklemini değişkenlerin 
GSYĐH’ye oranları şeklinde ifade edebiliriz. Nominal GSYĐH büyümesini,  
 
 
 
şeklinde ifade edersek aşağıdaki borç dinamiği denklemini elde ederiz. 
 
 
 
Küçük harfler değişkenlerin GSYĐH’ye oranlarını ifade etmektedir. 
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