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1. Giriş 

2010 yılının ikinci çeyreğinde Yunanistan’ın kamu borç çevrimi sorunlarının gündeme 

gelmesiyle euro bölgesinde ortaya çıkan borç krizi, kısa sürede benzer ekonomik görünüme 

sahip ve hali hazırda kamu ve bankacılık kesimlerinde sorun yaşayan diğer çevre 

ekonomileri de içine alacak şekilde yayılmıştır. Euro bölgesi ekonomilerinin iç içe geçmiş 

yapıları, krizin gerek bankacılık sektörü gerekse dış ticaret kanalları ile diğer merkez ülkeleri 

de etkileyebileceği endişesini beraberinde getirmiştir.  

Yunanistan, İrlanda ve Portekiz için açıklanan kurtarma paketleri, söz konusu ülkeler 

üzerindeki baskının hafifletilmesi için gerekli görülen fonların maliyetinin önemli bir kısmını 

merkez ülkelere yüklerken, çevre ve merkez ülkeler1 arasındaki temel ekonomik farklılıkların 

irdelenmeye başlanmasına neden olmuş ve parasal birliğin dağılma ihtimali tartışmalarını da 

beraberinde getirmiştir. Bu notta, öncelikle merkez ve çevre ülkeler arasında verimlilik, ücret 

politikası, dış tasarruflara bağımlılık gibi yapısal değişkenlerde gözlenen ayrışmaya dikkat 

çekilmeye çalışılmıştır. Zira, aynı parasal birlik içinde yer almalarına rağmen ülkelerin reel 

ekonomilerinin farklılık arz ettiği, hatta bu farklılıkların merkez ülkeler arasında dahi belirgin 

olduğu gözlenmektedir. Buna ilaveten alınmakta olan tedbirlere rağmen, başta Yunanistan 

olmak üzere çevre ülkelerin borçlarını yeniden yapılandırmak zorunda kalacağı şeklindeki 

beklentiler2 parasal birliğin parçalanabileceğine ilişkin endişeleri canlı tutmaktadır. İlk bakışta 

ortak para birimi olan euroyu bırakmak, çevre ülkeler açısından rekabet gücü avantajı 

yaratmak suretiyle üretim artışı sağlama potansiyeli taşımakta, merkez ülkeler açısından ise 

çevre ülkelerin borçlarının finanse edilmesi yükünden kurtulma yolu sağlamaktadır. Ancak 

derinlemesine yapılan bir inceleme parasal birlikten ayrılma kararının maliyetinin oldukça 

yüksek olduğunu ve ülkeler arası finansal bağlantıların güçlülüğü nedeniyle olumsuz etkileri 

beraberinde getirebileceğini ortaya koymaktadır.  

Notun ikinci bölümünde euro bölgesi çevre ve merkez ülkeleri arasındaki yapısal 

farklılıklar temel ekonomik göstergeler aracılığı ile ortaya konulmakta, parasal birlikten 

ayrılma kararının doğuracağı olası sonuçlar ise üçüncü bölümde irdelenmektedir. Dördüncü 

bölümde parasal birliğin parçalanmasını önleyebilecek tedbir ve önerilere yer verilmektedir. 

Son bölüm yapılan değerlendirmelere ilişkin özet niteliğindedir. 

                                                 
1 Bu konuda resmi bir sınıflandırma olmamakla beraber, euro bölgesi borç krizinde kırılganlıkları ile gündeme gelen Yunanistan, Portekiz, İrlanda 
ve İspanya (PIGS) ülkeleri çevre ülkeler olarak kabul edilmektedir. Belçika ve İtalya ise bu grupta yer almamalarına rağmen, yüksek kamu borç 
stokları nedeniyle bu kapsamda değerlendirilmeye başlanmıştır. Bölgede lokomotif görevi gören ve Avrupa Birliği kararlarında belirleyici rol 
üstlenen Almanya ve Fransa ise merkez ülkeler olarak kabul edilmektedir. Euro bölgesinde yer alan ülkelerin tam listesi için bakınız: 
http://www.ecb.int/euro/intro/html/map.en.html. 
2 Örnek olarak, Kenneth Rogoff 3 Mart 2011 tarihinde Bloomberg’e verdiği demeçte Yunanistan, İrlanda ve Portekiz arasından iki veya üç ülkenin 
borçlarını yeniden yapılandırmasının kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. “Rogoff says Debt Structuring Inevitable in Greece, Ireland”. 
http://www.bloomberg.com/news/2011-03-02/rogoff-says-debt-restructuring-inevitable-in-greece-ireland.html 
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diğer bölge ülkelerinden önemli ölçüde ayrışmıştır4. Önümüzdeki dönemde ise İrlanda ve 

Yunanistan’ın aldıkları sıkılaştırıcı mali tedbirler çerçevesinde ücretleri baskılamak 

durumunda kalması beklenmektedir.   
 

Grafik 2. Seçilmiş Euro Bölgesi Ülkelerinde İşgücü Maliyetleri ve Verimliliği 

2002-2008 Dönem Ortalaması 2010-2012 Dönem Ortalaması* 

 
* 2011 ve 2012 yıllarına ilişkin tahminler kullanılmıştır. 
Kaynak: OECD 

 

 

Söz konusu gelişmeler reel efektif döviz kuru perspektifinden tarihsel olarak 

incelendiğinde, bölgedeki çevre ülkelerin parasal birliğe girişle birlikte kaybolan kur esnekliği 

sonucu rekabet güçlerini büyük ölçüde kaybettikleri ve merkez ülkeler ile aralarındaki farkın 

giderek genişlediği dikkat çekmektedir (Grafik 3). 
 

Grafik 3. Seçilmiş Euro Bölgesi Ülkeleri Reel Efektif Döviz Kuru (1996=100)* 

 

* Harmonize edilmiş TÜFE enflasyonu bazlı, yıllık hareketli ortalama.
Kaynak: Avrupa Komisyonu 

                                                 
4 Birim işgücü maliyetleri üzerinden gidilecek olursa, 2008 yılı ikinci çeyreği itibarıyla, 2002 yılı ortalamasına kıyasla, Almanya’da yüzde 2,0 
oranında gerileme gerçekleşirken, Yunanistan’da yüzde 13,7, İrlanda’da yüzde 22,7 ve İspanya’da yüzde 21,8 oranlarında artış gerçekleştiği 
dikkat çekmektedir. 
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Tablo 1. Seçilmiş Euro Bölgesi Ülkelerinde Yıllar İtibarıyla 
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Net Varlık, GSYİH’ya oranla, yüzde) 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Almanya 5,6 7,3 11,6 19,8 29,2 29,0 25,3 38,1 
Fransa 3,1 0,7 -1,1 1,1 1,2 -1,7 -11,3 -11,9 
Hollanda -27,1 -2,5 4,1 -2,5 3,4 -6,5 1,8 17,1 
Yunanistan -59,0 -65,9 -73,3 -72,4 -88,9 -101,9 -71,2 -87,5 
İrlanda -20,0 -22,5 -19,8 -23,4 -5,6 -20,9 -67,2 -100,1 
Portekiz -60,6 -65,3 -69,4 -64,1 -83,0 -95,9 -91,3 -113,6 
İspanya -47,0 -51,3 -56,9 -52,8 -69,1 -84,1 -75,4 -94,9 
İtalya -15,3 -16,9 -17,9 -14,9 -21,6 -23,1 -20,4 -20,6 
Belçika 41,4 41,0 31,2 31,9 30,1 31,2 29,7 44,8 
Kaynak:IMF, Dünya Bankası. 

Tüm bu veriler birlikte değerlendirildiğinde ilk dikkat çeken unsur, parasal birliğe 

geçilmesine rağmen yapısal farklılıkların giderek belirginleşmiş olmasıdır. Bu bölümde 

tartışıldığı üzere, farklı ücret politikaları ve verimlilik gelişmelerinin yanı sıra, kur riskinin 

ortadan kalkmasıyla artan sermaye girişleri çevre ülkelerin imkanlarının ötesinde tüketim 

sergilemelerini mümkün kılmıştır. Kötüleşen makroekonomik göstergeler uluslararası 

konjonktürün olumlu seyrettiği dönemde göz ardı edilmişken, küresel krizle birlikte ülkelerin 

kamu maliyelerindeki ve bankacılık sektörlerindeki kırılganlıklar gün yüzüne çıkmış ve 

parasal birliğin sürdürülebilirliğine ilişkin endişelerin artmasına neden olmuştur.  

3. Parasal Birlikten Ayrılma Kararının Olası Sonuçları 

Euronun para birimi olarak benimsenmesi, uygulamada geri çevrilmesi oldukça güç bir 

karar olup, parasal birlikten ayrılma yasal olarak uzun bir süreç gerektirmektedir. Lizbon 

Antlaşmasına göre, herhangi bir üyenin birlikten ihracı mümkün olmamakla birlikte, bir üyenin 

parasal birlikten ayrılmayı istemesi durumunda, ancak yapılacak müzakereler çerçevesinde 

çıkış yapması söz konusu olabilmektedir. Anlaşma sağlanamaması durumunda ise, üyenin 

ayrılma talebini Avrupa Konseyi’ne bildirmesinden iki sene sonra çıkış gerçekleşebilmektedir 

(Citigroup, 2011)5. 

Yasal zorlukların yanı sıra, ayrılma kararının finansal sorunları da beraberinde getirmesi 

muhtemeldir. Geçmişte herhangi bir ülkenin bir parasal birlikten ayrılma örneği olmaması 

eurodan ayrılma kararının olası sonuçlarının değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu 

duruma en yakın ülke deneyimi Arjantin’in 2001 yılında yaşanan kriz sonrası moratoryum ilan 

ederek, uyguladığı para kurulu rejiminden vazgeçmesi olarak görülmektedir6. Blejer ve Levy-

Yeyati (2010) eurodan ayrılma sürecinde karşı karşıya kalınabilecek sorunları Arjantin 

deneyimi ışığında incelemektedir. İlk aşama ekonomide para biriminin değişmesinin 

                                                 
5 Bu konuda daha detaylı bilgi için bakınız: Athanassoiu (2009). 
6 Kronikleşen enflasyonu düşürmek amacıyla 1991 yılında para kurulu uygulamasına geçen Arjantin’de ulusal para birimi Peso ABD dolarına 
sabitlenmiştir. 
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getireceği sorunlardır. Küresel rezerv para konumundaki para yerine daha zayıf bir paranın 

kabul edilmesiyle, fon akımlarında önemli bir değişiklik olmasa dahi stok değişkenlerin yeni 

para birimine dönüştürülmesinin büyük sıkıntılar yaratacağı savunulmaktadır. Söz gelimi, bir 

devalüasyon ile yeniden drahmaya geçilmesi durumunda, euro üzerinden borç stoku olan bir 

Yunan firması önemli bilanço etkileri ile karşı karşıya kalacak ve ortaya çıkan olumsuz 

bilanço etkisi rekabet gücünde sağlanan artışın önüne geçebilecektir (Frankel, 2005). Öte 

yandan, Eichengreen’e (2010) göre ayrılma kararı alan bir çevre ülke için doğacak 

devalüasyon beklentisinin finansal bir krizi tetikleme ihtimali yüksektir. Para biriminin değişme 

ihtimalinin belirmesi dahi, bankalardan mevduat çekimini başlatabilecek, hanehalkı ve özel 

kesimin mevduatlarını diğer euro bölgesi bankalarına kaydırması ile ulusal bankacılık 

sisteminin çöküşüne neden olabilecektir. Nitekim, Arjantin’de mevduat çıkışlarının 

devalüasyondan dokuz ay kadar önce başladığı vurgulanmaktadır. Bu ikinci aşamada 

mevduat hücumunun önüne geçebilmek amacıyla ticari banka faaliyetlerinin kısıtlanarak 

vadeli mevduatların dondurulması gündeme gelebilecektir. Arjantin deneyiminde, vadeli 

mevduatlar yanında vadesiz mevduatların da dondurulmuş olması likidite krizini 

derinleştirmiştir. Üçüncü aşama ise dış borcun yeniden yapılandırılma ihtiyacıdır. 

Devalüasyon nedeniyle oluşacak gelir-ödeme dengesizliği sonucu gerek kamu kesimi 

gerekse özel sektör borçlarının yeniden yapılandırılması zorunluluğu doğabilecektir; zira 

Arjantin bu durumdan kaçamamıştır. Ancak, parasal birlikten çıkış ile uğranacak itibar 

kaybıyla beraber, ülkenin uluslararası finans piyasalarına ulaşımının sekteye uğraması ve 

kaynak bulma sıkıntısı içerisine girmesi, kamu borcunu sorun haline dönüştürerek “iflas” 

olasılığını beraberinde getirebilecektir. Son aşama ise ani sermaye çıkışları kaynaklı 

sorunlardır. Bunu önlemek amacıyla, Arjantin geçiş sürecinde ihracat gelirlerinin merkez 

bankasına devrini zorunlu kılmış, döviz ve sermaye çıkış kontrolü gibi tedbirlere 

başvurmuştur.  

Eurodan ayrılma kararının taşıdığı riskler sadece finansal risklerle sınırlı değildir. Parasal 

birlikten ayrılarak yeni bir para birimine geçiş yapacak bir çevre ülkede, devalüasyon ile 

ülkenin ihracat piyasasında rekabet gücünün artırılması ve dolayısıyla üretim artışı 

sağlanması amaçlanmaktadır. Ancak, daha rekabetçi kurdan umulan fayda, ücret enflasyonu 

tarafından bertaraf edilme riski taşımaktadır. Artan enflasyon beklentileri nedeniyle, çalışan 

kesimin daha yüksek ücret talep edecek olması, işgücü maliyetleri üzerinde yukarı yönlü 

baskı yaratmak suretiyle ülkenin sağlayacağı göreli kur avantajını yok ederek rekabet gücünü 

yeniden azaltabilecektir. Nitekim Citigroup (2011) İrlanda hariç diğer çevre ülkelerde 

ücretlerin reel katılık sergilediğini ve nominal ücretlerin esnek olduğunu vurgulamaktadır. Bu 

bağlamda, devalüasyon sonucu kazanılan rekabet gücü ancak geçici bir süre için korunacak 

ve zamanla etkisini yitirecektir. Devalüasyondan beklenen katkının alınabilmesi için emek 
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piyasalarında yapısal düzenlemeler zorunlu olacaktır. Bu bağlamda, sorunların asıl 

çözümünün, parasal birlikten ayrılarak yerel para biriminde devalüasyon yapılmaması 

durumunda dahi, rekabet gücünü geri kazanmak için birim işgücü maliyetlerinde düşüşü 

beraberinde getirecek yapısal tedbirler alınması olduğunu söylemek mümkündür. Böyle bir 

yapısal reform sürecinin ise vakit alacağını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Merkez ve çevre ülkeler arasındaki güçlü finansal bağlantılar dikkate alındığında, merkez 

ülkeler için de eurodan ayrılma kararı almanın kolay olmadığı anlaşılmaktadır. Merkez ülke 

bankacılık sektörlerinin çevre ülkelerdeki aktiflerinin yüksekliği, parasal birliğin dağılması 

durumunda sorunların hızlıca yayılacağına işaret etmektedir (Kaya, Barlas ve Kalafatcılar, 

2011). Diğer yandan, çevre ülkelerine ait kamu borç menkul kıymetlerinin önemli miktarının 

yabancı yatırımcıların elinde olması söz konusu etkileri daha da güçlendirmektedir. Citigroup 

(2011) İspanya’ya ait tahvillerin yüzde 39’unun yabancı yatırımcıların elinde olduğunu ortaya 

koyarken, bu oranın Portekiz’de yüzde 66’ya kadar yükseldiğini vurgulamaktadır.   

Özetle, eurodan ayrılma kararının yukarıda tartışılan olası sonuçları ile piyasa 

mekanizmasını aksatıcı birçok tedbir uygulamak durumunda kalan ve uluslararası 

piyasalardan dışlanan Arjantin deneyimi birlikte değerlendirildiğinde, çevre ülkelerin bu yola 

başvurmalarının oldukça maliyetli olacağı görülmektedir. Son on yıllık dönemde rekabet 

güçlerinde büyük kayıp yaşayan çevre ülkelerde, istenilen sonuçların elde edilebilmesi için 

emek piyasalarının yeniden düzenlenmesi önem arz etmektedir. Bu bağlamda, 

Eichengreen’in (2010) euronun fiili olarak geri döndürülemez bir yapı olduğu tanımlaması 

yerinde görülmektedir. Nitekim, hali hazırda parasal birlikten ayrılmayı göze alamayan çevre 

ülkeler, rekabet güçlerini geri kazanabilmek için çalışma koşulları, ücret politikaları ve sosyal 

güvenlik sistemlerinde köklü değişiklikler yapmaktadırlar. Ancak, şimdiye kadar yapılan 

düzenlemelere gösterilen sosyal ve siyasal direnç karar alıcıları zor durumda bırakmaktadır. 

Yapısal tedbirlerin geciktirilmesi veya ertelenmesi ise, merkez ülkelerden sağlanan 

finansman desteğinin miktar ve süresini artırabileceği gibi spekülatif atakları da 

tetikleyebilecektir. Tüm bunlara ek olarak, çevre ülkelere sağlanan desteğe karşı merkez 

ülkelerde gösterilen toplumsal tepkiler sorunların çözümünü zorlaştırmaktadır (Münchau, 

2011).  

4. Parasal Birliğin Parçalanmasını Önleyebilecek Tedbir ve Öneriler 

Parasal birlik üyesi ülkelerin, birliği sürdürülebilir kılmak ve daha kuvvetli bir yapıya 

kavuşmasını sağlamak amacıyla bir takım tedbirler aldığı izlenmektedir. İlk tedbir kanalı ani 

bir çalkantı durumunda likidite sıkışıklıklarının önüne geçilmesi amacıyla daimi bir finansman 

kaynağı oluşturulmasıdır. Yunanistan’da patlak veren borç krizinin diğer bölge ülkelerine olan 
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olumsuz etkilerini sınırlamak için acil bir şekilde kurulan Avrupa Finansal İstikrar 

Mekanizması (EFSM) ve Avrupa Finansal İstikrar İmkanı (EFSF) geçici niteliktedir. Birlik 

üyesi ülkeler bu fonların yerine, kriz dönemlerinde oluşabilecek likidite-ödeme sorunlarına 

karşı mücadele edecek kalıcı nitelikte bir kurumsal bir yapı arz eden Avrupa İstikrar 

Mekanizması’nın (ESM) kurulması ve 2013 yılında faaliyete geçmesi üzerinde 

anlaşmışlardır. Üyeler 2013 yılından itibaren ESM sermayesine katkıda bulunmaya 

başlayacak ve süreç 2017 yılında tamamlanacaktır. Öte yandan, mevcut borç krizinde 

kullanılmak üzere EFSF’nin sağlamakta olduğu fon miktarının artırılmasına yönelik olarak da 

ülkeler arası mutabakata varılmış, ancak söz konusu fon miktarının hangi ülkeler tarafından 

sağlanacağı konusu ileri bir tarihe bırakılmıştır.  

İkinci tedbir kanalı olarak, euro bölgesi ülkelerinin kamu maliyesi ve verimlilik 

politikalarının uyumlulaştırılması önerilmiş, Almanya bu hususu çevre ülkelerin finansman 

ihtiyacına katkı sağlamanın ön koşulu haline getirmeye gayret etmiştir. Nitekim, 25 Mart 2011 

tarihinde kabul edilen Euro Plus Pact Antlaşması ile üye ülkeler rekabet gücü (ücret politikası 

ve verimlilik), vergi politikası ile kamu maliyesi ve finansal istikrar alanlarında ortak hareket 

etme kararı almışlardır. Bu karar bölgedeki sorunların çözümüne ilişkin önemli bir adım 

olarak görülmekle birlikte, uygulamada kararlılık gösterilmesi ve koordinasyonun sağlanması, 

ülkeler arasındaki yapısal ayrışmanın zaman içinde giderilmesi açısından kritik önem 

taşımaktadır.  

Yukarıda bahsi geçen somut tedbirlerin yanı sıra, birliğin parçalanmasını önleyebilecek 

çeşitli öneriler de öne sürülmektedir. Bunlardan ilki, parasal birlik üyesi ülkelerin ortak tahvil 

ihraç etmesidir. Ortak tahvil ihracı borç yükü altındaki çevre ülkelerin piyasalardaki itibar 

kaybı ve ülke riskliliklerindeki artış nedeniyle yükselen borçlanma maliyetlerini belirgin 

biçimde düşürebilecektir. Zira, uzayan borç krizi sürecinde çevre ülkelere ait hazine 

kağıtlarının ikincil piyasadan EFSF tarafından satın alınmaması çevre ülkelerce olumsuz 

karşılanmış, yükün ECB’nin üzerinde kalmasına neden olmuştur. Ancak bu öneri, gerek 

düşük olan faiz oranlarını yükselteceği, gerekse vergi mükelleflerinin yükünü artıracağı 

gerekçesiyle merkez ülkelerce kabul görmemektedir. Diğer yandan, bu önerinin hayata 

geçmesi zaman alacağı için acil çözüm arayışı içindeki çevre ülkelere olan faydası da sınırlı 

kalabilecektir. Bu kapsamda değerlendirilebilecek bir başka öneri ise, Büyük Resesyon’da 

bilançoları büyük yara alan ve kurtarma paketleriyle desteklenen euro bölgesi sorunlu 

bankalarının, varsayımları daha şeffaf olan stres testleri ile ne ölçüde sağlıklı olduklarının 

ortaya konması ve gerektiği takdirde sermaye yapılarının güçlendirilmesidir. Bölge ülke 

ekonomilerinin bankacılık kanalıyla iç içe geçmiş oldukları göz önüne alındığında, bankacılık 

sektörlerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması önem arz etmektedir. 
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5. Sonuç 

Euro bölgesinde yaşanan borç krizi merkez ve çevre ülkeler arasındaki yapısal farklılıkları 

gözler önüne sermiş, parasal birlik içinde geçen yaklaşık on yıllık süre zarfında reel 

ekonomilerin birbirine yakınsamaktansa uzaklaştığını göstermiştir. Çevre ülkelerin rekabet 

güçlerini geri kazanabilmek için daha rekabetçi bir döviz kuruyla parasal birlikten ayrılarak 

yeni bir para birimi benimsemesi gerektiği sıklıkla tartışılmaktadır. Ancak, detaylı bir inceleme 

ve en benzer örnek olarak gösterilen Arjantin deneyimi bu sürecin oldukça sancılı olduğunu 

ortaya koymakta, Eichengreen (2010) tarafından savunulan, euronun fiili olarak geri 

döndürülemez bir süreç olduğu savının yerinde olduğunu düşündürmektedir. Bu bağlamda, 

çevre ülkeler yapısal tedbirleri hayata geçirmek dışında seçeneklerinin olmadığı bir durumla 

karşı karşıya kalmaktadır. Bu yolda atılan adımlar olmasına rağmen, Yunanistan ve 

İrlanda’da gerçekleşen toplumsal ve siyasal tepkiler, bu tedbirleri almanın da kolay 

olmayacağını ortaya koymaktadır. Atılacak adımların gecikmesi ya da ertelenmesi ise, bu 

ülkelerin fonlama ihtiyaçlarını artıracağı gibi spekülatif atakların başlamasına da neden 

olabilecektir. Merkez ülkelerde çevre ülkelerin fonlanmasına yönelik tepkilerin yoğunlaştığı 

dikkate alındığında, bir kırılganlık hattı da merkez ülkelerde ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar 

merkez ülkeler açısından eurodan ayrılma kararı almak daha kolay görünse de, doğacak 

zincirleme etkilerin dışında kalmaları mümkün görünmemektedir. 
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