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                                                               ÖZET 

             Çalışmanın konusu, Avrupa‟nın gereksiz hırslara ve tüketim çılgınlığına kapılması, 

başta ABD olmak üzere Çin, Japonya gibi bazı ülkeler karşısında pazar kaybına düşmesine 

neden olmuştur. Eski dönemlerini yakalamak için çareyi kendi içlerinde aramışlardır. Bunun 

sonucunda beklemedikleri bir kısır döngüye girmişlerdir. Görkemli zenginliği, refahı, yaşam 

koşulları ile yüzlerce yıldır doğu medeniyetlerini etkisi altına alan, yüzyıllar boyunca hüküm 

süren Avrupa sömürge imparatorlukları kendi açtıkları çukurlara düşmüştür. Bugün Avrupa 

Birliği ekonomisinin kendi içindeki ticaret oranı 2/3‟tür. Bu bağlamda doğal olarak 

birbirlerine bağımlı bir ekonomiye sahip olmuşlardır. Yani Doğu Avrupa‟da yaşanan bir 

krizin Batı Avrupa‟dan hissedilmemesi nerede ise imkansızdır. 

           Çalışmanın amacı, Avrupa ve AB ülkelerinin günümüze kadar yaşadığı krizler, bu 

krizlerin atlatılması ve son yıllarda yaşanan krizin geçmiştekiler kadar kolay atlatılamama- 

sının nedenleri, Doğu Avrupa ülkelerinin ve ABD‟nin bu durum üzerindeki etkilerinin önemi- 

ni ortaya koymaktır. Bu noktada hazırlayacağımız bildiriyi;  

 

- Kırılgan ve Batı Eksenli Doğu Avrupa Ülkelerinin Krizi : Estonya, Letonya, Çek 

Cumhuriyeti, Bulgaristan… 

- Krizin Büyük Ülkeleri: Almanya, Fransa 

- Krizin Güney Ülkeleri: Yunanistan, İspanya, Portekiz  

- Krizin Avrupa‟nın Birliğine Etkileri: Yunanistan‟a uygulanan yaptırım ve Avrupa Birliği 

dışlaması başlıklarında ele almaya çalışacağız. Bu bağlamda tarihsel ve betimsel araştırma 

yönteminden yararlandık.  

 

Anahtar Kelimeler; Avrupa, Kriz, Sömürgecilik 

 



                                            GĠRĠġ 

Devletlerin oluşumundan itibaren vazgeçilmez olan ekonomi organı devletler tarihi boyunca 

bütün iktidarların vazgeçilmez sorumluluğu olmuştur. Halkların en önemli isteklerinden biri 

olan "refah düzeyi" kuşkusuz ki ekonominin güçlü olmasına bağlıdır. Eğer ülkede ekonomi 

güçlü ise halk mutlu ve huzurlu güçsüz ise iktidara karşı sert ve tedirgindir.1800'lerden 

bugüne kadar hemen hemen her dönemde toplumsal refah düzeyi yüksek olan Avrupa 

Toplumları 2008 yılından beri iktidarlarına karşı sert ve tedirgin durumdadır. Sebebi ise 

hepinizin malumunca 2008 ekonomik krizdir. Merkezi ABD ve Batı Avrupa olan 2008 

krizinin, 1929 Ekonomik Buhranıyla olan benzerliklerini ele alarak hazırladığımız bildiride 

Kuzey Avrupa'dan, Güney Avrupa‟ya, Doğu Avrupa'dan Batı Avrupa‟ya 8 farklı AB üyesi 

devletleri, kriz nedenleri, kriz süreçleri, bu süreçlere vermiş olduğu tepkileri, Avrupa 

Birliğinin bu devletlere karşı tutumu ve krizin Avrupa‟nın Birliğine etkileri konusunda 

açıklamalarda bulunacağız. 

     1.KRĠZĠN TARĠHSEL SÜRECĠ  

      1.1 1929 Dünya Ekonomik Buhranı 

        1929 Dünya ekonomik buhranı; 1929‟da başlayan, etkilerini ancak 1930 yılının 

sonlarında tam anlamıyla hissettiren ve 1936 yılına değin devam eden, kapsama alanı ve 

süreci nedeniyle modern dünyanın  en ağır ekonomik buhranı olarak adlandırılmıştır. Merkezi 

Kuzey Amerika ve Avrupa olmasına rağmen  tüm dünyada yıkıcı etkiler yaratmıştır.  

        Bu ekonomik buhran, çalışmadan zengin olmak isteyen orta sınıf Amerikan halkının 

1929 ve öncesinde New York borsasındaki aşırı değerlenme ve hızla yükselen endekse arzın 

artması buna karşın düşen talebin aynı yılın sonunda tekrar patlamasıyla ortaya çıkmıştır. 

Ekim 1929‟da New York menkul kıymetler borsasındaki (wall street) hisse senetlerinin ani 

düşüşü ile başlayan büyük buhran birçok yatırımcıyı, bankayı ve finansal kurumu zora 

sokmuştur. 1931 yılında Amerika‟daki bankalar Avrupa bankalarındaki fonlarını çekmeye 

başlayınca bu durum Avrupa bankalarının çöküşüne neden oldu. Olayın vahametini şöyle 

daha açıkça ifade edebiliriz ki Amerika‟da 1933 yılında 25.000 bankadan 11.000‟i iflas 

etmiştir.
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        1929 Dünya Ekonomik Buhranının ABD borsasının çöküşünün ardından bankaların 

zincirleme olarak iflası ve ekonomik resesyon hatırlanırsa, günümüzde yaşanan kriz ve 

bankaların birbiri ardına iflas etmeleri iki krizin de temelinin finans sektörü kaynaklı olduğu 

ve son krizin ABD başlayıp, önce Avrupa‟yı arkasından da Çin ve Japonya‟yı da içine alan 

geniş bir sahaya yayıldığı söylenebilir. 

  1.2 Küresel Kriz ve 1929 Dünya Ekonomik Buhranın Ortak Noktaları 

  - Her ikisinin merkezi ABD‟dir. 

  - Her ikisi de ilk kez finans sektöründe (Küresel kriz, mortgage sistemi ile konut 

kredilerinden dolayı bankacılık sektöründe, 1929 Dünya Ekonomik Buhranı ise ABD 

borsasında) patlak vermiştir.  

  - Her ikisinde de kriz öncesi yıllarda piyasanın paraya boğulmasından kaynaklanan şişkinlik, 

fiyatların ve borsanın aşırı yükselmesine, sonrada balonun sönmesine neden olmuştur.  

 - Her ikisi de diğer krizlerden farklı olarak belli bir coğrafya ile sınırlı kalmayıp, bütün 

dünyaya yayılmıştır. 

 2. 2008 KÜRESEL KRĠZĠ, ÇIKIġ NOKTASI ve GELĠġĠMĠ 

        1990‟lı yıllarda tüm dünyada etkili olan liberalizasyon  politikası ABD‟de de etkisini 

göstermişti. Halk daha önce görülmeyen bir oranda tüketime yönelmişti. 2001‟de G. W. Bush 

vergi oranlarını indirerek bu durma destek verdiğin göstermişti. Bunun yanı sıra FED de faiz 

oranlarını düşürerek ABD vatandaşlarının harcamalarının artmasını sağlamıştı. Tasarruf 

oranları sıfıra yaklaşmıştı. 

         2008 Krizinin ayak sesleri 2002‟den geliyor. Düşük gelirli ABD vatandaşlarına, FED ( 

Amerikan Merkez Bankası) kısa vadeli faiz oranını %1‟e çekerek düşük faizle yaygın ipotekli 

ev kredisi sağlamıştı. Tüketicilere kredi verilirken faiz oranlarının artabileceği bilgisi verilme- 

mişti. 2004‟te FED faiz oranlarını yükseltmeye başlayınca borçluların çoğu kredilerini ödeye- 

mez duruma geldi ve finansal kriz tetiklenmiş oldu. Kredi alanların geri ödeme imkanları dik- 

kate alınmadı. Çünkü büyük çaplı yatırım bankaları ve onların tahvilleştirdiği kağıtları sigor-  

talayan şirketler bu tahvilleri piyasaya sundu. Bu tahvilleri ellerinde bulunduran yatırım ban 

kaları ve şirketler iflas etti.158 yıllık Lehman Brothers ABD‟nin en büyük şirket iflası olarak 

tarihe geçti. İngiltere ve İsviçre gibi Avrupa‟da yatırım bankacılığı bulunan ve bu ABD‟li 

tahvillere yatırım yapan bankalar, finansal krizin ilk etki alanını oluşturdular; zaten benzer bir 

ipotekli kredi krizini İngiltere kendisi de yaratmıştı. Yani finansal kriz küresel piyasalara bu 

şekilde yayılmıştı. 



2.1 Arap Baharından Wall Street’e 

            17 Aralık 2010‟da işsiz bir üniversite mezunu olan Mohammed Bouazzi kendini 

yakarak belki sadece kişisel tepkisini ortaya koymuştu. Fakat bu kıvılcım alevlenerek wall 

street‟e kadar ulaştı. Arap Devrimleri ile aynı zamanlarda Avrupa‟nın çeşitli yerlerinde 

grevler, genel grevler yaşandı. Bu grevlere katılanlar için Tahrir deneyi büyük önem taşıyor- 

du. Örneğin ABD‟de Wisconsin‟de grevciler, göstericiler Tahrir‟i takip ettiklerini açık açık 

söylüyorlardı. Sonra İspanya‟da Madrid ve Barselona eylemleri gerçekleşti. On binler aynen 

Mısır‟da Tahrir Meydanı‟nda, ya da Bahreyn‟de İnci Meydanı‟nda olduğu gibi şehrin merkezi 

meydanlarına yerleştiler ve günlerce bu meydanları işgal ettiler. 

          Wall street direnişi ilk olarak 13 temmuz‟da  Adbusters dergisinde yayınlanan bir afişle 

duyurulan eylemi ülke çapında pek çok grup destekledi. Bunlardan biri de  Hacktivist 

Anonymous grubuydu. Grup ayrıca kısa bir çağrı videosu yayınlayarak hareketin Japonya, 

İsrail, Kanada ve Avrupa ülkelerine de yayılmasını sağladı. Bununla birlikte  Protestocu 

gençler  www.occupywallst.org sitesinde haberleşiyordu. Göstericiler Arap Baharı‟nın devrim 

taktiklerini kullanarak ABD‟de demokrasiyi  tekrar kazanmak için hep birlikte şiddetten uzak, 

katılımcıların güvenliğini ön planda tutarak eylemlerini sürdüreceklerini açıklamışlardı. Eyle- 

min başlamasından önce New York valisi Michael Bloomberg "Diğer insanların haklarına 

saygı gösterdikleri sürece, insanların fikirlerini özgürce ifade edebileceği bir yer burası, New 

York'u New York yapan da budur." demişti. Fakat eylem hisse senetlerinde ciddi düşüşe yol 

açmıştı. Şiddetsiz biçimde sürdürülen eylem 20 Eylül, Salı sabahı Zucotti Park'da 200-300 

eylemcinin şiddetli bir polis saldırısıyla sindirilmeye çalışıldı, 7 kişi gözaltına alındı, biri ağır 

olmak üzere üç eylemci yaralandı. Eylemcilere polisin şiddetli saldırısı sürerken Madrid, San 

Francisco, Los Angeles, Madison, Toronto, Londra , Atina, Sidney, Stuttgart, Tokyo, Milan, 

Amsterdam, Algiers, Tel Aviv, Portland ve Chicago'da Wall Street'teki işgale destek eylem- 

leri vardı. Phoenix, Montreal, Cleveland ve Atlanta'da da destek eylemleri için çağrı yapıldı. 

Böylece Avrupa başta olmak üzere Asya, Latin Amerika, Afrika ve Okyanusya’ya sıçrayarak, 

son yılların en büyük küresel protesto eylemine dönüşmeye devam ediyor.  

 

 

 

http://www.occupywallst.org/


2.2 GLOBAL KRĠZ VE AB’YE ETKĠLERĠ 

         2008 Yılında AB ülkelerini etkilemeye başlayan bu global kriz, başta Avrupa Kıtasını 

çok etkilemeyecek gibi görünse de zamanla AB’nin içinde bulunduğu sorunları büyük ölçüde 

artırdı. Birleşik Krallık, İrlanda ve İspanya gibi milli gelirlerinde mali hizmetlerin payı yüksek 

olan ülkelerde ciddi sorunlar baş gösterdi. Letonya, Macaristan, Romanya gibi yeni AB 

devletleri krize hazırlıksız yakalandı ve bunun sonunda IMF‟ye başvurmak zorunda kaldılar. 

          Krize hazırlıksız olan AB ülkeleri, AB antlaşmalarında ekonomik ve mali politikaların 

koordinasyonuna ilişkin kesin hükümlerin bulunmamasının da etkisiyle, krizin etkileriyle 

ortak mücadele konusunda çok başarılı bir performans sergileyemediler. AB‟nin bu  krizden 

çıkardığı en önemli ders, AB düzeyinde daha etkin bir ekonomik yönetişime, mali gözetime 

ve koordinasyonun kurumsallaşmasına olan ihtiyaçtı. Bu ihtiyaç Lizbon Antlaşması‟nın 136. 

maddesine şu şekilde yansıdı : “Euro bölgesi ülkeleri ortak ekonomi politikası kuralları kabul 

etmeli ve bütçe disiplinlerine yönelik koordinasyonu güçlendirmelidirler” (Nilgün A. 

Eralp,2010). Avrupa Komisyonu, krizden olumlu bir sonuç çıkarabilme kaygısının da 

etkisiyle, Lizbon Strateji‟sinin artık AB ekonomisinin sorunlarını çözmek için yetersiz kaldığı 

tespitini yaparak, onun yerini alacak, yeni bir reform gündemi olan AB 2020 stratejisini 

hazırladı.  

           Avrupa 2020 Stratejisi; Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı José Manuel Barroso 

tarafından 3 Mart 2010 tarihinde açıklanmıştır (Apar ve Akbaş,2010). Stratejinin çıkış 

noktası, hızla yayılan küreselleşme, iklim değişikliği, Avrupa nüfusunun yaşlanması gibi 

problemlerdir. Strateji yaşanan mali krizi Avrupa ekonomisini daha iyi duruma getirecek bir 

başlangıç olarak ele almaktadır. Ancak yaşanılan ekonomik krizin AB‟nin son 10 yılda 

kaydettiği ekonomik büyüme ve istihdam sağlama alındaki gelişmeleri tersine çevirdiği, AB 

genelinde GSYİH‟de %4 düzeyinde düşüş görüldüğü, faal işgücünün %10‟unu oluşturan 23 

milyon kişinin işsiz kaldığı ve AB‟nin sanayi üretiminin1990‟lı yıllardaki seviyelere düştüğü 

belirtilmektedir. Yaşanan krizin AB‟nin büyüme potansiyelini yarıya indirdiğine ve yirmi 

yıllık bir mali kazanımı sildiğine dikkat çekilmekte ve AB genelinde bütçe açığının 

ortalamada %7 seviyesine yükseldiğinin altı çizilmektedir.  

          Görüldüğü gibi AB tüm çabalarına rağmen global krizin etkilerinden  kurtulamamıştır. 

Son dönemlerde hepimizin sıkça haberlerine rastladığı Yunanistan ile başlayarak Doğu 

Avrupa ülkeleri olan; Estonya, Letonya, Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan; krizin büyük ülkeleri 



olan; Almanya, Fransa; krizin Güney ülkeleri olan; Yunanistan, İspanya, Portekiz‟e 

değinmeye çalışacağız.   

3. YUNANĠSTAN KRĠZĠ 

           Uzun süredir gündemde olan ve hayata geçirilmekte zorlanılan yapısal reformların ve 

dış borçlanma ile sağlanan mali kaynakların doğru kullanılamaması, krizin yarattığı olumsuz 

etkilerle birlikte Yunan ekonomisi büyük ölçekli bir kriz yaşadı ve yaşamaya da devam 

ediyor. 

           Yunanistan‟ın izlediği politika temel olarak dış borçlara dayanmaktadır. Bu da 

Yunanistan‟ın orta ve uzun vadede kamu borcunu artırmıştır.2000 yılında 150 milyar Euro 

olan borç geçtiğimiz 10 yıl içerisinde 2010 yılının ilk çeyreğinde 300 milyar Euro seviyesine 

yükselmiştir. 2010 yılı borcuna ilaveten 21.02.2012 de Euro Bölgesi Maliye Bakanları 

(EUROGROUP) açıklaması ile bu borca ek olarak 2014 yılına kadar 130 milyon Euro‟ya 

kadar ek katkı sağlanması beklenmektedir. Diğer taraftan AB menşeili kaynakların 

kullanımında yolsuzluk iddiaları basının ve muhalefetin dilinden düşmemektedir. Tüm bu 

sorunlara ilave olarak da Yunanistan milli gelirleri 2 boyutlu düşüş yaşamıştır. 

3.1 DÜġÜġÜN BĠRĠNCĠ BOYUTU 

            IMF ve AB‟nin Yunanistan‟a uyguladığı dayatmalar sonucu vergi gelirlerinde 1.2 

puanlık düşüş görülmüştü. Yine bu dayatmaların ürünü olarak kamu personel maaşları 

düşürülmüş bunun sonucunda ise ülkede bir kaos ortamı oluşmuştur. Bu kaos yatırımcıları 

çekimser hale düşürmüş bu da ülkenin iç ticaret hacmini düşürmüştür. 

3.2 DÜġÜġÜN ĠKĠNCĠ BOYUTU 

             Uluslararası finansal krizin Yunanistan‟dan aldıkları olmuştur. Ülkenin döviz 

kaynakları için hayati önem taşıyan ve milli gelire önemli payı bulunan turizm gelirlerinde 

2009 da %15 2010 da %25 2011 de %30 oranında azalma gözlemlenmiştir. Diğer taraftan 

dünyadaki yük gemilerinin %20 sine sahip olan ve deniz yolu taşımacılığında ilk sırayı alan 

Yunanistan sadece 2009 yılında taşımacılık gelirlerinde %30 civarında bir düşüş 

gerçekleştirmiştir.
2
 Görüldüğü gibi Yunanistan ekonomisi 2008-2009 ve 2010 yıllarında 

gittikçe kötüleşerek hiç de iç açıcı olmayan bir hal almıştır. Bu bağlamda Avrupa‟nın şımarık 

çocuğu olan Yunanistan‟a yardım ve güven sorununu Avrupa‟nın Birliği konusunda daha 

detaylı olarak ele alacağız. 

                                                 
2  Avrupa Birliği‟nde Küresel Finansal Krize Karşı Alınan Önlemler ve Birliğin Rekabet Gücünün Arttırılmasına Yönelik 

Girişimler: “Euro Rekabet Paktı”  (Mayıs 2011) Ankara 



3.3 ĠRLANDA KRĠZĠ   

               İrlanda krizinin temel sebebi krizin ortaya çıkmasından sonra emlak piyasasında 

yaşanan hızlı değer kayıpları ile birlikte kamu sektöründe yoğun bir biçimde ele alan tasarruf 

tedbirlerinin piyasalarda doğurduğu panik havası ve durmadan artan işten çıkarmalar 

gelmektedir. 90‟lı yıllardan beri yaşanan sürekli refah artışı emlak fiyatlarında astronomik 

rakamlara ulaşmış ve spekülatif bir emlak piyasası oluşturmuştur. Nüfusu 4,5 milyon olan 

İrlanda‟da hiç kimsenin yaşamadığı 300.000 konut inşa edilmiş ve bu balon küresel krizle 

birlikte patlayarak ülke ekonomisini alt üst etmiştir. Hızlı refah artışını konut ve finans 

sektöründeki patlamaya borçlu olan İrlanda 2008 yılındaki küresel finansal krizden sonra 

konut fiyatlarında %50 ile % 60 oranında değer kaybetmesi konut kredilerinden büyük karlar 

elde eden bankaların büyük zararlar yaşamasına neden olmuştur. İrlanda hükümeti bu 

zarardan bankaları kurtarmak için 45 milyar Euro‟luk kaynak aktarmış, bu kaynakta bütçe 

açığının hızla büyümesine neden olmuştur. 

            Şu ana kadar denetim ve gözetim mekanizmalarının etkili bir şekilde işlememesi 

durumu nedeni ile iyi bir tablo çizemeyen İrlanda eğer bu şekilde devam ederse Yunanistan 

krizini aratmayacak bir hale düşecektir. 

3.4 PORTEKĠZ 

            Portekiz krizi Yunanistan ve İrlanda‟daki kadar ciddi boyutlarda olmasa da 

piyasalardaki uzun süreli durgunluk Portekiz‟e ayrı bir boyut katmıştır. Öyle ki Portekiz 2001 

yılında İstikrar ve Büyüme Paktı kurallarını ihlal eden ilk Euro bölgesi olmuştur. 

Piyasalardaki uzun süren durgunluk kamu maliyesinin iyileştirilememesinin yanında 2008 

krizi ile birlikte daha da içinden çıkılmaz bir hale dönüşmüştür. Bütçe açıklarının azaltılması 

amacıyla hazırlanan istikrar programının mecliste yapılan oylamada reddedilmesinin ardından 

Portekiz başkanı Jose Socrates istifa etmiştir. 2013 yılına kadar bütçe açığının gayri safi 

yurtiçi hasılasının %2‟sine düşürülmesini öngören söz konusu program emekli maaşlarının 

dondurulması 1500 Euro‟dan fazla olan kamu personeli maaşlarında %5 ve %10 arasında 

kesinti yapılması, sağlık, eğitim harcamalarının ve yerel yönetim bütçelerinin kısıtlanması 

gibi tedbirler içermektedir. Başbakanın istifası ile siyasi istikrarın bozulması ve daha da 

kötüleşen ekonomik durum nedeni ile kredi derecelendirme kuruşları başlangıçta uluslararası 

yardım almayı reddeden Portekiz AB‟nin baskıları ve piyasaların kötüye gitme sebebi ile 

uluslararası yardım için Avrupa Birliğine başvurmuştur. Yapılan görüşmeler sonucunda 

Portekiz, AB ve IMF ile 3 yıllık programla 78 milyon Euro tutarında finansal dış yardım 

almak için anlaşmaya varmıştır. Türkiye‟deki siyasal iktidar düzene kavuşur da alınan 



kaynaklar iyi kullanılırsa ve tasarruf paketleri Socrates‟in ön gördüğü derecede 

uygulanabilirse Portekiz krizi Yunanistan ve İrlanda‟ya oranla daha az zararla atlatılabilir. 

Şayet rüzgâr tersine eserse Portekiz krizi daha da içinden çıkılmaz bir hal alacaktır.  

 3.5 BULGARĠSTAN 

            Bulgaristan krizinin temel faktörleri özel sektör, banka ilişkileri, tüketici talep 

belirsizliği ve iç piyasa durgunluğu olarak öne çıkmaktadır. Özel sektörün aşırı borçlandığı 

banka kredileri küresel kriz ortamı ile faiz oranlarındaki artış nedeni ile kredi borçlarının 

geriye ödenemez duruma getirmiştir. Bunun sonucu olarak finansal sermayeyi elinde tutan 

bankalar büyük zarar etmiştir ve bankalar kredi kısıtlamasına yönelmiştir. İç ticarette ortaya 

çıkan nakit sıkıntısı enflasyon oranlarını yükseltmiş bunu neticesinde de iç alım gücü 

düşmüştür. Enflasyona bağlı olarak talepte meydana gelen azalmalar iç piyasaya en büyük 

darbeyi vurmuştur. İç piyasa böyle seyrederken alınan yardımlar ve artan ihracat oranı kamu 

maliyesinde 2010- 2011 ve 2012 yıllarında pozitif yönde artış göstermiştir. Ancak ne kadar 

iyileşme görülürse görülsün iç ticaretteki sıkıntılar giderilmedikçe kriz aşılmış sayılamaz. 

3.6 ÇEK CUMHURĠYETĠ 

             Euro bölgesi dışında kalan Çek Cumhuriyeti 2008 krizini en düşük zararla atlatan AB 

ülkelerinden bir tanesidir. 2008-2009 yıllarında iç ve dış ticarette daralma yaşansa da 2010 

yılında çek cumhuriyeti ticari partnerlerinde yaşanan iyileşme nasibini almıştır. 2009 yılına 

oranla 2010 da gsyih‟da  %2, 2011 de ise %2,9‟luk bir artış gözlenmiştir. 

             Öte yandan krizin diğer ülkeleri de görüldüğü gibi iç talepte düşüş yaşanmaktadır. 

Ancak bütün düşüşlere ve iç pazardaki negatif eğimlere rağmen ihracatın önümüzdeki yıllarda 

ekonomik iyileşmeye öncülük etmesi beklenmektedir. Uygulanan kriz paketleri kamu 

personeli sayısında azaltma ve maaş kesintileri gibi önlemleri içermektedir. Bu önlemler ülke 

ekonomisi için iç açıcı sonuçlar doğuracak olsa da siyasal iktidarın geleceği için pekte iç açıcı 

görülmemektedir. Özellikle muhalefetin bu konudaki söylemleri Çek siyasal iktidarını olduk- 

ça zorlayacak gibi görünüyor. 

3.7 ESTONYA 

             Estonya ekonomisi 2008-2009 döneminde %19‟luk kümülatif gsyh‟nın daralmasının 

ardından, 2010 yılı boyunca hızlanarak devam eden ve %3,1‟lik bir büyüme, 2011 de ise 

%4,9‟lik bir büyüme kaydetmiştir. Bu hızlı büyümenin ardında ise dış ticaret yatmaktadır. 

Yaşanan canlanmaya rağmen enflasyonun  %1,3‟ten  %4,7‟ye çıkmasıyla birlikte iç ticareti 



önemli ölçüde değiştirmiş hane halklarını tüketimini ve tercihlerini olumsuz yönde etkilemiş- 

tir. 

             Genel olarak Estonya‟ya bakıldığında ise enflasyon ve buna bağlı olarak iç ticaretteki 

durgunluk dışında büyük bir zarara uğramamıştır. Yunanistan ve diğer kriz ülkelerine bakıldı- 

ğında Euro bölgesi içindeki en hafif zarar gören ülkelerden biri diyebiliriz Estonya için. 

3.8 ALMANYA 

           2010 yılında gsyh da görülen %3,6‟lık büyüme ile Almanya hızlı bir toparlanma 

yaşamıştır. 2009 yılında önemli ölçüde azalan ihracat, 2010‟da dünya ticaretinin toparlanması 

ve yatırım mallarına yönelik güçlü talep ile birlikte artmıştır. İthalatın daha yavaş artması ile, 

net ihracat GSYH artışına önemli katkı sağlamıştır. 2010 yılındaki büyümenin temel sebebi, 

iç talepteki artış olmuştur. Kriz döneminde ertelenen projeler başlatılmış, böylece hızla artan 

kapasite kullanımı ve kamu altyapı harcamalarının sürdürülmesi yatırımları artırmıştır. Özel 

tüketim de işgücü piyasasının sağlam performansıyla desteklenmiştir. 

            Almanya kriz döneminde gerek uyguladığı başarılı politikalar olsun gerek iş gücüyle 

olsun gerek üretim gerek hizmet sektörleriyle olsun 2008 küresel krizini bertaraf etmiştir. 

Tarihin tekerrürden ibaret olduğunu bir kez daha bizlere hatırlatan Almanlar iki dünya savaşı 

geçirip de nasıl ayakta kalınabileceğini zaten yıllar öncesinde sergilemişti. Kaldı ki bu 

ekonomik krizde de yine ulusal anlamlı çalışmalarının neticesini çok verimli bir şekilde 

aldılar. 

             Almanya krizin getirdiği fırsatları iyi değerlendirmeyi becerdiği için birazda bu 

sebepten ötürü krizden kurtuldu diyebiliriz. Örneğin; Almanya‟dan sonra otomotiv sektöründe 

ikinci sırayı alan Japonya krizden beklenenin üstünde etkilendiği için otomotiv fiyatlarındaki 

artış yaşadı ve Almanya bunu fırsata çevirerek Japonya‟nın açığını kendi fazlasıyla doldurdu. 

Bu sayede bu sektöre de %3.1‟lik büyüme kaydetti ve bunun ülke ekonomisine %1,2‟lik bir 

getirisi oldu. 

3.9 DIġ TĠCARETTE AVRUĞA BĠRLĠĞĠNE BAĞIMLI OLAN ĠSPANYA 

            İspanya krizden çıkış sürecinde en yavaş gelişime sahip olan ülkelerden bir tanesi. 

Bunun temel sebebi olarak baktığımızda iki etken görüyoruz: 

            Birinci olarak: Emlak piyasasına bağlı büyüme ve bankaların mortgage sistemiyle 

uzun vadeli kredi dağıtması 2008 de meydana gelen finansal krizle birlikte bankların ve hane 

halkının büyük zarar görmesine neden olmuştur. Paranın patronu bankalar ve bu paraların 

sahibi halk zarar görünce doğal olarak ülke ekonomisi de olumsuz yönde etkilenmiştir. 



            İkinci olarak: İspanya dış ticaretinin %70‟ini AB ülkeleri ile gerçekleştirmektedir. 

Krizin 2008-2009 dönemlerinde ihracatı sıfır noktasına gelen İspanya 2010 ve 2011 

dönemlerinde de umduğunu bulamamıştır. Hatta bu beklentileri boşa çıkınca yapılan gsyh 

tahminleri de geçerliliklerini yitirmiştir. İspanya‟nın krizin iyileşme ve canlanma döneminde 

beklediğini bulamamasının nedeni ise ihracatında sepetindeki ürünlerin lüks mallara dayalı 

olması ve AB‟nin büyük bir gelişme yaşamasına bağlıdır. 

            Sonuç olarak İspanya‟ya baktığımızda çok yavaş bir büyüme gözlemlense de bu 

durum kısa vadede büyük zorluklar çıkaracaktır. Ayrıca Merkel ve Sarkozy‟nin AB‟nin içe 

kapalı bir ekonomik tavır sergilenmesi tezlerinin çürütüldüğü noktada İspanya‟dır. Ticaretin 

%70‟ini AB ile yapan İspanya‟da ki durum Merkel ve Sarkozy tarafından görülmemektedir. 

 

                                         SONUÇ  

Krizin Avrupa’nın Birliğine Etkileri 

 

             Kriz sürecinin başından beri 14 ülkeye yüksek meblalarda kredi ve hibe paketleri 

veren AB kriz süreci boyunca 27 AB üyesi devletin tamamıyla ilgilenmiştir.AB‟nin büyük 

devletlerinden olan Almanya ve Fransa birliğin küçülmesinden yana tavır alsa da bu konuya 

henüz net bir kesinlik kazandıramamıştı.   Krizin bilançosunun sonuçlarını ve AB‟ye etkilerini 

maddesel olarak şu şekilde inceleyebiliriz: 

1- 27 AB üyesi ülkenin tamamında kriz tüm boyutlarıyla hissedilmiştir. 

2- Genel toplamlara baktığımızda AB üyesi tüm devletlerin ; büyüme hızları gsyih‟ları iç ve 

dış gelirlerinde düşüş görülmüş olup kamu borçları enflasyon oranları, kredi oranları, 

yükselmiştir. 

3- Hane halkının tüketim tercihleri değişmiş olup yastık altı kavramı güç kazanmıştır. 

4- AB üyesi devletlerin siyasal iktidarları güç kaybetmiş olup seçim kaygısı yaşamaktadır. 

5- Pek çok banka kapanmış olup birçok banka da ağır zarar görmüştür. 

6- Emlak piyasası krizde en çok zarar gören piyasalardan biri olmuştur. 

7- Finansal sermaye ve likidite sıkıntısı krizin en ağır bedellerinden bir olmuştur. 

8- Yatırımcılar çekingen tavır sergilemektedir. 

9- 2010, 2011 ve 2012 yıllarında krizin etkileri giderek azalsa da kriz pek çok ülke için hala 

yaşanabilir durumdadır. 

 

 



Avrupa’nın Birliğine Etkileri: 

1-Kriz AB‟de fiziksel ayrım yaratmasa da düşünsel ayrılıklara neden olmuştur. 

2- Euro bölgesi olan ve olmayan ülkeler ayrımı belirgin çizgilere bürünmüştür. 

3- Kimi devletler çözümü AB‟nin kendi içinde arasa da kimi devletler de yeni devletlerin 

katılımıyla ekonominin güçleneceği görüşündedir. Yani bazı devletler çözümü daralmada 

görürken bazıları da genişelemede görmektedir. Bu durum fikir ayrılıklarının en belirgin 

boyutunu oluşturmaktadır. 

4- Yunanistan‟a gelince Avrupa‟nın şımarık çocuğu olan Yunanistan‟a ekonomik açıdan pek 

çok imtiyaz tanınsa da birlik içindeki eski önemi ve değerini kaybetmeye başlamıştır. 

Uygulanan yaptırımlar ve AB üyesi diğer devletlerin Yunanistan ile olduğundan fazla 

ilgilenilmesinden huzursuz olmaları bu durumun en büyük ispatı niteliğindedir. 

5- AB ileriye dönük politikalarını askıya alınmış oluğu birliğin küresel çaptaki, itibarı da 

büyük oranda düşüş göstermiştir. 

6- Son olarak AB‟nin vazgeçilmez olarak görülen Maastricht kriterlerine baktığımızda pek 

çok devletin bu kuralı ihlal ettiğini görüyoruz. Buna karşılık herhangi bir yaptırım ya da ceza 

uygulamasına gidilmemesi AB‟nin aslında kendi içinde esnek ve çelişkili bir yapıya sahip 

olduğunu göstermektedir. 
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