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 1) Giriş 

 Küresel Finans Krizi, 2006 yılında ABD' de mortgage kriziyle başlayıp 2008' de finans krizi haline 

gelen ardından reel sektöre de sıçrayıp tüm dünyayı etkisi altına alan bir krizdir. Küresel kriz sonrası cari 

fazlası ve kamu borçlanma gereksinimi düşük olan ülkeler doğru uyguladıkları politikalarla krizden daha 

çabuk çıkmayı başarırken, tam  tersi cari açıklarının ve kamu borçlarının yüksek olduğu ülkeler ise 

uyguladıkları yanlış politikalarla krizi daha derin yaşamışlardır. Bu çalışmada öncelikle krizin oluşumuna 

değinilip daha sonra tüm dünyadaki etkileri ülkelerin gelişmişliklerine göre analiz edilecektir. 

 2 ) Krizin Oluşumu ve Gelişimi 

 Küresel ekonomik krizden önce mortgage krizine değinmek gerekirse, 2001' de ABD' ye gerçekleşen 

saldırıları başlangıç evresi olarak kabul edebiliriz. Çünkü bu gelişme sonucu ABD halkı paniğe kapılmış, 

evlerinden çıkamaz hale gelmiş, alışveriş yapamaz olmuşlardır. Çözüm olarak, FED ekonomiyi canlandırmak 

için faiz oranlarını indirmiştir. Bununla beraber, ekonomide bol likitide ortamı oluşmuş, bankalarda konut 

kredisi arzını artırmıştır. Haliyle konut fiyatları artma eğilimine girmiş, buna bağlı subprime denilen kredilerle 

insanlar daha fazla borçlanmış, bankalarda konut kredilerine dayalı türev ürünleri piyasaya sokmuştur."Yani 

bir anlamda kapitalizmin son yükselişi emlak fiyatlarının şişmesi üzerine kurulmuştur" (EĞİLMEZ,2013,67) 

 Lakin bankalar bu ortamı hiç bitmeyecek sanarak büyük bir yanılgıya düşmüştür. FED, 2004 yılında 

faiz oranlarını artırınca durum tersine dönmüş, faizlerin yükselmesi riskli kredilerin ödenmesini zorlaştırmış, 

gelir seviyesi düşük olanlar kredileri ödeyemez hale gelmiştir. Çünkü faizlerin yükselmesiyle konut fiyatları 

düşünce krediler karşılanamaz duruma gelmiş, kredilerin ödenememesi ve bankaların türev ürünleri elden 

çıkaramamaları bankaların bilançolarını eritmeye başlamış ve borçların menkul kıymetleştirmeye gidilmesiyle 

finansal sisteme yayılan kriz bir güvensizlik ortamı yaratmıştır. Ayrıca likitideninde daralmasıyla bankalar 

kredi arzını kısmıştır. Bu ortam 2006' da ekonomide durgunluğa ve 2007' de bir çok bankanın batmasına neden 

olmuştur. FED bankaların batmaması için piyasaya likitide enjekte etmiş ama artık olaylar kontrolden çıkmıştır 

Eylül 2008' de Lehman Brothers iflasını açıklayınca, tüm dünya şok olmuş ve kriz, küresel bir hal almıştır. 

 Sonuç olarak, ABD' de başlayan bu kriz sadece ABD' de kalmamıştır. Finansal kesimde bankaların 

sermayelerinin erimesi reel kesimi de etkilemiştir. Kredilere dayalı yatırımlar azalmış, güvensizlik ortamı 

tüketim harcamalarını, toplam talebi azaltmış, buna bağlı dış ticarette sorunlar ortaya çıkmıştır. 2008/09 

yıllarında küresel daralmaya neden olacak bu krizin etkileri alt başlıklarda ayrıntılı olarak incelenmiştir. 

 3 ) Gelişmiş Ekonomilerde Finansal Kriz ve Avrupa Borç Krizi 

 Gelişmiş ekonomiler, krizden hem reel hem de finansal sektör bakımından etkilenmiş ve halen 

etkilerinden kurtulamamıştır. Bu bölümde gelişmiş ekonomiler ABD, İngiltere ve AB ülkeleri şeklinde 

incelenirken aynı zamanda AB ülkeleri arasında da Almanya vb (Fransa, Hollanda,Belçika) ve Yunanistan 

vb (İtalya,İrlanda,Portekiz,İspanya) şeklinde ikili ayrım yapılacaktır. 

 "Küresel ekonominin finansal kurum,hizmet ve yönlendirici mekanizmaları başta ABD olmak üzere  

batı ülkelerinin ellerinde bulunmaktaydı"(ERKAN,2008,3). ABD' de mortgage kriziyle başlayıp, bankaların  

borçlarının aşırı artması şeklindeki seyir, ABD ve İngiltere' de birçok yatırım bankasının batmasına neden  
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olmuştur. Bankaların sermayelerinin erimesiyle reel kesime sıçrayan kriz ekonomilerin daralmasına, 

yatırımların, harcamaların azalmasına yol açarken, iç ve dış talebi azaltmış ve buna bağlı bu ekonomilerde 

ithalat ve ihracat oranları düşmüştür. Ayrıca oluşan güvensizlik ortamı, bankaların kredi arzını kısmalarına  

neden olurken cari açık problemi gün yüzüne çıkmıştır. 2008 Eylül' de Lehman Brothers çökünce küresel 

çapta meydana gelen daralmanın etkisi ile işsizlik de artma eğilimine girmiştir. 

 Lehman Brothers' ın iflasından sonra oluşan bu daralmaya çözüm olarak gelişmiş ekonomiler bazı 

politika ve önlem paketleri uygulamışlardır. Ekonomiyi canlandırmak için Genişletici para politikası 

(GPP) uygulanmış, faizler ABD'de 0,25' e, İngiltere ve AB ülkelerinde %1' e çekilmiş, daha sonrasında ise 

genişletici maliye politikaları (GMP) uygulanarak dolaysız vergiler, KDV' ler düşürülmüş, doğrudan gelir 

desteği sağlanmış, KDV iadeleri erken ödenmiştir. Tüm bunlara ek birde finansal kesimi desteklemek 

amacıyla teşvik ve önlem paketleri uygulanmış, piyasaya likitide verilmiştir. 2010 yılına kadar ABD' ye 

3.3 trilyon dolar, İngiltere' ye 850 milyar Euro destek sağlanırken, Avrupa cephesinde Avrupa Merkez 

Bankası tarafından Yunanistan' a 110, İrlanda' ya 85, Portekiz' e ise 78 milyar Euro destek sağlanmıştır. 

 Peki uygulanan bu politika ve önlemler etkili olmuş mudur? 2010 yılına geldiğimizde, finansal 

kesiminin temizlenememesi, canlanmanın yavaş gerçekleşmesine neden olmuş, ABD, İngiltere ve AB 

ülkeleri yavaş bir toparlanma seyrine girmiştir. Hatta bu ekonomilerde uygulanan paketler sonucu kamu 

borç stoku artmış ve ABD' de 13.9, İngiltere' de 9.1, Fransa' da 5.1, Almanya' da da 4.9 trilyon dolar 

seviyesine gelmiştir. (IMF,2010,21) Borç stoğundaki bu yüksek artışlar, AB' deki bazı ekonomilerde ise 

daha farklı bir krize neden olmuş ve 2010'nun ikinci yarısından itibaren Avrupa borç krizi patlak vermiştir 

 2010 yılında gelişmiş ekonomilerin tam bir toparlanma seyrine girememesi aynı politikaların biraz 

değiştirilerek devam ettirilmesine neden olmuştur. Mesela ABD faizleri 0-0,1 aralığına, İngiltere ise 0.5 

seviyesine indirmiştir. Ek olarak FED tahvil alım programı izlemeye başlamıştır. Hatta bu programa 2014 

yılı boyunca da devam etmiş ve toplamda 1.75 trilyon dolar tahvil almıştır. (CNNTURK,2011,1) 

Uygulanan bu yeni politikalarla beraber küresel çapta likitide bolluğu yaşanmış, buna bağlı olarak ABD 

ekonomisi toparlanmaya devam etmiş, gelişmekte olan ekonomilere sermaye akmasını sağlamıştır.  

 2012 başında Avrupa borç krizinin tekrar patlak vermesi ABD' yi bir süre durgunluğa soksa da, 

genişletici politikalara devam edilmesi, Obama'nın tekrar seçilmesiyle gelen güven, Sandy kasırgasına 

yapılan ödenekler, 2012 ve 2013 yılı boyunca da toparlanmaya katkı sağlamıştır. Hatta bu toparlanma 

nedeniyle 2013 yılında tahvil alımının azaltılacağı yani likitide bolluğuna son verileceği sinyalinde 

bulunulmuştur. Peki 2010 yılında cari fazla veren ekonomiler toparlanmaya başlarken, Almanya vb 

ekonomilerle aynı para birimindeki Yunanistan vb ekonomiler neden daha kötü bir gidişata kapılmıştır ? 

 Soruyu cevaplayabilmek için kriz öncesi döneme bakılırsa, Almanya vb ekonomiler mali yapılarını 

düzeltirken, Yunanistan vb ekonomiler birliğin verdiği güvenle düşük faizli borçlanma yolunu tercih 

ederek yapısal reformlarını ertelemişlerdir. Buda kötü gidişatın önde gelen nedeni olmuştur zaten. Ayrıca 

Almanya' da harcama disiplini sağlanırken Yunanistan' da sağlanamamıştır. Bu yüzden kriz öncesinde  

Almanya vb ekonomiler cari fazla verir duruma gelirken Yunanistan vb ekonomiler cari açık verir  
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konuma gelmiştir. Almanya gibi cari fazla veren ülkeler kriz sonrasında uyguladıkları politikalar sonucu  

2010-2011 yıllarında toparlanmaya başlamışlardır. Fakat zaten borçlu olan Yunanistan vb ekonomilerde, 

krizde uygulanan politikalar kamu borç stokunun daha fazla artmasına neden olmuştur. Ayrıca kredi 

notlarının düşürülmesi ve yapısal reformlarının ertelenmesi nedeniyle 2010 yılı ikinci yarısında bu ülkeler 

borç krizinin doğduğu ülkeler konumuna gelmişlerdir.  

 Peki İrlanda, Portekiz gibi ekonomiler kriz öncesinde mali yapılarını düzeltmelerine rağmen, borç 

krizine nasıl düşmüşlerdir? Cevap, bu ülkelerde birbirinden farklı uygulamaların yapılmış olmasıdır : 

İrlanda'nın fütursuzca konut kredisi vermesi, Yunanistan'ın mali yardımları doğru kullanamaması gibi ...

 Yunanistan vb ekonomiler 2010' dan sonra daha da batağa yuvarlanırken, AB genelinde bu dönem 

büyüme düşük gerçekleşmiştir. Böylece uygulanan politikaların yetersiz olduğunun farkına varılmış, bu 

bağlamda 2010 yılında mali sistemi düzeltici, yapısal reform ve devletlerarası koordinasyonu amaçlayan, 

büyümeye odaklı Avrupa 2020 stratejisi belirlenmiştir.(YİĞİT,2012,38) 

 Aslında bu dönemde AB' ye bir bütün olarak bakıldığında cari açık sorunu yoktu ve bütçe açığı 

ABD'den daha iyi durumdaydı. Ama asıl problem Almanya vb ülkelerin cari fazla verirken tasarruf ve 

yatırımlarını, cari açık veren ekonomilere yönlendirmemesiydi. Çözüm için çıkış senaryolarından ilki ise 

Yunanistan vb ekonomilerin kemer sıkmasıydı. -İşçi çıkarma, maaşlarda kesinti, yapısal reformlar-  Bu 

senaryoda Yunanistan vb ekonomilere mali yardım verilerek finansal sistemini düzeltmesi, büyümesini 

gerçekleştirmesi isteniyordu ama bu duruma Almanya vb ekonomiler, enflasyonları hızlanabilir diye karşı 

çıktı. Diğer senaryo ise, Yunanistan vb ekonomilerin Avro'dan ayrılarak, devalüasyon yapmalarıydı. Ama 

bununda zincirleme etki yaratmasından korkuluyordu. Yani Avrupa'da tam bir kararsızlık durumu oluşmuştu.  

Tablo 1: Gelişmiş Ekonomilerde Büyüme ve Ticaret Hacmi (%) 

Gelişmiş ekonomiler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Büyüme 3,0 2,8 0,0 -3,5 3,0 1,6 1,2 

Ticaret artışı 7,7 5,5 1,0 -12,4 11,5 4,7 1,0 
    *Kaynak  (Mahfi Eğilmez,Küresel Krizin neresindeyiz) 

  Tablo 1' e bakıldığında krizle beraber 2008' de büyüme  %0' a, 2009' da %-3.5' e düşmüş, 2010' da 

toparlanma başlayınca ise %3.0' a yükselmiştir. Fakat 2010 sonu patlak veren borç krizi, gelişmiş ekonomileri 

de etkileyerek büyümenin 2011' de tekrar %1.6' ya düşmesine ve 2012' de derinleşerek %1.2 seviyesine 

inmesine neden olmuştur. Hatta bu kötü seyir Yunanistan vb ekonomilerde 2013 yılında da devam etmiştir. 

Ticaret hacmi ise krizle beraber 2009' da daralmış %-12.4' e düşmüş, 2010' daki toparlanmayla %11.5' e artmış 

fakat Avrupa'daki borç krizi ve kararsızlığa ek birde finansal kesim temizlenemeyince 2011' de tekrar %4.7' ye 

düşmüş, 2012' de iyice derinleşmeye bağlı %1.0 seviyesini bulmuştur. (EĞİLMEZ, 2013,2)               

 4 ) Gelişmekte Olan Ekonomilerde Finansal Kriz ve Döviz Kuru Savaşları   

 Gelişmişte olan ekonomiler (GEO) krizden sadece reel sektör bakımından etkilenmiştir. Fakat bazı  

ekonomiler krizde dahi büyümeyi başarırken, bazıları ise krizden etkilenmiş ve 2010 yılı sonrasında 

toparlanmaya başlamıştır. Bu bölümde ekonomiler Çin vb (Hindistan,Hong-Hong) ve Türkiye vb (Arjantin, 

Brezilya, Rusya, Güney Afrika,...) şeklinde ikili ayrım yapılarak incelenecektir.    
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 Gelişmekte olan ekonomilerin finans sektörü bazlı etkilenmemesinin sebebinin, önceki krizlerden 

edinmiş oldukları tecrübe, bankacılık sektörünün yenilenmesi, denetiminin sağlanması olduğu söylenebilir. 

Kriz, GEO ekonomileri Türkiye başta olmak üzere, dış ticaret, doğrudan yabancı sermaye ve portföy yapısı 

bakımından etkilemiştir. Krizle beraber özellikle 2009' da Türkiye vb ekonomilerde, yabancı sermayenin 

azalması, dış finansman sorunları, bankaların döviz likitidesi bulamamaları buna bağlı kredi hacmi daralmaları 

gibi sorunlar ortaya çıkmıştır. Kriz ayrıca bu ekonomilerde iç ve dış talebi azaltıcı etki yaparken, Çin vb 

ekonomilerde nüfuslarının çok olmasına bağlı olarak daha çok dış talebi azaltmıştır. Dış talebin azalmasıyla 

Türkiye başta olmak üzere GEO ülkelerde, ihracatçı şirketlerin üretiminin azalması, işçi çıkartmaları ayrıca iç 

talepteki azalmaya bağlı olarak ithalat azalmaları görülmüştür. Ek olarak "2009'da gıda ve emtia fiyatlarının 

düşmesi enflasyonu azaltıcı etki yapmış, bu ülkelerin parasının değeri artmıştır." (CNNTURK,2011,3)   

 Çözüm olarak ise bu ekonomiler, GPP ve GMP uygularken döviz kuruna da müdahale etmişlerdir. Bu 

bağlamda örneğin Türkiye, Haziran 2009' da daralmayı engellemek, yabancı yatırımları çekmek, pazara girişi 

sağlamak için vergilerde indirim, düşük faizli kredi kolaylığı, yatırım yeri tahsisi gibi uygulamalar yapmıştır. 

Bu politikalar ve ABD' de oluşan likitide bolluğu sonucu 2010 yılında yatırımların gelmesi ve ithalatın artması 

sağlanmıştır. Ek olarak GEO ekonomilerde GPP uygulanarak ekonomiyi canlandırmak amaç edilinilmiş ve 

döviz kuruna müdahale edilerek likiditeyi artırmak, ihracatı artırmak, rekabet gücünü sağlamak gibi amaçlar 

güdülmüştür. Örneğin Türkiye' de, döviz alım ihalelerine ara verilmesi, döviz aracılık  faaliyetlerinin 

başlatılması, döviz borçlanma faizlerinin düşürülmesi gibi uygulamalar yapılmıştır. Lakin Türkiye vb 

ekonomiler parasının değerinin artmasına izin verirken, Çin bu dönemde parasının değerini düşürüp, ülkeye 

sermaye girişini sağlamıştır. Böylece GEO ekonomilerin ihracatı artmaya başlamış fakat uygulanan politikalar 

tepki çekmiştir. Mesela  Mantega,"Birçok ülkenin parasının değerini düşürüp kur savaşını başlattığını, 

bununda Brezilya gibi ülkelerin rekabetini sarstığını"  belirtmiştir.(CNNTURK,2011,3) 

 Bu politikalar sonucu GEO ekonomilerdeki kriz etkisi büyük ölçüde kalkmıştır. 2010 itibariyle hızlı bir 

toparlanma seyri başlamış, yatırımlar, döviz likitidesi, kredi hacmi artmış, talebe bağlı ithalat ve ihracat artma 

eğilimine girmiştir. Türkiye vb ekonomiler tekrar büyümeye başlamış, fakat bir yandan da işsizlik oranları 

artmıştır. Çin vb ekonomiler ise zaten kriz döneminde dahi büyümüştür. Lakin ihracat artışı ülkelerden ülkelere 

farklı seyir izlemiştir. Çin vb ekonomiler ihracatlarını kriz öncesine göre %6 oranında daha fazla artırarak en 

hızlı büyüyen ekonomiler olmuştur. Türkiye ise ihracatını kriz öncesine göre %20 oranında azaltarak Çin' e 

göre daha yavaş büyüyen bir ekonomi olmuştur. (KALKAN,2011,5) Çin'e 2009' dan itibaren gelen sermaye 

miktarı azalsa da nüfusa bağlı iç talebin fazla olması, ucuz işçilik, yatırımcıyı teşvik eden politikalar Çin' in 

krizde de büyümesine destek sağlamıştır.(AKYÜZ,2011,23) Peki Türkiye ihracatını, daha az artırmasına 

rağmen bu krizden nasıl hızlı büyüyerek çıkmıştır? Cevap, Türkiye' nin, krizden sonra ithalata dayalı büyüme 

seyrine girmiş, ithalatının artışını da iç tüketim ve özel sektör yatırımlarıyla gerçekleştirmiş olmasıdır.  

 Uygulanan  politikaların yan etkilerine bakarsak: Örneğin Türkiye' de sıcak para girişleri kısa vadeli  

olmuş, sorun gibi görünmeyen cari açık kısa vadeli finansmana kalınca sorun olarak karşımıza çıkmış, AB'deki  

borç krizine bağlı dış talep fazla artma eğilimi göstermezken, iç talebin artması talepte ayrışmalara, döviz  
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kurunda oynaklıklara neden olmuş ve enflasyon artma eğilimine girmiştir. Buna bağlı olarak Türkiye, tepkiler 

ve bu yan etkiler sonucu uygulanan para politikasını yeni düzenlemeler ile düzeltmeye soyunmuş ve Nisan 

2010' dan itibaren krizden çıkış stratejilerini uygulamaya başlamıştır. Kredi hacmindeki artışa bağlı ısınan 

ekonomiyi soğutmayı, talepteki ayrışmayı engellemeyi, kısa vadeli sermaye girişini uzun vadeye yaymayı, 

dövizdeki oynaklığı gidermeyi, enflasyonun yukarı yönlü hareketini bastırmayı hedef almıştır. Türkiye'nin 

yanı sıra benzer politikalar Brezilya (tobin vergisi) ve Kore'de de görülmüştür. Türkiye ise, Nisan 2010' dan 

itibaren zorunlu karşılık oranlarını artırmış, döviz repo işlemlerinin vadesini, politika faizini düşürmüş, faiz 

koridorunu genişletmiştir. Daha sonra Aralık 2010' dan itibaren gecelik borçlanma faizini düşürmüş, böylece 

kısa vadeli sermaye girişini sınırlamış, karşılık oranlarını bir kez daha artırarak enflasyonun yukarı yönlü 

hareketini emmeye çalışmıştır. Nisan politikaları 2010 Temmuz'dan sonra etkisini göstermiş, sermaye hareketi  

Türkiye vb ekonomilerin istediği biçimde olmuştur. Faizleri düşürüp karşılık oranlarını artırarak kredi 

maliyetlerini artırma ve kredi talebini azaltma da tam etkili olamayınca ise BDDK' dan yardım alınarak başarı 

sağlanmıştır. Daha sonra ise Haziran-Ağustos 2011'de yeni tedbirler alınmış, oynaklığı gidermek için döviz 

satım ihalesi, enflasyondaki baskıyı gidermek için faiz koridoru genişletilmesi, likitide sıkışıklığı için TL'nin 

zorunlu karşılıklarının düşürülmesi gibi politikalar uygulanmıştır. (TCMB, 2011/2012,2) 

 2010 yılı hızlı toparlanma seklinde devam ederken, ekonomiyi soğutmak için yapılan bu politikalar ve 

Avrupa'da 2010 sonu patlak veren borç krizi GEO ekonomileri tekrar durgunluğa sokmuştur. Tablo 2' de 

görüldüğü gibi 2008 yılı büyüme %6,1 iken 2009' da %2,7' ye gelmiş, 2010' da toparlanmış, lakin borç krizinin 

etkisiyle 2011' de %6.4' e düşmüş, 2012' de %5.1' i bulmuştur. Ticaret hacmi ise, 2009' da %-8.3' e düşmüş, 

2010' da hızla parlamış ve %14.8' e gelmiş, ancak 2011' de borç krizine bağlı tekrar düşerek önce %8,6' yı 

sonra %4,9' u bulmuştur. (EĞİLMEZ,2013,3)  

Tablo 2: Gelişmekte Olan  Ekonomilerde Büyüme ve Ticaret Hacmi (%) 

Gelişme yolundaki ekonomiler 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Büyüme 8,3 8,8 6,1 2,7 7,6 6,4 5,1 

Ticaret artışı 12,3 14,8 8,4 -8,3 14,8 8,6 4,9 
*Kaynak ( Mahfi Eğilmez,Küresel Krizin neresindeyiz) 

 Fakat Türkiye, 2010 yılında artan yatırımları yapısal alanlara yönlendirememiştir. Ayrıca 2008' den 

itibaren kredi arzının azaltılamaması da cari açık sıkıntısının devam etmesine neden olmuştur. 2012' de 

durgunluk devam ederken 2013' te de büyüme düşük seyirde devam etmiştir. 2013' ün üçüncü çeyrek 

büyümesine bakmak gerekir ise de 2012' ye göre artmış ve %4.4' e gelmiştir. Ancak bu ithalata ve dışa bağımlı 

bir artış olmuştur. Ayrıca 2013' te ABD' nin tahvil alımını azaltacağı vurgusu Ocak 2014' e kadar Türkiye' de 

döviz kurunun artmasına neden olmuştur. Bu kapsamda Merkez Bankası tarafından Ocak 2014' te piyasaya 

doğrudan döviz satılmış lakin başarı sağlanamamış, sonrasındaysa faizler yükseltilmiştir. Buda şubat ayında 

kurun dalgalı bir seyir izlemesine neden olmuştur. 

 Genel bir öneride bulunmak gerekirse , AB bölgesinin bir an önce bu kararsızlıktan kurtulması, 

Türkiye' nin ise geçici önlemler yerine öncelikle altyapı sorunlarını, kayıt dışı ekonomisini, dışa bağımlılığını 

çözmesi, büyümeye değil kalkınmaya odaklanması gerekmektedir.   
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