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Özet 

Avro alanı krizi, Avrupa bütünleşmesinin geleceği için bir tehdit. Avrupalı yetkililer krizin sorumlusu 

olan finans kurumlarıyla uğraşmayıp, Yunanistan ve Avro alanının diğer çevre ülkelerine kemer sıkma 

politikalarını dayatıyorlar; Avrupa Birliği'nin (AB) demokratik meşruiyetinin altına oyarak, tüm üye 

ülkelere katı mali disiplini dayatmak için merkezi politikalar geliştiriyorlar. 

Kısıtlayıcı mali tedbirler Avrupa çapında talebi düşürdü ve 2012'de gerçek bir durgunluk yaşanacağı 

öngörülüyor. Bu durum, ülkelerin borçlarını döndürmelerini daha da zorlaştıracak. 2011 Ekim'inin 

sonunda gerçekleşen Avro alanı toplantısında Yunanistan'ın borçlarının yüzde 50 oranında azaltılması 

kararlaştırılsa da, tahvil sahiplerinin paniğe kapılarak ellerindeki tahvilleri satma eğilimi arttı ve bu 

durum İtalya ve İspanya gibi daha büyük ülkeleri de etkiledi. 

Doğu Avrupa ülkelerindeki (Letonya, Romanya ve Macaristan) ve Avro alanının çevre ülkelerindeki 

(Yunanistan, Portekiz ve İrlanda) kemer sıkma politikaları ciddi resesyonlara yol açtı; büyük mali 

kesintileri, özelleştirme ve emek piyasalarının düzensizleştirilmesi talepleri izledi. 

AB'nin Güneydoğu komşuları ve Türkiye, sermaye girdilerine bağımlı olduklarından krizden ciddi 

şekilde etkilendiler. AB bu ülkeleri, tıpkı Kuzey Afrika'daki ülkelere yaptığı gibi ekonomilerini daha 

fazla açmaları için şiddetle teşvik etmişti. 

Çeşitli AB ülkeleri, bilhassa Almanya, 2010'da dünya ticaretinin toparlanmasıyla büyüme kaydettiler. 

Çin ve Japonya'nın kaydettiği cari fazla da hesaba katıldığında bu büyümeler küresel dengesizliğin 

artması anlamına gelmekteydi. Avrupa'daki ve ABD'deki düşük faiz oranları, orta-gelirli ülkelere 

sermaye girişlerini istikrarsızlaştırdı ve bu ülkeleri döviz kurlarını yukarı çekmeye zorladılar. 

Fukuşima felaketi Almanya'nın nükleer enerjiyi kademeli bitirme programını yeniden başlatmasına 

neden olsa da, tüm Avrupa çapında nükleersizleşme sürecine yol açmadı. Kopenhag Konferansı'nın 

başarısızlığa uğramasının ardından, AB de iklim değişimi karşısında gerekli önlemleri geliştiremedi. 

Başarısız sanayileşme modelini temel alan tarımsal üretimin olumsuz toplumsal ve çevresel sonuçları 

var; gelişmekte olan ülkelerin kendilerini besleme yeterliliklerine zarar veriyorlar. 

Yanlış Politikalar Yanlış Sonuçlar Doğurur: AB Politikalarının Bir Eleştirisi 

AB krize gerekli tepkiyi veremedi. Büyüme ve İstikrar Paktı'na yapılması önerilen reformlar, kamu 

borçları sınırlı tutulduğu ölçüde piyasa güçlerinin dengeli büyümeyi sağlayacağı gibi hatalı bir algıya 

dayanıyordu. Kriz öncesinde Almanya büyük cari fazlalar verirken, Güney Avrupa ülkelerindeki büyük 

açıklar sermaye girdileriyle finanse edilebilmişti. 2008 finansal krizi özel harcamalarda büyük bir dü-

şüş yaratmış, büyük çapta kamu harcamalarını gerekli kılmıştı. Yeni AB düzenlemelerinde koordinasy-
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on politikalarından bahsedilse de, odaklarında denetim uygulamaları ve güçsüz devletlerin kamu poli-

tikalarının tüm alanlarının vesayet altına alınması var. 

Ellerinde tuttukları hükümet tahvillerinden büyük zarar etme riskiyle karşı karşıya olan Avrupa banka-

ları, Avro alanı krizininin doğrudan tehditi altındalar. Fakat, finansal reformlara karşı büyük lobi faa-

liyetleri yürütüp, türev piyasalarını ve bankaların sermaye yükümlülüklerini etkileyecek makul öneri-

leri güçsüzleştirebildiler.Komisyonun finansal işlem vergisi alınmasını önerisine (bu öneri döviz işlem-

lerini dışarıda bırakıyordu) kilit devletler karşı çıkıyorlar. 

Kriz, AB'deki birbirinden farklı üretim yapılarını gün yüzüne çıkardı. Bölgesel politikalar sadece fiziki 

altyapı ve eğitime odaklanmıştı ve sanayi politikalarını ihmal etmekteydiler. Zira sanayi politikalarının 

yaygınlaştırılmasına önem vermek, Almanya etrafında kümelenen neo-merkantalist merkezin işine 

gelmiyordu. AB politikaları Avrupa'daki halihazırdaki iş bölümünü pekiştirmeye yaradı; çevre ülkelerin 

uyguladığı kemer sıkma politikaları bu iş bölümünü daha da vahim durumlara taşıdı. 

AB'nin Akdeniz politikası Tunus ve Mısır'daki halk ayaklanmalarının ardından sorgulanmaya başlandı. 

Demokratikleşme tartışma gündeminde olsa da, yoksulluğu ve işsizliği yaygınlaştıran ekonomik model 

tartışma dışında tutuldu; Avrupa ülkeleri serbest ticaret uygulamalarına devam ettiler. AB'nin komşu-

luk ve genişleme politikaları çıkmaza girdi. Türkiye ve eski Yugoslavya ülkeleriyle görüşmelerde çok az 

ilerleme kaydediliyor; AB'nin genişlemesine dair ciddi çekinceler var. 

AB ticaret politikasında Doha Kalkınma Turu sonuçlandırılmasını istiyormuş gibi yapıyorsa da, yüzünü 

büyük oranda ikili serbest ticaret anlaşmalarına dönmüş durumda. AB; Afrika, Karayip ve Pasifik'teki 

ülkelere Ekonomik Ortaklık Anlaşmalarını imzalamaları, ülkelerini AB ticaretine ve yatırımına açmaları 

için baskı yapıyor. 

AB hatalı bir şekilde askeri bir kavram olan "güvenlik" kavramını dünya enerji ve ham madde piyasala-

rına bağımlılıktan kurtulma bağlamında kullanıyor. Komisyon tarım üzerine olan çalışmasında sürdü-

rülebilirlik yolunda bir adım atsa da, bu rapor tarım iş gücünün toplumsa önemine ve ödemelerin faal 

işçilerle sınırlı kalmaması gerektiğine değinmiyor. 

Avrupa'da Demokrasiyi ve Toplumsal Adaleti Güçlendirmek 

Fiyatların düşüş ve panik satışları döngüsünü kırmak için Avrupa Merkez Bankası derhal Avro alanı 

tahvil piyasasında son çare olarak borç veren kurum gibi hareket etmeli. Ancak o zaman son otuz 

yıllık finansal sektörün boyutunun ve gücünün büyüme trendi tersine çevrilebilir. Ticaret ve yatırım 

bankacılığı birbirinde ayrılmalı. Toplumsal ve ekolojik olarak ihtiyaç duyulan yatırım projelerinin ge-

liştirilmesi için kooperatifler, kamu bankaları ve diğer kar amacı gütmeyen bankalar desteklenmeli. 

Yatırım bankaları, hedge fonları ve özel sermaye fonları sıkısıkıya azaltılmalı. Türevlerin çoğu ya-

saklanmalı, tüm hisselerin alım satımları kamuya açık platformlarda yapılmalı. Tüm finansal işlemlere 

finansal işlem vergisi getirilmeli. Kamuya ait Avrupa derecelendirme kuruluşu kurulmalı. 

Mevcut kamu borçları, bilhassa Yunanistan'da sürdürülebilir değil. Ekvator'da olduğu gibi borç teftiş 

kurumları kurulmalı. Bunlar hangi borçların meşru olduğunu, hangi borçların değerinin düşürüleceğini 

tespit etmeli. Çok yüksek kamu borcu olan ülkelerdeki borç indirimleri, çok zenginlere uygulanacak 

varlık vergisiyle sağlanmalı. Güçsüz ülkeleri spekülasyonlara karşı korumak için Avro alanı ülkeleri 

ellerindeki hazine tahvillerini karşılıklı güvence taşıyan Avro tahvilleriyle değiştirmeli. 

Ortak para politikaları ortak mali politikalarla birlikte yürütülmeli. Bu politikalar iyi iş ve tam istihdamı 

amaçlamalı. Kemer sıkma politikaları borçların ödenmesini daha da zorlaştıracaktır. Faiz dışı açığı olan 

hükûmetlere büyümeyi gerçekleştirebilmeleri için finansman sağlanmalı. Güçlü bir kamu yatırımı 

programı şart. Bilhassa Avro alanının çevre ülkelerinde bu programların finansmanı, halihazırda tahvil 
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gücü yetkisi olan Avrupa Yatırım Bankası tarafından sağlanmalı. Kamu harcama kesintilerine yapılan 

tek yönlü vurguya, yüksek gelirlileri uzun vadede vergi yükünün hafifletilmesi uygulamalarına son 

verilmeli, bu uygulamalar tersine çevrilmeli. Kamu açıklarına müsaade etmeyen anayasal kısıtlamalar 

çok tehlikelidir, kesinlikle hayata geçirilmemeli. 

Koordine edilmiş Avrupa ücret politikaları vasıtasıyla ücretlerin milli gelirlerdeki paylarının düşme 

trendi tersine çevrilmeli. Düşük gelirli ülkelerdeki ücretlerle yüksek gelirli ülkelerdeki ücretler arasın-

daki fark azaltılmalı. Çalışma süresinin haftalık 30 saate indirilmesi vasıtasıyla işsizlikle mücadele e-

dilmeli, ücretli emeğin hakimiyetinde olunmayan bir toplumsal hayatın inşasına katkı yapılmalı. 

Kemer sıkma politikaları yerine kapitalizmin temel yapısal problemlerine yönelen programlara ihtiyaç 

var. Özelleştirmeler çok zararlar verdi, ikili sağlık sistemlerine yol açtılar. Kamu hizmetlerinin eski 

işlevleri yeniden kurulmalı. Düşük ücret stratejileri  gelişmekte olan ülkelerin rekabet gücünü yük-

seltmeyi amaçlıyordu sözde; başarısız oldular... Kalkınma modern teknolojinin uygulanmasıyla 

gerçekleşmeli. Bunu sağlayabilmek için Avrupa yapılanma fonları ileri üretken sektörlerin kurulması 

için kullanılmalı. Ticaret dengesizliklerinin azaltılması için üye ülkeler ithalatı azaltmaya çalışmalı, ye-

nilenebilir enerji kaynaklarını arttırmalılar. Kooperatifler yerel üretimi ve tüketimi özendirerek, iktisa-

di ve toplumsal amaçların bütünleşmesinde faydalı roller oynayabilirler. Kuruluşların düşük ücretleri 

ve çalışma koşullarının kötüleşmesini meşrulaştırmak için, diğer AB ülkelerinden gelen "rekabet 

baskısı" argümanlarına yer bırakmayacak uygulamalar geliştirilmeli. 

AB komşularıyla olan asimetrik ilişkilerini, komşularının lehine olacak asimetrik düzenlemelerle aşma-

lı. Bu yaklaşım, ilişkileri düzenleyen Birlik Antlaşmalarına eklenmeli. Serbest ticarete son verilmeli, 

bunlar yerine sektöre göre farklılaşacak ve uzun geçiş dönemleri içerecek antlaşmalar yer yapılmalı. 

Komşu ülkeler üretici yapılarını güçlendirecek politika alanına sahip olmalılar. AB yardımı, sanayi kal-

kınmasını güçlendirmeye yönelmeli. 

AB merkantalist ihracat odaklı stratejisi yerine, daha fazla ithal mal ve hizmetin tüketilmesi için iç 

talebin arttırılmasını amaçlamalı. Dünya Ticaret Örgütü'nün ikili ticaret anlaşmaları modeline son 

verilip, ülkeler arasındaki eşitsizlikler hesaba katılmalı. Tarımsal desteklere zarar veren ticarete ka-

demeli olarak son verilmeli, ticaret ortaklarının kamu hizmetlerinin özelleştirilmesi taleplerine son 

verilmeli. Kalkınma politikaları farklı yerel ekonomilerin kurulumunu desteklemeli, az gelişmiş ülke-

lerdeki devlet kapasitelerinin inşası desteklenmeli. 

AB eğer üye ülkelerin 2012 yılında Rio 2'ye katılımını sağlar ve bunu koordine ederse, sürdürülebilir 

kalkınma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Bu politikalar, ekolojik ve toplumsal kaygıların enerji 

tasarrufu gerekliliklerini bütünleştirecek ulus aşırı yeşil meslek programlarını içerebilir. Ortak tarım 

politikaları, Avrupalıların yüksel kaliteli gıdaya düşük fiyata ulaşabilmeleri, faal çiftçilerin kırda ekolojik 

dengeyi devam ettirmeleri ve dünyanın geri kalanıyla tarımsal ürünlerin adil alış-verişini sağlayacak 

siyasi önlemler için yeniden yapılandırılabilir. 
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