
Avro Alanı’nda Ya şanan Ekonomik Krize Kronolojik Bakı ş 
 
2009 
 
4 Ekim Yunanistan’da Yorgo Papandreu liderliğindeki Panhelenik Sosyalist Parti - 

PASOK iktidara geldi. 
 
5 Kasım Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu önderliğinde yeni kurulmuş sosyalist 

hükümet, Yunanistan’ın 2009 yılı bütçe açığının, GSYH’nin yüzde 12,7’si 
oranında olacağını açıkladı.  

 
20 Kasım Açıklanan nihai bütçe taslağında, Yunanistan’ın bütçe açığını, 2010 yılında 

GSYH’nin yüzde 8,7’si oranına indirmeyi hedeflediği açıklandı. 
 
8 Aralık Kredilendirme şirketi Fitch Ratings, Yunanistan’ın notunu BBB+’a düşürdü. 
 
9 Aralık Đrlanda’nın bütçesinde 4 Milyar Avro miktarında tasarruf meydana geldi ve 

emeklilik yaşı 65’ten 66’ya yükseltildi. 
 
16 Aralık Kredilendirme şirketi Standard & Poor’s, Yunanistan’ın notunu, tasarruf 

programının kamu borcunun sabit bir şekilde azalmasını sağlayamayacağı 
sebebiyle, bir sıra düşürerek A-‘den BBB+’a düşürdü. 

 
22 Aralık Diğer bir kredilendirme şirketi Moody’s, Yunanistan’ın notunu, artan cari açık 

sebebiyle A1’den A2’ye düşürdü. Bununla birlikte Moody’s Yunanistan’ın 
notunu düşüren üçüncü şirket oldu. 

2010 
 
14 Ocak Yunanistan, 2012 yılında bütçe açığının GSYH’nin yüzde 2,8’i oranına 

indirilmesi hedefini içeren, istikrar programını yayımladı.  
 
29 Ocak Đspanya, GSYH’nin yüzde 4’ünü oluşturan hükümet harcamalarında kesintiye 

giderek 50 Milyar Avro’luk kazanç elde etmeyi öngören bir plan açıkladı. 
Plana göre kamu sektörüne ayrılan pay da yüzde 4 oranında azaltılacak.  

 
5 Şubat Đspanya’da emeklilik yaşının 65’ten 67’ye yükseleceğinin açıklanması, 

ülkedeki sendikaların büyük tepkisine yol açtı.  
 
5 Mart Yunanistan’da kamu sektörü ödemelerinde kesinti yapılmasını ve vergi 

artışını içeren paket kabul edildi. Pakete göre, bu uygulamalar sonucunda, 4,8 
Milyon Avro tasarruf edilecek. 

 
25 Mart Avro Alanı  liderleri ve Uluslararası Para Fonu (IMF), Yunanistan’a yardım 

amacıyla ortak bir “finansal güvenlik ağı” kurmaya karar verdi.  
 
11 Nisan Avro Alanı’ndaki ülkelerin Maliye Bakanları, Yunanistan için 30 Milyar 

Avro’luk bir yardım mekanizmasının oluşturulması üzerinde karara vardılar. 
 



22 Nisan  Avrupa Birliği Đstatistik Kurumu Eurostat, Yunanistan’ın 2009 yılı bütçe 
açığının, iddia edildiği gibi GSYH’nin yüzde 12,7’si değil, yüzde 13,6’sı 
oranında olduğunu açıkladı. 

 
23 Nisan Yunanistan Başbakanı Papandreu, AB ve IMF yardımının harekete 

geçirilmesini istedi. 
 
27 Nisan Standard & Poor’s, Yunanistan’ın notunu, yatırım derecesinin altında kalması 

sebebiyle, en düşük seviyeye indirdi. Aynı şirket, Portekiz’in kredi notunu, 
Portekiz’in mali durumunun yapısal olarak zayıf olması ve ekonomisinin 
rekabete elvermemesi dolayısıyla, iki basamak düşürerek A- seviyesine indirdi. 

 
2 Mayıs Yunan Hükümeti’nin ekonomiyi düzeltme çabalarına destek olmak için, Avro 

Alanı’ndaki Üye Devletler, Yunanistan’a 80 Milyar Avro dolayında maddi 
yardım sağlayan, “Yunanistan Borç Fonu” adında,  üç yıllık bir program 
üzerinde anlaşmaya vardılar. Aynı zamanda, IMF ile yapılan yardım 
anlaşmasından sağlanacak olan 30 Milyar Avro’luk ve 110 Milyon Avro’luk 
bir borç paketi oluşturuldu.  

 
6 Mayıs Yunan Hükümeti tasarruf paketini onayladı. 
 
9 Mayıs Avrupa Birli ği tarafından, Avro Alanı’nda ekonomik güçlük çeken devletlere 

maddi destek sağlayarak Avrupa’daki ekonomik istikrarı koruma amacı güden 
“Avrupa Finansal Đstikrar Mekanizması” adında yeni bir mekanizma kuruldu. 
Bu mekanizmaya, 400 Milyar Avro’luk kısmı Avro Alanı ülkeleri tarafından 
garanti edilen, 750 Milyar Avro miktarındaki kurtarma paketi aracılığıyla fon 
sağlayan “Avrupa Finansal Đstikrar Fonu” kuruldu. 

 
13 Mayıs Portekiz Başbakanı ve muhalefet lideri, kamu sektöründeki harcamaları 

keserek bütçe açığını büyük ölçüde kapatma yolunda bir adım attı. Bu 
gelişmeyle bütçe açığının 2009 yılındaki oran olan yüzde 9,4’ten, 2011 yılında 
4,6’ya düşürülmesi planlandı. 

 
18 Mayıs Almanya, en yüksek on finans kurumunun, Avro Alanı hükümetlerinin 

bonolarının hisselerinin teminatsız satışına tek taraflı olarak yasak getirdi.  
 
25 Mayıs Đtalya, 2009 yılında GSYH’sinin yüzde 5,3’ü oranında olan bütçe açığını 2012 

yılında GSYH’sinin yüzde 2,7’sine düşürmek amacıyla, 24 Milyar Avro’luk 
bir tasarruf paketini kabul etti.  

 
27 Mayıs Đspanya Hükümeti’nin 15 Milyar Avro’luk tasarruf paketi, Đspanyol 

Parlamentosu tarafından onaylandı. 
 
28 Mayıs Fitch, Đspanya’nın kredi notunu rekor seviyedeki ev ve şirket borcu ve artan 

kamu borcuna istinaden düşürdü. 
 
7 Haziran  Almanya Başbakanı Angela Merkel yönetimindeki koalisyon hükümeti, 

Almanya’nın bütçe açığını 2013 yılında Avrupa Birliği’nin sınırları içine 
sokabilmek amacıyla, bütçe kesintilerinden ve vergilerden oluşan bir paketi 



kabul etti. Pakette, üç yıl içerisinde 80 Milyar Avro’luk tasarruf edilmesi 
amaçlandı. 

 
8 Haziran Đspanya’daki sendikalar, kamu sektörü çalışanlarının yüzde 75’inin tasarruf 

planını protesto etme amacıyla işe gitmeyeceğini açıkladı. Hükümet yetkilileri 
ise protesto eden çalışanların sayısının iddia edilenden daha az olduğunu 
açıkladı.  

 
9 Haziran Portekiz Parlamentosu en yeni tasarruf paketini kabul etti. Hazine Müsteşarı, 

başarılı bir şekilde gerçekleştirilen bono satışını ve 2001 yılındaki ekonomik 
düzelmeyi hatırlatarak, Avro Alanı Yardım Paketi’nin kullanılmasını saf dışı 
bıraktıklarını açıkladı.  

 
14 Haziran Moody’s, Yunanistan’ın kredi notunu, borç krizinin çıkmasıyla ilgili artan 

şüphelere dikkat çekerek AB/IMF yardım paketinin risklerinden dolayı, dört 
basamak birden düşürerek Ba1 seviyesine indirdi.  

 
15 Haziran Avrupa Merkez Bankası (ECB), derece düşüşünü takiben gerçekleşen borç 

alım işlemlerine karşılık olarak kullanılan Yunan Hükümeti bonolarına, 
fazladan yüzde 5 oranında fiyat uygulayacağını açıkladı.  

 
16 Haziran Fransa, emeklilik yaşını 60’tan, 2018 yılında 62 olacak şekilde kademeli 

olarak artıracağını açıkladı. 
 
17 Haziran AB liderleri, bireysel bankaların finansal durumunu gösteren ve güven 

sağlamak için bütçe kurallarını güçlendiren “stres testleri”nin ayrıntılarını 
Haziran ayı içerisinde açıklama konusunda karara vardılar. 

 
22 Haziran Đspanya Parlamentosu, işe alım ve işten çıkarma maliyetlerine kolaylık 

getirerek ekonomik büyümeyi güçlendirmeyi amaçlayan işçi reformlarını 
onayladı. 

 
24 Haziran Yunanistan’da hükümetin borcunu temerrüde karşı koruma maliyeti rekor 

seviyeye ulaştı; 10 Milyon Avro değerindeki hükümet bonosunun 
korunmasının maliyeti 958.000 Avro miktarına ulaştı. 

 
25 Haziran Đtalya’nın 6 milyon üyeli en büyük sendikası CGIL, hükümeti 25 Milyar Avro 

tutarındaki tasarruf paketini yeniden şekillendirmeye zorlamak için Roma, 
Milano gibi kentlerde miting düzenledi. 

 
29 Haziran Tasarruf önlemlerine karşı tüm Yunanistan’da düzenlenen eylemlerden biri 

olan başkent Atina’daki yürüyüşe 10.000 kişi katıldı.  
 

Yunanistan’da kadınların emeklilik yaşının da 65’e çıkarılması tartışmaları 
başladı.  

 
30 Haziran Đspanya’da sendikalar tasarruf önlemlerine karşı daha uzun süreli grevler 

yapılacağı konusunda hükümete uyarılarda bulunurken, yeraltı işçileri 
tarafından başlatılan eylem, Madrid’de kaosa neden oldu. 

 



7 Temmuz Almanya, bütçe açığının kesilmesini sağlamak amacıyla, dört yıllık, 80 Milyar 
Avro tutarındaki tasarruf planını kabul etti. 

 
Avro Alanı ’ndaki ülkeler tarafından piyasaya sürülen bonolar ve sorunlu 
ekonomilerde borca maruz kalma gibi konuları içeren konularla ilgili daha 
fazla ayrıntı vermesi beklenen, finansal stres testlerini almış 91 banka 
açıklandı. 
 

8 Temmuz Yunanistan’ın başat kamu ve özel sektör sendikaları emeklilik reformunu 
protesto etmek için 24 saatlik bir eylem başlattı. Ancak, Yunan yetkililer, 
emeklilik reformunun kabulü yönünde oy kullandı.  

 
13 Temmuz Moody’s, Portekiz’in notunu, artan borç ve zayıf gelişme ümidi iddiasıyla iki 

basamak daha düşürerek A1 seviyesine indirdi. 
 
23 Temmuz Avrupa’nın 91 bankası üzerinde uygulanan stres testlerinin sonuçlarına göre, 

bu bankaların, beş tanesi Đspanyol, bir tanesi Alman ve bir tanesi Yunan olmak 
üzere, yedisi başarısız olurken, on yedisi testi zorlukla geçti. 

 
28 Temmuz Yunanistan, ülke çapındaki eylemlerinin üçüncü gününde olan kamyon 

şoförlerine, grevi bırakma çağrısında bulundu. Bu arada, ülkede baş gösteren 
yakıt eksikliği ülkeye zarar vermeye başladı. 

 
29 Temmuz Đtalya’nın 25 Milyar Avro’luk tasarruf önlem paketi, önündeki son engeli de 

aşarak, yasama organından kabul gördü. 
 

Avrupa Komisyonu’nun Ekonomik Hassaslık Endeksi, Almanya’nın verdiği 
rakamsal verilerin desteğiyle, son 28 aydaki en yüksek seviyesine ulaştı.  

 
5 Ağustos AB, IMF ve Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, Yunanistan’ı borç krizinden 

çıkma uğraşları için tebrik ederken, enerji bankacılığı ve kamu sektöründe 
reform yapılması yolunda uyardı. 

 
11 Ağustos Avro Alanı’nın en fakir üyesi olan Slovakya, 110 Milyar Avro’luk Yunanistan 

Yardım Fonu’na 816 Milyon Avro tutarında katkıda bulunma kararından 
vazgeçti.  

 
24/25 Ağustos Standard & Poor’s, Đrlanda’nın uzun vadedeki notunu bir basamak düşürerek 

AA seviyesine indirdi. Đrlanda’nın kredi notu daha önce Moody’s tarafından 
Aa2’ye düşürülmüştü.  

 
30 Eylül Đrlanda, krizden etkilenmiş bankalarına destek olmak için 46 Milyar Avro 

tutarında paraya ihtiyaç duyduğunu açıkladı. 
 
15 Kasım Yunanistan’ın 2009 yılındaki bütçe açığı AB tarafından yeniden gözden 

geçirildi ve GSYH’sinin yüzde 15,4 oranında olduğu belirtildi. 
 
21 Kasım Đrlanda, AB-IMF mali desteğini beklediğini açıkladı. 
 



28 Kasım 85 Milyar Avro tutarındaki, üç yıl süreli Đrlanda kurtarma paketi açıklandı. Bu 
pakete AB-IMF toplam katkısının 17,5 Milyar Avro olduğu belirtildi. 

Aralık  Yapılan AB Zirvesi ’nin sonucunda, AB Anlaşmalarında, Avro Alanı Kurtarma 
Fonu’nda, bir Avrupa Đstikrar Mekanizması oluşturulması için değişiklik 
yapılması kabul edildi.  

 
2011 
 
17 Ocak AB Maliye Bakanları  tarafından yapılan açıklamada, Şubat ayından Haziran 

ayına kadar yeni bir stres testleri serisinin başlatılacağı duyuruldu. 

23 Mart Portekiz Başbakanı José Sócrates, Parlamentonun destekten kaçınmak için 
hazırlanan tasarruf paketini reddetmesi üzerine istifa etti.  

25 Mart Gerçekleşen AB Zirvesi ’nde, daha sert bir bütçe disiplini, yeni ekonomik 
düzen kuralları ve yeni krizleri önlemek amacıyla Avrupa Đstikrar Mekanizması 
için fon sağlayan 500 Milyar Avro’luk bir fon kabul edildi.  

6 Nisan Portekiz AB-IMF mali yardımına başvurdu. 

26 Nisan AB,  Yunanistan’ın bütçe açığının kendi GSYH’sinin yüzde 10,5’i oranında 
olduğunu ve bu oranın destek paketinde hedeflenen yüzde 9,5’lik hedefi 
karşılamadığını belirtti. Bu durum, ülkenin borçlarını ödeyebilmesi 
konusundaki endişeleri yeniden alevlendirdi. 

5 Mayıs AB-IMF, Portekiz’e üç yıllığına 78 Milyar Avro tutarında borç verdiğini 
açıkladı. 

6 Mayıs Lüksemburg Başbakanı ve Euro Group Başkanı Jean-Claude Juncker, Avro 
Alanı’ndaki kriz ile ilgili Alman, Fransız, Đtalyan, Yunan, Đspanyol yetkililer ve 
Avrupa Merkez Bankası yetkilileriyle gizli bir görüşme yaptı. 

7 Mayıs Başbakan Papandreu, Yunanistan’ın Avro Alanı’nı terk edeceği yönündeki 
iddiaları yalanladı.  

13 Mayıs Avrupa Komisyonu, önümüzdeki yıl kamu borcunun Yunanistan’da 
GSYH’nin yüzde 166,1’i; Đrlanda’da GSYH’nin yüzde 117,9’u; ve 
Portekiz’de GSYH’nin yüzde 107.4’ü oranında olacağını açıkladı. 

5 Haziran Yunanistan’da, hükümetin yeni kemer sıkma politikası uygulayarak, maaşları 
donduracağı, vergileri artıracağı ve emeklilik maaşını kaldıracağı haberinin 
ardından, ülke çapında gösteri yürüyüşleri düzenlendi.  

Portekiz’de gerçekleşen seçimlerde, yaşanan ekonomik krizin sorumlusu 
olarak görülen iktidardaki Sosyalist Parti, aldığı yüzde 28 oranındaki oyla 
seçimleri kaybetti. 

17 Haziran Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin’de Fransa 
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile Yunanistan’ın durumuna ilişkin bir 
toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından bir basın toplantısı düzenleyen 



Merkel ve Sarkozy, Avro para biriminin AB’nin ekonomik entegrasyonu ile 
doğrudan bağlantısı olduğunu ve Avro’nun korunması için her türlü çabanın 
harcanması gerektiğini ve bu amaç doğrultusunda Yunanistan’ın yeni bir 
programa ihtiyaç duyduğunu belirtti.  

23-24 Haziran AB Konseyi Zirvesi’nde Yunanistan’a yönelik 110 Milyar Avro’luk mevcut 
kurtarma paketinin 12 Milyar Avro’luk beşinci ödemesinin serbest 
bırakılmasına ve ikinci mali destek paketinin oluşturulmasına karar verildi.  

29 Haziran Yunan Parlamentosu, 28,4 Milyar Avro’luk kemer sıkma paketini, ülke 
çapındaki tüm gösterilere rağmen onayladı.  

12 Temmuz AB Ekonomi ve Maliye Bakanları (ECOFIN), bankacılık stres testleri 
sonucu zayıf ve kırılgan bulunan bankalara yönelik strateji kabul etti. Ayrıca, 
Finlandiya’nın bütçe açığını düzelttiği belirtilerek, bu ülkeye uygulanan aşırı 
bütçe açığı prosedürünün sonlandırılmasına karar verdi.  

Moody’s, Đrlanda’nın kredi notunu Baa3’ten bir kademe düşürerek “çöp” 
seviyesi olarak bilinen, yatırım yapılabilir seviyenin altı olan Ba1’e düşürdü. 

21 Temmuz Brüksel’de gerçekleştirilen AB Konsey Zirvesi’nde, Yunanistan’ın borç 
istikrarının geliştirildi ği, krizin bulaşma riskini durdurmak için önlemler 
alındığı ve Avro Alanı’ndaki kriz yönetiminin geliştiği belirtilirken; Avrupa 
Finansal Đstikrar Fonu’nun esnekliğinin artırılması yönünde karar alındı.  

 

 


