
AVRUPA BİRLİĞİ 
ÇÖKÜYOR MU?

Avrupa Birliği çöküyor mu? Bu günlerde yanıt 
vermeye çalışan sayısı oldukça fazla. En çokta 
da AB vatandaşları ve üye ülkelerin yöneticileri 
soruya yanıt arıyor. Ben de bu kısa yazıda ken-
di kendime soruya verdiğim 
yanıtları (birden fazla ya-
nıt var) sizinle paylaşmak 
istiyorum. Yanıtı verirken 
tersten başlayalım. AB ku-
rulurken, Euro Alanı oluşturulurken hangi mali-
yetlere katlanıldı, ona bakalım. Çünkü bir eylem-
den vazgeçiyorsanız, onun maliyetini de bilmek 
durumundasınız.

Avrupa Birliği kıta ülkelerinin korkularının eseridir 
diyebiliriz. Avrupalılar biz Türklerden farklı olarak 
hafızaları güçlüdür ve yaptıkları hatalardan ders 
çıkarmayı bilirler. Bundan dolayı II. Dünya Savaşı 
felaketini yaşadıktan sonra, bu felaketin tekrar 
etmemesi için AB’ye giden adımları 1950 yılın-
dan itibaren atılmaya başlandı.

Belçika, Federal Almanya, Lüksemburg, Fransa, 
İtalya ve Hollanda 1951 yılında kurdukları Avru-
pa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ile bu ha-
reketin ilk öne çıkan ülkeleri 
oldular. AKÇT 1957 yılında 
Avrupa Ekonomik Toplu-
luğu adını aldı. 1 Temmuz 
1968’de Gümrük Birliği’ne 
gidildi ve topluluk genişle-
meye başladı. General de 
Gaulle’ün yönettiği Fransa, 
İngiltere’nin üyeliğine karşı 
çıktı ve veto etti. Ancak sonunda Birleşik Kral-
lık, Danimarka ve İrlanda ile birlikte 1973 yılında 
topluluk üyesi oldular.

Topluluğa 1981’de Yunanistan, 1986’da da 
İspanya ve Portekiz katıldı. Böylece, üye sa-
yısı 12’ye ulaştı. Topluluk 1985’te Jacques 
Delors’in hazırladığı Beyaz Kitaba dayanarak 1 
Ocak 1993’e kadar tek pazar oluşturmayı ken-

disine hedef olarak belirledi. Avrupa Tek Senedi, 
17 Şubat 1986’da Almanya, Belçika, Fransa, 
Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, Lüksem-
burg ve Portekiz tarafından, 28 Şubat 1986’da 

ise Danimarka, İtalya ve 
Yunanistan tarafından im-
zalandı. 1993’te yürürlüğe 
giren Maastricht Antlaşma-
sı, diğer adıyla Avrupa Bir-

liği Antlaşması ile Avrupa vatandaşlığının oluş-
turulmasına ve ortak dış ve güvenlik ile adalet 
ve içişlerinde işbirliği politikalarının kurgulanması 
yoluna gittiler. 1995 yılında, Avusturya, Fin-
landiya İsveç’in katılımıyla, Avrupa Birliği’nin 
üye sayısı 15’e yükseldi. 2004 yılında ise AB 
birden 10 üye daha kazandı ve Çek Cumhuri-
yeti, Estonya, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Leton-
ya, Litvanya, Macaristan, Malta, Polonya, Slo-
vakya ve Slovenya Avrupa Birliği’ne katıldı. Bu 
genişleme dalgasını 2007 yılında Bulgaristan ve 
Romanya’nın katılımı izledi ve üye sayısı 27’ye 
yükseldi.

Görüldüğü üzere kurulan Birlik öyle kolay ger-
çekleşmedi. Belki ABD gibi, Birlik süresince ülke-

ler çarpışmadı, savaşmadı, 
fakat Avrupa’da kimliklerin 
oluştuğu İsa öncesinden 
(MÖ), İkinci Dünya Savaşı 
sonrasına kadar yaşadık-
ları, ABD’nin yaşadıkların 
kat be kat üzerindedir. Bun-
dan dolayı AB, bir anlamda 

ABD’den daha değerlidir. Çünkü bunun kıta in-
sanına maliyeti çok yüksek olmuştur. Bugün AB 
üyesi olan eski Yugoslavya içinde yer alan ülke-
lerin, 1990’lı yıllarda nasıl biri birlerini yediklerini 
nerede ise naklen izledik. Bu gün ise Slovenya 
AB üyesi, Hırvatistan 2013’te üye oluyor, başta 
Sırbistan olmak üzere diğerleri yolda.

Tarihte gönüllü kurulan siyasi birlik örnekleri az. 
Çoğu da kısa süreli oldu. Ülkelerin bir ya da bir-
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Avrupa Birliği kıta ülkelerinin 
korkularının eseridir diyebiliriz. 
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üzerindedir. Bundan dolayı AB, bir 
anlamda ABD’den daha değerlidir. 
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Türkiye’de AB düşüncesinden 
vazgeçmek yerine, AB’ye uyum ile 

ilgili çalışmalarına hız vermeli.
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Bundan dolayı da Euro Avrupa Birliği’nin (AB) ge-
leceği açısından önemlidir. Dolayısıyla Euro’dan 
ne AB, ne de AB ile ilişkisi olan ülkeler kolayca 
vazgeçemez. Nedeni de bunun de maliyetinin 
yüksek olmasıdır. Şimdi de bu maliyetin ne ola-
bileceğinin yanıtını arayalım.

1962 yılında Avrupa Komisyonu parasal birlik 
için ilk adımı attı (Marjolin Memorandum). 1971 
yılında Werner planı ile birliği gerçekleştirmeye 
yönelik süreç başladı. 1972 yılında ülkelerin ulu-
sal paralarının diğer paralar karşısındaki kur dal-
galanmarına sınır getiren yılan (snake) sistemine 
geçildi. 1973 yılında yılan sistemini idare etmek 
üzere Avrupa Parasal İşbirliği Fonu (The Euro-

pean Monetary Cooperation 
Fund, EMCF) kuruldu. Bu 
adımı 1979 yılında Avrupa 
Para Sistemi’nin (The Eu-
ropean Monetary System, 

EMS) yaratılması izledi. 1988 yılında kabul edi-
len Delors Raporu çerçevesinde, 1989 yılında 
Avrupa Parasal Birliği’ni (EMU) gerçekleştirmeye 
yönelik adımlar kabul edildi. 1992 yılında Maast-
richt anlaşması ile Avrupa Merkez Bankası’nın 
Başkanı ve aday ülkeler belirlendi. 1993 Ale-
xandre Lamfalussy Avrupa Parasal Birliği’nin 
Başkanı oldu. 1995 yılında ise Madrid’de tek 
para ve sisteme nasıl geçileceğinin yol haritası 
çizildi.

1998 yılında Belçika, Almanya, İspanya, Fransa, 
İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avustur-
ya, Portekiz ve Finlandiya’nın tek paraya geçiş 
için istenilen koşulları sağladıkları kararına va-
rıldı.1999 yılında kaydi olarak Euro’ya geçildi. 

den fazla ülke ile birlik olması daha çok içlerin-
den birinin diğer ülkeyi/ülkeleri işgal etmesi ile 
oluyordu. Bu durumda yenilen ülke kimi zaman 
ulusal kimliğini tümü ile yitirip, tarihte yok olup 
giderken, kimi zaman ise işgal edilen ülke “ulus 
ya da etnik” kimliğini koruyor, fırsatı bulur bul-
maz zoraki birlikten ayrılıp bağımsızlığını ilan edi-
yordu. Aslında bu süreç XX. yüzyılda da devam 
etti. XXI. yüzyıla ne kadar sarkacak bunu de iler-
de göreceğiz.

Siyasi birlikler ister gönüllü isterse, zorla, işgal 
yoluyla yapılsın, başarıya ulaşması için vazgeçi-
lemez bir olguyu gerçekleştirmesi gerekiyor. Bu 
da parasal birliktir. Parasal birliğin başarıya ulaş-
masında tek para kullanımı 
kilit rol oynuyor. Çünkü Se-
igniorage yani hükümranlık 
hakkı, sadece para basma 
tekelini elde bulundurmayı 
değil, aynı zamanda siyasi gücün egemenliğinin 
de bir göstergesidir. Hatırlayınız Orta Okulda, Li-
sede okuduğumuz tarih ders kitaplarındaki bilgile-
ri. Osmanlı Devleti’nde de tahta geçen bir padişa-
hın ilk yaptığı iş, adına bir camide Hutbe okutmak 
ile kendi adına sikke (para) bastırmaktır.

Bu uzun anlatımından sonra gelmek istediğim 
nokta, bugünlerde yerden yere vurulan Avrupa 
Birliği’nin 17 ülkesinin kabul ettiği tek para bi-
rimi olan Euro’nun önemini vurgulamaktır. Ya-
zının sonunda yazmam gereken cümleyi, şimdi 
yazıyorum. “Bir siyasi birliğin başarılı olması için 
parasal birliğin de olması zorunludur”. Aksi halde 
bu siyasi birlik olmaz, olsa olsa serbest ticaret 
bölgesi olur.

Tarihte gönüllü kurulan siyasi birlik 
örnekleri az. 
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çekmeleri için banknot koyamadıklarını/koyma-
dıklarına şahit oldum). Dolayısıyla Yunanistan’a 
tasarruf kadar, gelir de lazım. Yani Yunan eko-
nomisinin büyümesi gerekiyor. Fakat IMF ile 
AB’nin reçetesi gereği Yunanistan yılın ilk çey-
reğinde %6,5 küçüldü. Bu yılki küçülme hedefi 
de %7,1. Küçülerek gelir elde edemeyen, bu-
nun sonucunda vergi gelirleri düşecek olan Yu-
nanistan borçlarını nasıl ödeyecek? Çözülmesi 
gereken bilmece bu. Bu bilmecenin yanıtı ancak 
mevcut program dışında, büyüme odaklı yeni bir 
programda gizli.

Hal böyle iken, AB ve özellikle de Birliğin bü-
yük ekonomisi Almanya 
mevcut istikrar programın-
dan ödüne yanaşmıyor. 
Yunanistan’da kendi içinde 
boğulmaya devam ediyor. 
Ancak AB dik kafalı olma-
ya sürdürürse boğulan Yu-

nanistan, AB’yi de suya çekecek. Eylül ayında 
Yunanistan’ın boğulmasını izleyebiliriz. AB bunu 
seyretmeye ne kadar hazır, bunu da göreceğiz. 
Çünkü yok olan sadece Yunan ekonomisi olma-
yacak, aynı zamanda euro da yok olacak.

Bu kadar zor süreçlerden geçilerek oluşturulan 
AB ve Euro alanından vazgeçmek kolay değil. 
Eğer AB ya da Euro çökerse ne olur?

 � İlk olacak olan siyasal kargaşadır.
 � Ekonomide özellikle halk ve işletmeler panik 

yaşayacaktır. AB ülkeleri-
nin bir çoğunun dış ticaret 
yaptığı ülkeler yine AB ülke-
keri. Bundan dolayı yeniden 
koyulabilecek olan gümrük 

vergileri, fiyatların yükselmesine ve dış tica-
ret hacminin düşmesine neden olacaktır.

 � Dış ticaret hacmindeki düşüş ekonomide 
üretimi ve istihdamı düşürecektir. AB ülkeleri 
bugünkünden daha yüksek işsizlik oranları ile 
karşı karşıya kalacaktır.

 � 2011 yılı rakamlarına göre AB dünyanın en 
büyük ekonomisi. 69 trilyon dolarlık dünya 
GSYH’sının 17 trilyon doları AB ülkelerine 
ait.

 � AB ülkelerinin GSYH’sındaki düşüş bu ülke-
lere ihracat yapan tüm ülkelerin ekonomileri-
ni olumsuz yönde etkiler. Bundan en büyük 
pay alacak olanlardan birisi de Türkiye’dir.

Tüm bu olası maliyetleri düşünürsek, ne AB’nin 
büyük ülkeleri, ne de diğer üye ülkeler ve AB ile 
ticaret yapan ülkeler; Birliğin dağılmasını isteye-
mez, istememeli. Bundan dolayı AB nasıl dağı-
lır diye düşünmek yerine krizi nasıl atlatır diye 
düşünmekte fayda var. Türkiye’de AB düşünce-
sinden vazgeçmek yerine, AB’ye uyum ile ilgili 
çalışmalarına hız vermeli.

Avrupa ortak para birimi Euro, 1 Ocak 2002 ta-
rihinde tedavüle girdi ve efektif olarak 12 ülke-
de kullanılmaya başlandı. Böylece Parasal Birlik 
konusunda büyük bir adım atılmış oldu.

Elbette bu süreç hem siyasi olarak, hem de eko-
nomik olarak kolay geçmedi. Euro’ya geçildiğin-
de özellikle Yunanistan ve İspanya’da enflasyon 
oranı yukarı tırmandı. Hükümetlerde pek bir şey 
yapamadılar. Çünkü tek para demek, Ulusal 
Merkez Bankasının para politikasından vazgeç-
mesi demektir. Bundan dolayı Merkez Bankaları 
hareketsiz kaldı. Şu anda 17 ülke Euro alanına 
bağlı.

2008’de başlayan kriz sü-
recinde Avrupa Para Bir-
liği ve Euro ciddi yaralar 
aldı. 2012 yılında da Euro, 
AB’nin PIIGS olarak kısaltı-
lan (Portekiz, İtalya, İrlan-
da, Yunanistan, İspanya) 
ülkelerindeki borç krizi nedeni ile sallanmaya de-
vam ediyor. İlginç olan nokta Euro’nun kaderi 
AB’nin büyük ekonomileri Almanya ve Fransa 
tarafından değil, daha küçük ölçekli ekonomilere 
sahip İspanya, Portekiz, İrlanda ve Yunanistan’a 
bağlı. Yunanistan burada kilit ülke. Çünkü iflas 
çanlarının en güçlü olduğu ülke Yunanistan. Yu-
nanistan Başbakanı Antonis Samaras Ağustos 
ayı sonunda yaptığı açıklamada istikrar progra-
mının uygulanması için, AB’den daha doğrusu 
başlıca alacaklı ülke konumu da olan Almanya 
ve Fransa’dan zaman is-
tedi. Samaras’ın bu talebi 
siyasi. Çünkü paketin en 
önemli maddesi, bırakın üc-
retleri dondurmayı, çalışan 
ve emeklilerin maaşlarını düşürmeyi öngörüyor. 
Yunan halkının tepkisi de buna. Bu tepkide az 
buz değil. Siyasi bedeller ödemeye gebe.

Herkes bu noktaya kilitlenmiş iken, aslında so-
rulması gereken soru sorulmuyor. Soru şu: bu 
önlemler, özelde de, ücretler düşürüldüğünde 
Yunanistan krizden kurtulacak mı? Bu soruya 
olumlu yanıt vermek biraz zor. Çünkü 2012 yı-
lında alınacak önlemlerle tasarruf edilecek olan 
para 11 milyar Euro, bu Yunanistan’ın 300 mil-
yar Euro’yu aşan borcu içinde adeta çekirdek 
parası.

Devletin borç ödemesi için daha fazla vergi geliri 
elde etmesi gerekir. Vergi ya gelirden, ya da har-
camalardan (KDV gibi) elde edilir. Gelir olmadan 
harcamalardan elde edilecek vergi artışı sınırlı 
olacaktır. Çünkü halkın geliri olmadan harcama 
yapması mümkün değil. Halkın borçlanma imka-
nı ise kısıtlı, hatta hiç yok, yani borçlanarak har-
cama yapması mümkün değil. (Bayram tatilimin 
bir kısmını Yunan adalarında geçirdim. Orada 
bankaların ATM’lere mevduat sahiplerinin para 

Seigniorage yani hükümranlık hakkı, 
sadece para basma tekelini elde 

bulundurmayı değil, aynı zamanda 
siyasi gücün egemenliğinin de bir 

göstergesidir. 

Tek para demek, Ulusal Merkez 
Bankasının para politikasından 

vazgeçmesi demektir. 
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