
24 Kasım 2011 tarihinde Fransa, Almanya ve İtalya liderleri arasında Strazburg’da 

düzenlenen Euro Krizi Zirvesinde öne çıkan hususlar : 

Almanya: Önce Antlaşmalarda değişiklik, ardından maliye politikalarında uyum, ardından 

Eurobond 

Fransa: Avrupa Merkez Bankasına piyasalara müdahale yetkisi verilsin 

İtalya: Mali Birlik doğru adım 

 Euro krizinin aşılması ve bu tür krizlerin bir daha yaşanmaması amacıyla Fransa ile 

Almanya’nın AB Antlaşmalarında değişiklik yapılması konusunda müşterek çalışma 

yürüttükleri teyit edilmiş ve iki ülkenin bu konuda 9 Aralık 2011 tarihinde Brüksel’de 

yapılacak AB liderler zirvesi öncesinde bir dizi öneride bulunacağı duyurulmuştur.  

 

 Söz konusu önerilerin, Euro Bölgesi ülkelerinin bütçe ve vergi politikalarında uyum, 

İstikrar ve Büyüme Paktına uymayan ülkelerin cezalandırılması ve AB karar alma 

mekanizmasında değişiklik konuları üzerinde yoğunlaşması beklenmektedir.  

 

 Almanya, siyasi problemlere siyasi çözümler üretilmesi gerektiği düşüncesinden hareketle 

AB Antlaşmalarında değişikliğe gidilmesinin piyasalarda güvenin yeniden tesisi açısından 

gerekli ve öncelikli olduğuna inanmaktadır.  

 

 Almanya, Euro Bölgesi’nde ulusal ekonomi ve maliye politikalarının daha sıkı 

koordinasyonu ve doğrudan gözetiminin sağlanması amacıyla AB’de “mali birlik” 

yönünde adım atılmasının gerekli olduğunu savunmaktadır. Bu kapsamda, Almanya bütçe 

disiplinine uymayan Euro Bölgesi ülkelerinin Avrupa Adalet Divanı’na şikayet 

edilebilmesini isterken, Fransa bu öneriye karşı çıkmaktadır.  

 

 Euro Bölgesi toplam milli gelirinin % 70’ini oluşturan Almanya, Fransa ve İtalya arasında 

varılacak uzlaşı sonunda, AB’nin karar alma mekanizmasında değişikliğe gidilmesi 

halinde, küçük çaplı Euro Bölgesi ülkeleri için felaket senaryosu olacağı yorumları 

yapılmakta ve bu durumun da fiilen iki vitesli bir AB'nin doğmasına neden olacağı 

düşünülmektedir.  

 

 Avrupa Merkez Bankası’nın Euro krizinin çözümünde oynayacağı olası rol Almanya ve 

Fransa arasındaki en önemli görüş ayrılıklarından birini oluşturmaktadır.  

 

 Fransa, Merkez Bankası’na borç batağındaki ülkelere daha fazla yardım etme yetkisi 

tanınmasını isterken; Almanya, enflasyon endişesi ile bu fikre şiddetle karşı çıkmaktadır. 

Strazburg zirvesinde Merkez Bankası’nın bağımsızlığının vurgulanmış olması, 

Almanya’nın bu konuda Fransa’ya karşı üstünlük sağladığı şeklinde yorumlanmaktadır.  

 

 Fransa, AB Antlaşmalarında değişiklik yapılmasının zaman alacak bir süreç olduğunu, 

Merkez Bankasına müdahale yetkisi verilmesinin ise acil bir durum olduğunu 

düşünmektedir. 

 

 Almanya, ortak garanti altında  “Eurobond” çıkarılması veya Avrupa Merkez Bankası’na 

tahvil piyasalarına müdahale etme yetkisi verilmesi gibi kısa dönemli mali çözümlerin 



Euro Bölgesi’nde yaşanan aşırı borçlanma problemine çözüm olmayacağını 

savunmaktadır.  

 

 Almanya, “Eurobond” çıkarılmasının ancak kuralları belirlenmiş bir mali birlik 

oluşturulduktan sonra mantıklı olacağını ileri sürmektedir. Bununla birlikte, Almanya’nın 

Antlaşmalarda değişiklik yapılması önerisinin kabul edilmesi karşılığında Eurobond 

çıkarılması hususuna olumlu yaklaşabileceği düşünülmektedir. 

 

 Zirvede, İtalya öncelikli hedefin Euro Bölgesinin sağlığı olması gerektiğini savunarak,  

"Euro bölgesinde vergi birliği oluşturulmasından” yana olduğunu belirtmiştir.   İtalya, 

AB’de ekonomik entegrasyonu ve bütçe disiplinin güçlendirecek “mali birlik” fikrine 

olumlu yaklaşmaktadır.  

 

 Sonuç olarak, Euro Bölgesi’nin dağılmasının 2008-09 krizinden çok daha olumsuz 

sonuçlar yaratacağı düşüncesiyle, ortak para birimi Euro’nun mutlaka korunması gerektiği 

konusundaki görüş birliği korunmakta ve buna yönelik çalışmalar devam etmektedir.  

 


