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Resesyon; makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki 

veya daha fazla çeyrek yıllık periyodda arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. 

Kısacası Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir. Uzun bir resesyon ekonomik çöküş 

olarak isimlendirilir. 

 

1. EURO BÖLGESİ RESESYONU 

Avrupa Komisyonu'nun kış dönemi makroekonomik tahmin raporuna göre Euro bölgesi 

ekonomik krizi 2013 yılında da devam edecek gibi gözükmektedir. Komisyon'un tahminlerine 

göre Euro bölgesi ekonomisinin 2013'te % 0,3 daralması beklenmektedir. 

Raporda, İspanya, Fransa ve Portekiz dahil olmak üzere Euro bölgesindeki hükümetlerin 

bütçe açıklarını hedeflenen seviyeye indirmekte zorlandığı aktarılmıştır. 2012 yılında 

İspanya'nın bütçe açığı Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) % 0,2 oranında seyretmiştir. 

İspanya'nın 2014 itibariyle % 6,3 olarak belirlenen hedefi ise tutturamaması beklenmektedir. 

Komisyon'un daha önceki tahminlerine göre 17 Euro bölgesi ekonomisinin bu sene % 0,1 

büyüme göstermesi beklenmekteydi. Ancak 2012 yılında ekonominin % 0,6 küçüldüğü 

tahmin edilmektedir. Kış dönemi makroekonomik tahminlerini yapan Avrupa Komisyonuna 

göre Euro bölgesinde işsizlik oranının bu sene % 12,2 artması beklenmektedir. Geçen yılki 

işsizlik oranı % 11,4 oranında seyretmiştir. Ayrıca, bu senenin son çeyreğinde % 0,7 büyüme 

yaşanacağı beklenmektedir. Avrupa Komisyonu'nun tahminleri, Euro bölgesi ekonomilerinin 

bu senenin ikinci yarısında düzelme göstereceğini söyleyen Avrupa Merkez Bankası 

tahminlerinden daha olumsuz gözükmektedir. Komisyon'un Euro bölgesinin durumunun 

daha kötü durumda olduğunu belirtmesi, Uluslararası Para Bankası'nın (IMF) da görüşünü 

yansıtmaktadır. 

IMF, Ocak ayında yaptığı açıklamada, daha önceki büyüme tahminlerinin aksine 2013 

yılında Euro bölgesinde "hafif resesyon" yaşanmasını beklediğini belirtmişti. Birçok uzmana 

göre, bu kötü gidişatın nedenini, Euro bölgesi hükümetleri tarafından uygulanan kemer 

sıkma önlemleri oluşturmaktadır. Ancak kamu harcamalarındaki kesintilerin ağırdan alınması 

gerektiği konusunda uzmanlar arasında da görüş ayrılıkları ortaya çıkmıştır. 

 

‘Ek Süre Sözü’ 

İspanya bütçe açığının en fazla olduğu ve krizin en ağır şekilde yaşandığı yer 

konumundadır. Raporda, 2012 yılındaki % 10,2 bütçe açığının % 3,2'sinin, İspanya'nın 

bankacılık sisteminin yarattığı zararı ortadan kaldırmak için aldığı önlemlerden kaynaklandığı 

belirtilmektedir. Komisyon'a göre İspanyanın önümüzdeki iki yıl boyunca da düzelme 

göstermesi beklenmemektedir. Ülkenin % 4,5 olarak hedeflenen bütçe açığının % 6,7 olması 
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beklenmektedir. Aynı şekilde 2014 yılında % 2,8 olarak hedeflenen açığın % 7,2 olacağı 

öngörülmektedir. Komisyon, İspanya'daki bu durumun sadece ekonomisinin zayıflığından 

değil aynı zamanda yapısal açığın % 2,7 hedefe karşılık sadece % 1,4 düşmesinden 

kaynaklandığını düşünmektedir. Ancak, devam eden ekonomik darboğazın hükümetlerin 

vergi gelirlerini azaltması ve sosyal yardım masraflarını artırmasına rağmen hükümetlerin 

aşırı harcamalarının bu sene düşmesi beklenmektedir. 

17 Euro bölgesi ekonomisinin toplam açığının geçen seneki % 3,5 oranından % 2,8 

oranına düşeceği tahmin edilmektedir. Bunun yanı sıra, Komisyon 2012 yılında % 3,2 küçülen 

Portekiz ekonomisindeki "sürpriz düşüş" ten de endişelenmektedir. Portekiz Başbakanı’nın 

özel olarak düzenlediği basın açıklamasında, bütçe açığını tahmini %4,9 düzeyinden, 

hedeflenen %3 oranına indirmesi için ek bir yıla ihtiyacı olduğunu belirtmiştir. 

Komisyon, ayrıca Fransa'ya 2014 yılına kadar ekonomisini kontrol altına alabilmesi için 

ilave bir yıl verme kararı almıştır. Fransa'nın da % 3 hedefini geçerek % 3,7 açık vermesi 

beklenmektedir. Fransa’da ayrıca, emek piyasası kurallarını gevşetmek için çalışmalar 

yürütülmektedir. Bunun içinde 35 olan haftalık çalışma saatinin artırılması da gündemdedir. 

 

2. EURO BÖLGESİ’NDE REKOR İŞSİZLİK 

Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 11,9’la tarihinin en yüksek düzeyine 

yükselmiştir. Euro Bölgesi’nde işsizlik oranı geçen yılsonunda yüzde 11,8 ve bir yıl önce yüzde 

10,8 düzeyindeydi. AB istatistik kurumu Eurostat’ın verilerine göre, işsizlerin sayısı sadece 

Ocak ayında Euro Bölgesi’nde 201 bin ve AB genelinde 222 bin artış göstermiştir. Böylece 

toplam işsiz sayısı Euro Bölgesi’nde 19 milyona, AB’de ise 26,2 milyona ulaşmıştır. 

İşsizlik oranları Yunanistan’da yüzde 27 ve İspanya’da yüzde 26,2’ye kadar tırmanırken, 

borç krizindeki diğer ülkelerden Portekiz yüzde 17,6, Kıbrıs Rum Kesimi ve İrlanda yüzde 

14,7’yle sorun teşkil eden ülkelerin başında gelmişlerdir. Gençler arasındaki işsizlik oranları 

ise Yunanistan’da yüzde 59,4’e, İspanya’da yüzde 55,5’e ve İtalya’da yüzde 38,7’ye 

ulaşmıştır. Euro Bölgesi’nde kemer sıkma önlemlerinin de etkisiyle işsizlik rekor seviyelere 

çıkarken, enflasyon oranında ise gerileme devam etmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hurriyet.com.tr/index/K%C4%B1br%C4%B1s/
http://www.hurriyet.com.tr/index/%C4%B0talya/
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‘2013 Ocak Ayı AB ve Euro Bölgesi İşsizlik Oranları’ 

 
 

AB ülkeleri içerisinde işsizlik oranı 10,8 seviyelerine ulaşırken bu oran Eurozone olarak 

adlandırılan Euro bölgesinde ise 11,9 seviyelerine yükselmiştir. 

 

‘Euro Bölgesi ve AB ülkeleri işsizlik oranları karşılaştırmalı analizi’ 

 

 

Görüldüğü üzere 2011 yılından itibaren yükselen işsizlik oranı 2013 yılının ilk ayında rekor 

seviyelere ulaşmıştır. Euro bölgesindeki işsizlik oranı toplamda AB ülkelerinden daha yüksek 

seviyede seyretmektedir. 
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‘AB Ülkeleri Bazında İşsizlik Oranları Karşılaştırılmalı Analizi’ 

 

 
 

AB üyesi ülkeler içerisinde işsizlik oranı 27 ile en yüksek seviyede Yunanistan’da 

görülürken onu 26,2 ile İspanya takip etmiştir. 
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‘AB Ülkelerinde ve Euro Bölgesinde 25 Yaş Altı ve Cinsiyete Göre İşsizlik Oranları’ 

 
 

İspanya’da genç kitle işsizlik oranı 55,5 ile rekor seviyelere ulaşmıştır. Ayrıca İtalya, 

Portekiz ve Slovakya’da gençlerde işsizlik oranı tehlikeli seviyelere ulaşmıştır. 

 

‘AB ve Euro Bölgesinde Toplam İşsiz Sayısı’(Milyon Kişi)   

 
AB ülkelerinde toplam işsiz sayısı 26 milyon seviyelerine ulaşırken yaklaşık 6 milyonunu 

gençler oluşturmaktadır. 
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3. 35 YIL SONRA ‘A’nın BİRİ GİTTİ 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, 35 yıl aradan sonra İngiltere’nin 

kredi notunu “AAA” dan, “Aa1”e indirmiştir. 

İngiltere Maliye Bakanına göre, kredi derecelendirme kuruluşunun kararı "ülkenin karşı 

karşıya olduğu borç sorununu sert bir şekilde hatırlatmıştır.” Maliye Bakanı, Moody's 'in not 

kırmasıyla güçlü bir ekonomi planı izleme yolundaki kararlılıklarının iki kat arttığını ifade etse 

de muhalefetin ekonomi politikalarına karşı sert eleştirilerine engel olamamıştır. 

İngiltere 1978 yılından bu yana Moody's ve S and P kredi derecelendirme kuruluşlarında 

en yüksek not olan AAA notuna sahip ülkelerden biriydi. 35 yıl aradan sonra ise ilk kez kredi 

notunun indirilmesi gerçekleşmiştir. 

Ayrıca Moody’s İngiltere’nin artan borç stoku ile bozulan mali yapısında 2016 yılından 

önce bir iyileşme beklememektedir. 

 

4. BUNDESBANK’DAN FRANSA’YA UYARI 

Avrupa’nın en büyük ekonomisi Almanya’nın merkez bankası Bundesbank; kıtanın 2. 

büyük ekonomisi Fransa'ya Avrupa Birliği'nin öngördüğü bütçe hedefine bağlı kalması 

çağrısında bulunarak, Euro Bölgesi'nde yüksek ağırlığı olan bir ülkenin hedefi kaçırmasının, 

bloğun mali disiplinine duyulan güveni azaltacağını belirtmiştir. AB tahminlerinin Fransa'da 

derinleşen resesyonun ülkenin bütçe açığı/GSYH oranını yüzde 3,7'ye çıkarabileceğine işaret 

etmesinin ardından Fransa bütçe açığını yüzde 3'e çekmek için 1 yıl ekstra süre istemişti. 

AB’nin ekonomi komiseri Olli Rehn’ in Fransa’nın ek süre talebini olumlu karşılamasının 

ardından, Bundesbank başkanı Jens Weidmann; Fransız hükümetine sorumluluklarını yerine 

getirme çağrısında bulunmuştu. Kamu finansmanlarındaki azalmalardan ötürü Avrupa 

ülkelerinin iradesi ve bölgenin mali disiplinine dair kısmi güven kaybı oluştuğunun altını çizen 

Weidmann, bu nedenler Euro Bölgesi'nin önemli ülkelerinin net sinyaller vermesinin 

gerektiğini savunmuştur. 

 

5. EURO DOLAR KARŞISINDA 1.30'UN ALTINA İNDİ 

Euro dolar karşısında, Euro Bölgesi'nde imalat sanayinin Şubat ayında daralması ve işsizlik 

oranının Ocak ayında rekor seviyeye yükselmesinin ardından, Mart 2013 başında iki aydan 

sonra ilk kez 1.30 dolar seviyesinin altına düşmüştür.  

Avrupa ortak para birimi dolar karşısında, ekonomik verilerin bölgenin resesyonda 

kalmaya devam edeceği işaretlerine katkıda bulunması ve Avrupa Merkez Bankası'nın faizleri 

düşüreceği beklentileri artırmasının ardından, dördüncü haftadaki değer kaybını 

genişletmiştir. Dolar Endeksi, yatırımcıların daha güvenli varlıklar araması ile birlikte, 
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yükselmiştir.  

Sterlin, İngiltere'de imalat sanayi verisinin Şubat ayında beklenmedik şekilde 

daralmasının ardından hızlı bir düşüş yaşamıştır. Euro dolar karşısında yüzde 0,4 düşerek, 

1,3008 dolar seviyesine gerilemiştir ve haftalık kaybını yüzde 1,4'e genişletmiştir. Euro dolar 

karşısında 1,2986 dolar seviyesine kadar gevşeyip, 11 Aralık'tan bu yana en düşük seviyesini 

görmüştür. Avrupa ortak para birimi yen karşısında yüzde 0,1 düşerek 120,68 yen seviyesine 

çıkmıştır. Euro yen karşısında haftalık bazda yüzde 2,1 değer kaybederken, Dolar yen 

karşısında yüzde 0,2 güçlenerek 92,78 seviyesine ulaşmıştır. 
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