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Araştırma Makalesi/Original Article 
 

Özet 

ABD kaynaklı 2008 finansal krizi Euro Bölgesi ülkelerini asimetrik olarak etkilemiş çevre ve merkez 

ülkelerin risk yapısı farklılaşmıştır. Bu farklılık sonucu riski artan çevre GIIPS ile Almanya hazine bonosu 

CDS’leri arasındaki fark (spread; risk primleri) genişlemiştir. Euro bölgesi spreadlerinin genişlemesinin 

arkasındaki nedenlerin tespit edilmesine yönelik çalışmalar literatürü genişletmiştir. Bu çalışmalar özellikle Euro 

bölgesinin mali uyumsuzluğu ve GIIPS’lerin bütçe dengesindeki aşırı bozulmalar üzerinde durmaktadırlar. Bu 

çalışma Euro Bölgesi hazine bonosu spreads genişlemesi üzerinde etkili olduğu düşünülen yurt içi- yurt dışı 

değişkenleri belirlemeyi amaçlamıştır. Çalışmada bu amaca ulaşmak için 5 ülkeye ait 2008-2012 dönemine ilişkin 

üç aylık verilerden yararlanılmış ve Panel çatı kullanılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Hazine Bonosu Risk Primleri, GIIPS, GMM. 

JEL Sınıflaması: E44, F34, G12. 

© 2014 EYD tarafından yayımlanmıştır. 

 

Abstract 

Determinants of Expand in GIIPS Sovereign  

CDS Spreads after Financial Crisis 
 

The 2008 financial crisis has asymmetrically hit a variety of European countries, and therefore the risk 

structure of periphery and core countries has changed. As a result of this, CDS (Credit Default Swap) spreads in 

Germany have differed from the GIIPS countries. In reviewing the literature, there has been an increasing interest 

in the reasoning behind the expand in GIIPS sovereign CDS spreads. Studies in the literature have particularly 
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focused on fiscal mismatch in Eurozone and excessive deterioration in the budget balance of GIIPS. The aim of 

this paper is to determine the variables that are assumed to influence Eurozone CDS spreads. In this paper, panel 

data analysis was used for 5 countries for the period 2008-2012 and 3-month data was used. 
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1. Giriş 

 

Lehman Brothers’ın 2008 yılında çökmesinin ardından hızla yayılan finansal kriz 

sonrasında kamu kesimi borç yapısı ve kamu kesimi borçlanma enstrümanlarının risk 

primleri (Sovereign Bond Spreads) artış göstermiştir. Bunun nedeni olarak başta ABD 

olmak üzere krizden etkilenen merkez ülkelerin başta büyük bankaların artan 

borçlarına yönelik olmak üzere krize karşı önlem paketlerinin kamu borçlarının 

artmasına yol açması olarak gösterebiliriz.  

Bu durumun sonucu olarak krizden önce özel sektör kredi enstrümanlarının riskine 

odaklanmış kredi piyasasının risk algılamaları kamu borç stokları ve kamu sektörünün 

temerrüde düşme olasılığına yönelmiştir (De Santis, 2012; Fonata ve Scheicher, 

2010).   

Finansal krizin en çok etkilediği bölge hiç kuskusuz Euro Bölgesi olmuştur. Nitekim 

krizden önce Euro bölgesi ülkelerinin Borç Stoku / GSYİH oranı % 66 iken 2009 

yılında bu oran % 79’a yükselmiştir (Iara ve Wolff, 2010).  Bunun sonucu olarak Euro 

bölgesi hazine bonosu spreadleri krizle birlikte belirgin biçimde artış göstermiştir. 

Örneğin 10 yıllık Alman hazine bonolarının spreadleri 1999 – 2007 döneminde 

ortalama 18 baz puan iken 2007-2009 döneminde 56 baz puana yükselmiştir (Barrios 

vd, 2009). 

http://dx.doi.org/10.5455/ey.35513
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Euro bölgesinin sorunları daha çok çevre ülkeler kaynaklı olarak ortaya çıkmış ve 

yayılmıştır. Özellikle Yunanistan, İrlanda gibi çevre ülkeler global krizin etkisi ile 

2010 yılında ağır borç krizleri ile karşı karşıya kalmışlardır (De Grauwe, 2010). Borç 

krizinin ilk evresi İrlanda bankacılık sisteminin aşırı riskli yapısı ve İrlanda 

hükümetinin politikaları kaynaklı gelişmiştir. İrlanda sorunu ve yine 2009 yılında 

Yunan hükümetinin ülkenin borç sorunu ile ilgili açıklamaları piyasalarda borç krizi 

algılamalarını arttırmış ve başta Yunanistan olmak üzere hazine bono çevre ülkelerin 

bono spreadlerinde sıçramaya neden olmuştur (De Santis, 2012). 

Bu durumun sonucu olarak spreadlerdeki genişleme Euro Bölgesi merkez ve çevre 

ülkeleri arasındaki farklılıkları göstermiştir ve çevre ülkelerin hazine bonosu 

spreadleri ile Almanya hazine bonosu spreadleri arasındaki fark giderek açılmıştır. 

Örneğin, Yunanistan ve İrlanda’nın spreadlerdeki genişleme Hollanda ve Fransa’da ki 

artışın nerdeyse üç katına ulaşmıştır (Fonata ve Scheicher, 2010; Barrios vd, 2009).    

Euro bölgesinin mevcut kurumsal yapısının yetersizliği ve üye ülkelerin mali disiplin 

sağlama konusundaki başarısızlığı gibi sorunlar piyasalar üzerinde olumsuz etkiye 

neden olmuştur. (Levy-Yeyati ve Williams, 2010; De Grauwe, 2010). Bu durum 

piyasa aktörlerinin, Almanya ve Fransa’nın öncülük ettiği krize karşı destek 

paketlerinin başarılı olacağına dair inancı azaltmıştır. Piyasa aktörlerinin bu yöndeki 

algılamaları Euro Bölgesinin çevre ülkelerinin hazine bonosu spreadlerinde 

genişlemeye yol açmıştır
2
 (Dötz ve Fisher, 2011; Williams, 2010; Gros ve Mayer, 

2010).  

Euro Bölgesinde Almanya ile GIIPS (Yunanistan, İtalya, İrlanda, Portekiz ve İspanya) 

hazine bonosu spreadleri arasındaki genişlemede özellikle Yunanistan başta olmak 

üzere GIIPS ülkelerinin maliye politikalarına ve bütçe açıklarının sürdürülebilir 

olmasına yönelik güvenin azalmasının büyük payı vardır. Yani kredibilite azalışı 

spreadlerin genişlemesinde önemli bir faktör olmuştur (Iara ve Wolff, 2010; Sgherri 

                                                           
2
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ve Zoli, 2009). Gerçektende, finansal stresin arttığı dönemlerde yurtiçi faktörler ile 

spreadlerin genişlemesi arasında güçlü bir bağ oluşmaktadır. Cari açığın daha fazla 

artması kamu bütçe dengesi üzerinde olumsuz etki yaratmakta ve spreadlerin 

genişlemesine neden olmaktadır. GIIPS sorununda da, cari açığın artması kamu 

bütçesini tahribata uğratarak hazine bonosu spreadlerini genişletmiştir
3
 (Levy-Yeyati 

ve Williams, 2010). 

Hazine bono spreadlerinin genişlemesi piyasalarda güven kaybına neden olarak, uzun 

dönem faiz oranlarının ve buna bağlı olarak borç servislerinin maliyetinde artışa yol 

açmıştır. Bu durum krizle birlikte zaten artmış olan kamu açıkları üzerinde ilave baskı 

yaratmıştır. Euro bölgesi finansal kurumların zayıflığı ve kamu kesiminin destek 

paketleri kamu bilançosunun bozulmasına ve böyle durumdaki ülkelerin hazine bono 

faizlerinin risk primlerinde artışa neden olmuştur. Hazine bono spreadlerinin 

yükselmesi bir bakıma o ülkelerin finansal sistemlerinin zayıflığını ve borçların 

sürdürülemez olmasına olan inancın arttığını göstermektedir (Caceres vd, 2010; 

Sgherri ve Zoli, 2009).  

Euro Bölgesinde hazine bonosu spreadlerinin genişlemesini üç temel nedene bağlı 

olarak açıklayabiliriz (ECFIN, 2009; Barrios ve diğerleri, 2009). 

1- Spreadler (risk primleri) finansal kırılganlıklar veya temerrüde düşme riski 

hakkında gösterge niteliğindedirler. 

2- Hazine bonoları arasındaki getiri farklılıkları onların likidite dereceleri ile ilgilidir. 

3- Getiri farklılıklarının gösterdiği hareket (veya patika) yatırımcıların risk 

algılamalarındaki veya tercihlerindeki değişikliklerden etkilenir. Finansal ve 

ekonomik belirsizliklerin arttığı dönemlerde yatırımcılar genellikle portföylerinde 

değişikliğe giderek daha az riskli ve daha fazla likit kağıtları tercih ederler.  

                                                           
3
 Çevre ülkelerin borçluluk yapısını dolayısıyla risklilik durumları bankacılık sektörü kırılganlıkları, bütçe açıkları ve cari açık gibi 

değişkenler tarafından etkilenmektedir. Bu çerçevede Euro bölgesinde bankacılık sektöründe entegrasyonun tam olarak 
sağlanamamış olması, mali disipline uyulmaması ve ülkeler arasındaki verimlilik farkları ülkelerin risk yapısını belirleyen unsurlar 
olarak dikkat çekmektedirler  (Kang ve Shambaugh, 2013; Sgherri ve Zoli, 2009: 1-10; Deutsche Bank, 2009: 1-2). 
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Bu çalışmada, GIIPS ülkelerinin hazine bonosu spreadlerindeki genişlemesine etki 

eden yurt içi ve yurt dışı faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın CDS 

spreadlerini belirleyen faktörler olarak yurt içi ve global faktörleri birlikte ele alması 

ve GMM yönteminin uygulanması bu konuda Türkçe yazılmış literatüre katkı niteliği 

taşımaktadır. Çalışma giriş bölümü de dâhil olmak üzere beş bölümden oluşmaktadır. 

Giriş bölümünü takip eden ikinci bölümde konu hakkındaki literatür yer almaktadır. 

Üçüncü bölüm çalışmanın modelinin ve veri setinin tanıtılmasına ayrılmıştır. 

Dördüncü bölümde ise yöntem ve bulgular yer almaktadır. Sonuç bölümü olan beşinci 

bölümde ise dördüncü bölümde yer alan bulgular yorumlanmıştır.  

 

2. Literatür Taraması 

 

Literatürde hazine bonosu spreadleri üzerinde yurt içi ve yurt dışı faktörlerin birlikte 

etkin olduğu ancak küresel faktörlerin etkisinin daha fazla olduğu yönünde bir görüş 

ağırlık kazanmaktadır. Gonzales-Rozada ve Levy-Yeyati, (2006), Calvo (2002) ve 

Eichengreen ve Mody (2000) çalışmaları ve takip eden çalışmalara göre uluslararası 

risk iştahının azalması veya risk algılamalarındaki değişim spreadlerin genişlemesinde 

önemli bir etkiye sahiptir. Buna karşılık Barrios vd (2009), Eichengreen vd (2003), 

Reinhart ve diğerleri (2003) gibi çalışmalar spreadlerin genişlemesinde hem yurt içi 

hem de yurt dışı faktörlerin etkinliği üzerinde durmuşlardır. 

Bu çalışmanın incelediği Euro Bölgesi çevre ülkeleri dikkate alındığında ise bütçe 

açıklarının etkisi ön plana çıkmaktadır. Örneğin İrlanda için en önemli sorun, 

bankaların sermaye yapılarını düzeltmeye yönelik düzenlemelerin (bank 

recapitalization) kamu bilançosu üzerinde yarattığı yıkıcı etkidir. Portekiz bütçe 

açığını azaltma konusunda gösterdiği başarısızlık nedeniyle ekonomisinin 

güvenilirliğini oldukça sarmıştır. Gros ve Mayer (2010) göre, GIIPS ülkelerinin 

(Portekiz, İrlanda, İtalya, Yunanistan ve İspanya) spreadlerindeki genişlemede cari 

açık sorunları bütçe açıkları kadar önemli bir etkiye sahiptir.  
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Iara ve Wolff, (2010), göre güçlü bir bütçe veya mali kurala uyum, piyasaların risk 

algılamalarını olumluya çevirmelerine ve spreadler arasındaki farkın daralmasına yol 

açacaktır. GARCH (1,1) modeli ve panel veri kullanılan Abmann ve Boysen-Hogrefe 

(2009) finansal kriz sonrası dönemde bütçe açıklarının ve buna bağlı iflas riskinin 

Euro Bölgesi hazine bono spreadlerini açıklayan en önemli değişken olduğu 

bulgusuna ulaşmıştır.  

Barrios vd (2009), OLS tahmin ediciyi kullanarak yapılan çalışmaya göre kamu 

finansman yapısındaki ve iktisadi birimlerin risk algılamalarındaki değişiklikler 

hazine bonosunun spreadlerinin temel belirleyicileri konumundadır. Nitekim 

Schuknecht vd (2010) göre de bütçe açıkları ile hazine bono spreadleri arasında 

pozitif ve güçlü bir korelasyon vardır. Yani büyük spreadler, büyük bütçe açıklarının 

veya piyasa oyuncularının hükümetin kredi riskini artırmalarının sonucu olarak ortaya 

çıkmaktadır. Schuknecht vd göre bütçe açıklarının spreadler üzerindeki artırıcı etkisi 

kriz dönemlerinde geçerli olmaktadır. Bu bağlamda bütçe açıklarının spredler 

üzerindeki etkisi doğrudan değil dolaylı biçimde gerçekleşmektedir diyebiliriz. Yani 

bütçe açıklarındaki artış hükümetin piyasalar üzerindeki risk derecesini artırmakta, 

risk derecesindeki artış da hazine spredlarini artırmaktadır. Panel veri analizi kullanan 

çalışmada Yunanistan, İrlanda ve Portekiz’in zayıf bütçe performanslarının kendi 

hazine bonosu spreadlerinin kriz dönemindeki artışının yarısından fazlasını açıkladığı 

bulgusuna ulaşılmıştır. 

Kopf (2011) göre ise hazine bono spreadleri üç temel makro ekonomik değişken 

tarafından açıklanabilir. Bunlar: Yabancı bankaların kamu kesiminden alacakları, 

bütçe istikrarı ve cari açık olarak ifade edilmiştir. Buna ilaveten Blanchard (2004) 

çalışmasında enflasyon beklentileri ve kurdaki değişmeler de spreadleri 

etkilemektedir. Reinhart ve diğerleri (2003), Eichengreen ve diğerleri (2003) 

çalışmalarına göre ise gelişen piyasa ekonomileri için ülke riskini analiz ederken, 

borçların sürdürülebilirliği (debt in tolerance), ilk günah ve kur uyuşmazlığı 

durumlarının dikkate alınması gerekmektedir.  
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Dötz ve Fisher (2011).  Euro Bölgesi hazine bonosu spredlerinin ölçülmesinde hedef 

bölge (target zone) yaklaşımı dikkate alınmıştır. Buna göre parasal birlik dışına 

çıkılmadıkça kurlarda bir değişme beklenmemektedir. Spreadlerin hesaplanmasında 

10 yıllık hazine garantili bonolar ve Almanya hazine bonoları dikkate alınmıştır. 

Spreadlerin hesaplanmasında bir başka ölçüm ise hazine bonosu CDS’leri üzerinden 

yapılmıştır ve referans ülke olarak yine Almanya alınmıştır. GARCH (1,1) modelinin 

kullanıldığı çalışmada iflas riskine bağlı olarak artan ülke riskinin hazine bonolarının 

risk primlerini yükselterek spreadlerin genişlemesine yol açması temel bulgu olarak 

dikkat çekmektedir. Yunanistan ve İtalya en riskli ülke gurubunu oluşturmaktadır. 

Ülkeler arasındaki enflasyon farkları ve reel döviz kurunun ülke aleyhine dönmesi de 

spreadleri arttıran diğer önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Sgherri ve Zoli (2009) GARCH (1,1) modelini panel çatı yöntemini kullanarak Euro 

Bölgesi hazine bono risk primleri (spreadler) açıklayan faktörler üzerinde 

durmuşlardır. Finansal sektörlerinin kırılganlığı, mali-bütçe zayıflığı ve iflas riski ve 

hazine bonolarının likidite derecelerinin hazine bonosu spreadlerindeki değişmeyi 

açıklayan faktörler olduğu yönünde bulgulara ulaşmışlardır. Bütçe açığının yüksekliği 

ve artan borç stoğu, iflas riskini arttırtarak hazine bonolarının likiditesini ve getirisini 

olumsuz etkilemiş ve bono spreadlerinin genişlemesine neden olmuştur. Finansal 

sistemin zayıflığı ve hükümetlerin finansal sistemi kurtarmaya yönelik borç stokunun 

yükselmesine ve iflas riskinin artmasına neden olan politikaları da spreadlerdeki 

genişlemenin bir başka nedenidir. Global risk iştahındaki bozulma, Euro Bölgesinde 

spread genişlemesine yol açan önemli bir faktör olmuştur. Global risk iştahının vekili 

(proxy) olarak, ABD hazine bonosu ve firma bonoları arasında oluşan risk primi 

(spread) alınmıştır. Euro Bölgesinde spreadlerin genişlemesi piyasaların finansal kriz 

sonrası düştüğü güven bunalımının arttığını göstermektedir. Artan spreadsler 

hükümetlerin marjinal fonlama maliyetlerini yani borç servislerinin maliyetlerini 

yükseltmiş ve uzun dönem faiz oranlarının artmasına neden olmuştur. Sgherri ve Zoli 

spreadlerin genişlemesinde yurt içi faktörler yanında global faktörlerin (global risk 

iştahı gibi) de önemli olduğunu belirtmişlerdir. 
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Jaramillo ve Tejeda (2011) panel veri analizi kullanarak (sabit etkiler yöntemi ile) 

global finansal koşullar, uluslararası likidite koşulları, uluslararası yatırımcıların risk 

algılamalarının gelişen piyasa ekonomilerinin borçlanma maliyetlerini belirleyen 

temel faktörler olduğu bulgularına ulaşmıştır. Gonzales-Rozada ve Levy-Yeyati, 

(2006), Kaminsky and Schmukler (2002), Eichengreen ve Mody (2000) FED faiz 

oranı ve VIX gibi küresel risk iştahını ve global likiditeyi temsil eden değişkenlerin 

hazine bono spreadleri ile pozitif yönlü güçlü bir ilişkiye sahip olduğu görüşünü 

desteklemektedir. Bu çerçevede, VİX (korku) indeksi, ABD 3 aylık Fed faiz oranları, 

likidite koşullarındaki belirsizlikler spreadlerin değerini belirleyen temel faktörler 

olarak gösterilmiştir.  

Comelli (2012) 28 gelişen piyasa ekonomisini ele almış ve panel veri analizinden 

(rolling regression) yararlanmıştır. Çalışma spreadleri etkileyen ülkeye özgü faktörler 

ile VIX, Fed Funds ve JP Morgan gelişen piyasalar bono endeks (EMBIG) gibi 

küresel faktörleri birlikte ele almıştır. Elde edilen bulgulara göre hem ülkeye özel 

faktörlerin hem de küresel risk iştahını etkileyen faktörlerin hazine bonosu spreadleri 

üzerindeki etkisi istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur. Buna göre ülkeye özgü 

faktörlerde iyi durumda olan ülkeler için bono spreadleri daha düşüktür. Diğer yandan 

VIX de veya FED faiz oranındaki bir artış gibi küresel yatırımcıların risk iştahını 

azaltan gelişmeler gelişen piyasa ekonomilerinde bono spreadlerinin artmasına yol 

açmaktadır. Bu bulgular daha önce yapılan Özatay ve diğerleri (2008) çalışmasının 

bulgularıyla örtüşmektedir. Söz konusu çalışmaya göre gelişen piyasa ekonomilerinin 

uzun dönem bono spreadleri, global likidite koşullarını,  risk iştahını ve krizin 

bulaşıcılık etkisini belirleyen faktörler tarafından güçlü bir biçimde etkilenmektedir.  

Caceres vd (2010) Euro bölgesi hazine bono spreadlerindeki değişmeleri açıklayan 

faktörler olarak, global risk algılaması, ülke riskliliği ve diğer ülkelerin hazine bonosu 

spreadlerindeki değişmeleri ön plana çıkartmıştır. GARCH (1,1) modelinin 

kullanıldığı çalışmaya göre bu faktörlerden ilk ikisinin spreadler üzerinde doğrudan 

sonuncusunun ise dolaylı etkisinin olduğu belirtilmiştir.  
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Baldacci vd (2011) hazine bonolarında risk artışını etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

incelemiştir. 1995-2010 dönemini kapsayan çalışmada 24 gelişmekte olan ülkeye ait 

değişkenler panel çatı yöntemi ile analiz edilmiştir. Coğrafi yakınlık, karşılıklı ticaret 

ve ülkelere özel finansal zorluklar vekil (proxy) olarak modele katılmıştır. Çalışmada 

öncelikle gelişmekte olan ekonomilerde yayılma şokları incelenmiş, küresel etkiler 

kontrol edildikten sonra komşu gelişmekte olan ekonomilerde spreadsler ve 

makroekonomik temeller arasındaki yayılma etkisi ile ilgili güçlü kanıtlara 

ulaşılmıştır.  Baldacci vd göre gelişen piyasa ülkelerin benzer ekonomik yapısı 

spreadlerin genişlemesini ve yayılmasını arttıran temel faktördür. Golabal likidite 

koşulları ve risk iştahının azlığı da spreadlerdeki genişlemeyi açıklayan en önemli 

faktörler arasındadır. Spreadlerin yayılmasında ülkeler arası coğrafi yakınlık ve ticari 

ortaklık gibi faktörler etkin rol oynamaktadır. Bununla birlikte ticari ortaklık finansal 

yakınlığa göre spreadlerin yayılmasında daha etkin bir kanal oluşturmaktadır.   

 

3. Model ve Veri Seti 

 

Bu çalışmada son finansal krizle birlikte Euro Bölgesinin sorunlu ülkeleri olarak ön 

plana çıkan PIIGS ülkeleri ile Türkiye’nin hazine bonosu spreadlerindeki değişmenin 

hangi faktörlere bağlı olarak açıklanabileceği ve ikiz açıkların spreadler üzerinde ne 

derece etkili olduğu araştırılacaktır. Bu araştırma panel veri-çatı analizi kullanılarak 

yapılacaktır. Analizi gerçekleştirmek için kullanılan model Barrios vd (2009), Attinasi 

vd (2009), Özatay vd (2008) çalışmalarına dayanmaktadır. Hazine bono spreadlerdeki 

değişmeyi açıklayacağı düşünülen faktörler ise ilgili literatüre bağlı olarak 

belirlenmiştir. En basit formda hazine bono spreadlerini belirleyen faktörler aşağıdaki 

biçimde modellenmiştir.  
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Burada;  i = 1,…N ve t = 1,…,T,  olarak belirlenmiştir. 



78  Baki DEMİREL 

 

CDS, hazine bono spredlerini temsil eden vekil (Proxy) değişkendir, FEDPR, FED politika faiz 

oranlarını, RER, reel döviz kuru, CA, cari açığı, BD ise bütçe açığını simgelemektedir. 

Modelde kullanılan α, β, χ, γ, η, τ, ψ, θ terimleri ise sırayla sabit terimi ve değişkenlerin 

katsayılarını simgelemektedirler.  

Çalışma 2002-2011 dönemini kapsamaktadır ve değişkenlere ait üç aylık verilerden 

yararlanılmıştır. Çalışmada spredlerin hesaplanmasında referans ülke olarak Almanya 

alınmıştır ve 10 yıllık Hazine bonosu CDS’leri kullanılmıştır. Değişkenlere ait veriler 

Thomson Data Stream ve IMF (IFS)’ den elde edilmiştir. 

Durağan olmayan veri seti ile kurulacak regresyonun sahte regresyon olması sorunu ortaya 

çıkabileceğinden ekonometrik çalışmalarda serilerin durağanlık sınamalarının yapılması 

önemlidir. Çalışmada veri setinin durağanlık sınaması için Levin, Lin, ve Chu (2002), Im, 

Pesaran, ve Shin (2003) yöntemleri uygulanmış ve sonuçlar Tablo 1’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 1 Birim Kök Testleri 

 Levin, Lin, ve Chu Im, Pesaran, ve Shin 

Seriler Düzey Birinci Sıra Fark Düzey Birinci Sıra Fark 

CDSspreads 1.5370 -6.9156*** 2.3276 -5.8252*** 

CA 2.8166 -3.0521*** 2.2886 -6.0279*** 

BD -0.6812 -7.7218*** 2.0271 -7.0361*** 

RER -11.0502*** -7.2025*** -8.3660*** -8.1126*** 

VIX -1.5005 -6.5945*** -1.3148 --4.7676*** 

FEDfunds -5.7249*** -4.2212*** -4.9583*** -2.2826** 

ECBP.rate -4.6202*** -3.0927*** -3.0386*** --2.3854*** 
Not: **,*** sırasıyla %5 ve % 1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Her iki test için Eviews 6 ekonometrik paket 

programı kullanılmıştır. Gecikme değerleri Schwartz enformasyon kriterine göre Eviews 6 tarafından otomatik 

olarak belirlenmiştir.  

 

4. Yöntem ve Bulgular 

Ekonometrik araştırmaların zaman boyutuna ait kesit serilerinin kullanılarak tahmin edilmesi 

için panel veri analizlerinden yararlanılmaktadır. Bu analiz yönteminde, hem zaman hem de 

kesit serileri bir araya getirilerek hem zaman hem de kesit seri özelliği gösteren veri seti 

oluşturulmaktadır. Bu özelliği ile sadece yatay kesit veya sadece zaman serisi kullanarak 

yapılabilecek çalışmalardan daha fazla gözlem sayısına ulaşılmasına ve bu sayede daha iyi 
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ölçme yapılmasına olanak sağlamaktadır. Panel veri analizi aynı zamanda makro ekonominin 

dinamik işleyişinin daha iyi açıklanmasına olanak sağlamaktadır  (Baltagi, 2009).  

Tablo 1’de yer alan LLC ve IPS bulguları, FED politika faiz oranı, ECB faiz oranı ve 

reel döviz kuru dışındaki diğer değişkenlerin düzeyde durağan olmadıkları ancak 

modelde yer alan bütün değişkenlerin birinci sıra farklarının durağan olduklarını 

göstermektedir. Çalışmanın bundan sonraki adımı GIIPS spreadlerindeki değişmeye 

neden olan faktörleri belirlemektir. Bunun için tahmin edici olarak Arellano ve Bond 

(1991),  Arellano ve Bover (1995) ile Blundell ve Bond (1998) tarafından geliştirilen 

“Genelleştirilmiş Momentler Metodu” (GMM) kullanılacaktır. 

GMM yöntemi uygulama kolaylığına sahip oluşu ve tahmin edicinin ihtiyacı olan araç 

değişkenlere yönelik görece basit varsayımlarla uygulanabildiği için dinamik panel 

çalışmalarında sıklıkla kullanılmaktadır. GMM uygulamalarında kullanılan iki temel 

yaklaşım mevcuttur. Bunlardan birincisi Arellano ve Bond (1991) tarafından önerilen 

fark GMM yaklaşımıdır. Bu yaklaşım spesifikasyon hatalarından arınmak için modeli 

değişkenlerin birinci farkları olarak ele almakta ve bağımsız değişkenlerin gecikme 

değerlerini araç değişken olarak kullanmaktadır (Dökmen, 2012). Arellano ve Bover 

(1995) ile Blundell ve Bond (1998) çalışmalarıyla geliştirilen diğer yaklaşım ise 

sistem GMM olarak adlandırılmaktadır. Sistem GMM yaklaşımı fark denklemi ile 

düzey denklemlerinin birleştirilmesine dayanmaktadır. Sistem GMM yaklaşımı fark 

GMM yaklaşımına göre daha düşük sapma ve daha yüksek etkinlik özelliklerine 

sahiptir. Ayrıca Sistem GMM yaklaşımı ülke sayısının az olması durumunda da fark 

GMM yaklaşımına göre daha etkin sonuçlar vermektedir (Çetin ve Seker, 2014; 

Dökmen, 2012). Bu özelliklerinden dolayı bu çalışmada sistem GMM yaklaşımı 

uygulanmış ve sonuçları Tablo 2’de özetlenmiştir.  
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Regresyon sonuçlarını değerlendirmeden önce modelin uygunluğunu tanımlayan 

testlerin sonuçları şu biçimdedir
4

. Wald testi modelin bütünsel olarak anlamlı 

olduğunu, Sargan testi, modelde kullanılan araç değişkenlerin geçerli olduğunu veya 

içsellik sorunu taşımadıklarını göstermektedir. Bu çerçevede, ∆CA, ∆VIX ve ∆ECB 

değişkenlerinin (-1) gecikme değerleri bireysel olarak anlamsız olmalarına rağmen 

Wald testi ile toplu anlamlılıklarına bakılmış, bütünsel olarak anlamlı bulundukları 

için ve makalenin bütünlüğü göz önüne alınarak modelden çıkartılmamışlardır
5
.  

 

Tablo 2  Regresyon Analizi Sonuçları 

Değişkenler Katsayılar Std. Hata 

C -2.167862  

(0.584) 

3.9596800 

ΔCDSspreads(-1) 0.497031*** 

(0.000) 

0.0767752 

ΔCA(-1) 0.1095775 

(0.219) 

0.0891669 

ΔBD(-1) 0.4045614* 

(0.091) 

0.2452162 

ΔBD(-2) 0.5899599** 

(0.012) 

0.2341821 

ΔRER(-1) 1.868234** 

(0.013) 

0.7516547 

ΔVIX(-1) -0.2794532 

(0.590) 

0.5191853 

ΔFEDfunds(-1) -10.41675 

(0.596) 

19.65787 

ΔFEDfunds(-2) -21.51673** 

(0.050) 

11.41843 

ΔECBP.rate(-1) 1.031381 

(0.492) 

1.501075 

Wald chi2(9)            = 29.48 (0.0005)          Sargan chi2(56)    = 44.33 (0.8698) 

AR (1)  = -3.7711 (0.002)       AR (2)                = 0.71478 (0.4747) 

Not: *, **, ***sırasıyla % 10, % 5, %1 anlamlılık düzeyini göstermektedir. Parantez içindeki değerler Pr > I t I- 

olasılık değerini göstermektedir.  

                                                           
4
 Wald testi modelin bütün olarak anlamlılığını göstermektedir. H0 hipotezi modelin anlamlı olmadığı biçimindedir. Sargan testi, 

modelde kullanılan araç değişkenlerin geçerliliğini sınamaktadır. Testin H0 hipotezi modelde kullanılan araç değişkenlerin geçerli 
olduğu biçimindedir. AR(1) ve AR(2) testleri ise modelde otokorelasyon problemini inceler. AR(1) testi için H0 otokorelasyonun 
varlığı biçiminde iken, AR(2) testinde H0 modelde otokorelasyon yoktur biçimindedir. 
5
 Bu bulguya ek olarak söz konusu üç değişken ayrıca Wald testine tabi tutulmuş ve bütünsel anlamlılığa bakılmıştır. Wald testi 

sonucu; Wald chi2(3)=6.564 (0.087) biçiminde ve %10 anlamlılık düzeyinde anlamlı olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu bulgu 
değişkenlerin model içinde kalabileceğine işaret etmektedir.  
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Modelde birinci ve ikinci dereceden otokorelasyon varlığının sınanmasında AR(1) ve 

AR(2) test istatistiklerinden yararlanılmıştır. Beklendiği gibi AR(1) testi negatif ve 

anlamlı, AR(2) testi ise anlamsız olarak elde edilmiştir. AR(1) bulgusu, Arellano ve 

Bond (1991: 281-282) çalışmasında tanımlanan teknik nedenlere dayanmaktadır. 

Dolayısıyla birinci dereceden otokorelasyonun varlığı doğrulanırken ikinci dereceden 

otokorelasyon olmadığı saptanmıştır.  

Modele ilişkin tanı testleri bize model bulgularının yorumlanabilir olduğunu ifade 

etmektedir. Tablo 3’de görülen bulgulara göre cari açığın bir gecikmeli değeri hazine 

bonosu CDS spreadlerini pozitif olarak etkilemektedir. Bulgu literatür ve beklentilere 

uyumludur ancak cari açık ve spreadler arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişkiye 

rastlanamamıştır. Diğer yandan bütçe açığının iki gecikmeli değeriyle hazine CDS 

spreadleri arasında pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Bu bulgu, bütçe açığı artışı spreadlerin genişlemesini açıklayan önemli nedenlerden 

biridir biçiminde yorumlanabilir. Reel kuradaki değişme ile spreadlerin genişlemesi 

arasında da beklendiği gibi pozitif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki vardır. Bu 

sonuç literatürle de uyumludur. Global risk iştahını gösteren VIX (Chicago Board 

Options Exchange Volatility Index: ABD S&P Borsa Oynaklık Endeksi) ve ECB 

(European Central Bank-Avrupa Merkez Bankası) ile CDS spreadleri arasındaki ilişki 

istatistiki olarak anlamsız çıkmıştır. FED (Federal Reserve System, ABD Merkez 

Bankası) ile CDS spreadleri arasında negatif ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki 

tespit edilmiştir. Bu sonuç da literatürle uygunluk göstermektedir.  

 

5. Bulgulara Dayalı Politika Önermeleri 

 

2008 yılında ortaya çıkan ABD kaynaklı finansal krizin Euro Bölgesini bu denli 

etkilemesi Euro Bölgesinin asimetrik yapısından kaynaklanmaktadır. Başta De 

Grauwe olmak üzere pek çok Avrupalı ekonomist bu görüşü paylaşmaktadır. 

Yunanistan başta olmak üzere borç krizi sorunu ile karşılaşmış ülkeler (GIIPS) kriz 

öncesi genişleme döneminde sağladıkları ucuz kredi olanaklarıyla aşırı borçlanmaya 

gitmişlerdir. Krizin oluşturduğu güvensizlik ortamı ve artan riskler en çok bu yapıdaki 
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ülkeleri etkilemiş ve krizin yayılma etkisiyle birlikte borç krizi daha da büyümüştür. 

Aşırı borç yapısı ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan iflas riski bu ülkelerin hazine 

bonosu CDS spreadlerinin (risk primlerinin) artmasına neden olmuş ve spreadler 

güvensizlik ortamının büyümesiyle giderek genişlemiştir
6
.  

Daniel Gros (2010) ve De Grauwe (2009) gibi yazarlar Euro Bölgesinin kurumsal 

zayıflığının para ve maliye politikalarında eş güdüm sorunu yaratarak finansal 

istikrarsızlığın artmasına ve borç krizinin derinleşmesine neden olmuştur görüşünü 

dile getirmişlerdir. Gerçektende krize karşı ortak ve hızlı kararlar alınamaması 

güvensizlik ortamını daha da derinleştirmiştir. Gros ve De Grauwe krize karşı alınan 

önlemlerin ve politika uygulamalarının geçici ve borç krizini çözebilecek nitelikte 

olmadıklarını iddia etmişlerdir. 

Bu noktada krize karşı getirilen en önemli öneri mali bütünleşme (fiscal federalizm) 

olarak ortaya çıkmıştır. Mali bütünleşmenin başarıyla uygulanmasının koşulu ise 

politik bütünleşmedir. Politik bütünleşme, üye ülke hükümetlerinin ellerindeki 

politika araçlarının kontrolünü Avrupa kurumlarına bırakması anlamına gelmektedir. 

Politik bütünleşme Euro Bölgesinin kurumsal zayıflığının çözümüne katkı sağlayacak 

bir öneri olarak ortaya atılmıştır (De Grauwe, 2010). Politik bütünleşme ile birlikte 

üye ülkeler, ücret politikaları, sosyal güvenlik, vergi koyma ve harcama yapma gibi 

kendi hâkimiyetindeki yetkilerini Avrupa kurumlarına devretmeleri gereken bir 

süreçle karşılaşacaklardır.  

 

6. Sonuç 

 

GIIPS’lerde spreadlerin genişlemesine neden olan faktörlerin belirlenmesinin 

amaçlandığı bu çalışmanın bulguları beklediğimiz biçimde gerçekleşmiştir diyebiliriz. 

Borç krizinin ana nedeni olan kamu bütçe açıkları ve spreadler arasında pozitif yönde 

                                                           
6
 The Economist’e (2009) göre Yunanistan olmak üzere GIIPS’lerde (Yunanistan, İtalya, İrlanda, Portekiz ve İspanya) spreadlerin 

genişlemesinde en önemli pay Kamu Borç Stoku /GSYİH ve Bütçe Açığı /GSYİH oranlarının yüksek olmasıdır. Spreadlerin 
genişlemesinde diğer önemli neden Euro Bölgesi bankacılık başta olmak üzere finansal sistemin uyumsuzluğudur (Demirel ve 
Arslan, 2012).   
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ilişkinin yakalanması çalışmanın en önemli bulgusudur ve metin içerisinde verilen 

literatürle uyumludur. 

Diğer yandan spreadlerin genişlemesine etki edeceğini düşündüğümüz FED faiz oranı 

ve VIX gibi global değişkenlerden sadece FED faiz oranının istatistiki olarak anlamlı 

çıkması literatüre yeterli uyum göstermemektedir. Ancak FED’in genişletici para 

politikasının Doların Euro karşısında daha rekabetçi olmasına Euro Bölgesinde 

ekonomik toparlanmanın yavaşlamasına yol açarak bölgeye yönelik risk 

algılamalarının artmasına veya riskin sürmesine neden olmuş olabilir. Reel döviz 

kurundaki değişmeler ve spreadler arasındaki ilişkinin pozitif ve istatistiki olarak 

anlamlı çıkması da bu yöndeki düşüncemizi güçlendirmektedir. 

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) politika faiz oranlarının spreadler ile ilişkisinin 

istatistiki olarak anlamsız çıkması beklentilerimizi karşılamasa da, De Grauwe ve 

Gros’un da çalışmalarında belirttikleri gibi krize karşı uygulanan çözümlerin borç 

krizine yönelik kalıcı çözüm sağlamadığı yönündeki görüşle tutarlıdır diyebiliriz. Son 

olarak spreadlerin kendi gecikme değeri ile pozitif ve istatistiki olarak anlamlı 

çıkması borç krizinin kendi kendini beslediği ve güvensizlik sorunun devam etmesi 

durumunda spreadlerinde artmaya devam edeceği biçiminde yorumlanabilir.    
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