
332•49 A 

A.C <f 

1)1*1 
^■viama 

DPT - UZMANLIK TEZLERİ 

Dokuman^ 

SfRk 
uo.c 

OCAK 1992 





'20 irs^-u 

YAYIN NO : DPT: 2284 - İPGM : 432 

AVRUPA PARA SİSTEMİNDE 

ENFLASYON 

VE 

TÜRKİYE 

Ayşegül ŞİMŞEK 
Uzmanlık Tezi 

İKTİSADİ PLANLAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Uzun Vadeli Planlar Dairesi 

Ööküfl.td.;,.,*/ 

OCAK 1992 
< »- 

cO 

ci 

* 

\ DP1V 



2.2.2. Enflasyon, Kamu Borçları ve Avrupa Para 
Sistemi   65 

2.2.3. 1979 Sonrası Bütçe Açıkları ve EMS'in 
Rolü    70 

3. AVRUPA PARA SİSTEMİNİN GELECEĞİ     73 

3.1. Avrupa Merkez Bankaları Sistemi    76 

4. AVRUPA PARA SİSTEMİNDE ÜYE ÜLKELERİN DURUMU   78 

4.1. Batı Almanya   80 

4.2. İngiltere     83 

4.3. İtalya    89 

4.4. İrlanda   95 

5. TÜRKİYE     100 

5.1. Türk Ekonomisinde İstikrar ve Yapısal Uyum 
Politikası Uygulamaları   100 

5.2. Türkiye'nin Ekonomik Performansı   103 

5.3. Türkiye'nin EMS Mekanizmalarına Uyum 
Şartları     106 

5.3.1. Konvertibilite ve Türk Lirası   107 

5.3.2. Türk Lirasının Döviz Kuru Mekanizma¬ 
sına Katılması   109 

5.4. Türkiye ve Avrupa Para Sistemi   110 

5.4.1. Türk Parası (TL)'mn Avrupa Para Birimi 
(ECU)'ne Bağlanması   114 

SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME   118 

ABSTRACT   125 

EKLER    129 

BİBLİYOGRAFYA     144 

i i 



TABLOLAR 

Sayfa No 

TABLO-1.1 : Ülkelerin Enflasyon Oranları 
(Tüketici Fiyat Endeksleri)   34 

TABLO-2.1 : Barro ve Gordon Model Sonuçlan   43 

TABLQ-2.2 : Seigniorage       71 

TABLO-4.1 : Batı Almanya'ya İlişkin Regresyon 
Analizi Sonuçlan     83 

TABLO-4.2 : İngiltere'ye İlişkin Regresyon Analizi 
Sonuçlan     88 

TABLO-4.3 : İtalya'ya İlişkin Regresyon Analizi 
Sonuçlan       94 

TABLO-4.4 : İrlanda İşgücü Piyasası 
(Göç)     96 

TABLO-4.5 : Ortalama Marjinal Vergi Oranlan 
(İrlanda)      98 

TABLO-4.6 : İrlanda'ya İlişkin Regresyon Analizi 
Sonuçları     99 

TABLO-5.1 : Sektörlerin GSYİH İçindeki Yüzde Paylan 
(Türkiye)       104 

TABLO-5.2 ; Türkiye'nin Makroekonomik Performansı.. 106 

TABLO-5.3 : Para Arzı Artış Hızı 
(M2)     110 

TABLO-5.4 : İthalatın Ülkelere Göre Dağılımı 
(Türkiye)         115 

TABLO-5.5 : İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı 
(Türkiye)    115 

iii 



politikaları yardımıyla Avrupa'da bir parasal istikrar alanının 

tesis edilmesi EMS'in temel hedefi olmaktadır. 

Genel olarak bu çalışmada beş temel bölüm bulunmaktadır. 

Birinci bölümde Avrupa Para Sistemi'n i n kuruluşundan önce 

Avrupa'da meydana gelen gelişmelerden, EMS'in tanımından ve 

sistemin üç ana başlık halinde fonksiyonlarından bahsedilmekte, 

bu fonksiyonların önemi üzerinde durulmaktadır. Yine aynı bölümde 

Avrupa Tek Senedi, İç Pazar Programı ile Ekonomik ve Parasal 

Birliğin tanımı üzerinde durulmaktadır. 

İkinci bölümde ise Avrupa Para Sistemi, Enflasyon ve Kamu 

Finansmanı ilişkisi üzerinde durulmaktadır. Enflasyon, İstikrar 

Politikası ve Avrupa Para Sistemi ilişkisinin verildiği alt 

bölümde iki temel model kullanılmaktadır. Birinci model Phillips 

Eğrisi üzerinde İstikrar Politi kası'nın açıklanmasında kullanılan 

bir modeldir. Barro ve Gordon (1983) tarafından oluşturulan bu 

model Phillips Eğrisi ilişkisini esas almakta ve beklenmeyen ani 

enflasyonun istihdam ve üretime etkilerinin analizinde kullanıl¬ 

maktadır. Birinci model ile aynı temel varsayımları kullanan 

ikinci modelde, iki ülkel i bir dünyada döviz kuru sistemi 

İncelenmekte, serbest, ayarlanabilir ve sabit döviz kuru rejimle¬ 

rinden bahsedilmektedir. 

Maliye Politikası ve Avrupa Para Sistemi ilişkisi analiz 

edilmek istenen alt bölümde ise özellikle Kamu Finansman Politi¬ 

kası üzerinde durulmakta, değişik enflasyon türlerinin kamu 

gelirlerine ve yükümlülüklerine etkisi, verilen bir model çerçe- 
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vesinde İncelenmektedir. Özellikle, enflasyon kamu borçlan ve 

Avrupa Para Sistemi ilişkisine değinilmekte ayrıca 1979 sonrası 

bütçe açıkları üzerinde EMS'in rolü tartışılmaktadır. 

Üçüncü bölümde EMS'in geleceği ve Avrupa Merkez Bankaları 

Sistemi'nin kuruluşu ve fonksiyonları değerlendirilmektedir. 

Dördüncü bölümde ise seçilen bazı EMS üyesi ülkelerin 

makroekonomik politikaları ve sonuçları İncelenmektedir. Bu 

bölümde Batı Almanya, İngiltere, İtalya ve İrlanda belirgin özel¬ 

likleri dolayısı ile makroekonomik parametreleri arasındaki iliş¬ 

kiler açısından İncelenmektedir. 

Batı Almanya, sistemin lider ülkesi olması, İngiltere 

sisteme ve onun döviz kuru mekanizmasına katılan son ülke olması 

sebebiyle seçilmiştir. 

İtalya ise, özellikle son 15 yıldır ekonomide gösterdiği 

üstün başarı sebebiyle üzerinde durulması düşünülmüştür. 

İtalya'da enflasyon problemini EMS'e ve onun DKM'na katıldıktan 

sonra çözmüştür. 

İrlanda ise EMS'e ve onun DKM'na katıldıktan hemen sonra 

enflasyon oranında gerçekten bir azalma olmasına rağmen işgücü 

piyasasında beklenmeyen değişimler göstermiş ve bu sebepden bu 

ülkenin bazı makroekonomik parametrelerinin ilişkilerine bakılmak 

istenmiştir. 
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Son olarak, beşinci bölümde Türkiye'nin Avrupa Para Sistemi 

ile olan ilişkisine değinilmiştir. Bu bölümde öncelikle 

Türkiye'nin 1979 yılı sonrası makroekonomik politikalarına genel 

olarak değinilmekte ve Türk Ekonomisinde istikrar ve Yapısal Uyum 

Politikası uygulamaları gözden geçirilmektedir. 8u yılın 

seçiminin temel nedeni EMS'in söz konusu yılda kurulmuş olması ve 

ülke karşılaştırmaları için yeterli imkanı sağlamasıdır. Daha 

sonra yine aynı bölümde Türkiye'nin Ekonomik Performansına 

değinilmektedir. Bu alt bölüm de özellikle Türkiye'nin böyle bir 

para sistemine girebilmesi için gerekli gelişmeleri gösterip 

göstermediğinin incelenmesi amaçlanmıştır. 

EMS'e katılabilmek için ülkelerin takip edebileceği iki 

temel yol vardır. Bunlardan birincisi Avrupa Topluluğu'na üye 

olma yoluyla EMS'e katılmaktır. Diğer yol ise parası konvertibl 

olan ülkelere açık bir yol olup DKM'na dışarıdan katılmaktır. 

Bu bölümde ayrıca Türkiye'nin EMS mekanizmalarına uyum 

şartları üzerinde durulmakta, konvertibilite ve Türk lirası 

başlığı altında konu İncelenmektedir. Türk lirasının DKM'na 

katılması ve/veya ECU'ya bağlanma durumu yine ayın bölümde 

İncelenmektedir. 

Sonuç ve genel değerlendirme bölümünde ise, EMS'in üye ülke 

ekonomilerine getirdiği fayda ve maliyetlere değinilerek genel 

bir değerlendirilme yapılmaktadır. 
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1. AVRUPA PARA SİSTEMİNİN TARİHSEL VE YAPISAL GELİŞİMİ 

Avrupa Para Sistemi (EMS)'nin tarihsel ve yapısal gelişme¬ 

sini beş temel alt bölüm içinde incelemek mümkündür. Avrupa 

Topluluğu'nda para sisteminin kuruluşundan önceki gelişmelerin 

kısa bir özeti verilen birinci bölümde Warner Planı'mn kapsamın¬ 

dan bahsedilmektedir. EMS dönemi öncesindeki bazı uygulamalara da 

(Tünelde Yılan ve Yılan Uygulamalarına) yine bu bölümde değinil¬ 

mektedir. İkinci bölümde Avrupa Para Sistemi'nin tanımı, amaçları 

ve fonksiyonları açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde Avrupa Tek 

Senedi ve İç Pazar Programına, dördüncü bölümde Ekonomik ve 

Parasal Birlik konusuna, beşinci bölümde ise EMS'in uygulanmaya 

başladığı günden bu yana makroekonomik büyüklükleri nasıl etki¬ 

lediğine değinilmektedir. 

1.1. Toplulukta Avrupa Para Sisteminin Kuruluşundan önceki 
Gelişmeler 

Toplulukta Avrupa Para Sistemi'nin kuruluşundan önceki 

gelişmeleri kısaca özetlersek; Avrupa Topluluğu'nda, EMS'in te¬ 

melleri 1960’1ı yılların sonlarına doğru atılmıştır. Konuyla 

ilgili olarak Roma Antlaşmasına bakıldığında, Topluluk içinde 

Ekonomik Parasal Birlik (EPB) kurulması konusunda açık ve belir¬ 

leyici hükümler bulunmadığı görülmektedir (1). Antlaşmanın 

EPB'mn gerçekleştirilmesi konusunda neden açık ve kesin hükümler 

getirmediği sorusu ise Topluluğun, üye ülkeler arasındaki 

ticarette uygulanılan gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve 

(1) IKV (1990), "Avrupa Para Sistemi", İstanbul, s.2 
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benzer tedbirlerin kaldırılması ile ortak bir dış gümrük tarife 

sisteminin uygulanmasını kapsayan gümrük birliği temeli üzerine 

kurulmuş olması biçiminde cevaplandırılabilir. 

1969 yılında La Haye Zirve toplantısında EPB konusunda 

alınan kararlar ile bu birliğin nasıl gerçekleşeceği konusu, iki 

önemli düşünce okulunu ortaya çıkarmıştır. Federal Almanya ve 

Hollanda'nın resmi görüşlerini temsil eden birinci düşünce okulu 

önceliği üye devletlerin ekonomi politikalarının koordinas¬ 

yonuna vermişler, ilk aşamada sermaye hareketlerinin serbestleş¬ 

tirilmesini, daha sonra tam yetkili Topluluk kurumlarımn ortak 

ekonomik, mali ve parasal politikalar uygulamalarım önermişler¬ 

dir (2). 

Fransa, Belçika ve AT Komisyonu'nun görüşlerini temsil 

eden ikinci düşünce okulu ise döviz kurlarındaki dalgalanmaların, 

istikrarsızlığın üye ülkelerin ekonomileri arasında yakınlaştırma 

sağlanmasını engellediği gerekçesiyle dalgalı döviz kuru sistemi¬ 

ni reddetmişler, parasal alanda sağlanacak hızlı ilerlemenin 

ekonomik politikaların daha etkili bir şekilde koordine edilmesi 

ile sağlanabileceği görüşünü savunmuşlardır (3). 

Her iki düşünce okulu arasındaki görüş farklılıklarım 

uzlaştırmak için oluşturulan Komite, 8 Ekim 1970 tarihinde 

Konsey'e EPB'mn 10 yıl içinde (1980 yılına kadar) üç aşamada 

(2) IKV (1990), "Avrupa Para Sistemi", İstanbul, s.5. 
(3) Ibıd, IKV (1990), s.5. 
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gerçekleşmesini öngören bir plan sunmuştur. Daha sonra bu plan 

Werner Plam olarak adlandırılmıştır. 

Uygulamada başarısızlığa uğrayan Werner Plam'na göre 

EPB'mn kapsamı şu şekilde belirlenmiştir : 

- Malların, kişilerin, hizmetlerin ve sermayenin serbest 

dolaşımının sağlanması, 

- Üye ülkelerin milli para birimlerinin tam 

konvertibilitesi, sabit döviz kurları, milli paraların 

ortak bir para birimi ile değiştirilmesi, 

- Toplulukta ortak para ve kredi politikalarının uygulanması, 

- Toplulukta ortak bir merkez bankasının kurulması, 

- Üye devletlerin bütçe politikalarım belirlemede Top¬ 

luluğun dolaysız olarak etkide bulunması, 

- Toplulukta dengeli ve uyumlu bir gelişme için ortak bir 

bölgesel politikanın uygulanması. 

Toplulukta bir EPB gerçekleştirilmesi yolunda ilk 

teşebbüs, Tünelde Yılan Sistemi olarak adlandırılan düzenlemedir. 

Bu düzenleme ile katılan üye ülkelerin paralarının merkezi pari- 

telerinin, birbirlerine karşı yüzde 1,2'lik (yılan), ABD 

Doları'na karşı ise daha geniş olarak yüzde 1,5'lik bir dalga¬ 

lanma marjı içinde (Tünel) hareket edeceği düşünülmüştür. Ancak, 

1971 yılındaki ABD Dolar krizi nedeniyle dalgalanma marjı, sırası 
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ile yüzde 2,25 ve yüzde 4,5'e yükseltilmiştir (Smithsonian 

Ani aşması). 

Tünelde Yılan Düzenlemesi 24 Nisan 1972'den 12 Mart 

1973'e kadar uygulanabilmiştir. İngiltere, İtalya ve İrlanda 

uluslararası alanda döviz kurlarında büyük dalgalanmaların oluş¬ 

tuğu bir ortamda, milli paralarının değer kaybına uğraması tehli¬ 

kesi ile karşılaşmıştır. Avrupa Para Sistemi'nin tanımı bölümünde 

daha ayrıntılı incelenecek olan, Bretton Woods Sistemi'nin (4) 

çöküşü ile bu düzenlemenin Tünel kısmından vazgeçilmiş ve merkezi 

paritelerin ABD Dolar'ına karşı yüzde 4,5'lik bir marj içinde 

dalgalanması uygulaması bırakılmıştır. 

Uluslararası para sistemine Bretton Woods sistemiyle 

kazandırılan istikrar, dünya ekonomisinin elverişli şartları ile 

de birleşince yirmi yılı aşkın bir süre bu uygulama devam etmiş¬ 

tir. Sözkonusu sistem bir sabit kur sistemi olmakla beraber arz 

yönünden paraların tam ikamesine imkan vermekte idi. Bu sistemde 

paraların talep yönünden de ikamesi sözkonusu değildi. Bretton 

Woods sistemi 1970'lerin başında sarsılmaya başlayıp 1973'ten 

itibaren tamamen ortadan kalkınca yeni bir sorun ortaya çıkmış¬ 

tır. Bu sorun paraların talep yönüyle ikamesi, bir başka deyimle 

para politikalarının etkinliği ve bağımsız para politikası takip 

etmenin mümkün olup olmaması olmuştur. 

(4) Halil Seyidoğlu (1985), "Uluslararası İktisat, Teori-Politika 
Uygulama", Ankara, s.538. 



Yılan Sistemi de denilen ve Alman Markı, Hollanda 

Florini, Fransız Frangı, Danimarka Kronu ve Belçika, Lüksemburg 

Frangının ortak dalgalanmasını öngören bu sistem 13 Mart 1979 

tarihine kadar uygulamada kalmıştır. 

Tünelde Yılan ve daha sonra oluşturulan Yılan düzenle¬ 

meleri, uzun bir süre işlerliğini korumasına ve Toplulukta sınır¬ 

lı bir parasal istikrar alanının oluşmasını sağlamasına rağmen 

Toplulukta daha geniş bir alanda döviz kuru istikrarı sağlama 

yönünde başarılı bir girişim olarak kabul edilmemiştir (5). 

1.2. Avrupa Para Sistemi Tanımı 

13 Mart 1979'da kurulan Avrupa Para Sisteminin temel 

amacı, Topluluk içinde parasal istikrarı sağlamak ve istikrarlı 

bir Avrupa Para Bölgesi kurmak şeklinde özetlenebilir. Sistemin 

temel özelliği sabit fakat ayarlanabilir döviz kurlarıdır. 

Avrupa Para Sistemi şeklinde oluşan girişimler, bir 

parasal bütünleşme ve sonuçta bir politik birlik çabalarının ilk 

aşaması olarak da tanımlanabilir. Bugünkü şekliyle bile bu 

girişimi sonuçlandırmak, çok farklı ekonomik yapıya ve politik 

amaçlara sahip Topluluk üyelerinin farklı çıkarlarının, belirli 

özverilerle bir noktada uzlaştırılması ile sağlanmıştır. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET)'nda bir para birliği 

oluşturmanın gereğinin üye ülkeler tarafından benimsenmesinde 

(5) IKV (1990), "Avrupa Para Sistemi", İstanbul, s.8-9. 
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uluslararası para bunalımlarının rolü büyük olmuştur. Bu bunalım¬ 

lar, girişimleri olumsuz yönde de etkileyerek para birliğine 

geçişi engellemiştir. Bu nedenle, Avrupa Para Birliği yönündeki 

girişimleri uluslararası ekonomik ve parasal olaylardan ayırma 

olanağı yoktur. 

Kuruluşunu izleyen 10 yıl içinde gümrük birliğini 

gerçekleştirmek, faktörlerin serbest dolaşımına imkan vermek, 

çalışma, yerleşme konularında uyumlu hareketi sağlamak gibi eko¬ 

nomik ve sosyal alanda önernli adımlar atan Topluluk, parasal 

bütünleşme konusunda 1978 yılına gelinceye kadar hiç bir gelişme 

sağlayamamıştır. Burada Roma Antlaşması1nın yapısı kadar parasal 

konularda işbirliğine girmenin zorluklarının da payı büyüktür. 

Daha önce de bahsedildiği gibi, ortak makroekonomik politikalar 

ve para birliği konularında Roma Antlaşması'nda bir hükme rast- 

lanmamakla birlikte, üye ülkelerin uygulayacakları ekonomik poli¬ 

tikalar ve döviz kuru politikalarının Topluluğun ortak çıkarla¬ 

rım ilgilendiren konular olduğuna değinen Antlaşma, ekonomik ve 

parasal konularda işbirliğinin sadece Ortak Pazar'ın işleyişinin 

veya Antlaşma'mn amaçlarına ulaşmanın gerektirdiği ölçüde ger¬ 

çekleştirilmesini öngörmektedir. Roma Antlaşmasındaki bu yaklaşım 

ilk hedef olan ortak pazarı ve ekonomik bütünleşmeyi sağlamak ve 

bunu gerçekleştirirken üye ülkelerin bu hedeflere ulaşılmasını 

engelleyecek davranışlarda bulunmasını önlemek, üye ülkelerin 

egemenlik alanına giren daha geniş kapsamlı bir düzenlemeden 

kaçınmak ile açıklanabilir. 
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Avrupa Para Biri iği 'ni geliştirme çabalarının 20 yıllık 

bir süreyi kapsayan 1957-77 yıllan arasında başarılı olduğu 

söylenemez. Bu süre içinde üye ülkelerin para ve ekonomi politi¬ 

kalarının koordinasyonunda anlamlı bir gelişme sağlanamamıştır. 

Bu başarısızlık üye ülkelerin bir çoğunda 1965 yılından beri 

gözlenen farklı ekonomik gelişmelere ve enflasyon hızlarında 

önemli farklılıklara yol açmıştır. Bunu çözümlemek üzere, 1971 

yılı Şubat ayında ekonomik ve parasal birliğin oluşturulması 

kararı alınmıştır. 

Ülkelerin farklı ekonomik yapıya sahip olmaları ve 

ekonomi politikalarında farklı önceliklerin bulunması politika¬ 

ların eşgüdümlü olmasını engellemiştir. 

Gerek tarihteki' uygulamalar, gerekse günümüzdeki 

girişimler para birliğinin ve bunun son aşaması olan parasal 

bütünleşmenin, ancak ülkeler arasında ileri bir ekonomik veya 

politik bütünleşmenin mevcut olması durumunda sürekli ve başarılı 

olduğunu göstermektedir. 

Para birliğine katılmanın maliyeti, geniş ölçüde fiyat 

düzeyiyle tam istihdam düzeyi arasında bir Phillips İlişkisinin 

bulunması varsayımından kaynaklanmaktadır. Üçüncü Bölümde bu 

konunun üzerinde durulacaktır. Böyle bir ilişkinin varlığı, para 

politikalarının ekonomideki reel değişkenler üzerinde etkisi 

olmasına bağlıdır. Para birliğine katılmanın ekonomik maliyetinin 

yanında politik maliyetini de gözönüne almak gerekir. Ülkeler 
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para politikalarında sahip oldukları bağımsızlıkları, egemenlik¬ 

lerinin somut bir göstergesi olarak kabul etmektedirler. 

Avrupa Topluluğu'nda parasal bütünleşme girişiminin 

ardında önemli fikir ayrılıkları bulunmaktadır. Fikir ayrılıkla¬ 

rından doğan bunalımlar, ABD Doları 'mn Avrupa’da ve uluslararası 

para sistemindeki rolünün azaltılmasını amaçlayan Fransa ile 

ekonomik istikran olumsuz yönde etkilenen Almanya'yı bir noktada 

birleştirmiştir. Fakat EMS ile amaçlanan bir parasal istikrar 

bölgesinin başarı şansının yine de geniş ölçüde uluslararası 

para sistemine ve özellikle ABD Doları'mn istikrarına bağlı 

olduğu açıktır. 

Özetle, EMS ile Avrupa'da bir parasal istikrar bölgesi 

amaçlayan döviz kuru birliği oluşturulmaya çalışılmaktadır. 

EMS'de daha çok geniş parasal olanaklarla donatılmış bir sabit 

kur sistemine ağırlık verilmektedir. 

Yılan uygulamasının ve bazı tecrübelerin de gösterdiği 

gibi EMS'in ileride tam bir parasal bütünleşmeye dönüşebilme¬ 

sinin döviz kurlarında istikrar sağlamaya bağlı olduğu söylene¬ 

bilir. Fakat topluluktaki ekonomik gelişmeler, üye ülkelerin para 

politikalarındaki uyumsuzluklar ve bunun sonucunda enflasyon 

hızlarındaki farklılıklar döviz kuru istikrarını olumsuz yönde 

etkilemektedir. 

Bu sorun I960'!ardan beri iki düşünce okulu arasındaki 

görüş ayrılıklarının kaynağım oluşturmaktadır. Fakat deneyimler 
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ekonomi politikalarında bir uyum sağlamadan parasal istikrarın 

sağlanamadığım göstermektedir. Bu görüş ayrılığı temelde kuram¬ 

sal tartışmalardan çok, ülkeler arasındaki derin politik farklı¬ 

lıklardan kaynaklanmaktadır. EMS1 in döviz kuru birliğini gerçek¬ 

leştirme şansı, ülkelerin para politikalarında birlik sağlanıp 

enflasyon hızlarının eşitlenmesine bağlıdır. 

Avrupa Toplulukları için ekonomik ve parasal birlik 

kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin tam serbest dola¬ 

şımının yanı sıra milli paralar arasında kesin olarak tesbit 

edilmiş sabit kurlar ve tek bir para biriminin kabulü anlamına 

gelmektedir. 

1971 yıl ında ABD Doları 'mn altına konvertibl olmayaca¬ 

ğının açıklanmasv ve Bretton-Woods sisteminin çökmesinin Top¬ 

luluğun yeni bir arayışa itilmesinde önemli etkisi olduğu' açık¬ 

tır. 1979 yılında EPB'nin tekrar gündeme gelmesi ile EMS bir 

Topluluk yasası ile değil, üye ülkelerin taraf olduğu uluslar¬ 

arası bir anlaşma ile kurulmuştur. EMS1in "Parasal İstikrarın" 

sağlanmasındaki başarısı, Topluluğun parçalanmasına yol açabi¬ 

lecek bir gidişi tersine çevirmiş ve entegrasyon sürecini hızlan¬ 

dırmıştır (6). 

1985 yılında Tek Pazar hedefi tesbit edilmiş, ekonomik 

politikaların koordinasyonu ve EMS milli ekonomilerin enteg- 

(6) H. Nuray (1990), "Ekonomik ve Parasal Birlik", Brüksel, s.4. 
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rasyonunun temel şartı olmuştur. Bu şart ile EMS ve tamamlayıcı 

politikalar arasındaki ilişkinin önemine değinilmiştir. 

Werner Raporu'nda da belirtildiği gibi, parasal bir¬ 

liğin sağlanması için üç gerekli koşul bulunmaktadır. Birincisi 

birliğe katılan bütün para birimlerinin tam konvertibilitesinin 

sağlanmasıdır. İkinci koşul, sermaye hareketlerinin tam liberali- 

zasyonu ve bankacılık ile diğer mali piyasaların entegrasyonunun 

sağlanmasıdır. Her iki koşul da halihazırda gerçekleştirilmiş 

sayılabilir ya da tek pazar programının tamamlanması ile gerçek¬ 

leştirilecektir. Üçüncü ve sen koşul ise, paraların değerindeki 

dalgalanma marjlarının kaldırılması ve kurların kesin şekilde 

sabitleştirilmişidir. Parasal birliğin sağlanması için en önemli 

koşul, kurların geri dönülemeyecek şekilde sabitleştirilmesine 

ilişkin kararın verilmesi olmaktadır. Bu kararın sonucunda milli 

paralar birbirlerini artan oranda ikame edecekler ve faiz oran¬ 

ları aynı noktada birleşme eğilimi gösterecektir. 

Bu üç koşul tek bir para alanını ifade etmekle birlik¬ 

te, bunların yerine getirilmesi Toplulukta parasal bütünlük süre¬ 

cinin tamamlandığı anlamına gelmemektedir. Parasal birliğin sağ¬ 

lanması için tek bir para biriminin kabulü, gerek ekonomik gerek¬ 

se psikolojik nedenlerle, parasal birliğin doğal ve arzu edilebi¬ 

lir bir aşaması olarak karşımıza çıkabilir. Tek bir para birimi¬ 

nin şüphesiz pek çok faydası vardır. Toplulukta para yönetimini 

kolaylaştırıp birden fazla paranın birbirleri ile değişiminden 

doğan maliyetleri ortadan kaldırabileceği gibi, tek bir para 
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birimi Topluluk dışındaki belli başlı para birimleri karşısında, 

herhangi bir Topluluk para biriminden daha kuvvetli bir konumda 

olacaktır. 

Ekonomik ve Parasal Birliğin son hedef olarak tanımı ve 

aşamalı olarak gerçekleştirileceği Werner Raporu'nda yer almak¬ 

tadır. Ancak Rapor'da aşamaların neler olduğu, her aşamanın bir 

sonrakini gerektireceği ve sonuca bu yolla ulaşılacağı net bir 

şekilde yer almamıştır (7). 

1989 Haziran ayında Madrit'te yapılan zirve toplantı¬ 

sında tüm üye ülkelerce kabul edilen Delors Raporu EPB konusunda 

temel belge niteliğindedir. 

Rapor'da EPB1in oluşturulmasının tek bir süreç olarak 

algılanması gerektiği belirtilerek bu süreç içindeki aşamaların 

son hedefe ulaştıracak kesintisiz bir yol gösterici olduğu, bu 

nedenle de birinci aşamayı kabul etmenin sürecin tümünü kabul 

etmekle eş anlamlı olduğu vurgulanmıştır. 

Bu raporun birinci aşaması başlangıç aşaması olup, 

ekonomi ve maliye politikalarının mevcut kurumsal çerçeve dahi¬ 

linde koordinasyonu ile ekonomik performansların yakınlaştırılması 

hedeflenmektedir. İkinci aşama ise, ancak yeni bir kurumsal 
düzenleme yapıldıktan sonra başlayabilecektir, Bu dönemde mevcut 

kurumlar yenilenerek ve yenileri kurularak EPB'nin temel yapısı 

oluşturulacaktır. Üçüncü ve son aşama kesin olarak sabitleştiril¬ 

di H. Nuray (1990), "Ekonomik ve Parasal Birlik", Brüksel, s.7 
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miş döviz kurları ve ekonomik ve parasal yetkilerin Topluluk 

organlarına devri ile başlayacaktır. Bu aşamada milli paraların 

tek bir Topluluk para birimine dönüşmesi gerçekleştirilecek¬ 

tir (8). 

1958 yılında Roma Antlaşması ile yürürlüğe giren AT 

faaliyetlerinden birisi de üye ülkelerin paralarında bir uyumlaş- 

manın sağlanması idi. Bu amaç için 1957 yılından itibaren Top¬ 

luluğa üye olan ülkelerin paralarının konvertibilitesi gerçekleş¬ 

tirilmeye başlanmıştır. Farklı değerlilik ve değişkenlikteki 

paraların istikrar kazanması, haksız rekabet aracı olmaması için, 

paraların aralarındaki uyumu sağlayıcı tedbirler alınmıştır. 

Diğer bir ifade ile ekonomi politikalarında uyumlaşma, parasal 

uyumlaşma ile mümkün görülmekte idi. 

Bu nedenle 1968 yılında, ekonomik politikaların yakın¬ 

laştırılması amacıyla parasal birliğin şart olduğu ortak görüşü 

benimsenmiştir. 8u görüş kısaca, AET içerisinde tek bir para 

biriminin dolaşmasını, sermaye dolaşımına ilişkin bütün sınırla¬ 

maların kaldırılmasını, para birimleri arasında dalgalanma marj¬ 

larının daraltılmasını, tam konvertibiliteye geçişi, Topluluk içi 

ve uluslararası para politikasını yürütmekten sorumlu, bütün 

rezervleri tek elde toplayacak bir merkez bankası kurulmasını 

içeriyordu. Tünel'de Yılan Sistemi; 1971 yılında ABD Doları'mn 

devalüe edilip, Avrupa ülke paralarının revalüe edilmesi zorun!u- 

(8) IKV (1989), "Delors Raporu Kapsamında Ekonomik ve Parasal 
Biri iğin Gerçekleşmesi", İstanbul, s.12. 
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luğunu getirmiştir. Bu sistem ayrıca, 1972 yılında 10 AET ülkesi

nin paraları arasında belli marjlar ve sınırlar içinde dalgalan

maya bırakılması esasım taşımıştır. 

Ancak, pek çok ülkenin "Yılan Sistemine” girip çıkması, 

enerji krizi, ödemeler dengesi bilançolarının bundan ağırlıkla 

etkilenmesi, Avrupa para fonunun oluşturulamaması, sistemin özel

likle Alman Markı 'mn (DM) etkisinde kalması, beklenen yararı 

getirmemiştir. 1977 ve 1978'lerde döviz piyasasında görülen 

istikrarsızlıkların büyük etkisi ile 1978 yılında Almanya'nın 

öncülüğünde "Avrupa Para Sistemi"nin kurulması fikri ortaya 

atılmış ve hemen 1979 yılında uygulamaya geçilmiştir. AvrupalIlar 

böyle bir sistemi kur dalgalanmalarının önlenmesi, enflasyon 

hızlarının düşürülmesi, ekonomik ve mali politikalar arasında 

uyum sağlanması için gerekli bulmuşlardır. 

Avrupa Para Sistemi'nin kurucu üyeleri Batı Almanya, 

Belçika, Danimarka, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg ve 
Hollanda olup, İngiltere karşılaştığı ekonomik sıkıntılar dolayı-

sı ile sistemin dışında kalmış, Ekim 1990 tarihinde ise 

DKM'a katılmıştır. 

Sistemin amacı, Avrupa paraları arasında istikrarı 

gerçekleştirmek, istikrarlı bir Avrupa Para Bölgesi oluşturmak, 

Topluluk üyesi ülkelerin para politikaları arasında uzun vadede 

siyasal ve ekonomik birliği gerçekleştirmek için daha sıkı işbir

liğine yönelmektir. Ayrıca, EMS ile Avrupa paralarım sabit 
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kurlardan birine bağlamak ve dış ödeme güçlükleri içinde 

bulunan ülkelere yardım için bir Avrupa Para Fonu (European 

Monetary Found) kurulması amaçlanmıştır. 

Avrupa Para Sistemi, üye ülkelerin ulusal paralarım 

bağlamak için Avrupa Para Birimi (European Currency Unit - ECU) 

adı verilen bir para sepetinin oluşturulmasını öngörmektedir. 

Avrupa Para Birimi bölümünde daha detaylı incelenecek olan ECU, 

yeni sistemin merkezi durumundadır. Sistem Topluluk dışı ülkelere 

de açık olup, parasal işlemler ECU'ya dayandırılmaktadır. Üye 

ülkelerin Merkez Bankalarındaki döviz rezervlerinin bir bölümü 

ortak kullanıma ayrılmış, böylece önemli mali imkanlar sağlanmış¬ 

tır. Ayrıca ödemeler bilançosu fazla veren ülkelere sistem içinde 

bazı sorumluluklar yüklenmiştir. 

Avrupa Para Sisteminin temel aracı olan ECU, Özel Çekme 

Hakları (SDR) gibi resmi ve suni ortak para birimidir. Bugün 

özellikle Merkez Bankaları arasında görev yapmakla birlikte ile¬ 

ride uluslararası sermaye hareketleriyle ilgili olarak kullanım 

alanlarının genişletilmesi öngörülmüştür (9). 

ECU bir sepet içindeki AT üyesi ülkelerin paralarının 

ağırlıklarına göre belirlenir. ECU sepeti, Topluluk üyesi ülke¬ 

lerin paralarının sabit tutarlarının toplamından oluşmaktadır. 

Sabit tutarlar her üyenin ağırlık katsayısına göre belirlenmiş¬ 

tir. Katsayılar, ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası (GSMH), 

(9) IKV (1990), "Avrupa Para Sistemi", İstanbul, s.17. 
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Topluluk içindeki ticaret hacmi ile kısa vadeli destekleme sis¬ 

temi içindeki paylarına göre tesbit edilmiştir. 

Sabit tutarların değişmemesine rağmen, ilgili ülkelerin 

paralarının sepet içindeki ağırlıkları değişebilmektedir. Başlan¬ 

gıçta DM'nin ECU içindeki ağırlığı yüzde 27,3 iken, 1979'da yüzde 

33, 1987’de yüzde 34,7 olmuştur (10). Burada DM'nin sabit tutarı 

değişmediği halde DM, ECU karşısında değiştiği için ECU içindeki 

ağırlığında dalgalanma gözlenmiştir. 1974'de 1 ECU 3.029 DM iken, 

1979'da 2,510 DM, 1987'de 2,062 DM'ye eşit olmuştur (11). 

1979'dan itibaren bütün AT üye-si ülke paraları gözönüne alınarak 

ECU'nun değeri her gün hesaplanmakta ve ülke paralarına göre 1 

ECÜ'nun değeri her gün ilan edilmektedir. 

ECU Topluluk üyesi ülkelerin sahip oldukları rezerv¬ 

lerin yüzde 20'sinin Avrupa Parasal Birliği Fonuna aktarılması 

sonucunda yaratılmıştır. 

Ulusal paraların ECU pariteleri etrafındaki dalgalanma 

marjı, toplam yüzde 2,25 ile sınırlıdır. Diğer bir deyişle her 

üye ülke parası + yüzde 2,25 '1 ik bir dalgalanma marjı içinde 

değişmektedir. Karşılaştığı ekonomik güçlükler dol ayı sı ile 

İtalya, İngiltere ve İspanya için + yüzde 6.00 gibi daha büyük 

bir dalgalanma marjı tanınmış olmakla beraber 1990 yılı başların¬ 

da yapılan düzenlemelerle bu oran, İtalya için + yüzde 2.25 olan 

(10) S. Çevik (1988): "Avrupa Para Sistemi (EMS) ve Türk Parası 
(TL)'nin Avrupa Para Birimi (ECU)'ne Bağlanması", İzmir 
Ticaret Odası Ekonomik Yorumları. 

(11) Ibid S. Çevik (1988). 
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norma! seviyesine getirilmiştir. İngiltere böyle bir sistemin 

kurulmasına istekli davranmakla beraber 1990 yılı sonlarına kadar 

EMS'in dışında kalmıştır. 

Üye ülkelerin para değeri yukarıda bahsedilen marj 

sınırım geçme eğilimi gösterirse, ilgili merkez bankalarının 

müdahaleleri ile o paranın desteklenmesi gerekir. Bu müdahale 

normal bir piyasa müdahalesidir. Eğer bir paranın değeri ECU 

kurundan ortalama yüzde 75 oranında sapma göstermiş ise, bu 

durumda o ülkenin önleyici tedbirlere başvurması zorunludur. Bu 

önlemler arasında çeşitli Avrupa paralarına müdahale ve maliye 

politikası araçlarının kullanılması ile merkezi kurun bizzat 

değiştirilme?', (devalüasyon veya revalüasyon) gibi önlemler yer 

al ır. 

Ayrıca EMS; Avrupa Para Fonu'nun (APF) kurulmasını 

öngörmüştür. Bu kuruluş, AT ülkeleri arasında para politikala¬ 

rının koordinasyonunu sağlayan ve üyelerin altın ve rezervlerini 

toplayarak karşılığında onlara ECU sağlayan bir kuruluştur. 

EMS, Avrupa ülkelerinin ulusal paralarının değerinin 

sınırlı marjlar içerisinde kalmasını sağlayarak Avrupa'da parasal 

istikrarın oluşmasına katkıda bulunabilir. AT ülkeleri arasında 

enflasyon oranlarındaki büyük farklılıklar nedeniyle bazı para¬ 

ların merkez kurlarının sık sık değiştirilmesi, diğer bir deyişle 

bir kısım paraların devalüe, diğer bazı paraların ise revalue 

edilmesi zorunluluğu vardır. Batı Almanya'da enflasyon hızının 
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düşük ye ekonomik verimliliğin yüksek olması sabit kurlardan 

DM'yi kısa zamanda eksik-değerlenmiş para durumuna getirmekte ve 

böylece de revalüasyonu gerekli hale getirmektedir. Buna 

karşılık, İtalya ve Fransa gibi ülkeler ise paralarının değerini 

sık sık düşürmektedirler. 

Bölge içi döviz kurlarındaki bu duruma karşılık AT 

ülkelerinin ABD Doları'na karşı müdahale politikaları arasında 

da bir koordinasyon sağlanamamıştır. Uygulamada merkez bankaları¬ 

nın ulusal paralarının ABD Doları karşısında değer kaybım 

önlemek için zaman zamatı döviz piyasalarında A3D Doları sattık¬ 

larım, bazılarının ise aşırı değer kazanmayı önlemek için ABD 

Doları satın aldıkları görülmektedir. Ancak uygulamanın temeli 

ulusal paraların ABD Doları karşısında dalgalanmasıdır. Bununda 

birlikte ABD Doları'nın değerindeki aşırı dalgalanmaları önle¬ 

menin, Topluluk içindeki enflasyon hızım düşürmek bakımından tüm 

üyelerin lehine olduğu söylenebilir. 

Avrupa Topluluğu çerçevesinde parasal bütünleşmeyi 

gerçekleştirmeyi amaçlayan EMS, ileride tüm üyeler arasında 

müşterek bir para biriminin kullanılmasını öngörmektedir. 

Ekonomik alanda bütünleşmeyi takiben geliştirilecek bir 

parasal birlik, sermaye, mal ve hizmet ticaretinde döviz kuru 

belirsizliğinin getirdiği olumsuz etkiyi ortadan kaldıracaktır. 

Ayrıca, döviz piyasasının yol açtığı kaynak kayıplarının maliye¬ 

tinden tasarruf, dövizlerin ortak bir fonda toplanması, üretim 

faktörlerinin yamsıra, sermayenin de serbestçe dolaşabilmesi, 
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tüm kaynakların mukayeseli maliyetler prensibi çerçevesinde 

optimal dağılımım ve kullanımım sağlayacaktır. Ortak para 

birimi, dış ödemeler sorunlarına önemli bir çözüm olarak görüle¬ 

bilir. Para bölgesine üye olmanın sağlayacağı yararlar; uluslar¬ 

arası kredi bil itenin yamsıra, döviz kurunun spekülatif hareket¬ 

lerinden çok fazla etkilenen küçük ve açık ekonomilerin para 

birliği ile bu hareketlerden etkilenme derecesinin azalması 

olarak sayılabilir. 

Para birliğine katılmanın maliyetleri ise, üye ülkeler 

için kambiyo politikası üzerinde sahip oldukları serbestinin ve 

para politikasını oluşturan bağımsız faiz politikası vb. araçlar 

üzerindeki bağımsızlıklarının kaybedilmesi şeklinde ortaya çıka¬ 

bilecektir. Bağımsız bir para politikası ve esnek döviz kuru 

politikası ülkeye kendi enflasyon hızım ve büyüme hızım seçme 

olanağım verecektir. Ancak EMS'in benimsediği ortak para artış 

hızı sonucunda gerçekleşen büyüme hızı, enflasyon ve işsizlik 

oram her ülkenin arzuladığı seviyelerde olmayabilecektir. 

Bölgelerarası dengesizlikler, Birliğe üye olduktan 

sonra ek sorunlar yaratabilecektir. Örneğin Yunanistan, İspanya 

ve Portekiz'in (Southern European Countries-Güney Avrupa Öl kele- 

ri)Topluluğa katılması ile meydana gelen heterojenlik durumu, 

birliğe sorun olabilecektir. 

Avrupa Para Sistemi'nin fonksiyonları üç ana bölümde 

özetlenebilir. Bu fonksiyonlar birbirini tamamlar niteliktedir. 
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1) Avrupa Fara Birimi'nin (ECU) yaratılması ve kullanımı. 

2) Döviz Kuru Sistemi ve müdahale mekanizması (DKM). 

3) Kredi Mekanizması. 

1.2.1. Avrupa Para Birimi 

Avrupa Para Sistemi'nin temelini Avrupa Para Biri¬ 

mi (ECU) oluşturmaktadır. ECU, karışım bir para birimi olarak, 

Topluluğa üye oniki ülkenin milli paralarının belirli sabit 

miktarlarından oluşan bir sepet para özelliğini taşımaktadır. 

Üye ülkelerin ECU sepetindeki payları ekonomik 

güçleri ile orantılıdır. 

Daha önce de belirtildiği gibi, Topluluk üyeleri 

Döviz Kuru Mekanizması'na dahil olsun veya olmasın, oniki üye 

ülkenin milli para birimlerinin ECU içinde belirli ağırlıkları 

bulunmaktadır. Bu ağırlıklar her bir para birimi için, gayri safi 

milli hasıla, Topluluğun dış ticareti içindeki payı ve Kısa 

Vadeli Parasal Destek Mekanizması'ndaki milli kotası gibi değişik 

faktörlere göre belirlenmektedir. 

EMS ile ilgili Konsey'in Karar Tasarısında, ECU 

sepeti içinde yer alan paraların ağırlıklarının her beş yılda bir 

otomatik olarak veya bir para biriminin ağırlığı yüzde 25 oranına 

kadar değişikİ ik göstermişse ilgili ülkenin isteği üzerine ECU 

sepeti oluşumunun yeniden gözden geçirileceği öngörülmüştür. 
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ECU'nün fonksiyonlarım şu şekilde özetlemek müm¬ 

kündür, ECU hesap birimi, rezerv varlık ve ödeme aracı olarak 

fonksiyonlara sahiptir. Topluluğun mali faaliyetleri ECU üzerin¬ 

den değerlendirilir. Ayrıca Döviz mekanizmasına üye olan ülkeler 

merkez bankalarının altın ve ABD Dolan türünden rezervlerinin 

yüzde 20'sini Avrupa Parasal İşbirliği Fonu (ARİF) tarafından 

ihraç edilen ECU ile değiştirmişlerdir. Ayrıca çok kısa vadeli 
finansman mekanizması çerçevesinde ECU, döviz piyasalarında 

zorunlu müdahalelerde bulunan merkez bankaları arasında borç 

alacak bakiyelerinin denkliğini sağlamada bir araç olarak görül¬ 
mektedir. 

ECU'nün kullanımı ticari alanda da gelişmiş 
bulunmaktadır. ECU'nün ticari alandaki kullanımına örnek olarak 

ECU üzerinden düzenlenmiş tahvil ihraçlarım, ECU üzerinden 

faturalandırmayı ve ihracatta ödemeleri vermek mümkündür. 

1.2.2. Döviz Kuru Sistemi ve Müdahale Mekanizması 

Avrupa Para Sistemi, Bretton-Woods Sistemi'nde 

oluşturulan döviz kuru sistemi gibi, sabit fakat ayarlanabilir 

bir döviz kuru sistemidir. Döviz Kuru Mekanizması'nda iki tür 

dalgalanma marjı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, ikili merke¬ 

zi pariteler ve parite grid temelidir. Döviz Kuru Mekanizması'na 

katılan her bir üye ülkenin para biriminin ECU karşısında bir 

merkezi paritesi vardır. Bu merkezi paritelerden her biri milli 

paranın DKM'na katılan diğer ülkelerin milli paraları karşısın¬ 

daki ikili merkezi pariteleri ile hesaplanır. İkili merkezi pari- 
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telerin + yüzde 2,25'i dalgalanma marjı olarak belirlenmiştir. 
/ 

Para sistemine son katılan üye devletlerden olan İspanya ve 

İngiltere için dalgalanma marjı + yüzde 5 olmuştur. Bu durum 

sözkonusu olan iki ülkenin enflasyon oranlarının sistem içinde 

bulunan diğer ülkelerin enflasyon oranlan ile karşılaştırıldı¬ 

ğında yüksek olması sebebiyle tanınmış bir ayrıcalıktır. 5 Ocak 

1990 tarihinde ise İtalyan Lireti'nin Sistem içinde Alman Markı 
karşısında yüzde 3,7 oranında devalüe edilmesi ile birlikte 

Liretin DMK'na dahil para birimleri karşısındaki dalgalanma marjı 

+ yüzde 2,25'e düşürülmüştür. 

İkili dalgalanma marjları müdahale noktalarım 

belirlemektedir. DKM'na katılan bir ülkenin para birimi bir başka 

katılımcı ülkenin parası karşısında müdahale sınırına ulaştığı 

zaman, hem parası değerlenen hem de parası değer kaybeden 

ülkelerin merkez bankaları DKM'na dahil olan para birimleri ile 

döviz borsalarına müdahale etmek sureti ile ikili döviz kurlarım 

dalgalanma marjları içinde tutmak yükümlülüğü altındadırlar. 

Döviz Kuru Mekanizması'ndaki ikinci dalgalanma 

marjı ise maksimum sapma marjı ve sapma eşiği şeklinde 

tanıtılabilir. Sapma eşiği, DKM'na dahil olan bir para biriminin 

Topluluk ortalamasını temsil eden ECU karşısındaki durumunu ve 

hareketini belirlemeyi mümkün kılmaktadır. Maksimum sapma marjı 

belirli paraların döviz piyasalarından gereksiz baskılarla karşı¬ 

laşmasını önleme amacına yönelik olarak bir para biriminin Sistem 
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içinde hangi boyutta değer kazanabileceği yada kaybedebileceğini 

göstermektedir. 

Bir para biriminin sapma eşiği aşıldığı zaman 

ilgili ülkenin sorumlulukları EMS'in kurulmasını öngören Avrupa 

Topluluğu Konseyi'nin karar tasarısında öngörülmüştür. Bunlar 

merkezi paritede değ i ş i kİikler yapma, ekonomik diğer politika 

tedbirleri alma ve milli para politikası tedbirleri şeklindedir. 

1.2.3. Kredi Mekanizması 

Avrupa Para Sistemi'nde, gerek döviz kuru mekaniz¬ 

masının işleyişini rahatlatmak, gerekse ödemeler dengesi güçlük¬ 

leriyle karşılaşan ülkelere yardım amacı ile kredi imkanları 

oluşturulmuştur. EMS'de kredi imkanlarım 3 temel başlık altında 

incelemek mümkün olabilir. Bunlardan birincisi, Çok Kısa Vadeli 

Parasal Destek'tir. Döviz piyasalarındaki zorunlu müdahalenin 

finansmanında kullanılan ve DKM'na katılan merkez bankalarının 

birbirlerine kendi milli paraları cinsinden açtıkları, ECU 

cinsinden gösterilip, APIF'nda kaydedilen sınırsız miktarda kredi 

imkanlarıdır. İkincisi ise, Kısa Vadeli Parasal Destektir. Geçici 

olarak ortaya çıkan ödemeler dengesi açıklarının finansmanında 

kullanılan bu kredi mekanizmasında, her bir merkez bankası için 

borçlanma ve ödünç verme tutarlarının sınırlarım belirleyen 

borçluluk ve alacaklılık kotaları vardır. Geri ödeme süresi ise 3 

ay olmakla birlikte 9 aya kadar uzatılabilir. Son olarak orta 

vadeli mali yardımı sayabiliriz. Yararlanacak üye ülkenin 

Komisyon tarafından tavsiye edilip, Topluluklar Konseyi 
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tarafından tanımlanan gerekli ekonomik ve parasal politika 

tedbirlerini alması şartıyla verilen kredidir. Geri ödeme süresi 

ise 2 ile 5 yıl arasındadır. Örneğin Fransa'ya Mart 1983'de 4 

milyar ECU, Yunanistan'a ise Ekim 1985'te 1.75 milyar ECU 

tutarında kredi verilmiş ve bu ülkelerden istikrar tedbirleri 

almak sureti ile ödemeler dengesi güçlüklerini çözmeleri isten¬ 

miştir. 

1.3. Arupa Tek Senedi ve îç Pazar Programı 

Ocak 1985 tarihinde, Avrupa Topluluğu Komisyonu 1992 

yılının sonuna kadar iç sınırların olmadığı bir pazarın gerçek¬ 

leştirilmesi gerektiğinden bahsetmiştir. Bu konu ile ilgili ted¬ 

birler "White Paper" (Beyaz Kitap) isimli kitapta açıklanmıştır. 

Burada, kişilerin, malların, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe 

hareket edebileceği birleştirilmiş bir ekonomik alanın oluşturul¬ 

masıyla ilgili belirli bir program açıklanmıştır. 

Avrupa Tek Senedi (The Single European Act) Roma Ant¬ 

laşması ile ilgili olarak yapılan ilk değişikliktir. Topluluğun 

bütünleşme süreci ile ilgili olarak dört önemli değişiklik geti¬ 

rilmiştir. Ulusal norm ve düzenlemelerin karşılıklı olarak tanın¬ 

masının kabulü ve gerekli standartların saptanmasıyla ulusal 

düzenlemelerin harmonizasyonu kolaylaştırılmış, oylamada nite¬ 

likli çoğunluk sistemi geliştirilerek daha süratli karar alma 

imkanı getirilmiş ve Avrupa Parlamentosu'na yasama prosedüründe 
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daha geniş yer verilmiştir. Ayrıca, Topluluğun ekonomik ve sosyal 

bütünleşmesinin önemine işaret edilmiştir (12). 

1 Temmuz 1990 tarihinde 8 üye devletin sermaye hareket¬ 

lerinin tamamen serbestleştirilmesi ve belirli bir geçiş dönemi 

sonunda diğer üye devletlerin bunu izleyecek olması, iç pazar 

programıyla ilgili önemli bir ilerleme olarak düşünülmektedir. 

Böyle bir pazarın Topluluğa dinamizm getireceği ve ekonomik büyü¬ 

meye yardımcı olacağına kesin gözüyle bakılmaktadır (13). 

1.4. Ekonomik ve Parasal Birlik 

Parasal birlik, ortak makroekonomik hedeflere ulaşıl¬ 

ması amacıyla politikaların birlikte yönlendirildiği bir para 

alanım ifada etmektedir. Parasal birlik, tek bir parasal politi¬ 

kayı gerektirir ve bu politikanın oluşturulması yetkisi de tek 

bir karar alma organına verilmelidir. Sözkonusu politikalar fiyat 

istikrarı, dengeli büyüme, yaşam standartlarının birbirine 

yaklaştırılması, istihdam ve dış denge alanlarında uyumu 

kapsamaktadır. Ekonomik ve parasal birlik Avrupa'da bütünleşme 

sürecinin sonuç aşamasını oluşturacaktır. 

Avrupa Tek Senedi ile yenilenen Roma Antlaşması ekono¬ 

mik bütünleşmeye doğru yasal desteği sağlamakta fakat, parasal ve 

ekonomik birliğin yaratılması için yeterli görülmemektedir (14). 

(12) IKV (1989), "Delors Raporu Kapsamında Ekonomik ve Parasal 
Birliğin Gerçekleşmesi", İstanbul, s.6. 

(13) Ibid, IKV (1989), s.6. 
(14) Ibid, IKV (1989), s.6. 
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Ekonomik ve parasal birlik tüm olarak ayrılmaz bir 

bütünün parçaları olması sebebiyle iki birlik paralel şekilde 

yürütülmelidir. Ekonomik Birliğin uygulama prensipleri parasal 

düzenlemelere ve sınırlamalara önemli ölçüde bağlıdır. 

Daha önce de belirtildiği gibi parasal birlik için 1970 

yılında Werner Raporunda 3 şarttan bahsedilmiştir. Paraların tam 

konvertibilitesi ve döviz kuru paritelerinin sabitleştirilmesi 

ile ilk iki şart tamamlanmıştır. Son adımın da atılması ile 

ulusal paralar ve uygulanan faiz oranları birbirine yaklaştı¬ 

racaktır. Bu gelişmenin gerçekleşmesi tüm ekonomik birimlerin, 

döviz kurlarının geri dönülmez biçimde sabitleştirildiğine inan¬ 

dırılmasına bağlıdır. Bu üç koşulun sağlanması tek bir parasal 

alanı açıklar. Tek bir para da parasal birliğe doğru olan yönel¬ 

menin kesinliğini ortaya koyduğu gibi, parasal yönetimi de 

oldukça kolaylaştırır. Dövizlerin birbirine çevrilmesinden doğa¬ 

cak muamele masraflarım da ortadan kaldırır. 

Birliğe katılan paraların içinde bulunduğu ulusal para 

politikalarının koordinasyonunu sağlamak yeteri i olmayacaktır. Bu 

nedenle, tek bir para politikası için sorumluluk; para arzı, 

kredi ve faiz oranları gibi politikaları ilgilendiren konularda 

birlikte karar alınacak yeni bir kuruma verilmelidir (15). 

Döviz kurlarının sabit (ayarlanabilir) olması, üye 

ülkeleri, özellikle fiyat istikrarı gibi alanlarda ekonomik den- 

(15) IKV (1989), "Delors Raporu Kapsamında Ekonomik ve Parasal 
Birliğin Gerçekleşmesi", İstanbul, s.14. 
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gesizli kİ erini giderme hedeflerini, bağımsız olarak sağlayacak 

önemli bir araçtan yoksun bırakacaktır. Bu durum gözönüne alın¬ 

dığında, ulusal para politikalarının etkinliği merkez bankaları 

arasındaki işbirliğine ileri derecede bağımlı hale gelecektir. 

Ekonomik ve parasal birlik tam olarak işlemesi kaçınıl¬ 

maz olan kurallar bütünüyle sınırsız bir ortak pazar şeklinde 

karakterize edilebilir. Ekonomik birlik, içerisinde kişilerin, 

malların, hizmetlerin ve sermayenin serbestçe hareket edebileceği 

tek bir pazar, piyasa mekanizmasını güçlendirmeyi amaçlayan 

rekabet politikası, yapısal değişmeyi ve bölgesel gelişmeyi hedef 

alan ortak politikalar ve makroekonomik politikada koordinasyon 

unsurları önem arzetmektedir. 

Tek bir para alanının yaratılması, Topluluk içinde 

döviz kuru belirsizliklerini ortadan kaldıracak, işlem maliyet¬ 

lerini düşürecek şekilde etkide bulunacaktır. Döviz kuru değiş¬ 

kenlerinin ortadan kalkmasıyla Topluluğun dış alanlara olan 

hassasiyeti azalacaktır. Topluluk içinde döviz kuru düzenlemeleri 

artık ekonomik dengesizlikleri gidermek için bir araç olarak 

görülmeyecektir. 

Ekonomik ve parasal biri ik yaratmak için tek pazar; 

piyasa mekanizmasını güçlendirmeyi hedefleyen rekabet politikası 

ve diğer tedbirler, piyasa mekanizmasının çalıştırılması için 

destek veya tamamlayıcı faktör gerektiren bölgelerde ve ekonomik 

sektörlerde kaynak dağılımı sürecini güçlendirmek için ortak 

politikalar, makroekonomik koordinasyon olarak tanımlama. 
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Parasal politikaların farklı merkez bankaları 

tarafından bağımsız olarak alman kararlarla yürütülemeyeceği 

açıktır. Bu sebep ile günlük para pol itikasıyla ilgili uygulama', 

merkezi olarak kararlaştırılmadıkça, değişen piyasa koşullarına 

cevap vermez. Topluluğun poli t i k yapısı ve merkez bankalarım 

yeni sistemin bir parçası yapma avantajı ile Avrupa Merkez 

Bankaları sistemi olarak isimlendirilen bileşik oluşum organize 

edilir. Bu sistem sayesinde Topluluk makroekonomik politikaların 

uluslararası seviyede koordinasyonunda güçlü olacaktır (16). 

Para ikamesi bir ülkede birden çok paranın mübadele 

aracı, hesap birimi ve servet ölçüsü olarak kullanılabileceği 

esasına dayanmaktadır. Sadece ülke içinde değil, ülkeler arasında 

da bazı paralar diğerlerine nazaran rağbet görmektedir. 

Avrupa'da bir para birliğinin yaratılmasının gayesi 

ortak bir para sistemi yaratmaktadır. Bunun da sebebi, ABD 

Doları'm ikame edecek merkezi bir hesap birimi oluşturarak 

Toplulukta, Avrupa mali piyasalarında dolaşımım sağlamak, ayrıca 

güçlü bir para birimi oluşturmaktır. 

Para birliği yönünden hissedilen baskı ise Avrupa oto¬ 

ritelerinin döviz kurlarım yönetmede karşılaştıkları problemler¬ 

dir. Farklı para birimleriyle ifade edilen aktiflerin hakim 

olduğu piyasalarda parasal birlik nedeniyle kaymalara çok sık 

(16) IKV (1989), "Delors Raporu Kapsamında Ekonomik ve Parasal 
Birliğin Gerçekleşmesi", İstanbul s.15. 
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rast!anmaktadır. Bu durum, otoritelere parasal otonomiden döviz 

kuru istikran lehine taviz verdirmektedir. 

Eğer paralar arasında yüksek derecede ikame yarsa para 

birliği kaçınılmazdır. Avrupa’da bunu en çok hisseden Batı 

Almanya olmuştur. Çünkü DM'nin getirisi bu paranın Sterlin, Frank 

ve Lireti ikame etmesine neden olmuş, Batı Alman para otoriteleri 

politika uygulamalarında problemlerle karşılaşmıştır. Talep kay¬ 

malarının önlenememesi bu ülkeyi sistemin destekleyen ülkesi 

yapmıştır. Para birliği, böyle durumlarda bir yönden paraların 

getirisini eşitlerken öte yandan da enflasyonist baskıların 

önlenmesini sağlayabilecektir. 

1.5. Avrupa Para Sisteminin Uygulanması 

Avrupa Para Sistemi'nin temel hedefi, döviz kuru değiş¬ 

melerinin azaltılması ve DKM'na katılan üye ülkelerin milli 

ekonomi ve para politikaları yardımıyla Avrupa'da bir parasal 

istikrar alanının tesis edilmesidir. 

EMS'in temel yapısı olan DKM'na katılan ülkelerden 

bugüne kadar hiçbirinin sistemden ayrılmamış olması ve sistemin 

işlemeye başlamasından günümüze kadar olan dönemde merkezi 

paritelerde yalnızca 12 defa ayarlama yapılması sistemin başarı¬ 

sını göstermektedir. 

DKM'na üye olan ülkelerin enflasyon oranlan arasında 

önemli farklar olmasına rağmen sistern baskılarla karşılaşmadan 

işlemiştir. 



Avrupa’da döviz borsalarında önemli dalgalanmaların ve 

karışıklıkların olduğu 1981-1983 yıllan arası, merkezi pari- 

teierde sık sık ayarlamalarırı yapılmasının gerektiği bir dönem 

olmuştur. 1981 yılından itibaren Bundesbank (Alman Merkez Ban¬ 

kası) ABD Doları karşısında aktif politika izlemiş, DM'nin 

devalüe edilmesini önlemek amacıyla faiz oranlarının yükseltil¬ 

mesi de dahil olmak üzere anti-enflasyonist tedbirler almıştır. 

Mart 1983'dek i büyük oranlı pari te ayarlamalarından 

sonra DKM'na dahil bütün ülkeler, enflasyon oranım düşürmek, 

kamu açıklarım azaltmak ve dış dengelerini sağlamak amacıyla 

tedbirler almışlardır. 

Özerinde önemle durulması gereken başka bir konu da, 

EHS'in işleyişi sırasında Alman Markı'mn anahtar para durumunda 

olduğu, DKM'na katılan üye devletlerin Batı Almanya'nın çok düşük 

enflasyon oranına ulaşmayı amaçlayan ekonomi ve para politikaları 

uyguladıkları, döviz kurlarındaki değişimleri Alman Markı'na 

bağladıklarıdır. Bu çerçevede, EMS, Almanya'nın fiyat istikrarına 

dayalı para politikasını etkilemediği gibi, DKM'na da herhangi 

bir enflasyonist eğilim getirmemiştir, 

EMS'in işleyişi sırasında nominal ve reel döviz 

kurlarının değişmesi azalmış, DKM'na dahil paralar arasındaki 

döviz kurlarım istikrara kavuşturma arzusuna ulaşılmasında önem- 

1 i adımlar atılmıştır. 

EMS'in uygulanması döneminde DKM'na katılan ülkeler 

arasında ekonomik ve parasal politikaların yakınlaşması önemli 

33 



ölçüde sağlanmıştır. Bütün üye. ülkeler fiyat istikrarım sağla¬ 

mayı, yani enflasyonu önlemeyi amaç edinmişlerdir. Bu amaçla 

ekonomik ve parasal politikalar uygulanmaktadır. Tablo-l.l’de EMS 

öncesi dönemde olan 1974-1978 yıllarında ortalama enflasyon ora¬ 

nının 1979-1989 dönemi ortalama enflasyon oranlarının çok üstünde 

olduğu görülmektedir. 1983 yılında enflasyon oranında meydana 

gelen yükselmelere rağmen, yine de ilgili yıldaki enflasyon oram 

EMS öncesi dönem enflasyon oranını aşmamıştır. 

TABLO-1.1 : Ülkelerin Enflasyon Oranları 
(Tüketici Fiyat Endeksleri) 

(Yüzde) 

1974-78 1979 1983 1985 1987 1988 1989 
1979-89 
Ortalaması 

I. AET Ülkeleri 

Belçika 9,2 4,5 7,7 4,9 1 6 1,2 3,1 4,9 
Danimarka 11,0 9,6 6,9 4,7 4 0 4,5 4,8 7,1 
Fransa 10,7 10,7 9,6 5,8 3 1 2,7 3,6 7,7 
B.Almanya 4,7 4,1 3,3 2,2 0 2 1,2 2,8 3,0 
İri anda 15,3 13,2 10,5 5,4 3 2 2,2 4,0 9,6 
İtalya 16,4 14,8 14,7 9,2 4 6 5,1 6,6 11,6 
Hollanda 7,9 4,2 2,8 2,2 r~0 5 0,9 1,1 3,0 
İspanya 18,3 15,7 12,2 8,2 5 3 4,8 6.8 10,8 
İngiltere 16,1 13,4 4,6 6,1 4 2 4,9 7,8 8,0 
Yunani stan 15,5 19,0 20,2 19,3 15 4 13,5 13,7 19,5 
Portekiz 23,2 23,6 25,1 19,6 9 3 9,6 12,6 18,2 

II. Diğer Ülkeler 

Avustralya 12,8 9,1 10,1 6,7 8 5 6,9 7,3 6,4 
Avusturya 6,9 3,7 3,3 3,2 1 4 1,7 2,5 3,8 
Kanada 9,2 9,1 5,8 4,0 4 4 3,7 5,0 6,7 
Japonya 11,3 3,6 1,8 2,0 -0 2 0,7 2,3 2,6 
Norveç 9,5 4,8 8,4 5,7 8 7 6,1 4,6 8,0 
İsveç 10,3 7,2 8,9 7,4 4 2 5,9 6,4 7,9 
İsviçre 4,1 3,6 3,0 3,4 1 5 2,û 3,2 3,3 

ABD 8,0 11,3 3,2 3,6 3 7 3,9 4,8 6,1 

Kaynak : IKV (1990) "Avrupa Para Sistemi", İstanbul, s 33 
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Topluluğun DKM'na katılmayan üç ülkesi; İngiltere, 

Yunanistan ve Portekiz uygulama biçimleri farklı da olsa 

enflasyonla mücadele politikaları izlemiştir. 

Bununla beraber Tablo-l.l'den de görüleceği gibi, 

ekonomi politikaları DKM'na katılan ülkelere benzerlik gösteren 

Kuzey Avrupa ülkelerinde de enflasyon oranları önemli ölçüde 

düşürülmüştür. Topluluk üyesi olmayan bu ükelerin enflasyonu 

düşürmedeki başarıları da düşünüldüğünde, enflasyonu önlemenin 

sadece EMS'e bağlanması mümkün gözükmemektedir. 

Sonuç olarak, Avrupa Para Sisteminin 1979 yılından 

günümüze kadar olan uygulaması ile DKM'na üye tüm ülkelerin anti- 

enflasyonist politikalar uygulamaları sonucunda enflasyon ve 

parasal değişkenlerdeki artış hızında yavaşlama sağlanmıştır. 

Ekonomik büyüme, işsizlik, bütçe ve cari işlemler açıkları gibi 

makroekonomik göstergelerde gelişmeler gözlenmiştir. Bu konuda 

ülkeler için detaylı bilgi Bölüm-4'de verilecektir. 

EMS, Topluluk içinde parasal politikaların koordinasyo¬ 

nunda temel nokta olmaktadır. EMS'in başarısı üye ülkelerin güçlü 

bir para politikasına istekli olmalarına bağlanabilir. Ayrıca, 

Sistemin merkez bankaları arasında artan derecede yakın iş bir¬ 

liği ile esnek şekilde yönetilmesi de Sistemin başarısına etki 

etmektedir. Sistem, üyelerinin parasal politikalarında Alman 

Markı'ndan dayanak noktası olarak faydalanmaktadır. 

35 



Üye ülkelerin hepsinin DKM'na katılmaması ve 

bazılarının daha geniş sapma marjı ile mekanizmaya iştiraki 

nedeniyle EMS tam ve kapsamlı olarak çalışamamaktadır. Ayrıca, 

bazı ülkelerde sürekli bütçe açıklarının olması ve bunun parasal 

politika üzerinde aşırı yük oluşturması mali politikaların 

uyumlaştırılması konusunda zorluklara yol açmaktadır. 
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2. AVRUPA PARA SİSTEMÎ-ENFLASYON VE KAMU FİNANSMANI 

Avrupa Para Sistemi'nin, istikrar ve kamu finansman politi

kaları açısından yarattığı etkiler bu bölümde ele alınmaktadır. 

Önce istikrar politikası üzerinde durulmakta, Phillips Eğrisi (17) 

ilişkisi esas alınan bir model çerçevesinde beklenmeyen enflas

yonun (unanticipated inflation) istihdam ve üretime etkileri 

analiz edilmektedir. Ardından kamu finansman politikası üzerinde 

durulmakta ve değişik enflasyon türlerinin (beklenen ve 

beklenmeyen) kamu gelirlerine ve yükümlülüklerine etkisi 

tartışılmaktadır. Beklenen enflasyonun (anticipated inflation) 

kamu gelirlerinin kaynaklarından birtanesini (seigniorage) teşkil 

ettiği, beklenmeyen enflasyonun ise, kamu yükümlülüklerinin reel 

değerini azaltabildiği vurgulanmaktadır (18). 

Özellikle ilk uygulamada bölüm 2.1'de temel varsayımlar ile 

birbirinin devamı olan iki model tanıtılmaktadır. Bölüm 2.1.1'de 

Phillips Eğrisi üzerinde İstikrar Politikası olarak da adlandırı

lan oyun teorisi (Game Theory) üzerinde durulmuş, bölüm 2.1.2.'de 

ise iki ülkel i bir dünyada döviz kuru sistemi bir model ile 

verilmiştir. Bölüm 2.2.'de ise enflasyon teorisi, kamu finansman 

açıklamalarım temel olarak almıştır. Burada, enflasyonun sadece 

istikrar politikasının aracı olmadığı aynı zamanda kamu bütçe 

açıkları ve borçları problemleri ile yakından ilgili olduğu, 

(17) 0. J. Blanschard and S.Fisher (1989), "Lectures on 
Macroeconomics Theory" MIT. 

(18) R. Dornbusch (1989), "Ireland's disinflation", Economic 
Pol icy 10. 



dol ayı sı ile kamu gelirlerinin kaynağım teşkil ettiği vurgulan¬ 

mak istenmiştir. 

2.1. Enflasyon, İstikrar Politikası ve Avrupa Para Sistemi 

Son yıllarda, Avrupa Para Sistemi'ne dahil olan Avrupa 

ülkelerinde enflasyon oranında azalışlara rast!anmaktadır (19). 

Bu noktadan hareketle EMS'in enflasyon problemi olan ülkelerde 

enflasyonu azaltıcı etkisinin olduğu sonucuna varılabilir. Fakat 

böyle bir düşünce parasal sistemin üye ülkelerinde enflasyonu 

aşağı çekme durumunu nasıl sağlamıştır, sorusunu da gündeme 

getirmektedir. 

Pek çok şekilde de söylendiği gibi, enflasyon problemi 

olan bir üye ülke için EMS'in kuvvetli bir disiplin olduğu, 

ayrıca ülkelerin kendilerini neden böyle bir disipline bağlamak 

istedikleri her zaman araştırma konusu olmuştur. 

EMS üyeliği, enflasyon problemi olan üye ülke için ek 

parasal disiplin getirmektedir (20). Bunu Phillips Eğrisi üzerin¬ 

de oluşturulan bir istikrar politikası ile açıklamak mümkündür. 

Bölüm 2.1.1.'de de tanıtılacağı gibi, özetle, daha önceden sendi¬ 

kalar tarafından hazırlanan nominal ücretler, hükümetin, istihdam 

düzeyinin sendikaların öngördüğü istihdam düzeyinin üstüne çekme 

(19) S.Collins (1989): "Inflation and European Monetary System" 
in The European Monetary System edited by F.Giavazzi, 
S.Micassi and M.Miller. 

(20) F.Giavazzi and M.Pagona (1986): "The advantage of tying one's 
hands", European Economic Review, 32. 
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amacıyla meydana getirdiği sürpriz, beklenmeyen enflasyon netice¬ 

sinde reel olarak gerilemektedir. Bu durumu sendikaların anlaması 

ile nominal ücretler yeniden oluşturulur ve bu ücretler herhangi 

bir sürpriz enflasyonun etkilerini elimine edecek kadar yüksek 

tir (21). 

2.1.1. Phillips Eğrisi Özerinde İstikrar Politikası 

Bu durumun Barro ve Gordon tarafından 1983 yılında 

tanıtılmış ol an bir model ile de formüle edilmesi mümkündür. Daha 

önce de bahsedildiği gibi modelde para otoriteleri (Merkez 

Bankası) ve özel kesim (Sendika) olmak üzere iki ayrı karar 

birimi vardır. Ayrıca bu karar birimlerinin amaçlan farklıdır. 

Modelin ilk varsayımı, merkez bankasının parasal büyüme 

hedefini açıklamadan önce, ücretlerin sendikalar tarafından 

belirlendiği varsayımıdır. Eğer önce ücretler belirlenir ve mer¬ 

kez bankası parasal büyümeyi değiştirirse, bu politikanın sonu¬ 

cunda reel ücretlerin düşmesi ve buna bağlı olarak da üretimin 

yükseldiği gözlenebilir. Bu olaydan kaçınmak için, sendikalar 

ücretleri belli bir düzeyde tutacak şekilde oluşturmak isterler. 

Dengede, sendikalar ani enflasyondan elde edilen kan azaltmada 

etkilidir ve merkez bankasının üretim artış arzusunu bozmak iste¬ 

mektedirler. Çünkü bu durumda enflasyon hayli yüksektir. 

(21) R.Barro and D.Gordon (1983): "Rules, Discretion and Reputation 
in a Model of Monetary Policy", Journal of Monetary 
Economics, 12. 
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Bu model için satın alma gücü paritesini logaritmik 

formda 
* 

P = S + P (1) 

şeklinde verebiliriz. 

Bu denklemde logaritmik formda, P ülkedeki fiyat 
* 

düzeyini, P dünya fiyat düzeyini, S ise döviz kuru oranım 

göstermektedir. 

* 

Modelin dış dünya ilişkisinin olmaması sebebiyle P = 0 

alınmıştır. 

* 

P = 0 ise P = S, Bu koşul Satın Alma Gücü Paritesi 

(Purchasing Power Parity) koşulu olarakta tanınmaktadır (22). 

Daha önce de belirtildiği giibi bu modelde sendikaların 

ve merkez bankasının farklı istekleri vardır ve bu istekleri 

yerine getirmek arzusundadırlar. Örneğin sendikalar, ülkenin 

işsizlik durumunu düşünmeyip, sendikaya üye olanların durumunu 

dikkate alma eğilimindedirler. Merkez bankası ise hem ülke içinde 

istihdam durumunu düşünmek zorunda hem de yüksek enflasyonun 

düşürülmesini amaçlamaktadır. 

Birinci adımda, sendikalar ücretleri (W) kendi istek¬ 

lerine göre belirlerler. Bu sırada sendikaya üye olmayan çalışan¬ 

ları (L ) dikkate almazlar, 
o 

(22) Geniş bilgi için bakınız R.Dornbusch (1989) "Openeconomics 
Macroeconomics". 
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İş talep fonksiyonu; 

L = P - W (2) 

şeklinde tanımlanırsa, sendika üyelerinin (L ) davranışı şu 
I 

şekilde özetlenir. 

2 
min ( L - L ) (3) 
W I 

Bu duruma rağmen, merkez bankası, yada hükümet için 

genel işgücü seviyesi önemlidir. Hükümet sendikaya üye olan veya 

olmayan çalışanların birbirinden ayrılmadan istihdam seviyelerini 

yükseltmek istemektedir. 

L + L (4) 
o I 

Dördüncü eşitlik toplam işgücü piyasasını verir. L 

toplam işgücü kapasitesini gösterirken, L sendikaya üye olanların 
I 

sayısını, L ise sendikaya üye olmayanların sayısını vermektedir. 
o 

İstihdam seviyesine verdiği özel önemin yamsıra 

hükümet aynı zamanda yüksek enflasyonun düşürülmesini istemek¬ 

tedir. Bu durumda para otoriteleri olarakta tanımlanabilen 

hükümetin davranışım aşağıdaki şekilde gösterebiliriz. 

- 2 2 
min k (L - L ) + (1 - k) (P - P ) o « k « 1 (5) 
P -1 
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Modeli çözmek için ilk önce şöyle bir varsayım getiri¬ 

lebilir, merkez bankası, sendikaların istediğini ister, ve 

enflasyonu dikkate almaz. 

k - 0 

L = L (6) 

2 
min (1 - k) (P - P ) (7) 

P -1 

P = P 
-1 

W = P L (8) 
-1 

Birinci adımdaki sonuçlar, Dayanışma (Cooperation) 

sonuçlan olarak adlandırılabilir ve Tablo-2.1'de verilmiştir. 

c c 

İlk çözümde sendika üyeleri, W ve P düzeylerini kabul 

ederlerse de bu çözümün hükümet tarafından optimal olmayacağı 

açıktır, çünkü hükümet genel istihdam düzeyini dikkate almak 

zorundadır. Bu sebep ile hükümet ekonomiye ani beklenmeyen 

enflasyon enjekte edebilir, bunu yapmasındaki amaç sendikalar 

tarafından daha önce tespit edilen nominal ücretlerin reel değe¬ 

rini düşürmek ve sendikaya üye olmayan insanlar için istihdam 

düzeyini yükseltmektir (Discretionary Policy) (23). 

(23) F. E. Kyland, and E.C. Prescott (1977): "Rules rather than 
discretion: The Inconsistency of Optimal Plans", Journal of 
Political Economy 85, June s.473-491. 
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Birinci aşamadan sonra meydana gelen yeniliklerle, 

ikinci çözüme gidilebilir. Bu çözümde ücretler bellidir. 

k < 1 

- 2 2 
min k (L - L ) + (1 - k) (P - P ) (9) 
P -ı 

ch c 
M = P - L = W (10) 

-1 I 

ch c 
P = P +k(L-L )> P (11) 

-1 I 

ch - c 
L = L + k ( L - L )> L (12) 
I I 

Pazarlık (Cheating) (Tablo-2.1) olarak adlandırılan bu 

ikinci çözümü, Dayanışma çözümü ile kıyaslarsak, fiyat seviye¬ 

sinin ve istihdam seviyesinin yüksek, fakat ücret seviyesinin 

aynı kaldığım tespit edilebiliriz. 

Üçüncü adım ise. Karşılıklı Dayanışmayı Esas Almayan 

Durum (Non-cooperation) (Tablo-2.1) olarak adlandırılan çözümdür. 

Bu durumda sendikalar, hükümet davranışlarım anlamışlar, böylece 

ikinci adımda ekonomiye sokulan beklenmeyen ani enflasyonu 

elimine etmek için ücret seviyesini yüksek tutmak 

istemektedirler. Diğer bir deyişle oyunu sendikalarda karşılıklı 

dayanışmayı esas almadan oynarlar. 



k > O 

min k (P - w - L) + (1 - k) (P - P ) 
p -1 

(13) 

= (1 - k) P + k (w + L) 
-1 

min 

W 
(1 - k) P + k (w + L) - w - L 

-1 I 

(14) 

(15) 

nc 
W = P 

L - k L 

-1 (1 - k) 

nc k ch c 
W = p _ L +   (L - L ) > W = W 

-II 1 - k I 
(16) 

nc k - ch c 
p = p +   (L - L ) > P > P 

-1 1 - k I 
(17) 

nc c ch 
L = L = L < L 

I 
(18) 

Alınan model sonuçlan birbirleri ile kıyas edildiğin¬ 

de, en son çözümün en kötü çözüm olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Her iki otorite için bu oyun modelindeki çözümler için 

kayıplar vardır. Sendika reel üretim düşmesi sebebiyle, pazarlık 

sonucundan hoşlanmaz, diğer iki çözüm arasında ise tarafsızdır. 

Para otoriteleri ise istihdam seviyesinin yüksek olması 

sebebiyle pazarlık çözümünü tercih eder. 0 c k 1 
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2 2 - 2 1 
k (L - L ) (1-k) < k (L - L ) < k (L - L ) (   ) (19) 

I I I 1-k 

Pazarlık Dayanışma Karşılıklı Dayanışmaya 
Çözümü Çözümü Esas Olmayan Çözüm 

Fakat Pazarlık çözümü sendikalar tarafından kabul 

görmez; Para otoriteleri sonuç itibariyle dayanışma durumunu 

istedikleri halde, kredibl olmayan durumda olduklarından sendika¬ 

ları iki yol ile pazarlık yapmayacaklarına inandırabilirler. Bu 

yollar : 

- Modele endojen olarak giren prestij (reputation) ve 

- Modele egzojen olarak giren kurumsal reform (institution) 

ol ayıdır. 

Endojen olan birinci durum her periyotta tekrarlana¬ 

bilir, hükümet bu tekrarlar sayesinde ani enflasyon yaratmaya¬ 

cağına inandırmak ister ve iyi bir ün sağlayabilmek için bu 

durumu tekrar eder. 

(t) zamanda merkez bankasının arzusu pazarlık yapmak ise, 

ch c 2 _ 2 
kayıp - kayıp = - k (L - L ) (20) 

I 

Bu kayıp (t + 1) zamanında da eğer (t) döneminde pazarlık 

yoksa, ve d aşınma oram olarak tanımlanır ise, 

c nc 

- d ( kayıp - kayıp ) (21) 
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= d 

= d 

2 k _ 2 
k (L - L )  (L - L ) 

I 1-k I J 

k (L - L ) 
I 

1 -
1 

1-k 

2 
d   ( L - L ) 

1-k I 
(22) 

Eşitlik (21)'den, eşitlik (22) çıkartıldığında 

2 2 
-k (L - L ) 

I 

2 

k _ 2 
d  (L - L ) 

1-k I 

2 
2 2 d k 2 

= - k (L - L ) +  (L - L ) 
I 1-k I 

2 _ 1-k-d 
= - k (L - L ) ( ) refah getirisi (23) 

I 1-k (Welfare gain) 

Eşitlik (-1) ile çarpılıp, pozitif değere ulaşılabilir. 

İkinci adımda d, aşınma oram ile bağlantılı haldedir, 

d'nin "0" yada "1" değerini alması ile sonuçlar farklılaşır. 

d = 1 durumunda refah getirisi O'dan küçüktür. Dolayısı 

ile pazarlık için herhangi bir istek yoktur. 
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d = O durumunda ise, refah getirisi O'dan büyük değerde 

olmaktadır, ve hükümet pazarlık olayını bugün yapar, bir sonraki 

dönemi düşünmez. 

Ücret belirleyenlerin beklentilerini istikrarlı hale 

getirmek ve böylece fiyat artış oranının azaltılması için, para 

otoriteleri iki ayrı yol izleyebilirler. Bunlardan birincisi 

zaman isteyen bir yol olup, parasal hedeflerin değiştiriİnleye¬ 

ceğinin açıklanması durumudur. Yukarıda açıklanan bu yol iyi bir 

prestij sağlamak (good reputation) amacı ile takip edilmekte¬ 

dir.İkinci yol ise bazı reformlar ile özel kesimin beklentileri 

üzerine etki etmektir. Örneğin döviz kuru rejiminin değiştiril¬ 

mesi ile özel kesimin beklentilerine etki edilebilir (24). 

Aslında EMS üyeliği bu rolü oynar. Bu sayede ülke 

merkez bankası enflasyon beklentilerini aşağı çeker, çünkü döviz 

kuru oram enflasyon oram düşük olan ülkenin döviz oram ile 

bağlantılıdır, ayrıca bu ülke parasal bağımsızlığım, böyle bir 

sistemin üyeliği sebebiyle kaybetmiştir. Böyle bir sisteme üye 

olmak, kredibilite sağlayan bir disiplin içinde olmak olarak 

tanımlanabilir (25). 

(24) F. Giavazzi, and A. Giovannini (1988): "The Role of the 
Exchange-rate Regime in Disinflation: Empricial Evidence on 
the European Monetary System" in The European Monetary 
System, edited by F.Giavazzi, S.Micossi and M.Miller. 

(25) Ibid, F. Giavazzi and A. Giovannini (1988). 
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TA8L0-2.1 : Barro ve Gordon Model Sonuçlan 

DAYANIŞMA PAZARLIK KARŞILIKLI DAYANIŞMAYA 
ÇÖZÜMÜ ÇÖZÜMÜ ESAS OLMAYAN ÇÖZÜM 

c ch nc k 

FIAT P = P - ' P = P + k (L - L ) P = P +   (L - L ) 

(P) -1 -1 I -1 1-k . I 

ÜCRET 

(W) 

V = P - L 

-I I 

ch 

V = P - L W = P - L + —- (L - L ) 
-1 . 1-k I 

c ch nc 

İSTİHDAM L = L L =L + k (L - L ) L = L 
(L) I I I I 

2 _ 2 
SENDİKALARIN 0 k (L - L ) 
KAYBI I 

2 _ 2 1 
k (L - L ) (1-k) k (L - L ) (   ) 

I I 1-k 

Klasik bir dünyada bile istikrar programı tanıtıldığın¬ 

da, kredibil ite problemi üretim kaybı ve yüksek işsizlik sorununu 

da beraberinde getirebilir. Programın kredibii itesi önemlidir. 

Eğer programın kredibi!itesi yüksekse, beklenen enflasyon ve 

böylece ücret azaltılabilir.. Eğer programın kredibi1 itesi yüksek 

değilse, beklenen enflasyon ve oluşturulan ücretler yüksek 
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OTORİTELERİNİN k (L - L ) 
KAYBI I 



kalabilir ve üretim maliyeti yüksek gerçekleşebilir. Programın 

kredi bil itesi bu açıdan önemlidir. 

Simetrik olmayan bir dünyada denge enflasyon oranının 

serbest döviz kuru oranı olan rejimden, ayarlanabilir döviz kuru 

oranı elan rejime göre dahs^düşük olduğunu bölüm 2.1.2. verilen 

bir model ile göstermek mümkündür (26). 

2.1.2. İki Ol kel i Dünyada Döviz Kuru Rejimi 

Kredibilite problemi olan ülkeler için özellikle 

parasal durağanlığa (monetary stability) sahip alanlara dahil 

olmak, diğer bir deyişle sabit döviz kuru oram rejimi kullanmak, 

istenen bir durum olabilir. Aşağıda tanıtılan model kullanılarak 

bu dururu formüle edilebilir. 

Alternatif döviz kuru oram rejimlerinin etkile¬ 

rini izah etmek için, standart iki ülke modeli kullanılabilir. Bu 

model temel iki varsayıma dayanmaktadır. İlk varsayım beklenti¬ 

lerin fiyatlara olan etkisinin gecikmeli olarak gerçekleşmesi ve 

firmaların fiyatlar oluşturulmadan önce nominal ücretleri belir¬ 

lemesidir. Böylece, merkez bankası reel değişkenleri etkilemek 

için para politikasını kullanmak arzusundadır. İkinci varsayım 
ise, politika hazırfayıcılarının rasyonel davrandıkları varsayı¬ 

mıdır. Bu varsayırnlardan birincisi, otoritelere güç ve reel 

değişkenlere örneğin istihdam düzeyine etki etme arzusunu 

(26) F. Giavazzi and L. Spaventa (1989): "Italy: the Real Effects 
of Inflaton and Disinflaton"*, Economic' Policy" 10, s.154. 

49 



verirken, ikinci varsayım kamu ve parasal otoritelerin arasındaki 

stratejik etkileşimi sağlamaktadır. 

Bu modelde, daha önceden belirlenmiş fiyatlar 

ile, hedef değerler normal değerleri aştığında, para otoriteleri 

beklenmeyen enflasyonu teşvik ederler. Burada bütün değişkenler 

logaritmik formdadır. 

Ayrıca modelde temel 3 eşitlik vardır. Bunlar arz 

fonksiyonu, üretim için talep ve para talep fonksiyonudur. 

Üretim arzı ile fiyat seviyesinin arasındaki iliş¬ 

kiyi Beklene-. Phillips Eğrisi ile (Expectational Phillips Curve) 

tanımlanmıştır (27). Ayrıca arz fonksiyonu Ölçeğe Göre Azalan 
Getiri Teknolojisi (Decreasing Returns to Scale Technology) ile 

tanımlanmıştır. Ayrıca bu model de yine tek bir üretim faktörü 

olan yurt içi işgücü kullanılmıştır. Bu modelde arz fonksiyonu 

merkez bankasının amaç fonksiyonudur. 

s 1 - a 
y = — ( ) ( M - P) (24) 

a 

s 

y 

(27) F. Giavazzi (1988): "Incentives to Fix the Exchange Rate", 
European Economic Review 32, s.382-387 

1 -

( —- ) ( w - P ) (25) 
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(24) vs (25)'nci denklemler üretim arzı eşitlik¬ 

leri olarak belirtilebilirler. (*) '1ı notasyonlar ise yabancı 

ülkenin değerleridir. Kısaca üretim arzı reel ücretlerin logarit- 

mik olarak azalan oranda fonksiyonudur. 

1 
İşgücü (n) ise iki ülkede de - (—) çarpı reel 

a 

ücret olarak tanımlanırsa, 

1 
n = -  (w - P) (26) 

a 

* ı * * 
n = -   (W _ p ) (27) 

a 

Bu eşitliklerde üretim talebinin reel döviz kuru 

oranına bağlı olduğu gösterilebilir. 

d * * 
y = y + S" ( e + P -P) (28) 

Bu eşitlik ile reel döviz kuru oranı, talebin 

ülkelerin üretimlerine nasıl tahsis edildiğini gösterir. Modelde, 

iç ve dış ülkenin parası sadece varlıktır, ve sermaye kontrolü 

yoktur. Ayrı bir eşitlik olarak para talep fonksiyonunu şu şekil¬ 

de yazabiliriz. 

y = m - p (29) 

Bu eşitlikler, y, p, ve e değişkenleri için çözü¬ 

lebilir. Esnek döviz kuru oram rejiminde, para arzının (m) 
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büyüklüğüne merkez bankası tarafından karar verilir, (w) ücretler 

ise sendikalar tarafından oluşturulur. 

(30) 

- a 

—- ) (w- m 4-

a 
-

l-a l-a 

a a 

( m - w) 

(31) 

y = (1 - a) (m - w) (32) 

n = (_ a (m - w) ) = m - w (33) 
a 

p = m - (1 - a) (m - w) (34) 

y - y * 
e =  + p - p 

£ 

(l-a) 
e    

* * 

(ıtı-w) - (m - w ) 

(35) 

+ m - (l-a) (m-w) 

- m + (l-a) (m - w ) (36) 

Buradaki temel sorun, Avrupa Para Sistemi'ne katı¬ 

lıp katılmama sorunudur. Merkez bankasının amaç fonksiyonu, 

istihdam düzeyini gösteren (k) hedef düzeyinden çıkartılmış ikin¬ 

ci dereceden fonksiyondur. n=0 olduğu hallerde hedef değeri olan 
* 

k (istihdam), normal istihdam oranını geçer. Burada k ve k , 

politikalar için önemlidir ve katı ücretler (sticky wage) varsa- 
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yımı ile bağlıdır. (24. Eşitlik) Ayrıca bu modelde Tüketici fiyat 

endeksi (CPI) aşağıdaki basit gösterim ile tanıtılabilir. 

q = P- B(e + P -P) (37) 

Burada, döviz kuru oram, otoritelerin amaç fonk¬ 

siyonuna girer çünkü merkez bankası, reel döviz kuru oranım 

etkileme eğilimindedir. 

Kısaca merkez bankası (m) para arzım belirler. 

0 halde, 

2 2 
51 = - (T (n-k) - (q) 

2 2 
min 51 = min - (~ (n-k) - (q) 
m m 

(38) 

burada q (CPI) = P + B (e + p -p) 

ise = m - (1-a) (m - w) + 

l-ö 

B , _ , 
* * 

(m - w) - (m - w ) (39) 

Bu denklemden de, ücret ve para arzının optimal 

seçiminin döviz kuru rejimine bağlı olduğu görülür. 

Modeli kapatmak için, önemli olan ücretlerin nasıl 

hazırlandığıdır (28). Modeldeki varsayım, sendikalar istihdamın 

(28) F. Giavazzi (1988): "Incentives to Fix the Exchange Rate", 
European Economic Review 32, s.381. 
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değişmelerini denge durumunda minimize etmeye çalışan ücret 

sistemini kurarlar şeklindedir. Böylece sözkonusu olan istihdam 

düzeyindeki değişmeler döviz kuru oram rejimine bağlıdır. Diğer 

bir deyişle, optimal ücret düzeyi döviz kuru oram rejiminden 

bağımsız değildir (29). 

Bu modelde, sendikalar dışarıdan gelen şokları 

anlamadan önce ücretleri hazırlarlar, ayrıca bu şoklardan önce 

istihdam düzeyindeki (denge çevresinde) oynamaları minimize 

etmeye çalışırlar. Ayrıca fiyatların serbest olduğu ve istihdamın 

da işgücü talebinden belirlendiği varsayımı yapılmaktadır (30). 

Öu modelde 3 farklı döviz kuru oram rejiminden 

bahsetmek mümkündür; serbest (flexible), sabit (fixed) ayrıca 

ayarlanabilir (managed) döviz kuru oran rejimi. Her rejimde de 

denge zamana bağlı Nash dengesidir. (Time Consistent Nash 

Equilibrium). Başka bir ifadeyle, her merkez bankası para politi¬ 

kasını, yurt içi işgücü piyasasında verilen fiyat beklentileri 

ile kendisi düzenler. Döviz kuru oranı, yada para stoku dış 

ülkenin politika değişkeni olabilir. 

(29) F. Giavazzi and A. Giovannini (1988): "The Role of the 
Exchange-rate Regime in Disinflation: Empirical Evidence on 
the European Monetary System" in The European Monetary 
System, edited by F.Giavazzi, S.Micossi and M.Mi Her. 

(30) Ibid. F. Giavazzi and A, Giovannini (1988). 
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2.1.2.1. Serbest Döviz Kuru 

Bu rejimde her merkez bankası para arzım, 

diğer ülkenin para arzının verildiği yada bilindiği varsayımı 

altında belirler. Burada döviz kuru oram egzojendir-. Bunu da 

simetrik, serbest döviz oram rejimi olarak tanımlamak mümkündür. 

Kısaca rasyonel beklentiler hipotezinin iç 

ülkede aşağıda verilen şekilde kurulması mümkündür (31). 

e 

W = m (40) 

Dış ülkede de bu durum simetriktir. Ayrıca 
e 

m , beklenen para arzını göstermekte, m'nin değeri kontrat 

süresince aynı kaldığı varsayılmaktadır. Sendikalar tüketici 

fiyat endeksini (q)'yu, ücretlere (W) göre en az yapmak isterler, 

n = 0 

m - w = 0 

m = w (41) 

Buradaki temel hareket merkez bankasının, kamu 

tarafından rasyonel olarak değeri azalan reel değişkenleri 

etkilemek için para politikası kullanma eğiliminde olmasıdır. 

(31) F. Giavazzi (1988): "Incentives to Fix the Exchange Rate", 
European Economic Review 32. 
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Merkez bankası, 

2 2 
min - ö” (n - k) - (q) 

m 

minimum yapmak ister. Bu da, 

- (T (m-w-k) -
B(l-a) 

m - (1-a) (m-w) +   
er 

(42) 

* * 

(m - w) (m - w ) 

1 - ( 1 - a) + b 
(1 - a) 

= O (43) 

denklemini sağlar. 

aldığımızda, 

Yukarıdaki reaksiyon fonksiyonlarım dikkate 

q = m - w (44) 

q, reaksiyon fonksiyonlarında birinci türevleri alınarak bulunur. 

(1-a) 
q = (T k a + 

(T i 
(T k 

a+ £ 

(1-a) 
e. = B  

r 

r 

bu yerli ülke için katsayıdır. 

(45) 

(46) 

* r k 
q = —— 

a+ t 
(47) 

bu da yabancı ülke için katsayıdır. 
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Bu modelde zamana bağlı Nash dengesinde iç ve 
* 

dış ülkenin CPI'i q ve q dır. 

Ortak arz şoklarının olduğu durumlarda bu iki 

ülkede de, para otoritelerinin istihdam düzeyini normal 

düzeyinden farklı tarafa hareket ettirmeleri mümkün olmaz ve, 

enflasyon pozitif düzeydedir. Dengede beklenen ve gerçeklenen 

fiyat düzeyi, normal fiyat düzeyinden yüksek gerçekleşir. Dengede 

gerçekleşen enflasyon ani parasal artış ile kamunun yamltılması 

için merkez bankasının eğilim fonksiyonu kullanılır (32). 

Eğer B = 0 ise t = 0 olur ve birinci etkiden 

fonksiyonda kurtul unmuş olur. Bu durumda denklemde enflasyonu 

diğer dünyaya aktarmak için herhangi bir eğilim kalmamıştır. Reel 

döviz oranındaki değer kazanma iç ülkedeki g'yu etkilemez. Göreli 

olarak, merkez bankasının amaç fonksiyonunda daha büyük istihdam 

düzeyi ve £. = 0 ile daha yüksek enflasyonu olan ülkelerde deha 

fazla istihdam düzeyi vardır. 

Bu modele göre serbest döviz kuru oranında 2 

temel etki vardır. Bunlardan ilki, merkez bankası ve kamu arasın

daki etkilerin neticesinde enflasyonun artması, diğeri ise iki 

ülke merkez bankaları arasında sürpriz parasal genişlemenin sonu

cunda göreli olarak düşük üretim maliyetindeki . enflasyon 

düşmesidir. Çünkü reel döviz kuru oram değer kazanmıştır. 

(32) f. Gîavazzi and A. Giovannini (1988): "The Role of the 
Exchange-rate regime in Disinflation: Empirical Evidence on 
the European Monetary System" in The European Monetary 
System, edited by F.Giavazzi, S.Micossi arid M.Miller! 
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1.1.2.2. Ayarlanabilir Döviz Kuru 

Serbest (Flexible) döviz kuru rejiminde, her 

merkez bankasının, diğer ülkenin para arzım daha önceden bildiği 

varsayılır. Döviz kuru oranının iç fiyatlara etkisi olması sebe¬ 

biyle, merkez bankasının para stoğundaki değişiklik döviz kuru 

oranım etkileyebilir. Merkez bankası para politikaları ile üre¬ 

tim ve fiyat düzeyi arasındaki ilişkiyi sağlayabileceğine inan¬ 

maktadır. Bu durumda, bir ülke kendi para stokunu oluştururken, 

diğer ülke döviz kuru oranım belirler. Böylece, dünya ekonomi¬ 

sinin fiyat düzeyi ile üretim arasındaki ilişki merkez bankası 

aracılığı ile amaç fonksiyonu maksimize edilerek sağlanabilir. 

Buna rağmen, diğer ülkede, serbest döviz kuru rejiminde olduğu 

gibi, döviz kuru oranındaki değişme, küçük miktarda üretim kaybı 

ile fiyat düzeyini etkileyebilir. 

Bu durumda, iki ülkel i parasal sistemde bir 

ülke para stokunu belirler ve döviz kurunun kontrolünü bırakır¬ 

ken, diğer ülke ise kendi para stokunun kontrolünü bırakmakta, 

fakat döviz kurunu kendisi bağımsız olarak oluşturmaktadır. 

Bu sistemde, optimal ücretler aşağıdaki gibi 

oluşturulmuştur. 

*e 8 
W = ( m + e ) (48) 
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w 
* e 

( m ) (49) 

burada (*) para arzım kontrol eden dış ülkeyi belirtir. Eğer 

serbest döviz kuru rejimi ile kıyaslanırsa, fiyatlar döviz kurunu 

kontrol eden ülkede daha düşüktür. İki ülke içinde Nash dengesin¬ 

de tüketici fiyat endeks (q) dengesi yada değeri (33), 

q = 

* 

q = 

a +£ 

(T 

a 

(50) 

(51) 

Bu rejim altında Nash dengesinin yada etkileşiminin iki önemli 

özelliği vardır. 

Birincisi, n ülkeli bir dünyada, sistem düşü¬ 

nüldüğünde üretimi yükseltmek için merkez bankasının teşviki ile 

enflasyon, serbest rejimden daha fazla olur. 

İkinci özellik, ise reel şokların etkisidir. 

Döviz kurunu kontrol eden ülke için reel değer artışı, negatif 

arz şoku taşır. Bu arz tarafı şoklarının sonucunda, döviz kurunu 

kontrol eden ülke her zaman için para arzım kontrol eden ülkeden 

daha iyi durumdadır (34). 

(33) F. Giavazzi (1988): "Incentives to Fix the Exchange Rate", 
European Economic Review 32, s.385. 

(34) Ibid. F. Giavazzi (1988), s.386. 
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2.i.2.3. Sabit Döviz Kuru 

Sabit yada ayarlanabilir döviz kuru oranları 

ile yapılan analizlerde stratejik etkileşimi bu ülkelere göre 

bazı yanlılıklar vermektedir. Nominal ücretler tanımlandığında, 

iç enflasyon, merkez bankasının reel ücretlere etki etmek isteme¬ 

siyle ortaya çıkacaktır. Para arzı yerine döviz kuru oranının 

kontrolü, beklentilerin azalmasına yardım etmeyecektir. Özel 

kesim merkez bankasının sınırlı olmadığım bilmekte ve nominal 

döviz oranını, üretim ve enflasyona etki etmek için değiştirebi¬ 

lecektir. Böylece Merkez Bankası, beklentileri durağan hale geti¬ 

rebilecek ve fiyat artış oranının azaltılmasına yardım edebi¬ 

lecektir. 

Bu bölümde özel bir durum olan sabit döviz 

kuru rejimine geçilebilir. İç ülkede döviz kuru oranım sabit' 

tutmak için ülkenin para arzı kesin olarak kararla alınabilir ve 
* 

uzun dönemde "0" olarak düşünülebilir. Dış ülke m (para arzı)1m 

daha önceki gibi belirleyebilir. Ülkenin simetrik olmayan bir 

dünya içinde olduğu gözönüne alınırsa, örneğin İtalya ve Almanya 

gibi, İtalya döviz kuru oranım sabitler ve enflasyon oram düşük 

olan Almanya ise para arzını oluşturur. 
* 

Bu modelin yapısında ise, iç ülke de m = m 

şeklinde karar alınmıştır, bu da döviz oranı sabit kalması için 
* * 

yapılmıştır. Eğer m = m ve w = w ise 

d-5) 
q = m - (1-a) (m-w) + B I (m-w) - (m 
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q = m - (1 - a) (ra - w) 

* * * * 

q = m - (1 - a) (m - w ) (53) 

(45)1nci eşitlik ile dış ülke'nin reaksiyon fonksiyonunu 

* * * 

- ö- (ra — w — k ) — 
■k * ' * 

m - (l-a)(m - w ) (1 - (İra)) = 0 (54) 

olarak gösterilebilir, (41) ve (54)'ncü denklemlerle dış ülke'de^ 
* 

* * * (Tk 
q = w = m = . (55) 

a 

sağlanır. 

Temel soru, böyle bir döviz kuru oranının 

nasıl olupda enflasyonu düşürdüğüdür. Merkez bankası düşük 

enflasyona sahip olan ülkelerle beraber olmakla enflasyonist 

beklentileri azaltır. Diğer bir ifadeyle, parasal bağımsızlıktan 

vazgeçilmesiyle (35) enflasyonun azalacağı yolundaki beklentiler 

kendini gösterir. 

Sabit döviz kuru oranının diğer cazip tarafı 

ise merkez bankasının kredibilite problemini azaltması, ve böyle 

bir kararın alınması ile kredibilite sağlanmasıdır. 

(35) F. Giavazzi, and A. Giovannini (1988): "The Role of the 
Exchange-Rate Regime in Disinflation: Empirical Evidence on 
the European Monetary System", The European Monetary System, 
edited by F.Giavazzi, S.Micossi and M.MilTer. 
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Ssrbest döviz kuru oranında, iç ülkeda fiyat' 
ü 

seviyesi   k olmakta, sabit döviz kuru oranında ise, 
a +£-•■' 

merkez bankası, iç fiyat düzeyine etki edecek gücünü kaybetmek¬ 

tedir, Eğer yurt dışı merkez bankası kredi biliteden sıkıntı çek¬ 

miyor ise, sabit döviz kuru içeride etkisizdir. Yerli merkez 

bankası yabancı merkez bankasının ününü (reputation) kullanır ve 

fiyat beklentilerini azaltır. Diğer bir değişle, ekonomik olarak 

daha yakın olan yerli ve yabancı ülkelerle, sabit döviz kuru 

oranı daha az çekici olacaktır. 

İki farklı rejimi karşılaştırdığımızda, 
* * 

cr k (T k 
—  < ——  (56) 
a + £. a 

diğer bir deyişle, eğer iç ülke döviz kuru oranım sabitlerse, 

dış ülkede enflasyon artar. 
* 

k - k e ■ 
Eğer   >   ise (57) 

* a 
k 

* 

t k <r k 
  , '  dan 

a + £ a 

büyük olur. 

Buradan da, iç ülkede sabit döviz kuru ora¬ 

nında, enflasyonun düşük olduğu söylenir. Şayet yukarıdaki eşit¬ 

li k' düşünül ürse sabit döviz kuru oranı bütün stratejik etkileşim¬ 

lere bağlıdır. 

62 



Yapılan araştırmalar sabit döviz kuru oranı¬ 

nın serbest döviz kuru oranına göre daha iyi olduğunu, özellikle 

kredibilite boşluğu göreli olarak büyük olan ülkelerde bu durumun 

gözlendiğini göstermiştir (36). 

Yukarıdaki gösterim, enflasyon problemi olan 

ülkelerde enflasyon problemi olmayan ülkelerin aksine, sabit 

döviz kuru oram yönündeki tercihin rasyonel olduğunu ortaya 
* 

koymaktadır. Eğer kredibilite farklılığı (k - k )'ya eşit değil 

ise ve E /cA döviz oranının etkisi teşvik edilirse sabit döviz 

kuru oram rejimi tercih edilir. 

Böylece, EMS yüksek enflasyon problemi olan 

ülkeler için uygun bir disiplin olmaktadır denilebilir. Bu model¬ 

de fiyat politikasını hazırlayanların beklentileri endojen olarak 

ve denge enflasyon oram ile ayarlanır. Modelin bazı açık 

yönlerinin olduğu da gözardı edilemez. Örneğin modelde diğer 

politikaların aynı otoriteler tarafından uygulandığı durumda, 

politika belirleyenlerin kredibilite durumları hakkında herhangi 

bir açıklama yoktur. 

(36) F. Giavazzi, and A.Gievannini (1988): "The Role of the 
Exchange-Rate Regime in Disinflation: Empirical Evidence on 
the European Monetary System", The European Monetary System, 
edited by F.Giavazzi, S.Micossi and M.Miller. 
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2.2. Maliye Politikası ve Avrupa Para Sistemi 

2.2.1. Maliye Politikasının Tanımı 

Maliye politikaları, makroekonomik politikaların 

en önemi ilerinden bir tanesidir. Maliye ve bütçe politikalarının 

düzenlenmesinde genel uygulama kamu sektörü tüketim ve yatırım 

programlarının optimal hale gelmesini sağlamaktır. Maliye bilimi 

kamu ihtiyaçlarından doğan kamu hizmetlerini görmek üzere gelir 

elde etmek ve bunları harcamak yoluyla toplumun siyasi kuruluşu 

olan devlet ve diğer kamu kuruluşlarının yaptıkları iktisadi 

işlemler olarak tanımlanır. 

Maliye politikasının ve araçlarının, ülke 

ekonomisi üzerinde önemli etkileri olduğu ve bu politikalar ve 

araçlar kulla.nlarak ülke ekonomisinin düzenleneceği açıktır. 

Maliye politikasının amaçları çeşitli ülkelerde 

farklıdır. Fakat ekonomide istikrarı sağlamak hemen hemen bütün 

ülkelerde istenen bir durumdur. Maliye politikası ile ekonomide 

istikrarı gerçekleştirmek için zaman zaman ekonomideki deflasyo- 

nist veya enflasyonist eğilimlere karşı koymak zorunda kalına¬ 

bilir. 

Maliye politikası kamu harcamaları, yatırım harca¬ 

maları ve cari harcamalar ile sabit fiyatlarla kişi başına düşen 

milli gelirin devamlı artırılmasında yani iktisadi kalkınmanın 

gerçekleştirilmesinde önemli rol oynar. Bu harcamaların kalkın- 
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mayı sağlayabilmeleri finansman şekilleri ile de yakından ilgi¬ 

lidir. 

Gider, vergi ve bütçe politikalarım birbirinden 

tamamiyle ayrı olarak incelemek ne mümkündür ne de doğrudur. 

Maliye politikası anlamında, her üç politika'mn da birbirini 

tamamlayacak şekilde koşul ve nitelikler çerçevesinde izlenmesi 

gerekir. 

2.2.2. Enflasyon, Kamu Borçları ve Avrupa Para Sistemi 

Son yıllarda Avrupa'da döviz kuru rejiminin seçimi 

son derece önemli bir konu olmuştur. 1970'lerin başında pek çok 

Avrupa ülkesi bütçe açıklarının ve kamu borçlarının düzeyi ile 

ilgilenmişlerdir. Kamu borçlarının veya bütçe açıklarının fazla 

olduğu ülkelerde Avrupa Para Sistemi'ne katılma konusunun daha 

farklı açıdan gözönüne alınması gerekir. 

Enflasyon teorisini dikkate almak için Phillips 

Eğrisi'ne dayanan istikrar politikasını ve mali finansman 

açıklarım da düşünmek gerekir. Bununla beraber çeşitli farklı 

modeller para otoritelerinin neden enflasyon politikalarım takip 

ettiklerini açıklayabilirler. Örneğin para politikalarım uygula¬ 

yabilmek için oyun teorisi (Game Theory) gözönüne alınabilir. Bu 

modelin açıklandığı bölüm 2.1.1'de, para otoritelerinin, yüksek 

enflasyon dengesinde nasıl tıkandığı ve bunun sebebinin de 

kredibilite olduğu bahsedilmişti. 
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Bu konuya belki de farklı bir açıklama maliye 

politikasından gelebilir. Para politikaları her zaman istikrar 

politikası olarak görülemeyebilirler, aynı zamanda genel gelir 

politikasının da (Revenue Policy) aracı olabilirler. Diğer bir 

deyişle enflasyonu sadece istikrar politikası için araç değil 

aynı zamanda hükümet borç ve açıkları içinde bir kaynak olarak 

değerlendirmek mümkündür. 

Hükümetler kamu harcamalarını finanse etmek için 

optimal düzeyde vergilendirme ve borçlanma yolunu seçebilirler. 

Genel olarak kamu harcamaları 3 farklı yol ile 

finanse edilebilir (37), (38) . Bu yollardan birincisi vergilen¬ 

dirmedir. Hükümet kamu harcamalarım direkt veya dolaylı vergiler 

yardımı ile finanse edebilir. Fakat vergilendirmenin sosyal 

etkisi ile bu konunun bir. sınırı olduğunu ve bu sınırın aşılma¬ 

sının bazı yan etkileri olduğunu vurgulamak gerekir. 

Kamu harcamalarının finansmanının sağlanmasının 

ikinci yolu ise para basılmasıdır. Bu tür finansman yolunun da 

bazı hoş olmayan sonuçları o i ahiİmektedi r(39). Son finansman yolu 

ise iç ve dış borçlanma olmak üzere hükümetin tahvil ve benzeri 

değerli kağıtlar ile iç ve diış piyasadan nakit toplamasıdır. 

(37) A. S. Blinder, and R.M. Solow (1973): "Does Fiscal Policy 
Matter?", Journal of Public Economics 2. 

(38) W. Buiter, (1985): "A Guide to Public Sector Debt and 
Deficits", Economic Policy, 1. 

(39) I.Sargent, and N.Wallace (1981): "Some Unpleasant Monetarist 
Aritmetic", Federal Reserve Bank of Minneapolis, Quartely 
Review (Fall). 
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Sonuç itibariyle hükümet kendisine vergilendirme 

ve borçlanma ile optimal bir yol seçerek kamu harcamalarım 

finanse etmek zorundadır. 

Enflasyon olayım gözönüne aldığımızda,bütçe açık 

vc- borçları hükümet gelirleri ile ilgili iken, enflasyon da 

hükümet gelirinin kaynağı olarak düşünülebilir. 1973 yılında 

Phells tarafından yapılan çalışmada, beklenen enflasyonun hükümet 
* 

gel ir inin kaynağını oluşturduğu, beklenmeyen ani enflasyonun ise 

hükümet nominal yükümlülüklerinin reel değerini azaltan etkisi 

olduğu belirtilmektedir,(40). 

Hükümet bütçe koşulu altında, verilen harcamalar 

için, artan gelirin sosyal maliyetinin bugünkü değerini en aza 

indirecek enflasyon ve vergi oranlarını tespit edebilir. 

Bu bölümde konuyu daha doğru bir perspektif içinde 

görmek için bir model kurulabilir. Bu durumda kamu harcamaları¬ 

nın para basılarak ve özel kesimden borçlanılarak kamu sektör 

finasmammn yapıldığını varsayalım, 

(t) zamanında hükümet bütçesi aşağıdaki denklem 

ile tanımlanabilir. 

g - tax = 
t t 

B - (Ki 18 + M - M 
t t-1 t-1 t t-1 

/ Pt (58) 

(40) L. Spaventa, (1989): "Seigniorage: Old and New Policy 
Issues", European Economic Review 33, s.557-559. 
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ya da, 

g - tax = b - (1+i ) (1-fi) b + m (59) 
t t t t-1 t t-1 t t 

P - P M - M 

aj t t-ı a t t-ı 
TT .   , / t -  (50) 

P M 
t t 

M 
t 

m =  (51) 
t P 

t 

ise, burada hükümet harcamaları c|t, vergiler tax t, /H parasal 
genişleme katsay sı olmaktadır. B , zamanındaki borç miktarı, 

t 

i nominal faiz oram, M ise t zamandaki para arzı, İkinci eşit- 
t 

likta bulunan ,M m reel seigniorage 'e eşittir. Beklenen enf- 
t t. 

lasyonun reel açığa, reel faiz oranına (1+i ) (1-Tf) yada 
t-1 t 

reel seigniorage (/a m )'ye etkisi yoksa, beklenen enflasyon 
t t 

reel kamu borcuna etki etmeyecektir. 3 farklı yön ile beklenen 

enflasyonun etkisinden söz edilebilir, bir tanesi beklenen enf¬ 

lasyonun açık üzerindeki etkisinin kurumsal bir yapısı olması, 

İkincisi klasik modelde olduğu gibi, beklenen enflasyonun nominal 

faiz oranlarına etki etmesi, üçüncüsü ise reel seigniorage da 

beklenen enflasyonün etkisidir. Bu da beklenen gelecek enflasyona 

veya nominal faiz oranına göre reel para talebinin esnekliğine 

bağlıdır. 
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Reel para talebi gelecekteki beklenen enflasyona 

göre esnekl değilse, yüksek seviyeden beklenen enflasyonu 

oluşturma isteği kuvvetli olur ve böylece seigniorage'den elde 

edilen gelir yüksek olur (41). 

Diğer bir deyişle seigniorage'dan elde edilen 

gelir yüksek ise kamu borçlarının azaldığı, seigniorage'dan elde 

edilen gelirin düşük olması durumunda ise kamu borçlarının 

arttığı açıktır. Bu durumda seigniorage'dan gelir olmasına 

rağmen, kamu borçlarının gerçek değerine beklenen enflasyon etki 

etmeyecektir. 

Bununla beraber beklenmedik, ani fiyat seviyele¬ 

rindeki oynamalar da çok önemlidir. Özellikle hükümet nominal 

borcun değerini azaltabilir. Hükümetler ani enflasyon politika¬ 

sını özellikle, uzun dönem nominal yükümlülüklerinin çok fazla 

olduğu dönemlerde kullanırlar. Sonuç itibariyle enflasyon oranın¬ 

da beklenmeyen ani bir değişim uzun dönemli kamu borçlarının 

piyasa değerlerinde etkili olacaktır. 

Kamu borçları ve enflasyon arasındaki bağlantı, 

beklenen enflasyon ve para politikası arasındaki iletişime 

bağlıdır. Rasyonel davranışlar varsayımı altında beklenmeyen 

enflasyon politikası, kamu yükümlülüklerinin reel değerini 

düşürür. 

(41) W. Buiter, (1985): "A Guide to Public Sector Debt and 
Deficits", Economic Policy, 1. 
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Avrupa Para Sistemi'ne katılmak parasal bağımsız¬ 

lığın kaybedilmesini sağlayacak ve bu sisteme katılma ile 

seigniorage'dan vazgeçilebilecektir. Bu durum özellikle Sistem 

içinde göreli olarak enflasyon oranı yüksek olan ve Topluluğa en 
. i 

son katılan Güney Avrupa'nın 3 ülkesi için önemlidir (İspanya, 

Portekiz ve Yunanistan). Şüphesiz ki, optimal enflasyon vergisi, 

Almanya ile İtalya için aynı değildir. Eğer Güney Avrupa'nın bu 3 

ülkesinde seigniorage (Ek-10) göreli olarak diğer ülkelerden daha 

yüksekse, bu ülkelerde seigniorage'dan vazgeçmek vergilendir¬ 

menin yükünü artıracaktır. Kariıu borçlarının'ödenme durumu için de 

ayrı bir-sorun teşkil edecektir. 

2.2.3. ı979 Sonrası Bütçe Açıkları ve EMS 'in Rolü 

Avrupa'da EMS'in para politikalarının düzenlenme¬ 

sine katkıda bulunduğundan beri, parasal rejimlerin mali politi¬ 

kalar üzerinde de atki 1 i olduğu bil ilmektedir. Bu durum kısaca 

EMS'in se'igniorage gelirine etki ederek, kamu sektör borç oranım 

yükseltmesiyle sonuçlandırdığı biçiminde özetlenebil ir. 

Bazı ülkelerin durumlarına bakılarak, EMS'öeki 

enflasyon oranları ve para politikalarının sonuçlarım izlemek 

mümkündür. Bu sonuçlar EMS'in özelliklerine bağlanabildiği gibi 

anti-enflasyonist politika uygulayan bazı OECÜ ülkelerinde de 

görülebilir (Tablo-2.2). 
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TABLO-2.2 : Seigniorage 
(Yüzde) 

1375-1979 1980-1985 ARTIŞ 

EMS 
ALMANYA 0.78 0.18 -0.60 
FRANSA 0.03 0.70 0.67 
İTALYA 3.55 1.96 -1.59 
BELÇİKA 0.74 0.10 -0.64 
HOLLANDA 0.57 0.43 -0.14 
DANİMARKA 0.39 0.95 0.56 
İRLANDA 2.15 0.83 -1.32 
İNGİLTERE 0.70 0.02 -0.68 
İSPANYA 2.33 3.17 0.84 

ORTALAMA 1.25 0.93 -0.32 

EEC, DİĞER-EMS 
YUNANİSTAN 2.87 3.85 0.98 
PORTEKİZ 4.17 3.45 -0.72 

ORTALAMA 3.52 3.65 0.13 

DİĞER 
ABD 0.47 0.34 -0.13 
JAPONYA 0.77 0.49 -0.28 
KANADA 0.62 0.20 -0.42 
AVUSTURYA 0.94 0.49 -0.45 
FİNLANDİYA 0,49 0.75 0.26 
NORVEÇ 1.02 0.43 -0.59 
İSVEÇ 0.96 0.20 -0.79 
AVUSTURALYA 0.62 0.53 -0.09 

İSVİÇRE 1.04 0.19 -0.85 

ORTALAMA 0.77 0.40 -0.37 

TÜRKİYE (1) 3.76 3.50 -0.26 

(1) Tahmin 

Kaynak : Roubini and Sachs (1S89), "Fiscal Policy", Economic 
Policy 10, s. 122. 

Bununla beraber bazı ülkeler, özellikle İtalya, 

Belçika, Hollanda ve İrlanda 1979 sonrası büyük açıklar ile 

karşılaşmışlardır. Almanya ve Danimarka'da ise bütçe açıklarının 

azaldığı gözlenmiştir. 



EMS'de ilk soru, seigniorage ve bu nedenle 

Borç/GSMH oranının durumudur. EMS'in rolü Almanya haricindeki 

diğer üye ülkelerin enflasyon oranım düşürme hipotezi altında 

seigniorage'in azaltılmasıdır. Eger daha az kamu harcaması ile 

veya daha yüksek vergi ile karşılanamayan seigniorage kaybı var 

ise, Borç/GSMH oranının artacağı açıktır. 1979 yılından sonra 

seigniorage'daki azalma sebebiyle Borç/GSMH oranının bazı 

ülkelerde yükseldiği tespit edilmiştir (42). 

Bu dönemde seigniorage ve kamu borç akümülasyo- 

nunda bağımlılık vardır. Seigniorage'daki azalma sebebiyle, 

yüksek enflasyon olan ülkelerde maliye problemleri gerçekten 

çözülemez duruma gelebilir, aynı zamanda bu problemi gelecekte 

daha büyük borç problemi haline getirebilecektir (43). 

Aynı zamanda, EMS'in, seigniorage toplamındaki 

azalmada özel bir önem taşımadığı da söylenebilir. Tablo-2.2'den 

de görüldüğü gibi EMS'e dahil olan veya olmayan AT üye ülkeleri 

ve diğer ülkelerdeki seigniorage değişiminin hemen hemen aynı 

kalmaktadır. 

Bu durumun pek çok OECD ülkesinde sıkı para poli¬ 

tikasının uygulanması neticesinde ortaya çıktığı söylenebilir. Se¬ 

bep ister EMS olsun ister anti-enflasyon olsun sonuç olarak, seig¬ 

niorage kaybı, daha fazla bütçe açığı ile sonuçlanabilecektir(44) 

(42) N. Roubini, and J. Sachs, (1989): "Fiscal Policy", Economic 
Pol icy 10, s.123. 

(43) Ibid. N.Roubini, and J. Sachs, (1989), s.123. 
(44) Ibid. N. Roubini, and J. Sachs (1989), s.124. 
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3. AVRUPA PARA SİSTEMİNİN GELECEĞİ 

Avrupa Para Sistemi'nin olumlu yönlerinden bir tanesi de 

istikrarlı bir değişim bölgesinin kurulmasını sağlamış olmasıdır. 

Sistem olumsuz ekonomik koşullarda başlamış olmasına rağmen, üye 

ülkelerin paralarının değişim oranlarındaki karşılıklı 

dalgalanmalar sistemin dışında bulunan diğer ülkelerin paralarına 

oranla çok daha az olmuştur. 

Döviz Kuru Mekanizması'na katılan üye ülkelerin paralarının 

faiz oranları arasında farklılıklar olmasına rağmen, döviz kuru 

mekanizmasına dahil olmanın getirdiği avantajlar sayesinde söz 

konusu olan üye ülkelerde enflasyon oranları düşmüştür. 1979 

yılında enflasyon oranı Almanya'da yüzde 4.1 iken İtalya'da yüzde 

14.8 civarında olmuş, bu oranların 1989 yılında ise Almanya için 

yüzde 2.8 İtalya için ise yüzde 6.6 olduğu tespit edilmiştir. 

Avrupa'da döviz kuru oran sisteminin yakın gelecekte ne 

olacağı sorusu da sorulabilir. Bu aşamada 2 alternatifin olduğu 

açıktır. Bunlardan birincisi döviz kuru oranlarının serbest 

bırakılması durumudur. Şüphesiz ki bu alternatif EMS'in ve 

DKM'nın hedeflerine uymayan bir yoldur. 

Diğer alternatif ise sabit döviz kuru rejimidir. Bu yol 

APB'nın temel özelliklerinden bir tanesidir. Ayrıca, para 

birliğinin oluşması için önemli bir adımdır. 
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Avrupa'da para birliğinin oluşturulmasının politik ve tarih¬ 

sel önemi vardır. Para birliği, Topluluğun tam politik birliğe 

girmeden önce atılması gereken bir adım olarak düşünülebilir. 

Ancak, para politikalarında bağımsızlığın kaybedilmesinin mali¬ 

yeti olacaktır. 

EMS'li Toplulukta fiyat ve döviz kuru istikrarının sağlanmış 

olması, ekonomik politikalar arasındaki farklılığı bir ölçüde 

ortadan kaldırması sebebiyle ekonomik birleşme için de gereken 

ortamın oluşmasını sağlayabilir. 

Ekonomik ve parasal birliğin oluşumu, Topluluğun uluslara¬ 

rası ve parasal politika alanında merkez bankaları arası kısa 

dönemli işbirliği, faiz ve döviz piyasalarına müdahalenin yanı- 

sıra uluslararası para sistemine ilişkin sorunlara çözüm arama 

şeklinde belirginleşecek olan bu rol, ekonomik alanda uygulanacak 

çeşitli politikalarla Topluluğun dünya ekonomisinin yönetimine 

daha etkin bir şekilde katılması sonucunu doğuracaktır (45). 

İ992 yılında tamamen yerleştirilmesi düşünülen ortak piyasa 

(Common Market) ile mal, hizmet ve sermayenin tam bir serbestlik 

içinde dolaşabileceği bir ortam oluşturulabilmesi amaçlanmak¬ 

tadır. Ortak piyasa ile parasal birlik (Monetary Union) arasın¬ 

daki önemli fark, ortak piyasada malların, hizmet ve faktör 

hareketlerinin serbest olmasıdır. Parasal birlik için, ortak 

piyasa gerekli ve yeterli bir koşul değildir. 

(45) Haluk Nuray (1990): “Ekonomik ve Parasal Birlik", Brüksel. 



Parasal birlik bütün ülkelerin kullandığı tek bir para 

birimi ile de tanıtılabilir. Parasal birliğin tamamlanabilmesi 

için birlik içinde bulanan bütün milli paraların tam konvertibl 

olması ve döviz kurunun sabit olmadı durumu vardır. 

Parasal birlikteki değişmeler üye ülkelerin maliye 

politikalarına da bağlıdır. Maliye politikası konusunda 

koordinasyonun derecesi önemlidir. 1992 yılında gerçekleşmesi 

düşünülen bu sistemde tek para biriminin faydalarının olduğu 

açıktır. 

Tek paranın yabancı döviz değişimi sırasında meydana gelen 

maliyet ve döviz oranı değişmelerindeki belirsizliğin ortadan 

kaldırılmasına yardı® edeceği açıktır. Bu durumun özellikle 

ticaret ve yatırım davranışlarını da etkilemesi beklenebilir. 

1992 yılında uygulanması düşünülecek olan bu sistem ticaret 

hacminde artış sağlayacaktır. Ayrıca, parasal birlik, uluslara¬ 

rası faktör hareketlerinin ölçüsünü ve bu faaliyetlerin finans¬ 

manı için gerekli olacak yabancı döviz miktarım artıracaktır; 

Avrupa Topluluğu 1?. Mart 1990 tarihinde yaptığı toplantıda, 

APB'nin gerçekleştirilmesi amacına uygun olarak iki önemli karar 

almıştır. Bu kararlar; üye ülkelerin ekonomik politikalarının 

aşamalı olarak yakınlaştırılmasının sağlanması ile merkez banka¬ 

ları arasındaki işbirliğinin gerçekleştirilmesi şeklindedir. 
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Ekonomik bütünleşmeyi sağlamak için, Topluluk içinde fiyat 

istikrarının sağlanması, denk bütçe, dış ödemeler dengesinin açık 

vermemesi ve rekabetçi serbest piyasaların sağlanmasına yönelik 

çalışmalar birinci karar olan üye ülke ekonomik politikalarının 

yakınlaştırılmasının başarısı için önemli bir faktördür. 

APB'nin ikinci aşamasına 1 Ocak 1993‘te geçilmesi öneril¬ 

miştir. Bu aşamada, Avrupa Merkez Bankaları Sistemi (Eurofed) 

kurulması öngörülmüştür. Daha önce de bahsedildiği gibi 

Eurofed'in Topluluğun ortak para politikasını belirleyip uygula¬ 

mak ve ECU ihracım sağlamak amacı ile kurulması düşünülmektedir. 

Parasal birlik sağlandıktan sonra Topluluğun parasal 

politikalarının saptanması ve uygulanması için yeni bir kuruluşa 

ihtiyaç duyulacaktır. Para politikalarındaki tüm yetki ve 

sorumlulukların bu kuruluşa devredilmesi ile milli politikalar 

arasındaki koordinasyonun da sıkı olmasının başarı şansım 

artıracağı açıktır. Bu nedenle, milli para politikalarından tek 

bir para politi kasına geçiş, parasal birliğin kaçınılmaz sonucu 

olacaktır. 

Parasal birliğin yürütülmesi için Avrupa Merkez Bankaları 

sistemi getirilmesi düşünülmektedir. 

3.1. Avrupa Merkez Bankaları Sistemi 

Avrupa Topluluğunda parasal birliğin gerçekleştiril¬ 

mesinde, para politikasının ve onu kontrol eden kurumun önemi 

açıktır. 
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Üye ülkelerin milli merkez bankalarının yanında merkezi 

fakat federal yapıda bir organ olan Eurofed, Topluluğun ortak 

para politikasından, milli merkez bankalarından, ödemeler den

gesinin sağlanmasından, mali kurumlar ile işveren kesiminin iliş

kilerinden ve reeskont oranlarını belirlemeden sorumlu olacaktır. 

Eurofed, açık piyasa işlemleri, kontrollü faiz oranları, rezerv 

bulundurma gibi para politikasının tüm araçlarım kullanabilecek

tir. Ayrıca, Eurofed, ECU ihracında mutlak kontrole sahip olacak, 

Topluluğun döviz kuru politikasını yürütebilmek için üye ülke

lerin para rezervlerinin belirli bir yüzdesini alabilecektir. 

Ortak para politikasını belirlemek ve onu yürütmek, ECU 

ihracı ile ilgili düzenlemeler yapmak, Bakanlar Konseyi ile 

ortaklaşa olarak döviz kurları ve para rezervlerine ilişkin 

kararları almak, kredi kurumlan ile sermaye piyasalarının 

organizasyonunu belirleyen kuralları ortaya koymak, uluslararası 

parasal işbirliğinde görev almak, Toplulukta fiyat istikrarım 

korumak Eurofed'in başlıca görevlerindendir. 

Avrupa Toplulukları Komisyonu, birinci bölümde de bah

sedildiği gibi, 1985 yılı ortasında Topluluk üyesi ülkelerin 

farklı uygulamalarım uyum!aştırmak ve 1992 yılanda gerçekleşti

rilecek Tek Pazar’ın oluşturulabilmesi için gerekli 300 teklifi 

içeren Beyaz Kitap (White Paper) olarak da bilinen bir belge 

yayınlamıştır. Bu belge AT içinde malların, hizmetlerin, emeğin 

ve sermayenin serbest dolaşımına yönelik tüzük ve yönetmelikleri 

kapsamaktadır. 
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4. AVRUPA PARA SİSTEMİNDE ÜYE ÜLKELERİN DURUMU 

Avrupa Para Sistemi'nin, Sisteme katılan ülkeler arasında 

parasal istikrarın sağlanmasına ve enflasyonİst fiyat eğilimleri¬ 

nin birbirine yakınlaştırılmasına katkıda bulunduğundan daha önce 

de bahsedilmişti. 

Bu bölümde ise EMS'e üye olan bazı ülkelerin makroekonomik 

politikalarına kısaca değinilmek istenmektedir. Bu amaç ile, 

Almanya, İngiltere, İtalya ve İrlanda sahip oldukları ekonomik ve 

politik özellikleri nedeniyle seçilmişlerdir. 

Batı Almanya EMS'in kurulması aşamasından günümüze kadar 

olan dönemde sistemin liderliğini üstlenmiş bir ülke olması sebe¬ 

biyle özel önem taşımaktadır. Bütün DKM'na katılan üye ülkelerin 

kendi para politikalarını bu ülkeye göre belirlemekte olmaları bu 

ülkenin ve bu ülke Merkez Bankası'mn (Bundesbank) Avrupa ve 

dünyadaki önemini göstermektedir. Ayrıca, ülkenin ve bankanın 

para politikasıyla ilgili kararlan da mekanizmaya üye olan ülke¬ 

leri doğrudan etkilemekte olduğundan, Batı Almanya özel önem 

taşıyan bir ülke konumundadır. 

İngiltere, önceleri Avrupa'da para birliğinin kurulmasını 

istemesine rağmen, Tünelde Yılan Uygulaması sonucunda 

rezervlerinin 1/3'ünü kaybetmesi sebebiyle böyle bir sisteme 

girmek istememiştir. Sadece para birimi olan Steri i n'i ECU 
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sepetine dahil etmiştir. 8 Ekim 1990 tarihinde ise İngiltere 

EMS'in DKM'na da dahil olmuş ve Sterlin'in yüzde + 6.00'lık marj 

içinde dalgalanmasına karar verilmiştir. 

İtalya son 15 yıldır, göstermiş olduğu ekonomik gelişmeler 

sebebiyle önemli araştırma konusu olmuştur. Bu ülke EMS'e 

katıldıktan sonra enflasyon oranında ve diğer makroekonomik 

parametrelerinde gerçekleşen gelişmeleri ile diğer üye olan 

ülkelerden daha başarılı duruma gelmiştir (45). Bu alt bölümde 

önemle üzerinde durulması gereken konu, bu ülkenin fiyat artış 

oranının azaltılması sürecini nasıl daha az maliyet ile gerçek¬ 

leştirmiş olduğudur. 

İrlanda'da, İtalya örneğinde de görüldüğü gibi EMS'e katıl¬ 

dıktan hemen sonra önemli gelişmeler görülmüştür. İrlanda iki 

yönden diğer DKM'na dahil olan ülkelerden farklıdır. Ülke 

ekonomik olarak küçük bir ülkedir ve DKM'na girmekle döviz kuru 

politikasında köklü değişim göstermiştir. Ülkenin bu konumu 

nedeniyle uygulanan istikrar politikasının ülke ekonomisi üzerin¬ 

deki etkileri açık bir şekilde izlenebilmektedir. İrlanda 

örneğinde fiyat artış oranının azaltılması sürecinin, işgücü 

piyasasında meydana gelen bozulma nedeniyle başarılı olup olma¬ 

dığı tartışma konusudur. 

(45) F. Giavazzi and L. Spaventa (1989): "Italy: the Real Effects 
of Inflation and Disinflation". Economic Pol icy, s.131. 
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4.1. Batı Almanya 

Batı Almanya 3 Ekim 1990 tarihinde Doğu Almanya ile 

politik ve ekonomik birleşme aşamasını tamamlamış ve "Birleşik 

Almanya" halini almıştır. Bu bölümde, EMS'deki fonksiyonunun 

önemi sebebiyle Batı Almanya'ya değinilmek istenmiştir. 

Batı Almanya Avrupa'da parasal politikaları en az 

değişen ülke olmuştur. Özellikle Alman Merkez Bankası durumunda 

olan Bundesbank Batı Almanya'da fiyat istikrarım sağlamaya yöne¬ 

lik çalışmalarda bulunmuş; hazırlanan para politikasının temel 

unsuru, DM için yabancı döviz kurunun istikrarım sağlamak 

olmuştur. Diğer bir ifade ile, Bundesbank'ın isteği, istikrarlı 

yabancı döviz kuru oram olmakta, bu sayede EMS'deki sabit döviz 

kuru oram ile parasal politikaya etki edebilmektedir (47). 

İlk kez Aralık 1974 tarihinde Bundesbank parasal hedef¬ 

leri tespit etmiş ve yayınlamıştır. Orta vadede, Bundesbank 

enflasyonun kontrolüne önem vermiş, fiyat istikrarını sağlamada 

parasal büyüklüklerin kontrolünü ön plana almak istemiştir. Gerek 

Bundesbank'ın özerk olan kurumsal yapısı gerekse bankaların 

yardımı ile parasal büyüme kontrol edilerek enflasyon oram, 

sürekli olarak düşük düzeyde tutulmaya çalışılmıştır. 

EMS hükümetler arası bir antlaşma olmayıp, sadece 

bankalar arası bir anlaşma olması sebebiyle de Bundesbank'm 

sistemin işleyişi içindeki önemi açıktır. 

(47) H. Sherman, R. Brown (et ali) (1990): "Monetary Implications 
of the 1992 Process", London, 
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Yabancı döviz kuru piyasasındaki müdahaleler için, 

Alman Para Politikasının EMS'e önemli etkileri olmaktadır. 

Özellikle Dellors Raporu'nda Avrupa’daki ekonomik ve parasal 

birlik Batı Almanya'nın uygun durumu ile genelleştirilmiştir. 

Ayrıca fiyat sabitliğinin idaresi için sorumluluk Batı Almanya'ya 

bırakılmıştır. 

Geçen 40 yıl süresince Batı Almanya Avrupa'da en düşük 

enflasyon oranına sahip ülke olması sebebiyle EMS'in 

yürütülmesinde lider ülke konumuna gelmiştir. 

Özellikle ülkeyi, diğer DKM'na üye ülkeler olan İngil¬ 

tere, İtalya ve İrlanda ile karşılaştırdığımızda (Ek-1, Ek-2, 

Ek-3) durum daha açık olarak ortaya çıkmaktadır. Batı Almanya'nın 

1970 yılında yüzde 3.5 olan enflasyon oram, 1979 yılında yüzde 
/ 

4.1'e yükselmiş, 1988 yılında ise yüzde 1.1'e düşmüştür. 

Ülkedeki işsizlik problemi ise diğer ülkeler ile 

karşılaştırıldığında daha önemsiz olduğu görülmektedir. 1979 

yılında yüzde 2.6 olan işsizlik oram, 1S88 yılında yüzde 8.2 

seviyesine ulaşmıştır. Ek-4'de de görüldüğü gibi, bu ülkede 

enflasyon ile işsizlik oram arasındaki ilişki ters yönlüdür. 

Batı Almanya'nın seigniorage oranına yıllar itibariyle 

bakıldığında azalmaya rastlanmaktadır. Yaklaşık son 20 sene için¬ 

de en yüksek seigniorage 1972 yılında elde edilmiş olan Batı 

Almanya 1988 yılında seigniorage yüzde 1.0 düzeyinde olmuştur 

(Ek—9). 
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Bu oran ile bağlantılı olarak Borç/GSMH oranına 

bakılmak istenmiş, sözkonusu bu oranlarda yıllar itibariyle artış 

olduğu gözlenmiştir (Ek-11). 

Şimdiye kadar bahsedilen ilişkileri, denklemler ile 

incelemekte fayda görülebilir. Bu denklemlerin tahmin yapmaya 

yönelik olmaktan ziyade, sözkonusu olan ilişkileri ve ilişkilerin 

yönleri üzerinde durulmasında faydalı olacağı açıktır. Enflasyon 

oram ile işsizlik oram, seigniorage ve Borç/GSMH oram ilişki¬ 

sine bakıldığında; işsizlik oram, Borç/GSMH oram ve 

seigniorage1 in enflasyon oram ile negatif yönde ilişkisi ortaya 

çıkmaktadır. Bu ilişkilerden işsizlik oranı ile Borç/GSMH 

oranının t değerlerinin 0.05 düzeyinde anlamlı olduğu görülmek- 
2 

tedir (Tablo-4.1). Sözkonusu üç regresyon denkleminde R '1er 

sırası ile yaklaşık, 0.492, 0.015, 0.432 olduğu görülmüştür. 

Dikkat edileceği üzere bunlar oldukça düşük değerlerdir. Bu 
2 

nedenle R 'lere bakılarak tek tek bu denklemlerin tahmir 

amacıyla kullanılamayacağı, sadece değişkenler arası ilişkileri 

tespit edilebileceğini söylemek mümkündür. 

Yeni bir denklem olarak enflasyon oram'mn işsizlik 

oram, seigniorage ve Borç/GSMH ilişkilerini tek bir denklemde 

araştırdığımızda yine katsayıların negatif olduğu ve seigniorage 

ile işsizlik oranlarının bu denklemdeki katsayılarının önemli 
2 

olduğu görülmektedir (R = 0.70). 
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Özetle, Batı Almanya'da enflasyon oranında azalma ile, 

işsizlik oram ve Bcrç/GSMH oranının yükselmesi durumuyla karşı¬ 

laşılmıştır. 

TABLO-4.1 ; Almanya'ya İlişkin Regresyon Analiz Sonuçları 
(1970-87) 

Sabit lerim 

P (Co) 
İşsizlik Oranı 

(UR) 
Seigniorage 

(S) , 
Borç/GSMH 

(DEBGNP) 

2 

R DW E 

6.3239724 

(9.4391578) 

-0.6253869 

(-3.9368250) 

0.492041 0.660073 15.49859 

4.3602363 

(-6.0354802) 
-0.3627546 

(-0.4950496) 
0.015080 0.306728 0.24507 

7.3910821 

(7.2737279) 
-0.2294151 

;-3.4916406) 

0.432454 0.597883 12.19155 

8.9344728 

(6.6661186) 

-0.4548418 

(-1.1586161) 

-1.5501882 

(3.1306865) I 

-0.1479748 

;-0.9258802) 

0.701265 0.992471 10.95475 

4.2. Ingiltere 

Ingiltere yakın zamana kadar, Sterlin'in DKM'na dahil 

olmaması sebebiyle EMS'e tam üye olmamıştır. Ancak Sterlin'in 

ECU sepeti içinde ağırlığı olan para birimi olması sebebiyle 

İngiltere EMS'de özel örnek durumuna gelmiştir. Bu bölümde 

ülkenin genel olarak makroekonomik parametrelerinin gelişmele¬ 

rine bakılmak istenmiştir. 

1970'11 yıllarda parasal politikalar için Keynesyen 

Model takip eden İngiltere, daha sonra bu para politikalarını 

köklü biçimde değiştirmiş, bu dönemdeki politikalarla işsizlik 
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düzeyini en aza indirmeye çalışmış, maliye politikalarına ise 

yine aynı dönemde önem vermiştir (48). 

198011 i yıllarda ise makroekonomik politikalar farklı¬ 

laşmış, "Orta Dönem Mali Stratejiler" (Medium-Term Financial 

Strategy. MTFS) benimsenmiş (49), bu strateji Mart 198Û'de yapı¬ 

lan devlet bütçesi ile ilk kez tanıtılmıştır. Bu yöntem ile 

enflasyon oram düşürülmüş, üretimde ve istihdamda büyüme için 

gerekli bazı şartlar sağlanmıştır. Nigel Lawson tarafından değiş¬ 

tirilen bu politika "İngiltere'de mikroekonomik politikalarla 
enflasyon oranının kontrol edilmesine ve büyüme ile istihdamın 

ise makroekonomik politikalar ile desteklenmesi" şeklinde özet¬ 

lenmiştir. 

İngiltere'de faiz oranları ekonomideki talep seviyesini 

gösteren önemli parametreler olmakla beraber, iç ekonomik 

politikayı gözlemek için hükümet döviz kuru oranım serbest 

dalgalanmaya bırakmıştır. 

EMS'in kuruluşu sırasında İtalyan Hükümeti gibi İngiliz 
Hükümeti de, Alman ve Fransız Hükümetleri arasında özel bir 

ilişkiden şüphe etmiş, ayrıca İngiltere "Tüneldeki Yılan 

Düzenlemesi" sırasında Steri in'in değer kaybını önlemek için 

ülke rezervlerinin 1/3'ünü kaybetmiştir. Bu neden ile EMS içinde 

olmasına rağmen İngiltere DKM’na katılmama kararım almıştır. 

(48) H. Sherman, R. Brown (et ali) (1990): "Monetary 
Implications of the 1992 Process", London, s.23. 

(49) Ibid. H. Sherman. Pi Brown let all) (1990), s.3]. 



EMS'in kuruluşundan bugüne kadar İngiliz Hükümeti'nin 

ekonomik politikaları diğer üye ülkelerin politikalarına 

benzediği halde DKH'na dahil olmamalarını; diğer üye ülke 

paralarına etki etmediklerini ileri sürdükleri iki dış faktör ile 

açıklamışlardır. 

İlk faktör, Döviz Kuru Mekanizması'na dahil olan 

ülkeler net petrol ithalatçısı olan ülkeler iken İngiltere'nin 

petrol üreten ülke durumunda olması nedeniyle, petrol fiyatların¬ 

daki değişimin, yükselme ve alçalma eğiliminin Steri in'in değe¬ 

rinde değişme yapabileceğidir. 

İkinci faktör ise, cari ve beklenen döviz kurları ile 

faiz oranlarına karşı duyarlı olan Sterlin cinsinden varlıkları 

elinde bulunduran yabancıların ise yeni bir para birimini tercih 

edebilecekleridir. Örneğin DM bu durumda tercih edilen para 

birimi olabilir. 

Sterlin'in DKM'na dahil olduğu varsayımı altında, 

Sterlin'in ikili döviz kurlarında baskıların oluşmasıyla döviz 

kurundaki değişmenin yönüne bağlı olarak döviz borsalarında alım 

veya satıra yapma şeklinde müdahaleler yada faiz oranlarında büyük 

değişiklikler yapılması gerekebilecektir. Bu müdahalelerden 
i 

kaçınmak için İngiltere DKM'na katılmak istememiştir. İngiliz 

hükümeti, Sterlin değerinin piyasada belirlenmesi stratejisini 

izleyerek kendisini ödemeler dengesi sınırlaması ile bağlamaktan 
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kaçınmış, sabit döviz kurlarının üretim ve istihdam üzerindeki 

olumsuz etkilerini azaltmaya çalışmıştır (50). 

Bu olumsuz etkilerin yamsıra İngiltere'nin DKM'na 

girmesinin olumlu yönleri de vardır. Örneğin Sterlin'in petrol 

parası olma etkisi azalmış ve bu para biriminden DM'a yönelmenin 

DKM üzerinde istikrar bozucu etkiler oluşturabileceği riski 

mevcut olmakla birlikte önemini yitiren bir argüman olarak 

görülmeye başlanmıştır. İngiltere DKM'na katılmış olmakla, EMS'in 

esnek olmayan kuralları çerçevesinde Sterlin'i desteklemek amacı 

ile faiz oranlarım yükseltmek zorunda kalacak ve Sterlin'den 

DM'a olan kayma riskini azaltacaktır (51). 

İngiltere'de EMS'den sonra meydana gelen bazı 

makroekonomik gelişmelere rağmen, yine de anti enflasyonist poli¬ 

tika için yönlendirici ülke olan Batı Almanya'nın performansına 

ulaşamadığına işaret edilebilir (Ek-1). Bu durumun da, 

Ingiltere'nin ekonomi ve para politikalarının uygulamada DKM'na 

bağlı olmamasından kaynaklandığı söylenebilir. 

İngiliz ve Alman ekonomileri arasında daha fazla 

yakınlaşmanın sağlanması, sabit döviz kurunu koruma ve DKM'na üye 

para birimleri arasındaki işbirliği, DKM içinde Sterlin'in döviz 

kuru değişmelerini azaltabilecektir. Ayrıca siyasi ortamda da 

İngiltere'nin DKM'na bağlanması Avrupa entegrasyonunun daha da 

gelişmesine katkıda bulunacağı açıktır. 

(50) IKV (1990) "Avrupa Para Sistemi", İstanbul, s.45. 
(51) IKV (1990) "Avrupa Para Sistemi", İstanbul, s.45. 
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İngiltere, milli para ve ekonomi politikalarının yönetimini 

Bundensbank'a bırakmama şeklindeki görüşünden 1990 yılının son 

aylarında vazgeçmiştir. 8 Ekim 1990 tarihinde EMS'in DKM'na dahil 

olmuştur. 

Ülkenin, bu çalışmada verilen makroekonomik parametre¬ 

leri çerçevesinde; 1970 yılında yüzde 6.5 olan enflasyon oranının 

1976 yılında en yüksek değerine ulaşarak yüzde 16.6 olduğu, bu 

oranın 1988 yılında ise yüzde 4.8'lere çekildiği Ek-12'de görül¬ 

mektedir. 

Enflasyon oram ile işsizi ik oranım karşılaştırdığı¬ 

mızda enflasyon oram hızla artarken veya düşerken işsizlik 

oranının arttığı, ancak son gözlem yılı olan 1988 yılında 

işsizlik oranının düşürüldüğü görülmektedir (Ek-12). Enflasyon 

oram ile işsizlik oranının ilişkisi Ek-5'de verilmektedir. 

Ülkenin seigniorage ve Borç/GSMH oranlarına 

bakıldığında ise; 1970-1988 yılları arasında en yüksek 

seigniorage, 1973 yılında yüzde 2.313'lük bir düzey ile elde eden 

İngiltere, en düşük düzeyini ise 1980 yılında yüzde -0.156 ile 

elde etmiştir. Bu oran 1988 yılında ise yüzde 0.383 olmuştur 

(Ek-8). 

Ülkenin Borç/GSMH oranına baktığımızda ise, 1979 yılına 

kadar düşen bu oran 1980 yılında yüzde 46.209 düzeyine ulaşmış, 

1988 yılında ise yüzde 48.078’e çıkmıştır (Ek-12). 
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1570-1988 döneminde, enflasyonu, işsizlik oram, 

seigniorage ve Borç/GSMH oranlarıyla açıklamaya çalıştığımızda 

çıkan sonuçlar Tablo-4.2'de verilmektedir. 

TABL0-4.2 : Ingiltere'ye ilişkin Regresyon Analizi Sonuçlan 
(1970-88) 

p 

Sabit Terim 
(Co) 

işsizlik Oranı 
(UR) 

Seigniorage 
(S) 

Borç/GSMH 
(DEBGNP) 

2 

R DM F 

15.717363 

(6.4883239) 

-0.6384809 

(-2.6013044) 

0.284716 0.829076 6.766785 

67.025186 

(3.9638529) 

-1.7316548 

(-4.5343466) 
-2.5724009 

(-1.5938784) i 
-0.9006619 

>2.9283666) 
0.578869 1.373554 6.872786 

(*) 64.900848 -1.5053552 -2.9509768 -0.9102298 0.812354 2.234285 8.658375 

(2.454957) (-4.1764717) (-1.2761098) 1 (-I.5411790) 

(*) 1979-33 Dönemi 

Bu sonuçların ışığında işsizlik oram, seigniorage ve 

Borç/GSMH oranlarının enflasyon ile ilişkisinin ters yönlü 

olduğu ve çıkan t değerlerinin 0.05 yanılma payı ile güvenli 
2 

olduğu, R değerinin ise 0.573859 olduğu tesbit edilmiştir. 

Bu bağlantıyı 1979-1988 yılları arasında incelediğimiz¬ 

de, işsizlik oram, seigniorage ve Borç/GSMH oranlarının 

enflasyon ile ilişkisinin yine ters yönlü olduğu ve hesaplanan t 
2 

değerlerinin 0.05 yanılma payı ile güvenli olduğu, R ’ ni n 

ise 0.812354 değerine ulaştığı görülmüştür. 

İngiltere, DKM’na 1990 yılında katılmış olmasına 

rağmen, 1979-1988 yıllarında uygulanan politikaların DKM'na üye 
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olan ülkelerin uyguladığı politikalara yakın olması sebebiyle 

sonuçlar diğer ülkelerin sonuçları ile uyumlu olmuştur. 

4.3. İtalya 

İtalya’nın diğer Avrupa ülkeleri ile kıyaslandığında, 

son 15 yıldır her yerde rastlanmayacak nitelikte gelişmeler 

sağladığı bütün ekonomistlerin ortak görüşüdür. 

Özellikle 1970'1 i yıllarda enflasyon, ödemeler dengesi 

ve kamu sektörü borçlanmalarında büyük problemi olan bu ülke 

birinci ve ikinci petrol şoklarından etkilenmiştir. 1974 yılı 

birinci petrol şoku İtalyan ekonomisini, ülkenin tüm enerji 

sisteminin ithal edilen petrole dayanması sebebiyle, diğer Avrupa 

Topluluğu'na üye olan ülkelerden daha fazla etkilemiştir. Hemen 

hemen aynı durum 1979 yılında ikinci petrol şoku ile tekrar 

yaşanmıştır. 

İtalya'nın Avrupa Para Sistemi'ne katılmadan önceki 

büyük problemlerinden birinin yüksek enflasyon oram olduğundan 

bahsedilmişti. Bu ülkeyi Avrupa'da ekonomik yönden kuvvetli bir 

ülke olan Batı Almanya ile kıyasladığımızda durum daha çarpıcı 

olarak karşımıza çıkmaktadır. 1973 yılında İtalya ile Batı 

Almanya arasındaki enflasyon oran farkı yaklaşık yüzde 11 iken bu 

fark 1930 yılında yüzde 15'e yükselmiş, 1987 yılında ise yüzde 

4'e düşmüştür (£k--2). 

Bu oranlardan da anlaşıldığı gibi İtalya EMS'e 
katıldıktan sonra, sistemin üye ülkeleri içinde en az enflasyon 
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oranına sahip ülke olan Batı Almanya ile arasındaki enflasyon 

oran farkım en aza indirme yönündeki çalışmalarını başarı ile 

yürütmüştür. 

EMS bir başka biçimde, İtalya ve İrlanda için Alman 

para politikasını kabul etmek sureti ile düşük enflasyonu 

sağlamak şeklinde de tanımlanabilir. İtalya ve İrlanda gibi 

enflasyon problemi olan ülkelerde enflasyon oranım aşağı çekmek 

arzusunun olduğu açıktır. Bu isteği bir disipline bağlanarak 

çözümleyebilirler. Bu disiplin; enflasyon oram düşük olan ülke¬ 

lerin de bulunduğu, sabit fakat ayarlanabilir döviz oranının 

mekanizma olarak kullanıldığı bir sistem olabilir (52). 

Özellikle böyle bir sistem ile sağlanan kredibilitenin 

ülke ekonomisinin üzerinde olumlu etkisi olduğu açıktır. 

İtalya'da uygulanan istikrar politikası incelendiğinde, 

zamanlamanın önemi dikkat çekmektedir; özellikle yatırım, 

istihdam ve üretim dikkate alındığında yaşanan pek çok uygulama 

hem çabuk hem de daha az maliyetli olmuştur (53). 

İtalyan tecrübesi olarak da adlandırılan bu durum arz 

şoklarından sonra istikrar politikasının zamanlaması hakkında pek 

çok soruların da sorulmasına yol açmıştır. Bu ülkede uygulanan 

enflasyon azaltıcı politikaların diğer ülkelere nazaran daha az 

(52) F. Giavazzi and K. Pagano (1988): "The Advantage of Tying 
One's Hands", European Economic Policy, 32, s.10. 

(53) F. Giavazzi and L. Spaventa (1989): "Italy: the Rea) Effects 
of Inflation and Disinflation", Economic Policy, s.135. 
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maliyetli olduğu ortaya çıkmıştır (54). EMS'den doğan beklentiler 

ve 1980-1985 döneminde bu ülkede sağlanan yeni iş imkanlarının 

ekonomiye dahil edilmesi sebebiyle EHS'in İtalya'da İngiltere'ye 

göre daha etkili olduğu söylenebilir (55). 

İtalya'da anti-enflasyon politikasının başarılı olması, 

1985 yılında meydana gelen beklentilerdeki değişme nedeniyle 

gözlenmiştir. Diğer bir deyişle EMS'e girildikten 5 yıl sonra 

ülkedeki enflasyonist beklentilerde hareket meydana gelmiştir. Bu 

beklentilerdeki değişmeler, İtalya için 1984 yılında kararname 

ile yıllık ücret tavanlarının sınırlanması ile başlamıştır. 

Fransa'da ise ilk harekete İtalya'ya göre daha önce, 1983 yılında 

İrlanda'da ise 1982 yılı sonbaharında rastlanmıştır (56). özetle, 

bu ülkede ücretler enflasyona göre endekslenmiş olmalarına 

rağmen, enflasyon etkili politika aracı olmuş, anti-enflasyonist 

politikaların mahiyeti ekonomiyi en az oranda etkilemiştir. 

Bütçe içinde de fiyat artışlarını azaltma sürecinin 
i 

önemli etkileri olmuştur. Fiyat artışlarım azaltma süreci sadece 

para politikasını değil, aynı zamanda maliye politikasını da 

harekete geçirmektedir. 

(54) F. Giavazzi and L. Spaventa (1989): "Italy: the Real Effects 
of Inflation and Disinflation", Economic Policy, s.135. 

(55) Ibid.F. Giavazzi and L. Spaventa (1989), s.153 
(56) Ibid.F. Giavazzi and L. Spaventa (1989), s.152. 
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EMS ile meydana gelen köklü ekonomik değişiklikler, 

İrlanda için gerçekten başarılı olmuş, özellikle 1988 yılında 

İrlanda'da gerçekleşen enflasyon oranı Almanya'nın enflasyon 

oranına yakın hale gelmiştir (Ek-3). 

Şüphesiz ki bu durum İrlanda'yı EMS'e katılan diğer üye 

ülkelerden farklı konuma sokmuş, özel örnek haline gelmesini 

sağlamıştır. 

İstikrar politikasının sonuçlarına geçmeden önce, 

İrlanda'da, DKM'na katıldıktan sonra beklentilerdeki değişimin 

1982 yılında başladığını ve bu dönemden sonra enflasyon oranının 

hızla düştüğünü Ek-14'de görmek mümkündür. Bu gelişmeye bakarak 

1988 yılına kadar, EMS üyeliğinin fiyat artış oranım azaltma 

politikasının (disinflation policy) etkili olduğu söylenebilir. 

İrlanda'da istikrar politikasının başarılı olduğu ileri 

sürülmekle birlikte, işgücü piyasasında bozulma kendini işsizlik 

oranının artması ve güç olayının' fazlalaşması şeklinde 

göstermektedir (Tablo-4.4). 

TABLO-4.4 : İrlanda İşgücü Piyasası (Göç) 

(Bin) 

Yıllar Göç 

1971-1981 5.2 

1981-1986 -12.7 

Kaynak: OECD Economic Surveys 
(Ireland '987-88),s.34, 
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Enflasyon ve işsizlik oram arasındaki ilişkiye 

bakıldığında ise enflasyon düşerken, işsizlik oranının arttığı 

görülmektedir (Ek-7). 

Özetle, İrlanda örneğinde de olduğu gibi, sabit döviz 

kuru rejimini sağlayan EMS üyeliği, ülkedeki çeşitli beklenti¬ 

lerde, enflasyon ve uzun dönem faiz oranında köklü değişikliklere 

yol açmıştır. 

Rekabetsiz ortamda sabit döviz kuru politikası, para 

biriminin aşırı değerlenmesine yol açmakta, bu para birimleri 

yüksek faiz oranları ile korunabilmektedirler. Bütçe kesintisi, 

yüksek faiz oram ve kuvvetli para birimi ise işsizliği gündeme 

getirmektedir (58). 

Mali konsolidasyon ile sabit döviz kuru rejiminin 

ülkeyi ekonomik problemler içine soktuğu söylenebilir (59). 

İrlanda son zamanlarda yüksek reel faiz oranıyla, işsizlik ve 

kamu borçlarındaki artış ile tipik istikrar politikası sonrası 

problemler içinde kalmıştır (Ek-14). 

İşgücü piyasasında meydana gelen bozulma sebebiyle, 

istikrar politikasının İrlanda'da başarılı olduğunu söylemek 

zorlaşmıştır (60). 

(58) R.Bornbusch (1989). "Ireland's Disinflationl, Economic 
Policy, s.181 

(59) Ibid. R. Dornbusch (1989). s.194 
(60) Ibid. R. Dornbusch (1989). s.200 
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Şüphesiz ki, enflasyon beklentilerinin değişmesi ve 

EMS'in etkisi maliye parametrelerinde de önemli hale gelmektedir. 

Örneğin bölüm 2.2.'de de bahsedildiği gibi, ülke EMS'e girdikten 

sonra seigniorage gelirini kaybetmektedir. Bu kayıp vergi 

oranlarının artırılması ile karşılanmaya çalışılabilir. 

Ayrıca hızla yükselen vergi oranları da İrlanda'yı 

üretim yapmak için el verişi i ülke konumundan uzaklaştırmıştır 

(Tablo-4.5). İrlanda'da 1983-1984 yılında toplam vergilerin GSYIH 

içindeki payı yüzde 39.0 iken bu oran aynı dönemde OECD ülkele¬ 

rinde yüzde 37.1 olmuştur (61). 

TABLO-4.5 : Ortalama ve Marjinal Vergi Oranları 
(İrlanda) 

(Yüzde) 

B e k a r E v 1 i 

Ortal ama Marjinal Ortalama Marjinal 

1976-80 23.0 37.5 18.8 37.5 
1981 29.5 39.8 20.4 39.8 
1982 32.1 52.5 21.5 42.5 
1983 35.6 63.5 24.8 43.5 
1984 37.7 63.5 26.4 43.5 
1985 38.1 68.5 26.9 43.5 
1986 37.4 65.5 26.6 42.5 

Kaynak : OECD Economic Survey (Ireland 1987-1988), 
s.96. 

İrlanda'da DKM'na katılmadan önce seigniorage bütçe 

açığım finansman aracı olarak kullanılmakta idi (Ek-8). DKM'na 

girdikten sonra bu ülkede seigniorage hızla azalmıştır. 

(61) R.Dornbusch (1989). "Ireland's Disinflation", Economic 
Pol icy, s. 199 
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Daha önceki ülkeler için de yapılmış olan enflasyon 

oram ile, işsizlik oram, seigniorage ve 3orç/GSMH ilişkisine 

baktığımızda, 1970-1988 döneminde önemsiz t değerlerine rastlan¬ 

mıştır, fakat ters yönlü ilişkiler gözlenmiştir. 

Bu duruma 1979-1988 dönemi için bakıldığında ilişki¬ 

lerin yönünün bir önceki çözümle aynı olduğu, bu ilişkileri 
2 

açıklama katsayısı olan R =0.90 olduğu tesbit edilmiştir. 

TA6L0-4.6 : : İrlanda'ya İlişkin Regresyon Analizi Sonuçları 
(1970-88) 

P 

Sabit Terim 

(Co) 
İşsizlik Oranı 

(UR) 

Seigniorage 
(S) 

Borç/GSMH 
(DEBGNP) 

2 

R DW F 

18.992852 

(6.5930891) 

-0.7350021 

(-2.8678588) 

0.326055 0.545985 8.224614 

(*) 
22.559839 

(2.8196057) 
-0.4923236 

(-0.4974919) 
-0.5122120 

(-0.4049663) 
-0.0582082 

(-0.335964) 
0.337299 0.544438 2.544882 

(*) 

45.506854 

(7.3313349) 

-0,3056806 

(-0.5525234) 

-2.1951131 

(-1.4883159) 

-0.2657770 

(-2.4571748) 

0.904534 1.754758 18.96075 

(*) 1979-88 Dönemi. 

Sonuç itibariyle, İrlanda'nın makroekonomik parametre¬ 

lerine bakıldığında, istikrar politikasının, enflasyon oranının 

aşağı çekilmesinde başarılı olduğunu söylemek zorlaşmıştır. 

İrlanda diğer EMS'e üye ülkeleri le karşılaştırıldığında ekonomik 

problemlerinin büyüklüğü görülmektedir. Hızla artan borç, vergi 

oranlarının yükselmesi ülkeye üretim için cazip bir alan olma 

özelliğini kaybettirmiştir. Bu durum işsizlik ve göç problemini 

de birlikte getirmiştir. 
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5. TÜRKİYE 

Türkiye 1960' 11 yılların başından beri Avrupa Ekonomik 

Topluluğu üyeliğine ilgi göstermiş, Topluluk sözleşmesine ortak 

üye olarak katılmış bir ülkedir. 14 Nisan 1987 tarihinde AET 

sözleşmesi'nin 237. maddesi, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu 

Sözleşmesi'nin 98. maddesi ve Avrupa Nükleer Enerji Topluluğu 

Sözleşmesi'nin 205. maddesine dayanarak Topluluğa, Türkiye'nin 

tam üyelik başvurusu yapılmış ve olumlu sonuç alınamamıştır. 

Türkiye ister Topluluğa tam üye olarak katılsın, isterse 

Topluluğun dışında kalsın, Avrupa Para Sistemi Türkiye'yi 

yakından ilgilendiren bir gelişme özelliğini taşımaktadır. 

5.1. Türk Ekonomisinde İstikrar ve Yapısal Uyum Politikası 
Uygulamaları 

Türkiye'nin EMS'e katılma durumunu incelemeden önce, 

Türkiye'de 1980 yılı sonrasında izlenen istikrar ve yapısal uyum 

politikası uygulamalarına gözatmakta yarar vardır. Türkiye 

1980'!i yıllara kadar içe dönük ve ithal ikamesine dayalı bir 

büyüme stratejisi izlemiş, ancak 1970'1 i yılların dış ekonomik 

şokları karşısında, Türkiye'nin dış ticarete ve uluslararası 

rekabete kapalı yapısını daha fazla sürdüremeyeceği anlaşılmış¬ 

tır. 

1980' 1 i yılların başında, ekonomide fiyat artışlarım 

yavaşlatmak, dış kaynak sorununu çözümlemek, üretimi engelleyen 

kıtlıkları ve mal arzındaki tıkanıklıkları gidermek, yavaşlayan 

büyümeyi yeniden harekete geçirmek ve kaynakların etkin kullam- 
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mini teinin etmek amacıyla bir dizi politika değişikliği yapıl

mıştır, İstikrar programı çerçevesinde fiyatların idari karar

larla tesbiti esası terkedilmiş, temel mal ve hizmet kapsamı 

daraltılmış, temel mal ve hizmet kapsamı dışında kalan ürün 

fiyatlarının serbestçe tesbiti ilkesi getirilmiş, piyasada çift 

fiyatların oluşması önlenmiştir. Ekonominin gerektirdiği ithala

tın yapılabilmesi sonucunda üretim artırılmış, mal kıtlıkları 

giderilmiştir. Gerek borç ertelemeleri, gerekse yeni borçlanma 

şeklinde ortaya çıkan dış kaynak, istikrar ve yapısal uyum prog

ramının başarısına katkıda bulunmuştur. 

Ekonomideki yapısal reformlar dört alanda gerçekleşti

rilmiştir. Birinci olarak mal ve hizmet piyasaları 1iberalleşti-

rilmiştir. Mal ve faktör fiyatlarının piyasa şartlarına göre 

belirlenmesi ilkesi benimsenmiştir. Mal ve hizmet fiyatlarının, 

faiz oranlarının ve döviz kurlarının tedricen ilgili piyasalarda 

belirlenmesi sağlanmıştır. Ücretler konusunda sosyal faktörler 

sürekli gözönünde bulundurulmuştur. İkinci olarak, dış ticaret 
ve kambiyo alanında önemli reformlar yapılmıştır. Bir bütün ola

rak dış ticaret rejimi serbestleştirilmiş, ihracat ve diğer döviz 

kazançları özendirilmiştir. İthalat belirli bir program dahilinde 

tedricen libere edilmiştir. Üçüncü olarak, mali sistem yeniden 

düzenlenmiş, mali sistemin gelişmesi yönünde önemli adımlar atıl

mıştır. Kamu açıkları azaltılırken, vergi sistemi, mahalli idare

ler, KİT'ler yeni bir anlayışla düzenlemeye tabi tutulmuşlardır. 

10.1 



Türkiye 1373 yılına kadar Bretton Woods'un ayarlanabi¬ 

lir sabit kur sistemini uygulamıştır. TL fiyatını ifade edan 

resmi kurlar, yoğun dış ticaret ve kambiyo kısıtlamaları ile 

olabildiğince uzun dönemler boyunca sürdürülmeye çalışılmış, 

içeride oluşan yüksek enflasyona rağmen resmi kurların sabit 

tutulması, ulusal parayı aşırı değerlendirmiş ve aynı zamanda 

paralel döviz piyasasının oluşmasına yol açmıştır. Bu süre 

boyunca devalüasyondan kaçınılmış, ithalat miktar kısıtlamaları 

ile kontrol edilerek, ihracatta ise sübvansiyonlar ödenerek aşırı 

değerlenmiş kurlar sürdürülmeye çalışılmıştır. Bu durumun 

sonunda dış ticaret bilançosunda büyük açıklar verilmiş, 

açıkların finansmanı için özellikle dış finansman imkanlarının 

kalmadığı dönemlerde, Lira devalüe edilerek döviz gelirleri artı¬ 

rılmaya çalışılmıştır. 

Özellikle 24 Ocak 1SS0 kararlarından sonra başlayan 

ekonominin dışa açılma politikası dış ticaret rejimi ile birlikte 

kambiyo rejiminin de liberalleştirilmesini gerektirmiştir. 1983 

yılı sonunda alman kararlar ile dış ticaret ve kambiyo rejimini 

liberalleştirme yönünde daha ileri bir adım atılmıştır. 

Hızlı ihracat artışı 1980 yılından itibaren uygulanan 

politikaların temel amaçlarından biri olmuştur. Esnek döviz kuru 

politikası ile bir taraftan ihracatın yurtiçi satışlara göre 

daha cazip hale gelmesi sağlanmış; ihracat ve ihracata yönelik 

sanayilerdeki üretim desteklenmiştir. Döviz kuru politikası ile, 

yurtiçi talep ve dolayısıyla ithal talebi kontrol edilmiştir. 
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Ocak 1980'de Türk Lirası ABD Doları karşısında devalüe 

edilmiş, katlı kur sistemine de çok küçük istisnalar dışında son 

verilmiştir, İlk ve yüksek oranlı devalüasyonu, 1980 yılı boyunca 

yapılan diğer düşük oranlı kur ayarlamaları izlemiştir, 1981 yılı 

Mayıs ayından itibaren kurun günlük olarak belirlendiği bir sis¬ 

teme geçilmiştir. İhracata ilave bir destek sağlamak amacıyla da 

döviz kuru yurtiçi fiyat artışının üzerinde bir ayarlamaya tabi 

tutulmuştur. 

Uluslararası işlemlerde önemli bir değişken olan döviz 

kurunun belirlenmesi ve kambiyo rejimi konularında, istikrar ve 

yapısal uyum programı çerçevesinde önemli değişik!ikler yapılmış¬ 

tır. 

Yurt içi fiyatların belirlenmesinde piyasa mekanizma¬ 

sına geçilmesine paralel olarak, döviz kurunun tespitinde de 

piyasa güçlerinin belirleyici olduğu bir sisteme geçilmiştir. 

1989 yılı Ağustos ayında ve 1990 yılı başlarında 

kambiyo rejiminin daha da serbestleştirilmesi yönünde ilave 

kararlar alınmıştır. Söz konusu reformlarla Türkiye’nin dış 

ticaret ve kambiyo rejiminin geliştiğini söylemek mümkündür. 

5.2. Türkiye'nin Ekonomik Performansı 

Türk Ekonomisinin 1980-1990 döneminde, yıllık ortalama 

reel GSMH büyüme hızı yüzde 5.3 olmuştur. Sanayide üretim 

kapasitesinin etkin bir şekilde kullanılması ile sanayi ürünleri 
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ihracatındaki çok yüksek oranlı artış, aynı dönemde sanayi sek¬ 

törü katma değerindeki yıllık ortalama artışı etkilemiş, gayri 

safi yurtiçi hasılanın sektörel bileşimini de sanayi sektörü 

lehine olmak üzere değiştirmiştir. Sanayi sektörünün GSYİH içinde 

1980 yılında yüzde 25,0 olan payı, 1989 yılında yüzde 31,3’e 

yükselmiştir. (Tablo-5.1) Sanayi sektörünün payındaki bu artış 

tümüyle tarım sektörünün payındaki gerilemeye dayanmaktadır. 

BLO-5.1 : Sektörlerin GSYÎH İçindeki Yüzde Payları 
(Türkiye) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1 

TARIM 22,6 22,0 20,8 19,6 19,6 18,8 18,5 18,0 17,5 16,6 

SANAYİ 25,0 26,1 27,1 28,6 29,4 31,6 31,9 31,8 32,4 31,3 

- Madencilik 1,8 2,2 2,1 2,3 2,2 2,5 2,1 2,0 2,0 2,0 
- imalat Sanayii 21,1 21,7 22,4 23,9 24,2 25,1 25,3 25,7 26,0 25,2 
- Enerji 2,1 2.1 2,6 2,4 3,0 3,9 4,5 4,1 4,4 4,1 

HİZMETLER 52,4 51,9 52,1 51,8 51,0 49,6 49,7 50,2 50,1 52,1 

Toplam 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

(1) DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ocak 1991, s.5. 

Kaynak : 1980'den 1990'a Makroekonomik Politikalar, DPT (1990), s.28 

İhracat ve diğer döviz gelirlerinde sağlanan hızlı 

artış, ödemeler dengesinde yapısal değişikliği sağlamış, ekono¬ 

minin ithal gereği, dış ticaret rejiminin serbestleştirildiği 

ortamda yeterli oranda temin edilmiş, giderek artan dış borç 
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servisi de hiç bir güçlük söz konusu olmadan karşılanmıştır. 

Üretim artırılırken, ülkenin kredi değerliliği de yükselmiştir. 

Bu dönemde ihracatın GSMH'ya oram yüzde 5,0'ten yüzde 

14,5'e yükselirken, ithalatın GSMH'ya oram 1980'de 13,6 iken bu 

oran 1989 da 19,6 ya yükselmiştir (62). 

Ekonomide fiyat istikrarını sağlamak amacı ile, sadece 

talebi kontrol edici tedbirlere değil, aynı zamanda arzı artırıcı 

tedbirlere de başvurulmuştur. Maliye ve para politikası aracılığı 

ile aşırı talep kontrol edilmiş, yurtiçi üretim ve ithalat artışı 

yoluyla toplam arz genişletilmiştir. Bu politikaların neticesi 

olarak enflasyon oram düşürülmeye çalışılmıştır (Tablo-5.2). 

Bu dönemde sağlanan ekonomik büyüme istihdamı artırmış, 

1980'de yüzde 11,6 olan işsizlik oram 1989 yılında yüzde 10,4'de 

gerilemiştir. Tarım sektörünün toplam sivil istihdam içindeki 

payı ise yüzde 54,9'dan yüzde 50,1'e düşmüş, sanayi ve hizmet 

sektörlerinin payları yükselmiştir (63). 

1980'den itibaren ekonomide büyüme hızına paralel 

olarak gözlenen istihdam artışına karşın bazı yıllarda ücretlerde 

reel azalışlar olmuştur. 

(62) DPT (1990) "1980'den 1990'a Hakroekonomik Politikalar", s.39 
(63) Ibid, DPT (1990), s.81. 
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iABLC-5.2 : Türkiye'nin Makroekonomik Performansı 

(Yüzde) 

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 

GSMH Reel Artış Hızı -1,1 4,1 4,5 3,3 5,9 5,1 8,1 7,4 3,7 1,7 

Enflasyon Oranı (1) 107,2 35,8 27,0 30,5 50,3 43,2 29,6 32,0 68,0 69,6 

Cari İşlemler Açığı (2) -3408 -1936 -952 -1923 -1439 -1013 -1465 -806 1596 966 

Cari İşlemler Açığı/GSMH -5,8 -3,3 -1,8 -3,7 -2,9 -1,9 -2,5 -1,2 2,3 1,2 

Kamu Kesimi Finansman 

Gereği/GSMH 10,5 4,9 4,3 6,0 6,5 4,6 4,7 7,8 6,4 5,8 

(1) Toptan Eşya Fiyat Endeksi Artış Hızı 
(2) Milyon Dolar 

Kaynak : DPT (1990) "1980'den 1990'a Makroekonomik Politikalar", s.28 

5.3. Türkiye'nin EMS'nin Mekanizmalarına Uyum Şartları 

Avrupa Topluluğuna katılan yeni bir üye devlet Toplu¬ 

luğun geliştirilmiş hukuki mevzuatı ile ortak politikaların hep¬ 

sine belirli bir zaman süreci içinde uyum sağlamak zorundadır. 

Daha önce Yunanistan, İspanya ve Portekiz örneğinde olduğu gibi 

Türkiye AT'ye üye olursa, bir süre sonra EMS Anlaşmasını imzala¬ 

mak suretiyle EMS'e resmen katılabilir. Bu durumda Türk Merkez 

Bankasının altın ve döviz rezervlerinin yüzde 20‘sini yasal 

olarak ARİF (Avrupa Parasal İşbirliği Fonu)'na yatırması gerek¬ 

mektedir. Oluşturulan bu fon APİF'nun fonksiyonlarım yerine 

getiren UÖB (Uluslararası Ödemeler Bankası) nezdinde ECU ile 

değiştirilebilir. 
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Avrupa Para Sistemine karşı Türkiye'nin nasıl hareket 

etmesi gerektiği sorusunun. Liranın son gelişmeleri sebebiyle, 

üzerinde önemle durulması gerekmektedir. Türk Lirasının, eskiden 

olduğu gibi, dış değerinin ABD Dolarına ını yoksa ECü'ya mı 

bağlanması faydalı olur sorusu, Avrupa Para Sistemi çerçevesinde 

sorulabilir. 

5 Aralık 1978 kararlarına göre EMS'e sadece Topluluk 

üyeleri katılabilmektedir. Ancak Toplulukla sıkı ekonomik ve 

parasal ilişkilerde bulunan diğer Avrupa ülkeleri, sistemin 

döviz kuru ve müdahale mekanizmasına iştirak edebilmekte ve çok 

kısa vadeli kredilerden yararlanabilmektedirler. 

Bu durumda Türkiye Avrupa Para Sistemine katılabilmesi 

için iki yol takip edebilir. Bunlardan birincisi Topluluğa tam 

üye olması, İkincisi ise dışarıdan sistemin döviz kuru ve müda¬ 

hale mekanizmasına katılmasıdır. Türkiye'nin Topluluğa tam üye 

olmasının kısa süre içinde gerçekleşme ihtimalinin kuvvetli olma¬ 

dığı görülmektedir. İkinci yol olan EMS'e Türkiye'nin dışarıdan 

katılma yolu ise parası tam konvertibl olan ülkelere açık bir 

yoldur. 

5.3.1. Konvertibilite ve Türk Lirası 

Halen DKM'na katılan ülkelerin para birimlerinin 

konvertibl olması ve DKM'na katılmayıp ECU sepetine alınsa bile 

aşamalı olarak konvertibl bir para olmanın gerçekleştirilmesinin 

gerekliliği karşısında, EMS ile uyuma hazırlanan Türkiye'nin 

107 



milli parasının konvertibl olması büyük önem taşımaktadır. 

Konvertibilite dış ticaret hacmi, döviz kuru politikası, döviz 

rezervi, ekonomik ve politik istikrar, altın rezervi vb. koşul¬ 

lara sıkı sıkıya bağlıdır. Özetle, Türkiye'nin böyle bir statüye 

kavuşabilmesi için ülkenin yeterli döviz rezervlerine sahip 

olması, bunun için de enflasyonu önleyerek sanayide verimliliği 

ve üretim hacmini artırması, dış piyasalarda rekabet gücünü 

yükselterek ticaret hacmini geliştirmesi gerekmektedir. 

Türkiye'de 1980 yılı başından bu yana dış ticaret 

kısıtlamalarım azaltıcı yönde alınan tedbirler uyarınca, kambiyo 

rejiminde getirilen serbestlik sonucunda IMF (Uluslararası Para 

Fonu), Nisan 1990 başlarında Türkiye'nin IMF Anlaşmasının 14. 

maddesinden 8. maddesine alınması isteğini kabul etmiş ve TL'nın 

konvertibilitesini ilan etmiştir. 

Türkiye'de kambiyo rejiminde ve dış ticarette 

kısıtlamaların önemli ölçüde kaldırılması sonucunda Türk 

Lirası'mn konvertibilitesi IMF tarafından onaylanmıştır. Ancak, 

TL'nin uluslararası piyasalarda aranılan bir para birimi olmaması 

ve dış ticarette kullanılamaması gerçeği, TL'nın yasal olarak 

ilan edilen konvertibilitesinin henüz uygulama aşamasında ol¬ 

duğunu göstermektedir. 
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5.3,2. Türk Lirası'mn Döviz Kuru Mekanizmasına Katılması 

Türk Lirasının ABD Doları ile DKM'na dahil olan 

veya olmayan bazı ülkelerin para birimleri karşısında nominal 

döviz kurlarındaki yıllık değişme oranları kıyaslandığında, 

DKM’na katılan ülkelerin para birimlerinin döviz kurlarındaki 

değişmelere göre çok yüksek olduğu göze çarpmaktadır. Bu durumda 

Türk Lirası'mn DKM'na dahil olduğu varsayılsa bile, Türk Lirası 

için DKM'na bağlı olan diğer para birimleri karşısında tespit 

edilecek ikili merkezi paritelerin + yüzde 2.25'lik veya istisnai 

bir düzenleme olarak alınacak dalgalanma marjları içinde tutul¬ 

ması mümkün olmayabilecektir (64). Türkiye'deki döviz rezervle¬ 

rinin Türk Lirasını uluslararası kambiyo piyasalarında destekle¬ 

meye yetecek düzeyde olmaması sebebiyle döviz kurunda sık sık 

ayarlama yapılması kaçınılmaz olacak, bu da sistemin parasal 

istikrar sağlama amacına ters düşecektir (65). 

Bugünkü şartlar altında TL'nin DKM'na dahil edil¬ 

mesi ancak, yıllık enflasyon oranının Topluluk ülkelerindeki 

enflasyon seviyelerine indirilmesi ve böylece devalüasyonların 

gerekliliğinin azaltılması ve uzun dönemde kaldırılması, ihraca¬ 

tın da yapısal bir gelişme sağlanarak artırılmasının gerçekleş¬ 

mesi ile mümkün olabilecektir. 

(64) IKV (1990), "Avrupa Para Sistemi", İstanbul, s.91. 
(65) Ibıd. IKV (1990), s.92. 
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5.4. Türkiye ve Avrupa Para Sistemi 

Avrupa Topluluğuna üye olan ülkeler son yıllarda başa¬ 

rılı bir şekilde anti-enflasyonist bir ekonomik politika izlemiş 

ve bu politikaların neticesinde gerek üye ülkelerin bireysel 

oranları gerekse Topluluk ortalaması olarak enflasyon oranlarında 

büyük düşmeler olmuştur. Enflasyon oranı bakımından üye ülkelerin 

elde ettikleri sonuçlar arasında önemli yakınlaşma sağlanırken, 

en yüksek ve en düşük oranlar arasındaki fark azalmıştır. 

Döviz Kuru Mekanizmasına dahil ülkelerde para arzı 

artış oranlarında kaydedilen yavaşlama da, bu dönemde temel 

ekonomik politika hedefine uygun bir para politikasının izlen¬ 

diğini göstermektedir. (Tablo-5.3) 

TABLO-5.3 : Para Arzı Artış Hızı (M2) 

1970 1982 1985 1986 1987 1988 1989 

Belçika 8,1 7,2 5,3 10,5 9,1 5,3 10,7 
Danimarka 4,8 11,1 18,4 9,4 4,1 - -

Batı Almanya 8,9 6,9 8,0 6,5 6,0 5,8 5,1 
Yunanistan 18,1 27,0 23,1 19,7 0,0 22,3 -

İspanya 15,1 13,9 11,8 16,7 9,2 15,1 9,9 
Fransa 14,7 10,6 6,8 7,7 6,5 5,5 4,8 
İrlanda 9,5 6,8 5,0 22,8 2,9 6,5 14,0 
İtalya 14,9 17,6 11,0 9,4 8,3 8,5 11,0 
Hol 1 anda 11,8 5,4 6,8 5,3 1,9 7,4 10,2 
Portekiz 15,0 26,4 24,3 18,1 11,2 13,5 -

İngiltere 9,5 11,4 11,2 22,6 92,1 17,4 19,5 
Türkiye 21,5 50,2 57,3 43,8 44,2 53,6 73,3 

Kaynak : Uluslararası Ekonomik Göstergeler DPT, Kasım 1390, s.25 
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Türkiye'de 1980'1 i yıllar boyunca ve günümüzde uygula¬ 

nan ekonomik politika, ekonomide serbest piyasa ilkelerini hakim 

kılmaya çalışan bir politikadır. Bu politika ile enflasyon oram 

da düşürülmeye çalışılmıştır. 1980'1 i yılların başındaki yüksek 

enflasyonu önlemek amacıyla bir taraftan talep kontrol edilmiş bu 

çerçevede olmak üzere parasal genişleme sınırlandırılmış, kamu 

yatırımları ve harcamaları, dolayısıyla bütçe açığı büyük ölçüde 

azaltılmış, pozitif faiz oranı uygulamasıyla tasarruflar teşvik 

edilmiş ve talep daraltılmıştır. Buna paralel şekilde arzın 

artmasını sağlayan tedbirler de alınmıştır. 

Enflasyonun yüksek seviyede gerçekleşmesinin altında 

yatan temel neden ise hızla artan kamu açığı olmuştur. Bütçe 

açığının önemli ölçüde artması, bunun finansmanında da borçlan¬ 

maya ağırlık verilmesi Hazine'nin iç ve dış borç stokunun yüksel¬ 

mesine yol açmıştır. Kamu harcamalarındaki artışa paralel olarak 

para arzındaki hızlı genişleme de (Tablo-5.3) bunda etkilidir. 

Türkiye ister tam üyelik yolu ile isterse dışarıdan 

EMS'e katılmak istesin, bu kararı uzun vadeli kalkınma stratejisi 

ile yakından ilgilidir. 

Bu aşamada, Türkiye gibi bir ülkenin parasını başka bir 

ülkenin parasına bağlanmasının faydasının ne olabileceği ve Türk 

parasının dış değerinin yönetimiyle ilgili amacının ne olması 

gerektiği tartışılabilir. 
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Şüphesiz ki, Türkiye'nin AT'ye tam üye olması halinde, 

gerekli koşullan yerine getirme kaydıyla EMS'e katılmasının 

ortaya çıkaracağı yarar ve sakıncalar bulunmaktadır. Bunlardan en 

önemlisi döviz kurları ile ilgili belirsizliğin ortadan kaldı¬ 

rılması ile sermaye, mal ve hizmet ticareti üzerinde olumlu etki¬ 

lerin yaratılmasıdır. Ayrıca, ortak para biriminin kullanılması 

ile dış ödemeler sorununa daha kolay çözümler getirilebilir. 

Türkiye'nin EMS'e üye olmasının uluslararası mali 

çevrelerde prestij ve kredi bi T itesini artıracağı açıktır. 

Türkiye'nin sisteme dahil olması ile sistemin kredi olanakların¬ 

dan daha fazla yararlanabilmesi mümkün olacaktır. 

Bunun yamsıra para birliğine katılmanın maliyetleri, 

Türkiye'nin Ai'ye uyum amacıyla ekonomi politikalarım değiştir¬ 

mesini gerektirecektir. Bu arada sistemin belirlediği veya öner¬ 

diği politikalar uygulandığında gerçekleşecek büyüme hızı, işsiz¬ 

lik oranları, ulusal hedeflere uymayabilecektir. Sistem içinde 

ülkeler arası gelişmişlik düzeyindeki dengesizlikler uyum 

sorunları yaratabilecektir. 

Türkiye'nin EMS'e katılabilmesi için herşeyden önce 

parasının konvertibl olması gerektiğinden bahsedilmişti, ancak 

konvertibilite enflasyon oram % 10'un altına düşürüldüğünde, 

yeterli döviz birikimi sağlandığında düşünülebilecek bir sistem¬ 

dir. Gerekli tedbirlerin bazıları, bütçe açıklarının azaltılması, 

para arzı artış hızının düşürülmesi, net ihracatın arttırılması 

şeklinde düşünülebilir. 
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Sonuç olarak uygulanan ekonomik politika hedefleri ve 

uygulama sonuçları bakımından Türkiye ile DKM (iyeleri arasında 

önemli bir farklılık olduğu kolayca söylenebilir. 

Özetle, ekonomik politikanın hedefi fiyat istikrarını 

sağlamak için kamu harcamalarım azaltırken vergi ve vergi dışı 

gelirleri artıracak şekilde bütçe açıklarım kapamak, parasal 

genişlemeyi sınırlı tutmak suretiyle enflasyonu düşürmek şeklinde 

belirlenmelidir. 

Türkiye Avrupa Para Sistemine girmek için iki önemli 

hususa dikkat etmelidir. Bunlar da faiz hadlerinin serbestleş¬ 

tirilmesi ve para arzının kontrol edilmesidir. Böyle bir gelişme 

para otoritelerine, para politikasının etkinliğini artırma imka¬ 

nını verir. Sonuç itibariyle, Avrupa Topluluğu'na girmek EMS'e 

dahil olmamızı gerektiriyorsa para ve maliye politikalarımız 

yanında döviz kuru politikası da gözönüne alınmalıdır. Bu arada 

Türk ekonomisinin reel yönden olduğu kadar parasal yönden de 

hazırlanması, EMS'e dahil olmak ekonomik istikrar politikası 

açısından faydalı olabilir. Çünkü para birliği parasal istikrarla 

mevcut şartlar altında aynı anlama gelir. 

EMS karşısında Türkiye'nin takınması gereken tutum ise 

oldukça önemlidir. 

Türkiye'nin kısa vadeli döviz kuru politikasının amacı 

iç ve dış fiyatlardaki değişmelerin ve ticaret hadi erindeki 

gelişmelerin iç. fiyat istikrarı üzerindeki olumsuz etkileri 
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olarak ortaya çıkmaktadır. İç şoklar ise ülkenin enflasyon 

hızının, ticaretinde önemli payı olan ülkelerden önemli ölçüde 

farklılık göstermesinden kaynaklanır. Bu bakımda uygulanacak 

döviz kuru politikası bu iç ve dış şokların iç fiyat istikrarı 

üzerindeki etkilerini asgariye indirmek, diğer bir deyimle 

ticarete konu olan ve olmayan malların nisbi fiyatlarındaki 

varyansını minimize etmek olarak tanımlanır. 

Türkiye açısından en optimal yol, efektif kurları sta¬ 

bilize edecek bir güdümlü dalgalanma politikası uygulanmasıdır. 

Böyle bir politika uzun vadeli kalkınma stratejisinin uygulan¬ 

masına da katkıda bulunabilir. Bu açıdan Türk Lirası'mn ECU'ya 

bağlanması uygun bir çözüm olarak görülebilir. 

5.4.1. Türk Parası (TL)'nın Avrupa Para Birimi (ECU)'ne 
Bağlanması 

Avrupa Para Sistemi ile organik bir ilişkiye gir¬ 

meden de, kısa dönemde mevcut yapı ve koşullarda TL'nin ECU'ya 

bağlanmasının yararlı olup olmadığı tartışılabilir. 

Dünya gelişmeleri gözönüne alındığında Türk Lirası 

için üç alternatif vardır. Bu alternatiflerin birincisi TL'nin 

serbest dalgalanmaya bırakılması konusudur. Türkiye.daha kapalı, 

rekabet koşullarında işleyen döviz ve sermaye piyasalarına sahip 

olmayan, fiyat istikrarsızlığı iç ekonomik koşullara bağlı olan 

bir ülke görünümünde olması sebebiyle, serbest dalgalanma konusu 

Türkiye ekonomisi için zor bir alternatiftir. İkinci alternatif, 
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TL'nin Özel Çekme Haklan (SDR)'na bağlanmasıdır. 

Olaylara bu çerçeveden bakıldığında, üçüncü alter¬ 

natif TL'nin ECU'ya bağlanması olarak sayılabilir. Şüphesiz ki 

Türkiye'nin efektif kurunun istikrarını sağlamada ECU sepetinin 

en mükemmel olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Fakat Tablo- 

5.4 ve Tablo-5.5'den de görüldüğü gibi Türkiye dış ticaretinin 

yarısını AET ülkeleriyle yaparken, dış ticarette ABD'nin yüzde 

10'dan daha düşük bir paya sahip olması, Liranın AT para birimi 

olan ECU'ya bağlanmasının, daha tutarlı olduğunu göstermektedir. 

TABLO-5.4 : İthalatın Ülkelere Göre Dağılımı 
(Türkiye) 

(Yüzde) 

1987 1988 1989 1990 (1) 

I.OECD Ülkeleri 63,8 64,4 62,9 64,2 

A.AET Ülkeleri 40,0 41,1 38,4 42,4 
- Belçika,Lüksemburg 2,8 3,3 2,8 2,4 
- Danimarka 0,3 0,3 0,2 0,5 
- Batı Almanya 14,9 14,3 14,0 16,0 
- Yunanistan 0,9 0,6 0,6 0.6 
- İspanya 1,4 1,7 1,6 1,6 
- Fransa 4,3 5,8 4,7 5,9 
- İrlanda 0,1 0,1 0,1 0,2 
- İtalya 7,6 7,0 6,8 7,7 
- Hollanda 2,6 2,7 2,8 2,6 
- Portekiz 0,1 0,1 0,1 0,1 
- İngiltere 4,9 5,2 4,6 4,6 

B.Diğer OECD Ülkeleri 23,8 23,3 24,5 21,9 
- ABD 3,6 10,6 13,3 10,1 

II.Diğer Ülkeler 36,2 35,6 37,1 35,8 

(1) Ocak-Ekim dönemi 

Kaynak : DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ocak 1991, s.46 
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TA8L0-5.5 : İhracatın Ülkelere Göre Dağılımı 
(Türkiye) 

(Yüzde) 

1987 1988 1989 1990 (1) 

l.OECD Ülkeleri 63,2 57,5 61,7 67,4 

A.AET Ülkeleri 47,8 43,7 46,5 52,5 
- Belçika, Lüksemburg 3,1 2,3 2,2 2,4 
- Danimarka 0,4 0,5 0,6 0,6 
- Batı Almanya 21,4 18,4 18,7 22,8 
- Yunanistan 0,6 0,8 1,1 1,1 
- İspanya 0,7 0,9 1,1 1,5 
- Fransa 4,9 4,3 5,1 5,8 
- İrlanda o.ı 0,2 0,2 0,2 
- İtalya 8,3 8,2 8,4 8,6 
- Hollanda 2,7 3,0 3,5 3,3 
- Portekiz 0,1 0,2 0,2 0,2 
- İngiltere 5,3 4,9 5,3 5,9 

B.Diğer OECD Ülkeleri 15,5 13,8 15,2 15,0 
- ABD 7,0 6,5 8,4 7,7 

II.Diğer Ülkeler 36,8 42,5 38,3 32,6 

(1) Ocak-Ekim dönemi 

Kaynak : DPT, Temel Ekonomik Göstergeler, Ocak 1991, s.56 

Ayrıca, ABD Doları'mn son yıllardaki sürekli 

değer kaybı da psikolojik ve ekonomik bir başka olumsuzluk olarak 
görülebilir. 

ECU sepetine bağlanmanın da bir çok güçlükleri 

vardır. Örneğin Türkiye'nin Avrupa ülkelerine bağımlılığı arta¬ 

caktır. Fakat ileride hedefin Avrupa Topluluğu, Avrupa Pazarı ve 

Avrupa ekonomisi ile iç içe olma olduğunu düşünürsek, ECU'ya 

bağlanmanın avantajlarından bahsedilebilir. 
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Türkiye'nin EMS'in sabit döviz sistemine katıl¬ 

ması ve sadece TL'yi ECU sepetine bağlamak, dış ticarete giren 

malların iç piyasa fiyatlarının göreli istikrarı bakımından diğer 

seçeneklerden daha olumlu olabilir. Buna karşılık denetimli dal¬ 

galanmanın, EMS'in döviz kuru mekanizmasına katılmaya oranla Türk 

sanayiine iç ve dış piyasada rekabet gücü vermede üstünlüğü 

olduğu açıktır. 
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SONUÇ VE GENEL DEĞERLENDİRME 

Aşırı dalgalanmalar gösteren döviz kurları, yüksek enflasyon 

oranları, dış ticaret ve cari işlemler bilançolarında artan 

dengesizlikler, düşük oranlı ekonomik büyüme gibi faktörlerden 

kaynaklanan ekonomik sıkıntılar karşısında Avrupa Topluluğu'nda 

Avrupa Para Sistemi'nin kurulması benimsenmiştir. 

Sistemin kurulma amacı, ülke içinde ve dışında daha fazla 

ekonomik istikrar sağlamaya yönelik politikalar yoluyla Avrupa'da 

parasal istikrar alanı meydana getirmek olmuştur. Bu hedefin 

gerçekleşmesi için döviz kuru istikrarının sağlanması ve 

Toplulukta dvıa fazla ekonomik ve siyasi bütünleşme elde etmek 

için sisteme katılan ülkeler arasında enflasyonun kontrolüne 

yönelik olarak, milli ekonomi ve para politikaları arasında daha 

fazla yakınlaşmanın sağlanması gerekli olmuştur. 
! 

Özetle; 1979 yılından beri sistemin işleyişi sonucunda, 

döviz kuru değişmeleri önemli ölçüde azaltılmış ve Döviz Kuru 

Mekanizması'na (DKM) dahil olan üye ülkeler arasında parasal 

istikrar sağlanmıştır. 

1979 yılından günümüze kadar Avrupa Para Sistemi'nin (EMS) 

aksayan yönlerine rağmen, sistemin amaçlarının gerçekleştirilme¬ 

sinde başarılı olduğu söylenebilir. EMS'in bu başarısı ve Toplu¬ 

lukta 1992 yılı sonuna kadar tamamlanmasına çalışılan Tek Pazar 

hedefi ile ilgili olarak alınan mesafelerin yamsıra Avrupa Top- 
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luluğu'nda bir Ekonomik Parasal Birliğin kurulması yolunda çaba¬ 

lar vetgirişimler artırılmıştır. 

Ekonomik alanda bütünleşmeyi takiben geliştirilen bir 

parasal birlik, sermaye, mal ve hizmet ticaretinde döviz kuru 

belirsizliğinin getirdiği olumsuz etkiyi ortadan kaldırmıştır. 

Para birliğine katılmanın maliyetleri ise üye ülkeler için 

kambiyo politikası üzerinde sahip olunan serbestliğin, para 

politikasını oluşturan bağımsız faiz politikası ve diğer araçlar 

üzerindeki bağımsızlığın kaybedilmesi olarak ortaya çıkabilecek¬ 

tir. Bağımsız bir para politikası ve serbest döviz kuru politi¬ 

kası ülkeye kendi enflasyon ve büyüme hızım seçme olanağını 

verecek, ancak EMS'in benimsediği ortak para artış hızı sonucunda 

gerçekleşen büyüme hızı, enflasyon ve işsizlik oranı her ülkede 

istenilen seviyede olmayabilecektir. 

EMS açısından ekonomik yakınlaşma, döviz kuru istikrarı 

üzerinde dolaysız bir etki oluşturan ekonomik ve parasal politika 

hedeflerinin ve değişkenlerin yakınlaştım İması dır. Bu çerçevede 

enflasyon oram ve para arzı artışı gibi belli değişkenlerdeki 

uyum ya da yakınlaşmanın çok önemli olduğu kabul edilmektedir. 

Özetle, EMS gibi sabit-ayarlanabilir bir döviz kuru sisteminde; 

üye ülkeler arasında farklı enflasyon hızına sahip olanların 

bulunması, bu ülkelerin rekabet edebilme gücünün azalmasına yol 

açmaktadır. Bu nedenle, EMS'de sistemin istikrarının bozulmasını 

engelleyebilmek için yüksek enflasyon oranlı ülkelerin paraları¬ 

nın değerinin düşürülmesi amaçlanmaktadır. 
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EMS'in onbir yılı aşan uygulamasında, DKM'na üye olan 

ülkelerin anti-erıflasyonist politikalar uygulamaları sonucunda 

enflasyon oram ve parasal değişkenlerdeki artış hızında büyük 

azalmalar gerçekleşmiş ve yakınlaşma sağlanmıştır. Ekonomik 

büyüme, işsizlik, bütçe ve cari işlemler açıkları gibi gösterge¬ 

lerde 1987 yılına kadar olumsuz gelişmeler görülmüş ancak, bu 

göstergelerde 1988 yılı itibariyle iyileşme kaydedilmiştir. 

EMS'in işleyişi sırasında Batı Alman Markı'nın anahtar para 

durumunda olması, DKM'na katılan üye ülkelerin Batı Almanya'nın 

düşük enflasyon oranına ulaşmayı amaçlayan ekonomik ve para poli¬ 

tikalarına yaklaşmalarım sağlamıştır. Bu çerçevede, üye ülkele¬ 

rin milli para birimlerini DM'a bağladıkları açıktır. 

EMS, Topluluk içinde parasal politikaların koordinasyonunda 

temel nokta olmaktadır. EMS'in başarısı üye ülkelerin güçlü bir 

para politikasına istekli olmalarına bağlanabilir. Ayrıca, 

sistemin merkez bankaları arasında artan derecede yakın iş 

birliği ile esnek şekilde yönetilmesi de sistemin başarısına 

olumlu yönde etki etmektedir. Sistem, üyelerinin parasal 

politikalarında DM'dan dayanak noktası olarak faydalanmaktadır. 

Topluluğa üye olan tüm ülkelerin DKM'na dahil olmaları ve 

bazılarının daha geniş sapma marjı ile mekanizmaya iştirak 

etmeleri nedeniyle EMS tam ve kapsamlı olarak çalışmamaktadır. 

Ayrıca, bazı ülkelerde sürekli bütçe açıklarının olması ve bunun 

parasal politika üzerinde aşırı yük oluşturması, mali 

politikaların uyumlaştırılmasında zorluklara yol açmaktadır. 
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Bu çalışmada, Avrupa Para Sistemi'nin istikrar ve kamu 

finansmanı politikaları açısından yarattığı etkileri incelemek 

amacı ile istikrar politikası üzerinde durulmuş, Phillips Eğrisi 

ilişkisini esas alan bir model çerçevesinde beklenmeyen 

enflasyonun üretim ve istihdam üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Enflasyonun sadece para politikası aracı olmaması, aynı 

zamanda gelir politikasının da aracı olması sebebiyle kamu 

finansman politikası üzerinde durulmuştur. Ayrıca, değişik enf

lasyon türlerinin kamu gelirlerine ve yükümlülüklerine etkisi 

tartışılmış ve meydana getirilen sürpriz enflasyonun kamu yüküm

lülüklerinin reel değerini azalttığı, beklenen enflasyonun ise 

kamu gelirlerinin kaynağım teşkil ettiği vurgulanmıştır. 

EMS üyeliği, enflasyon problemi olan üye ülke için ek para

sal disiplin getirmektedir. Ücret oluşturanların beklentilerinin 

istikrarlı hale getirilmesi ve böylece fiyat artış oranının azal

tılması için, para otoriteleri iki ayrı yol izleyebilirler. 

Bunlardan ilki zaman isteyen bir yol olup, parasal hedeflerin 

değiştirilmeyeceğinin açıklanması durumudur. İkinci yol ise, bazı 

reformlar ile özel kesim beklentileri üzerine etki etmektir ki, 

EMS üyeliği de böyle bir rol oynar. Bu sayede ülke merkez bankası 

enflasyon beklentilerini aşağı çeker. Böyle bir sisteme üye olmak 

parasal bağımsızlığı kaybettirmekle birlikte, kredibilite 

sağlayan bir disiplin içinde olmak şeklinde tanımlanabilir. 
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Kredibilite problemi olan ülkeler için, özellikle parasal 

istikrara sahip alanlara dahil olmak ve sabit döviz kuru rejimini 

benimsemek istenen bir durum olabilir. 

Para politikaları her zaman istikrar politikası olarak 

görülmeyebilir, aym zamanda genel gelir politikasının da aracı 

olabilirler. Enflasyonu sadece istikrar politikası için araç 

değil, ayrıı zamanda kamu açıkları ve borçlanma için kaynak olarak 

da değerlendirmek mümkündür. 

Rasyonel bekleyişler varsayımı altında, beklenmeyen enflas¬ 

yon politikası kamu yükümlülüklerinin reel değerini düşürmek¬ 

tedir. 

EMS'e kaçılarak parasal bağımsızlık ve seigniorage'dan 

vazgeçilmektedir. Bu durum özellikle sistem içinde göreli olarak 

enflasyon oranı yüksek olan ülkeler için önemlidir. Seigniorage'ı 

diğer ülkelerden daha yüksek olan bu ülkelerde seigniorage'dan 

vazgeçmek vergilendirmenin yükünü artıracaktır. 

Avrupa Para Sistemi üye ülkeler arasında parasal istikrarın 

sağlanmasına ve enflasyonist fiyat eğilimlerinin birbirine 

yakınlaştırılmasına katkıda bulunmaktadır. 

EMS'de lider ülke konumunda olan Batı Almanya'nın görevi 

Dellors Raporu'nda belirtilmiş, Avrupa'daki ekonomik ve parasal 

işbirliği Batı Almanya'nın uygun durumu ile genelleştirilmiştir. 

Ayrıca, bu raporda fiyat sabitliğinin idaresi için sorumluluk 

Batı Almanya'ya bırakılmıştır. 
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Batı Almanya ile diğer bazı EMS ülkeleri karşılaştırıl¬ 

dığında; İngiltere'de enflasyon oranında düşme olduğu halde 

Almanya'nın seviyesine ulaşılamadığı, İtalya'da gerçekten EMS 

periyodunda hızlı düşme olduğu, İrlanda'nın ise enflasyon prob¬ 

lemini çözdüğü, fakat işgücü piyasasında bozulma ile karşılaştığı 

gözlenmiştir. 

Türkiye 1960'lı yılların başından beri AT üyeliğine ilgi 

göstermiştir. Türkiye ister Topluluğa tam üye olarak katılsın, 

isterse Topluluğun dışında kalsın, EMS Türkiye'yi yakından 

ilgilendiren bir gelişmedir. 

Türkiye'nin EMS'e katılabilmesi Topluluğa tam üye olması 

ve/veya dışarıdan sistemin döviz kuru müdahale mekanizmasına 

iştiraki ile iki şekilde mümkün olabilir. Kısa süre içinde 

Türkiye'nin Topluluğa tam üye olması ihtimalinin kuvvetli 

olmadığım düşünürsek, tek yolun DKM'na dışarıdan katılabilme 

şeklinde olacağı açıktır. Bu yol ise parası tam konvertibl olan 

ülkelere açık bir yoldur. 

Türkiye'nin AT'na tam üye olması halinde, gerekli koşulları 

yerine getirme kaydıyla EMS'e katılmasının ortaya çıkaracağı 

yarar ve sakıncalar bulunmaktadır. EMS'e katılmması durumunda 

elde edilebilecek yararlar; döyiz kurları ile ilgili belirsiz¬ 

liğin ortadan kaldırılması, sermaye, mal ve hizmet ticareti 

üzerinde olumlu etkilerin yaratılması şeklinde sayılabilir. 

Ayrıca, ortak para; biriminin kullanılması ile dış ödemeler soru¬ 

nuna daha kolay çözümler getirilebilir. Türkiye'nin EMS'e üye 
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olması ve/veya DKM'na girmesi ile uluslararası mali çevrelerde 

prestij ve kredibilitesini artıracağı ve sistemin kredi olanak¬ 

larından daha fazla yararlanabilmesinin mümkün olacağı açıktır. 

TL'rıin ECU sepeti içinde belli bir ağırlığa sahip olmasının 

yaratacağı birçok güçlükler de bulunmaktadır. Fakat hedef AT, 

Avrupa Pazarı ve Avrupa ekonomisi ile iç içe olmak şeklinde 

düşünülürse bu çerçevede TL'nin ECU sepeti içinde olmasının 

yararlı olacağı açıktır. 
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ABSTRACT 

After the collapse of the Bretton Woods system, a new fixed 

exchange rate regime emerged among the European Economic 

Community (EEC) countries. The new system is called the "Snake in 

the Tunel" which was designed to keep the EEC countries' exchange 

rates within a narrow band. The Snake was changed to the European 

Monetary System (EMS) with some refinements in 1979. And also the 

Exchange Rate Mechanism (ERH) is an arrangement among European 

Central Banks to limit fluctuations of their respective currency 

values. It has provided a good example of policy coordination in 

practice for eleven years. 

Since the beginning of the 1980s. countries belonging to 

the EMS have experienced a large fall in inflation. The 

developments are called the EMS Inflation Hypothesis. In the case 

of the EMS experience, the exchange rate regime helped the high 

inflation economies. Giavazzi and Giovannini (1989) analyzed the 

motivation that countries other than West Germany might have had 

to join the system. High inflation borrows the anti-inflationary 

reputation of the Bundesbank so that there is a downward 

adjustment of inflationary expectation at home. 

There are two main models which can provide alternative 

reasons why monetary authorities rnay be following inflationary 

policies, a) the game theoretic approach to monetary policies and 

b) the theory of public finance. The first approach investigates 
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inflation from a stabilization policy point of view, along the 

Phillips Curve, unanticipated inflation can increase employment 

and output. The second approach from public finance, anticipated 

inflation can be a source of government revenue and unanticipated 

inflation can erode the government liabilities in real terms. 

To reduce expected inflation and wage settlements 

authorities have to show that the announced monetary targets are 

not reneged on and so to gain a good reputation. Their 

credibility can be improved by a fiscal policy of consistently 

reducing the primary deficit or some institutional reform like 

joining the EMS. It is argued that participation in a mechanism 

of fixed (but adjustable) exchange rates can provide a discipline 

increasing the disinflation credibility. EMS membership can play 

this role. 

The emphasis on the central role of expectations is an 

attractive interpretation of the policy implications of the EMS 

membership by joining the EMS, playing the rules of relatively 

infrequent realignments and benefiting from the stabilizing 

influence of low inflation targets in West Germany, a country's 

policy-makers can achieve a dramatic reduction in inflation 

expectations and long term nominal interest rate. 

The desire to bring down inflation is an important 

motivation for inflation-prone countries. It is argued that given 

a need for disinflation participation in an mechanism of fixed 

but adjustable exchange rates with a group of low inflation 

126 



countries can provided a source of discipline enhancing the 

disinflation's credibility. 

Giavazzi and Giovannini (1989) pointed out that, if there 

was any advantage from pegging to a strong currency in a 

disinflation. It came from a shift in price setters expectations. 

It made the output loss of reducing inflation smaller. For this 

argument, Exchange Rate Mechanism (ERM) has enhanced the 

credibility of disinflation, it has reduced expected inflation. 

However, the central issue was not the EMS was an effective 

disciplinary device for inflation-prone countries but also, it was 

a welfare improving arrangement from the viewpoint of monetary 

authority of those countries. These countries' inflation rates 

would be lower inside then outside the EMS. In this case, these 

countries would be happy to tie their hands, in other words they 

could solve their problem by joining the EMS. 

It is often argued that the EMS is an effective disciplinary 

device for inflation-prone countries in Europe. But there is a 

crucial point in here, why these countries should submit 

themselves to such discipline. One answer to this question is 

that EMS membership brings potentially large credibility going to 

policy-makers in inflation-prone countries. 

127 



In the light of the above explanations, some ERM countries 

such as West Germany, United Kingdom, Italy and Ireland are 

investigated along their main economic indicators through the 

study. By taking into consideration the experiences of the so-

called countries, Turkey was analyzed from the viewpoint of 

prospective ERM membership. 
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EK:11 BATI ALMANYA 

YILLAR SEIGNIORAGE 

İŞSİZLİK 
ORANI 

TÜKETİCİ 
FİYAT 

ENDEKSİ 

B0RÇ/GSMH 
(YÜZDE) 

1970 1 ,792 0, 600 3, 491 7, 003 
1971 1 , 359 0,700 5, 159 6,486 
1972 2, 501 0,700 5,472 6,702 
1973 0, 796 0,600 7, 156 6,678 
1974 -0,122 1 , 300 6,845 7, 319 
1975 0,292 3, 100 5, 937 10,037 
1976 0, 981 3,200 4,277 11,444 

1977 0,785 3, 300 3,819 12,806 
1978 1 , 307 3, 100 2, 589 13,932 
1979 0, 539 2, 900 4,117 14,723 
1980 -0,379 2, 500 5,485 15,875 
1981 -0,156 3,400 6,288 17,992 
1982 0 , 482 5, 000 5, 233 19,688 
1983 0, 508 6, 600 3, 351 20,667 
1984 0 , 347 7, 100 2,406 21,126 
1985 0, 300 7,200 2, 145 21,642 
1986 0,554 6,400 -0,200 21,694 
1987 0,836 6,200 0,301 22,105 
1988 1,014 6, 100 1 , 099 

Kaynak:International Financial Statistics Yearbook 1989,s. .368,370, 
International Financial Statistics November,1990 s , .240,242. 
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EK:12 INGİLTERE 

YILLAR SEIGNIORAGE 

İŞSİZLİK 
ORANI 

TÜKETİCİ 
FİYAT 

ENDEKSİ 

B0RÇ/GSMH 
(YÜZDE) 

1970 0,950 2,400 6,522 59,550 
1971 -0,414 2,900 9, 184 57,191 
1972 1,481 3, 100 7,477 53,499 
1973 2, 313 2, 100 9, 130 49,855 
1974 0, 333 2,200 15,936 50,035 
1975 0,705 3, 600 24,055 49,771 
1976 1 ,279 4,800 16,620 49,609 
1977 0, 356 5,200 15, 914 50,407 
1978 0,594 4, 900 S, 197 48,353 
1979 0,563 4, 500 13,447 44,937 
1980 -0,156 6, 100 18,030 46,209 
1981 0, 181 9, 100 11,881 43,388 
1982 0, 195 10,400 8,597 44,224 
1983 0, 118 11,200 4, 540 45,426 
1984 -0,450 11,400 5,011 46,689 
1985 0,217 11,600 6,045 46,687 
1986 0, 328 11,800 3,400 46,930 
1987 1 , 024 10,400 4, 255 48,121 
1988 0,383 8,200 4,824 48,078 

Kaynak:International Financial Statistics Yearbook 1989,s .716,718, 
International Financial Statistics November,1990 s, .546,548. 
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EK:13 İTALYA 

İŞSİZLİK TÜKETİCİ BORÇ/GSMH 
YILLAR SEIGNIORAGE ORANI FİYAT (YÜZDE) 

ENDEKSİ 

1970 2,031 5,400 4, 478 36,732 
1071 2, 484 5, 500 5,000 40,643 
1972 1 , 576 6, 400 6, 122 44,932 
1973 3İ 032 6,400 10,256 46,609 
1974 1 ,794 5,400 19,186 45,792 
1975 6, 015 5,900 17,073 53,738 
1976 3,265 6,700 16,667 52,514 
1977 2,665 7,200 18,571 55,109 
1978 3,917 7, 300 12,048 62,500 
1979 2,285 7,800 14,785 62,482 
1980 1 ,806 7,700 21,311 52,928 
1981 1 ,806 8, 500 19,498 55,918 
1982 1 , 943 9, 200 1 6,478 61,577 
1983 1 , 984 10,000 14,702 69,168 
1984 1 , 888 10,100 10,762 73,905 
1985 2, 366 10,200 9, 170 81,408 
1986 1 , 142 11,200 5,900 86,045 
1987 1 , 230 12,100 4 , 721 90,897 

Kaynak:International financial Statistics Yearbook 1989,s. .434,436, 
International Financial Statistics November,1990 s. .300,302. 
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EK 14: İRLANDA 

YILLAR SEIGNIORAGE 

İŞSİZLİK 
ORANI 

TÜKETİCİ 
FİYAT 

ENDEKSİ 

BORÇ/GSMH 
(YÜZDE) 

1970 0,247 5,800 8, 333 67,106 
1971 3,724 5,500 8, 974 66,564 
1972 0,581 6,200 8,235 62,686 
1973 2, 930 5,700 .11 ,413 59,161 
1974 3,511 5, 300 17,073 65,047 
1975 2,294 7,300 - 20,833 72,281 
1976 2,278 9,000 17,931 78,233 
1977 1 ,771 8,800 13,743 75,214 
1978 3,093 8,200 7,712 79,139 
1979 1 , 339 7, 100 13,126 85,669 
1980 1 , 944 7, 300 18,143 87,715 
1981 -0, 379 9, 900 20,536 89,800 
1982 0,859 11,400 17,037 95,800 
1983 1 , 035 14,000 10,506 107,400 
1984 0,734 15,500 8,706 113,400 
1985 0, 743 17,400 5, 374 117,900 
1986 0, 324 17,400 3,800 133,200 
1987 0,996 17,500 3, 179 136,100 
1988 0, 300 16,700 2, 148 139,800 

Kaynak:International Financial Statistics Yearbook 1989,s .426,428, 
International Financial Statistics November,1990 s.292,294, 
OECD Economic Surveys(Ireland-1987/1988) s.57, 
OECD Economic Surveys(Ireland-April/1985) s.88, 
R.Dornbusch,(1989),'Ireland’s Disinflation’.Economic Policy,s.207. 
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