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GİRİŞ 

1980'li yılların başından itibaren tüm dünyada ülkelerin finansal serbestleşme 

çabalarınu arttığı görülmektedir. Reel ve finansal sektörlerde yapılan 

serbestleşmeye yönelik düzenlemelerin temel amacı sistemde piyasa 

mekanizmasının yerleşmesini sağlayarak sürdüvülebilir bir büyüme trendi 
yakalamak ve böylece ülkelerin refah düzeyini artırmaktır. Sermaye 

hareketleri üzerindeki kontrollerin gevşetilmesi, üretimin ulusfararası düzeyde 
yapılması, dünya genelinde yaşanan finansal serbestleşme politikaları, yeni 

haberleşme ve bilgisayar teknolojisi, finans piyasalarına entegrasyonun 

gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin ekonomik 

kalkınmayı gerçekleştirmek için artan dış kaynak ihtiyacı, gelişmiş ülke 

yatırımcılarının gelişmekte olan ülkelerdeki cazip yatıım olanaklarını 
değerlendirme istekleri, finansal küreselleşmenin yaygınlaşınasına dönük 

politikaların genel kabul görmesi gibi nedenler, gelişmekte olan ülkelere 

yönelen sermaye hareketlerinin arlarak sürmesine neden olmuştur. 

Finansal serbestleşmenin, bu yöndeki çabaların yoğunlaştığı gelişmekte olan 

ülkelerin birçoğunda amaçlarına ulaştığı söylenemez. Pek çok ülkede finansal 
serbestleşme bir araç olmaktan çıkıp amaç halini almıştır. Buna karşılık, 

sermaye hareketlerinin serbest hale getirilmesiyle birlikte hükümetlerin para 

ve maliye politikalarındaki otonomileri de büyük ölçüde ortadan kalkmış, 

ekonomik göstergelerdeki dalgalanmalar ve oynaklıklar artarak pek çok 
gelişmekte olan ülkede finansal krizler yaşanmıştır. 

Diğer ülkelerde yaşanan krizler ve Türkiye'nin 1980-1995 yılları arasındaki 
deneyimi, sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin makroekonomik 

istikrar ve mali disiplin sağlandıktan sonra uygulanmaya başlanmasının 

gerekliliğini göstermektedir. Sermaye hareketlerini serbestleştirmeden önce 
mal ve hizmet piyasalarındaki sapmaları ve enflasyonist finansman 



yöntemlerini kaldırmaya yönelik, mali disipline önem veren politikaların 
üretilmesi gereklidir. Sermaye hareketlerinin makroekonomik ve mali istikrar 
sağlandıktan sonra serbestleştirilmesi, arzulanan olumlu sonuçların (ülkenin 

yatırım kapasitesinin artırılması, sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam artışı 
gibi) alınmasını kolaylaştıracaktır, Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi 

öncesinde makroekonomik ve mali istikrar sağlanamamışsa, sermaye girişleri 

yoluyla kullanılabilir fon imkanları artan ekonomik ajanlar yapısal 
problemlerin çözümünü etteleyebilmektedir. Örneğin Türkiye'de, 1989 
yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle, kamu kesimi artan 

açıklarını finanse etmek için uygun bir kaynağa kavuşmuş, kamu açıkları 
önemli ölçüde yurtiçi ajanların getirdiği kısa vadeli sermaye hareketleriyle 
finanse edilmeye başlanmıştır. Böylece kamu açıklarını kapatmaya yönelik 

politikaların sorunları daha da büyütmek pahasına ertelenmesi, mümkün 
olabilmiştir. Kamu maliyesindeki yapısal problemlerin arlarak sürmesi, 

çözüme dönük politikaların maliyetini de arlırmaktadır. 

Bu çalışmanın temel amaçlarından biri, Türkiye'ye yönelen kısa vadeli 

sermaye hareketlerinin ülkelerarası getiri farklılıklarıyla ilişkisinin test 
edilmesidir. Bu amaçla, Türkiye'de 1989-1995 dönemindeki sermaye 

hareketliliği literatürdeki kriterler bağlamında test edilmiş ve elde edilen 
sonuçlar kısa vadeli sermaye hareketlerinin temel belirleyicilerinin 
saptanmasında (| kullanılmıştır. £ Sermaye (hareketlerinin (istatistiksel 
özelliklerinin tanımsal ayrımla (sıcak para / soğuk para) uyumunun Türkiye 

ve seçilmiş ülkeler için araştırılması çalışmanın diğer temel amacıdır. 

Çalışmanın 1. Bölümünde, dünya ölçeğinde finansal serbestleşme 
değerlendirilerek sermaye hareketlerinin gelişimi incelenmektedir. Bu 
kapsamda, gelişmekte olan ülkelerde finansal serbestleşme çabalarının 

yoğunlaştığı 1980 sonrası dönem satırbaşlarıyla sunulınakta, sermaye 
hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere yönelmesini belirleyen temel faktörler 



ele alınmaktadır ve sermaye girişini belirleyen faktörlerin bölgesel 

farklılaşması ve sürdürülebilirliği üzerine literatürde oluşan görüşler 

özetlenmektedir. Ayrıca, sermaye hareketlerinin makroekonomik etkileri 

incelenerek, sermaye girişi sonucunda ekonomide yaşanan dengesizlikleri ve 

olumsuz etkileri kontrol etmeye yönelik politikalar da değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın 2. Bölümünde, Türkiye'de 1980 sonrası finansal serbestleşme 
özetlenmektedir, Bu bölümde, Türkiye'de mal ve hizmet piyasalarından 

başlayıp, dış ticaretteki serbestleşme politikalarıyla devam eden ve sermaye 

hareketlerinin serbestleşmesiyle tamamlanan finansal serbestleşme süreci ele 
alınmaktadır. Ayrıca bu süreçteki genel ekonomik yapı ve makroekonomik 

politikalardaki temel değişimler de incelenmektedir. Sermaye hareketlerinin 

serbest hale getirildiği 1989 ve sonrası dönemde sermaye hareketlerinin 
ekonomideki işlevi bu bölümde değerlendirilmektedir. 

Çalışmanın 3. Bölümünde, Türkiye'de sermaye hareketleri hesabının 
kalemleri ve sermaye hareketlerinin türleri itibariyle bazı istatistiksel 
özellikleri ele alınmaktadır. Sermaye hareketlerinin istatistiksel özellikleri, 

Türkiye ve seçilmiş ülke örnekleri için değerlendirilmektedir. Bu amaçla 

yapılan testlerde, sermaye girişlerinde kullanılan sıcak para/soğuk para 
ayrımının istatistiksel özelliklerle uyumu araştırılmaktadır. 

Çalışmanın 4. Bölümünde, uluslararası sermaye hareketliliğini ölçmeye 
yönelik kriterler sunulmakta ve bu kriterler bağlamında, Türkiye'de sermaye 
hareketlerinin serbest hale getirildiği 1989 sonrası dönemde sermaye 

hareketliliğinin derecesi ölçülmeye çalışılmaktadır. Sermaye hareketliliğini 
ölçmeye yönelik olarak yapılan test sonuçlarına göre, Türkiye'de sermaye 
hareketlerinin serbestleştirildiği 1989 yılı sonrası dönemde “mükemme!” 

denebilecek Obir sermaye hareketliliği (o gözlenmemektedir. e Sermaye 

hareketliliğine yönelik testlerden çıkan bazı sonuçlar Türkiye'de kısa vadeli 



sermaye hareketlerinin modellenmesinde kullanılmakta ve kısa vadeli 
sermaye hareketlerinin temel belirleyicileri araştırılmaktadır. Bu bağlamda, 

kısa vadeli sermaye hareketleri ile faiz farkı, bütçe açığı ve cari işlemler açığı 

arasındaki uzun dönem ilişkinin varlığı test edilmektedir. 

Çalışmanın 5, Bölümünde ise, Türkiye'de ve dünyada sermaye hareketlerinin 
serbestleştirilmesi tecrübelerinden ve çalışmadan çıkan sonuçlara değinilerek 

genel bir değerlendirmeye yer verilmektedir. 



BÖLÜM | 

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE YÖNELEN SERMAYE 
HAREKETLERİ: GELİŞİMİ, NEDENLERİ, MAKROEKONOMİK 

ETKİLERİ VE POLİTİKA UYGULAMALARI 

1.1 Dünya Ölçeğinde Finansal Serbestleşme 

Dünya ölçeğinde finans piyasalarının hızlı entegrasyonu geçtiğimiz 20 yılda 
yaşanan yapısal bir değişikliğin göstergesidir. Sermaye hareketleri üzerindeki 
kontrollerin gevşetilmesi, dünya genelinde yaşanan finansal serbesileşme 
politikaları, yeni haberleşme ve bilgisayar teknolojisi bu entegrasyonun 
gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Piyasalar arasındaki bağların bilgi ve 
haberleşme teknolojisindeki değişmelerle güçlenmesi ve piyasaların yeni 
finansal araçlarla derinleşmesi finansal serbestleşineyi hızlandırmıştır. Pek 
çok gelişmekte olan ülkede finansal serbestleşme ve özelleştirme yoluyla 
uluslararası yapıya entegre olma süreci yaşanmıştır. Bu süreçte, özellikle 
gelişmekte olan ülkelerde menkul kiymet piyasaları gibi yeni piyasalar 
oluşturulmuştur. Yeni oluşturulan bu piyasalar yabancı yatırımcılar için kısa 
zamanda yüksek getiriler elde edebilecekleri yatırım araçları haline gelmiştir. 

Finansal serbestleşmenin temel amacı ekonomik büyümeyi artırmaktır, Bu iki 
yolla sağlanmaktadır: 

e Finansal serbestleşme sonucu oluşan pozitif reel faizler tasarrufları ve 

finansal varlıklardaki büyümeyi artırır. Finansal varlıkların stoklarının 

artması (finansal derinleşme, financial deepening) bankaların likidite 
kısıtlarını kaldırır ve yatırımları finanse etmek için gereken kullanılabilir 
fon miktarını artırır. Faizlerdeki artış yatırım talebini azaltmasına rağmen, 

fonların elde edilebilirliği arttığı için gerçekleşen yatırım oranları artar. Dış 



finansal Hiberalleşmeyle birlikte ilave kredi olanaklarında da gelişme 
görülür. 

» Finansal sistemdeki araçlar toplam yatırım kaynaklarının bir kısmı 

olmasına rağınen tasarrufların dağılımında hayati bir rol oynar. Daha karlı 
projelere giden fonlar finansal derinleşmeyi ve rekabeti artırarak etkin ve 

seçici bir yatırım politikasının oluşmasına yardımcı olur, Bu da 

yatırımların ortalama verimliliğini artırır; daha fazla ve kaliteli yatırımlar 
yapılmasıyla büyüme oranları artar, 

Finansal yapının serbest hale getirilmediği, yani fiyatlamanın fiyat dışı 
kriterlere göre yapıldığı bir ortam “Mc Kinnon-Shaw” hipotezi olarak da 

bilinen ve “bastırılmış” (repressed) finansal yapı olarak adlandırılmaktadır 
(Mc Kinnon, 1973; Sak, 1995). Böyle bir ortamda oluşacak fiyatların finansal 
kaynakların gerçek kıtlığını yansıtmadığı ileri sürülmektedir. Finansal 
serbestleşme ve kaynak dağılımının piyasa mekanizmalarına bırakılması 

durumunda finansal kaynakların dağılımında temel kriter, finansal varlıkların 

fiyatı olmaktadır. Bu durumda, Mc Kinnon-Shaw hipotezine göre, finansal 
derinleşmenin ve serbestleşmenin sonucu olarak finansal işlemlerde etkinlik 
artacak ve ülkenin tasarruf - yatırım kapasitesi genişleyecektir. Finansal 

serbestleşme, tasarrufları, reel yatırım fırsatları karşısında sermaye hareketleri 
yoluyla küresel olarak yaydığı için, ülkeler arasında yatırımın getirisi 

eşitlenecektir (Mc Kinnon, 1973; Sak, 1995).! 

Aneak, ampitik Oo örnekler uluslararası sermaye Ooo hareketlerinin 
serbestleşmesinin tasarrufların uluslararası dağılımında iyileşmeye neden 

olmadığını göstermektedir. Uluslararası sermaye yatırımlarının getirileri 

* Finansal bastırmanın (financial repression) kafkması sonucunda, faizlerdeki artış sonucunda 
tasarrufların arimas: için faizlerin ikame etkisinin (gelecekte tüketmek için, bugünkü tüketimden 
vazgeçmek), gelir etkisinden (gelecekteki gelir artışının bugünkü tüketimi artırması) güçlü olmasını 
gerektirmektedir (Yentürk, 1996). 



arasındaki farklılıklarda bir kapanma ya da uzun dönem reel faizlerde bir 

düşüş görülmemektedir (Kasıman ve Pigott 1988; Mc Cauley ve Zimmer 

1989, Akyüz 1992). Bu durumun temel nedeni uluslararası finansal ilişkilerin 
büyük bölümünün reel yatırım firsatlarını değerlendirmeye yönelik ve uzun 
dönem risk ve getiri yapısında değil, kısa vadeli spekülatif karlar elde etme 

amacıyla yapılmasıdır. 

Finansal serbestleşmeyi yurtiçi ve yurtdışı olarak ikiye ayırmak mümkündür. 

111 Yurtiçi Finansal Serbestleşme 

Faizlerin piyasa tarafından belirlenmesi, faizler üzerindeki mali yüklerin 

azaltılması (yüksek karşılık oranları, çeşitli vergiler ve fonlar gibi), kredi 
tavanlarının ve tayınlamalarının (kaldırılması, finansal piyasaya girişin 

kolaylaştırılarak, o finansal araçların oçeşitlendirilmesi gibi oekonomik 

hedeflerden oluşur, 

1.1.2 Yurtdışı Finansal Serbestleşme 

Finansal serbestleşme ile birlikte vatandaşların döviz cinsinden varlık ve 

yükümlülük elde etmeleri kolaylaştırılmış ve yabancıların ulusal piyasalarda 
işlem yapabilmeleri serbest hale getirilmiştir. Yurtdışı finansal serbestleşme 
bağlamında üç çeşit işlemden sözetmek mümkündür, 

e Yurt içine dönük işlemler: Ülke vatandaşları uluslararası finansal 
piyasalardan serbestçe borçlanabilir, yabancılar yerli finans piyasalarında 
yatırım yapabilirler. Bu tür işlemler özellikle Latin Amerika ülkelerinde 
yaygındır. Bu ülkelerde, özel sektörün yerli bankalar aracılığıyla dışarıdan 
borçlanması büyük ölçüde serbesttir. Ayrıca yabancı yatırımcıların yerli 
sermaye piyasalarında yatttım yapmasının önünde fazla bir kısıtlama 



yoktur. Özellikle Meksika 1994 sonunda yaşanan finansal krize kadar 
portföy yatırımlarının yoğun yapıldığı bir ülke olmuştur. Bu ülkedeki geniş 
arbitraj olanakları kısa dönemde çok yüksek karlar elde edilmesini 

sağlamış ve yabancı yatırımcıların yerli piyasalardan yüklü miktarda hisse 
senedi toplamasına yardımcı olmuştur. Özelleştirme programları da bu 
süreci hızlandırmış ve teşvik etmiştir (Calvo, Leiderman ve Reinhart, 
1993). 

* Yurtdışına dönük işlemler: Vatandaşların yurtdışına sermaye transferine 
ve dışarıda varlık tutmalarına izin verilir, yabancıların yerli finans 

piyasalarında borç verip kredi kullanabilmeleri sağlanır. 

e Yabancı para ile yerli transferler: Vatandaşların yabancı para cinsinden 
borçlu-alacaklı ilişkisine girebilmelerinin serbest hale getirilmesidir 
(bankada döviz hesabı açabilmek, dövizle borçlanmak, vb.). 

Yurtdışı finansal serbestleşme sermaye hareketlerini serbest hale getiren pek 
çok ülkede görülmektedir. Yabancı parayla işlem yapma, bu deneyimi 

yaşayan ülkelerde hızla yaygınlaşmıştır. Para ikamesinin (dolarizasyon) 
hızlanmasıyla vatandaşların bankalarda döviz hesabı açmaları teşvik edilmiş 
ve bu hesapların toplam mevduat içindeki payı gelişmekte olan ülkelerin 

çoğunda yüzde 5Ö'lere kadar yükselmiştir. Bu finansal açılma tanımı 

vatandaşların döviz cinsinden yaptıkları işlemleri de içerdiğinden sermaye 
hareketlerinin liberalleşmesinden daha kapsamlıdır. 

Yurtiçinde yaşanan finansal serbestleşme enflasyon ile faiz oranları 

arasındaki bağı güçlendirirken, yurtdışı finansal serbestleşme enflasyon ile 
kur bağını zayıflatmaktadır. Kur, dış ticaret dengeleri yerine sermaye 

hareketleri tarafından belirlenmekte ve para otoritelerinin uyguladıkları 

ekonomik politikalardaki otonomileri azalmaktadır, 



1.1.3 Finansal Serbestleşme Sonucu Etkinlik Kazancı 

Ülkeler için finansal serbestleşme ve buna yönelik düzenlemelerin temel 
amaçlarından biri de finansal sistemin daha iyi çalışmasını, reel ve finansal 
kaynakların alternatif kullanımlar arasında etkin dağılımını sağlamaktır. 

Uygulanan serbestleşme politikalarının ekonomide yarattığı üç tür etkinlik 
kazancından sözetmek mümkündür: 

e Dağılım Etkinliği: Kontrolün ve fiyat sapmalarının kaldırılması 
tasarrufları yüksek getirili (highest yielding, risk adjusted) yatırımlara 

yöneltir. Bu yolla dağılım etkinliği (allocative efficiency) artar. 

e Operasyonel Etkinlik: Artan rekabet finansal piyasalardaki maliyetleri 
azaltır, Bu yolla operasyonel etkinlik (operational efficiency) artar. 

e Dinamik Etkinlik:Yapılan reformlar tüketicinin ihtiyaçlarına uygun 

finansal mal ve hizmetleri geliştirdiği ve artırdığı için dinamik etkinlik 

(dynamic efficienöy) artar. 

Finansal serbestleşmeyle birlikte, portföy yapısındaki fiyat ve miktar 
kısıtlamaları kalktığı için, finansal kurumların risk yönetimi kaabiliyetleri 
artar ve finansal sistem daha etkin çalışır, 

1.1.4 Finansal Serbestleşmeyi Hızlandıran Ekonomik Gelişmeler 

Gelişmekte olan ülkeler sermaye hareketleriyle ilgili yaptığı reformlarla uzun 
dönem sermaye hareketlerini artırmayı ve istikrarlı bir büyüme sağlamayı 
hedeflemektedirler. Pek çok gelişmekte olan ülkede finansal sistemi açık hale 

getirme ve sermaye hareketlerini serbestleştirme yönünde çabalar vardır. Bu 



çabaları uluslararası ekonomik yapıdaki gelişmeler de hızlandırmaktadır, Söz 
konusu gelişmeler aşağıda özetlenmiştir: 

e Sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerdeki etkinlik, artan dış ticaret 

entegrasyonu, finansal yenilikler ve yaygın finansal açılma ile 
azalmaktadır. Böylece, sermaye hesabı fiili olarak açık hale gelmektedir. 

e Ülkelerarası karşılıklı ticaretin gelişmesi sonucunda, finansal sistemlerin 

açık hale getirilmesi ve kurun piyasa tarafindan belirlenmesi ülkeler için 
bir zorunluluk haline gelmiştir. 

e OECD tarafindan ekonomik yapının serbestleştirilmesinin üye ülkelere 

önemli bir politika olarak sunulmasıyla birlikteZ pek çok gelişmekte olan 
ülkede bu politikalara uyum için bir motivasyon yaşanmaktadır, 

e Finansal serbestleşmenin küresel bazda yaygınlaşmasının nedenleri üzerine 
bir diğer görüş de, 1980'li yılların başında gelişmekte olan ülkelerde 
yaşanan krizin temel nedenlerinden birinin, uygulanan müdahaleci 

politikalar olduğu ve serbestleşmenin tasarruflar ile ekonomideki etkinliği 
artırarak büyümeyi . sürdürülebilir ve istikrarlı bir çizgiye olurtacağı 

yönündedir. Ancak, genel olarak bu beklentilerin gerçekleştiği 
söylenemez. Pek çok gelişmekte olan ülkede finansal serbestleşme yurtiçi 
tasarrufları ve yatırımları artırmak bir yana, finansal istikrarsızlığı 

artırmıştır. Finansal aktiviteler artmış, finansal derinleşme gerçekleşmiş, 
ancak reel sektör bundan aynı ölçüde fayda sağlayamamıştır (Akyüz, 

1993). 

* OECD bu uygulamasını “Code of Liberalization” olarak bilinen bir metine üye ülkelere 
sunmuştur, Bu düzenlemeye göre OECD üyesi Ülkelerin kendi aralarında görünmeyen cari 
operasyonlarda ve sermaye hareketlerinde kısıtlamaları kaldırmaları gerekmektedir. 
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Sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin makroekonomik sonuçları ileriki 
bölümlerde ayrıntılı olarak incelenecektir. 

12 Sermaye Hareketlerinin Gelişimi 

1950'lerde sermaye hareketlerini serbest bırakma yönünde hakim olan 
görüşler, OECD'nin 1961 yılında kurulmasıyla birlikte güçlenmiştir. Çünkü 
OECD'nin ilk uygulaması, üye ülkelerin bir kısım sermaye hareketleri 

üzerindeki (o kısıtlamaları (o kaldırmaları (Oove (o sermaye (hareketlerini 
serbestleştirmeleri yönünde olmuştur.) Ancak, 1960'ların özellikle ikinci 
yarısında yaşanan ödemeler dengesi sorunları nedeniyle, ülkeler kısıtlayıcı 

önlemler uygulamaya başlamışlardır, 1960'lar ve 1970'lerde OECD üyesi pek 
çok liberal ekonomide sermaye hareketleri kontrol altında tutulmuştur. 

Gelişmiş ülkeler İkinci Dünya Savaşı'ndan 1970'lerin başına kadar, 

ekonomik genişleme süreci yaşamışlardır. Uygulanan yeni teknolojilerin 
verimliliği artırması, hammadde fiyatlarının ucuz olması, uluslararası 

kurumsal düzenlemeler (Bretton Woods Para Sistemi, IMF, Dünya Bankası 
gibi) bu ülkelerde refah düzeyinin artmasına yardımcı olmuşlardır (Balkan, 
1994). 

1970'lerin başından itibaren, kullanılan teknolojilerin emeğin verimliliğini 

artırma kapasitesinin düşmesi, hammadde fiyatlarının artması gibi nedenler, 
gelişmiş ülkelerde kar oranlarının düşmesine neden olmuştur, Bunun sonucu 

yatırımlar azalmaya başlamış, büyüme oranları düşmüştür. Gelişmiş 

ülkelerdeki yatırımcılar kriz ortamının etkisiyle düşen karlar nedeniyle, reel 
yatırımdan kaçınarak, finans sektörüne kaymaya başlamıştır. Bu yolla 
gelişmiş ülkelerde biriken fonlar 1970'lerin ikinci yarısından itibaren 

1 OECD'nin bu uygulamaları “Code of Liberalizatior of Current inyisible Operations” ve “Code of 
Liberalization of Capital Movement” kararları otarak bilinmektedir. 



gelişmekte olan ülkelere yönelmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin sermaye 

yetersizliğinden dolayı dış kaynak ihtiyacı, Avrupa ülkelerindeki teknik ve 
kurumsal gelişmelerin sermayenin hareket kaabiliyetini artırması, OPEC 

üyesi ülkelerin cari işlemler hesabı fazlalarının gelişmekte olan ülkelere 

yönelmesi ve uluslararası iikiditenin yüksek olması sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesini hızlandıran diğer nedenlerdir. Gelişmiş ülkelerde 
genişletici iktisat politikaları nedeniyle faiz oranlarının düşmesi, gelişmekte 

olan ülkelerdeki faizlerin yüksek olması, bu ülkelere sermaye girişini 

artırmıştır. Bu dönemde gelişmekte olan ülkelere fon girişi, ağırlıklı olarak 
gelişmiş ülkelerdeki özel bankalardan alınan borçlar yoluyla olmuştur 

(Femandez-Arias, 1996; Calvo, Leiderman ve Reinhart, 1993). 

1980'lerin başından itibaren gelişmekte olan ülkeler dış borç ödemelerinde 

sorunlar yaşamaya başlamışlardır. Bu ülkelerde kamu açıkları hızla büyümüş, 
makro dengeler bozulmaya başlamıştır. Bu dönemde dünya genelinde 

yaşanan ekonomik yavaşlama, uluslararası faizlerin hızla artışı, dış ticaret 
hadlerindeki hızlı kayıplar yaşanan krizi derinleştirmiştir. Gelişmekte olan 

ülkelerde geçmişte uygulanan ve uygulanmakta olan ekonomi politikalarının 
yetersizliği ve zayıflığı, dış şoklara karşı dayanaklı ekonomiler 
yaratılamamasına ve krizin uzamasına neden olmuştur. Bu şartlar altında 
örneğin Meksika 1982 yılında, aldığı borçların faiz ödemelerini bile 

yapamayacağını ilan etmiştir. Bu ülkenin ardından pek çok ülke borç 
ertelemesi için talepte bulunmuştur. Bu koşullar altında sermaye girişinin 
aniden kesilmesi ekonomiler için net dış kaynak ihtiyacı doğurmuştur. Kısa 

dönemde bu açık ithalatın azalmasıyla giderilmiştir. Bu da gelişmekte olan 
ekonomiler için ekonomik aktivitelerin ve yatırım oranlarının azalması ve 

gelecekteki büyüme hedeflerinin sekteye uğraması sonucunu ortaya 
çıkarmaktadır. Gelişmekte olan ülkeler bu durumun yarattığı olumsuzlukları 

* Gelişmiş ülkelerin kriz dönemlerinde getişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülketer yoğun sermaye 
akışı yaşanmaktadır. Bu konuda ayrıntılı bir çalışma için N, Bafkan (994)'e bakıtabilir, 



dış kaynağa olan ihtiyacı azaltıcı programlar uygulayarak gidermeye 
çalışmışlardır. Sürdürülebilir ödemeler dengesi, kriz sonrası dönemde temel 
politika hedeflerinden biri olmuştur. Dış şokların etkisini azaltmak için 
ülkeler dış kaynağın borç olarak değil, doğrudan yabancı yatırımlar ve 
portföy yatırımları şeklinde gelmesini teşvik edici politikalar uygulamaya 
başlamışlardır (Calvo, Leilderman ve Reinhart, 1993; Dooley ve Kletzer, 
1994). 

1980'lere kadar pek çok gelişmekte olan ülke tarafından uygulanan ithal 
ikameci büyüme stratejisi ve devletçi politikalar, yâşanan krizin temel nedeni 
olarak görülmüştür (Akyüz, 1992). IMF borç krizine düşen gelişmekte olan 
ülkelerden, borç ertelemelerinin temel şartı olarak serbestleşme politikalarının 
uygulanmasını istemiştir. 1970'li yılların ikinci yarısından 1982'de yaşanan 
borç krizine kadar olan dönemde küresel olarak yaşanan ekonomik kriz 
iktisadi politikalarda köklü değişikliklere yol açmıştır. Savaş sonrası 
genişleme dönemi, devletin talep yönetimine yönelik politikaları (Keynesci 
iktisat politikaları) güçlendirmiştir. Yaşanan krizle birlikte bu politikalar 
sorgulanmaya, devlet müdahaleleri sermaye birikimi önünde engel olarak 
görülmeye başlanmıştır. Yeni liberal politikaların pek çok ülkede kabul 
görmesiyle birlikte” gelişmiş ülkelerde devletin ekonomideki ağırlığı 
azaltılmaya, sektörel kontroller kaldırılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede, 
serbestleşme gelişmekte olan ülkelere ekonomik krizden kurtulmak için çare 
olarak sunulmuştur. Bu bağlamda, temel amaç piyasa inekanizmasına daha 
çok dayanarak ve dünya ekonomisiyle bütünleşerek hem istikrarı, hem de 
sürdürülebilir büyümeyi yeniden sağlamaktır. Borç krizini takip eden yıllarda, 
pek çok gelişmekte olan ülke uluslararası finans kuruluşlarından aldıkları 
kredileri makroekonomik dengelerini yeniden kurmak ve sürdürülebilir bir 

  

“Bu ekonomik politikalar, 1980'lerde ABD'de Reaganizim, İngiltere'de Thatcherizm olarak 
uygulanmıştır. 



büyüme irendi yakalamak için gereken yapısal uyum politikalarında 
kullanmışlardır. 

Doğu ve Güney Doğu Asya ülkeleri 1982'de yaşanan finansal krizi daha kısa 

sürede atlatıp, makro dengelerini yeniden sağlayarak hızlı bir büyüme 
sürecine girmişlerdir. Bu ülkelerde, genel olarak büyümenin kaynağı ihracat 
ve yalırındır, Latin Amerika ülkelerinde ise, büyümenin kaynağı ithalat ve 
tüketim olarak görülmektedir. 1990'lı yıllarda Asya ülkeleri sermaye 

girişlerini yönetmekte Latin (OAmerika ülkelerine göre dahâ başarılı 

olmuşlardır. Bunun en önemli nedenlerinden biri, Doğu ve Güney Doğu Asya 
ülkelerinde liberalleşmenin başarılı bir ithal ikamesi döneminin arkasından 
gelmesidir, Bu ülkeler, ithal ikameci sanayileşme döneminde, yeni 

oluşturulan sanayilerini korumada başarılı olarak uluslararası rekabet gücü 

yüksek bir sanayi yapısı yaratmışlardır. Bu aşamadan sonra da artık korumacı 
politikalara ihtiyaçları kalmadığı için, liberalleşmeye gitmişlerdir (Akyüz, 
1994a). 

Latin Amerika ülkelerinde finansal serbestleşme Asya ülkelerine göre daha 

hızlıdır. Hızlı özelleştirme progtamları, finansa: kurumlarla ilgili 
düzenlemeler, finansal piyasalarda deregülasyon gibi yapısal değişiklikler, bu 

ülkelere yönelen sermaye hareketlerinin hızla artmasına neden olmuştur. 
Finansal serbestleşme sonucu artan yurtiçi faizler ve reel olarak değer 

kazanmış kur, sermaye girişini hızlandıran diğer faktörlerdir. 

1990'lı yılların ilk yarısına bakıldığı zaman Latin Amerika ülkelerinin hemen 
hemen tümünde sermaye girişi yaşanmaktadır. Bu girişler yapısal uyum 

politikalarında başarılı olarak görülen ülkelerin (Meksika, Arjantin, Şili) 

yanında, ekonomik göstergelerin gitgide bozulduğu, kamu açıklarının hızla 
arttığı Brezilya'da da görülmektedir. “Popülarite dışsallıkları” (reputational 
externalities) olarak adlandırılan bu etkileşim Akyüz (1994a)'da şu şekilde 
tanımlanmaktadır; 
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“..Mali piyasalardaki bu tür hareketlerin yaygınlaşma ve salgınlaşma 
eğilimi borsaları az çok yakından izleyenler tarafindan bilinir. Ahmet 
yatırdığı için Mehmet de yatırmakla ve süreç spekülatif bir balon halinde 
büyümekledir. Nitekim bu tür bir süreç 1980'lerin başında tersine çalışmış, 
1982'de Meksika borç ödemelerini aksatınca, bankalar sadece Meksika'ya 

, değil tüm Latin Amerika'ya verdikleri kredileri kesmişlerdir...' 

1990'lı yıllarda, gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye hareketlerinin 
miktarıyla birlikte kompozisyonunda da değişmeler yaşanmıştır, Gelişmekte 
olan ülkelerde 1982 yılımda yaşanan borç krizine kadar sermaye 

hareketlerinin büyük bölümü banka kredileri şeklindedir, 1977-1982 arasında 

banka kredilerinin toplam sermaye hareketleri içindeki payı *678'dir 

(Alünkemer, 1996). Bu krizin ardından gelişmekte olan ülkelerden önemli bir 
sermaye çıkışı yaşanmıştır. 1983-1990 döneminde toplam sermaye hareketleri 
içinde 9050'lik paya ulaşan doğrudan yabancı yatırımlarının büyük bölümü 

Asya ülkelerine yapılmıştır. Çokuluslu şirketlerin üretimlerini düşük maliyet 
nedeniyle bu ülkelere kaydırmaları, makroekonomik yapıdaki istikrar, 
yabancı yatırımcılar için uygun dış ticaret ve yatırım rejiminin sağlanması bu 
artışın en önemli nedenleridir. 

1990'da gelişmiş ülkelerde başlayan durgunluk ve uluslararası faizlerin 

düşmesi, Latin Amerika ülkelerinde finansal serbestleşmede katedilen 
mesafe, faiz farkının yarattığı arbilraj olanakları ve kısa vadeli riskin düşük 
olması gibi nedenler bu ülkelere yönelen sermaye hareketlerinin hızla 
artmasına neden olmuştur. Latin Amerika ülkelerine sermaye girişinin büyük 

bölümü ABD kaynaklıdır. 1990-1995 arasındaki gelişmekte olan ülkelere ve 

geçiş ekonomilerine yönelen sermaye hareketleri Tablo 1. |*de sunulmaktadır. 
1990-1995 döneminde gelişmekte olan ülkelere ve geçiş ekonomilerine 

yönelen sermaye hareketleri yüzde 269.9 artınıştır. Aynı dönemde doğrudan 
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Toplam 
Poğrudan Yatırımlar 
Porlfiy Yatırımları 
Diğer * 

Toplam 
Doğnıdan Yatırımlar 
Portföy Yalırımları 
Diğer * 

Afrika 
Toplani 
Doğrudan Yatırımlar 
Poroy Yalırımları 
Diğer * 

Asya 
Toplam 
Doğrudan Yalırımlar 
Pordöy Yatırınıları 
Diğer * 

Ortadoğu ve Avrupa 
Toplam 
Doğrudan Yatırımlar 
Pontfay Yatırımları 
Diğer * 

Latin Amerika 

Toplam 
Doğrudan Yatırımlar 
Portföy Yatırımları 
Diğer * 

B. Geçiş Ekonomileri 
Toplam 
Doğrudan Yatırımlar 
Pordöy Yalırımları 
Diğer * 

  1990/4 
l 

570 1509 

18.6 30.8 
83. | 377 20.1 | 824 
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yabancı yatırımlar yüzde 346.2, portföy yatırımları yüzde 134.4 ve diğer 
sermaye hareketleri yüzde 323.9 artmıştır. 1990'da toplam özel sermaye 

hareketleri içinde doğrudan yabancı yatırımların payı yüzde 32.6'dan 1995'de 
yüzde 39.3'e yükselmiştir. Aynı dönem boyunca portföy yatırımlarının payı 
yüzde 32'den yüzde 20.3'e gerilemiştir. Diğer kaleminin payı ise yüzde 
35.2'den yüzde 40.3'e yükselmiştir. 

(990-1995 döneminde sermaye hareketlerinin bölgesel dağılımında da 

değişiklikler olmuştur. Bölgeler itibariyle sermaye hareketlerinin toplam 
sermaye hareketleri içindeki payı Tablo 1.2'de sunulmuştur. Tablodan da 

izlenebileceği gibi Asya ülkelerinin toplam sermaye hareketleri içindeki payı 
1990'da yüzde 44.7 iken, 1995'de yüzde 50.1'e yükselmiştir. Asya ülkeleri 
doğrudan yabancı yatırımlarda en büyük paya sahiptir. 1990'da doğrudan 
yabancı yatırımların yarısı Asya ülkelerine yapılırken, bu oran 1995'de 
yüzde 63.1'c ulaşmıştır. Latin Amerika ülkelerine yönelen sermaye 
hareketleri içinde portföy yatırımları dönem boyunca azalmıştır. 1990 yılında 
portföy yatırımlarının o yüzde 95.1'lik kısmı Latin Amerika ülkelerine 
yapılırken, bu oran 1995'de yüzde 23.3'e düşmüştür. 1994'de Meksika'da 
yaşanan krizden en fazla etkilenen Latin Amerika ülkeleri olmuştur. Latin 
Amerika ülkelerinin toplam sermaye hareketleri içindeki payı 1994'deki 

yüzde 29.6'dan, 1995'de yüzde 23.l'e gerilemiştir.Krizin Asya ülkeleri ve 
geçiş ekonomileri üzerindeki etkileri ise kısa süreli olmuştur.© 

Meksika'da yaşayan krizin en önemli sonuçlarından biri uluslararası 
yatırımcılar üzerindeki etkisidir. Yatırım için bölge ve bölge içinde ülke 
seçimi konusunda daha dikkatli davranılmaya başlanmış ve portföy 
yatırımlarından daha istikrarlı olarak görülen doğrudan yabancı yatırımlara 
kayma olmuştur. Örneğin 1995'de gelişmekte olan ülkelere ve geçiş 

  

* Meksika'da yaşanan finansal krizin diğer ülkelerdeki yansımaları Tekila etkisi (teguila effect) 
olarak bifinmektedir. 
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TABLO 1.2 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE ve GEÇİŞ EKONOMİLERİNE YÖNELEN NET ÖZEL SERMAYE HAREKETLERİ 
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TABLO 1.3 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERE vs GEÇİŞ EKONOMİLERİNE VERİLEN SENDİKASYON KREDİLERİ 
MİLYON $       
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Kaynak: IMF, World Economic and Financiel Surveys (1996) 



ekonomilerine yapılan doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 24.2 artarken, 
portföy yatırımları yüzde 19,5 düşmüştür. Yatırımcılar sermaye girişi yapılan 
ülkedeki makroekonomik dengelere (cari işlemler açığının boyutları, dış borç 
miktarı ve kompozisyonu, yurtiçi tasarruflar, büyüme potansiyeli, bankacılık 
sisteminin durumu, mali dengeler gibi) daha fazla önem vermeye 
başlamışlardır, Yatırımcıların davranış kalıbındaki bu değişime bağlı olarak 
sermaye hareketlerinin kompozisyonundaki önemli bir değişme de toplam 
sermaye hareketleri içinde diğer kaleminin 1995'de yüzde 97 arimasıdır. Bu 
artışın en önemli nedeni gelişmekte olan ülkelerin kullandığı sendikasyon 
kredilerindeki artıştır. Uluslararası bankacılık sistemindeki yüksek likidite ve 

kreditörler arasındaki rekabet, gelişmekte olan ülkelere ve geçiş 
ekonomilerine verilen sendikasyon kredilerinin artmasına neden olmuştur, 7 
Sendikasyon kredilerinde birden çok yatırımcı biraraya gelerek kredi havuzu 
oluşturmakta ve verilecek borçdan doğacak risk yatırımcılar arasında 
bölüşülmektedir. Sendikasyon kredileri 1995'de yüzde 36 artarak 75 milyar 
Sa yükselmiştir. Asya ülkeleri bu kredilerde temel alıcı olmayı 
sürdürmektedir. Bu ülkelerin toplam sendikasyon kredileri içindeki payı 
1995'de yüzde 50'yi aşmıştır. Sendikasyon kredilerinin bölgesel dağılımı 
Tablo 1.3'de verilmektedir. Bu kredilerin önemli bir bölümü altyapı 

yatırımlarının finansmanında kullanılmıştır (İMF, 1996). 

1990'lı yılların başında Latin Amerika ülkelerine yönelen yoğun sermaye 
girişi sayesinde ödemeler dengesi büyüme önünde engel olmaktan çıkmıştır. 
İhracat gelirlerinden ziyade sermaye girişiyle elde edilen kaynak, hızla 
büyüyen cari işlemler açıklarını kapattığı gibi, döviz rezervlerinde de hızlı 

artışlara neden olmuştur. Sermaye girişlerinin büyük bölümü, kısa dönemli 

getiri farklarından kaynaklanmakta, bu nedenle spekülatif nitelik taşımaktadır 

? Meksika krizinden sonra hisse senedi ve tahvil yoluyla fon ihtiyacının karşılanmasının maliyeti 
arttığı için özellikte Latin Amerika ülkelerinde sendikasyon krediterine dönüş olmuştur (IMF, 1996). 
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(Calvo, Leiderman, Reinhart, 1993).8 Bu konuya sermaye girişini belirleyen 
nedenler anlatılırken ayrıntılı olarak değinilecektir. 

1990'lı yıllarda Latin Amerika ülkelerine yoğun sermaye girişi yaşanmıştır. 
Bu yoğun giriş 1994 yılının sonunda Meksika'da başlayıp, tüm uluslararası 
piyasalara yayılan finansal krize kadar sürmüştir. Aşağıda 1990-1994 
arasında Latin Amerika ülkelerindeki gelişmeler kısaca anlatılmıştır. 

Bu dönemde, Latin Amerika ülkelerinde kamu kesimi finansman dengeleri 

genel olarak faiz dışı harcamalarının kısılmasıyla sağlanmıştır. Ancak, 
özellikle kamu altyapı yatırımlarında ve sosyal harcamalarda yapılan büyük 
çaplı kesintiler toplumdaki huzursuzluğu artırmaya başlamıştır. Kamunun dış 
borçlarını iç borçlanma yoluyla karşılaması, kamu kesiminin borç stokunu 
artırınıştır, Bu borcu döndürebilmek için sürekli olarak “birincil (faiz dışı) 
bütçe fazlası” yaratına zorunluluğu büyüme ve gelir dağılımını olumsuz 
etkilemeye başlamıştır. Reel faizlerin zaten yüksek olması yeni borçlanmayı 

da çözüm olmaktan çıkarmaktadır (Akyüz, 1994b). Spekülatif nitelikli 
sermaye girişinin yarattığı fon fazlasının Merkez Bankaları tarafından 
alınması uluslararası rezervleri artırmış, Merkez Bankalarının parasal 
genişlemeyi önlemek için piyasaya kamu kağıdı satması (sterilizasyon) 
bütçeye ek yük getirmiştir. 1980'li yıllarda dış borçların ödenebilmesi için, 
yurtiçi tasarrufların önemli bir bölümü yurtdışına aktarılmıştır. 1990'ların 
başında yaşanan yoğun sermaye girişi ve uluslararası faizlerin düşmesiyle dış 
borç faiz ödemelerinin düşmesi, yatırımlarda beklenen artışı sağlayamamıştır. 
Yatırımlardaki düşük artış oranları büyüme oranlarının bölgesel ortalama 
olarak yavaşlamasına neden olmuştur. Kamunun çekildiği alanları özellikle 
imalat sanayindeki (boşluğu özel sektörün dolduramaması büyüme 
performasını olumsuz (etkilemiştir. £ Bölgesel olarak (o özelleştirme 

amaa mmm 

$ Bu dönemde Latin Amerika ülkelerinin genelinde faiz oranlarının, ABD'nin çok üstünde olması ve, kurun reel olarak 
değer kazanması, arbitraj marjlarının arlmasınıa neden oimakta, bunun sonucu spekülatif sermaye girişine neden olmaktadır. 
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programlarının yaygınlaşması sermaye girişlerini artırmıştır. Yoğun sermaye 

girişi 1980'lerde yaşanan krizin dizginlediği tüketim talebini artırdığı için, 
özel tüketimde ve tüketim malları ithalatında patlama meydana gelmiştir. 

Bunun sonucu özel tasarruf oranları düşmüştür. Bu dönemde artan cari 

işlemler açığının olumsuzlukları yoğun sermaye girişiyle kapatılmıştır. 

Latin Amerika ülkelerinde yukarıda anlatılan ekonomik dengesizlikler 

Meksika'da 20 Aralık (994'de yapılan yüksek oranlı devalüasyonla krize 

dönüşmüştür, Meksika'nın kriz öncesi dönemde (1989-1994) finansal 
serbestleşme çabası içinde ofan ülkelere “örnek ülke” olarak gösterilmiş 
olması, krizin başta bölge ülkeleri olmak üzere tüm dünya finans 

piyasalarında önemli sarsıntı yaratmasına neden olmuştur. Krizin nedeni, pek 
çok gelişmekte olan ülkelerde krizlerin temel nedeni olarak görülen makro 

dengelerdeki bozulma değildir. Aşağıda 1994 Meksika krizinin oluşumu ve 
sonuçları özetlenecektir. 

Meksika 1994 finansal krizi öncesi dönemde mali ve parasal disiplini 

sağlamış, özelleştirme ve sermaye hareketlerinin serbesileşlirilmesi gibi 
yapısal reformlarda önemli yol katetmiştir. Özellikle 1989-1994 döneminde 
uygulanan “Milli Kalkınmada Dayanışma” programında sağlanan başarıyla 
uluslararası sermaye girişlerinde önemli artışlar sağlanmıştır.? Sermaye 
girişlerinin büyük bölümü portföy yatırımları şeklindedir.!19 Sermaye 
girişlerinin bu dönemde özellikle kutdaki reel değerlenme sonucu artan 
tüketim mal: ithalatını ve tüketim hatcamalarını finanse ettiği görülmektedir. 

Bunun sonucu cari işlemler açığının GSYİH'ya oranı 1991'de yüzde 4.6 iken 
199#'de yüzde 7.9 olarak gerçekleşmiştir. | | Dönem boyunca kamunun 

* Meksika'ya 1990-1993 döneminde 91 milyar $ nel sermaye girişi olmuştur (IMF, 1995). 
“ Meksika'nın Ocak 1994'de Kuzey Amerika Dış Ticaret Antlaşmasına (NAFTA) kabu) edilmesi 
portföy yatırımlarının artmasında olumlu elkide bulunmuştur, 
” Toplam tasarrulların GSYİH'ya oranı 1990'de yüzde 17.8 (yüzde 7.5 kamu, yüzde 10.3 özel) iken 
1994'de yüzde 15,7'ye (yüzde 5.0 kamu, yüzde 10.7 özel), toplam yalırımtarın GSYİH'ya oranı ise 
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tasarruf-yatırım fazlası azalmasına rağınen, krizin çıktığı 1994 yılında bile 

GSYİH'ya oranı binde 5 olarak gerçekleşmiştir Dolayısıyla cari işlemler 
açığındaki artış özel kesimin tasarruf-yatırım açığını göstermektedir. Aynı 

dönemde dış borçların büyük bölümü de özel sektöre aittir. Kamunun borç 

stokunun GSYİH?ya oranı 199'de yüzde 46.8 (yüzde 28.4 dış borç, yüzde 
18.4 iç borç) iken 1993'de yüzde 33.7?ye (yüzde 21.7 dış borç, yüzde 12.0 iç 

borç) düşmüştür. Bu göstere diğer OECD üyesi ülkeleri ile 
karşılaştırıldığında tehlikeli boyutlarda görülmemektedir (Sachs, Tornell ve 

Velasco, 1996).1Z Bu göstergeler 1994 finansal krizi öncesi kamunun mali 

dengelerinde önemli bir bozulma olmadığını göstermektedir, 1990-1993 
dönemindeki net sermaye girişinin cari işlemler açığından büyük olması 

uluslararası rezervlerin artmasına neden olmuştur.13 Merkez Bankası bu 
girişleri sterilize etmek için kısa vadeli kağıt (cetes) ihracına başlamıştır. 1994 

yılında ülkenin güneyinde başlayan Chiapas ayaklanması, politik suikastler 

ve istifalar toplumdaki huzursuzluğun tırmanmasına neden olmuştur. Her 
siyasal karmaşadan sonra sermaye girişlerinde düşüşler görülmüştür. Meksika 
hükümeti Mart 1994'de iktidardaki partinin başkan adayına düzenlenen 

suikastin ardından kredibilitesini artırmak ve yabancı yatırımcılara güven 

vermek amacıyla dolara endeksli kağıt (tesobono) ihracına ağırlık vermeye 

başlamıştır. Tesobonolar dolara endeksli olup vadesi geldiğinde peso olarak 
ödenmektedir. Bu kağıtlarla yabancı yatırımcılar devalüasyon riskine karşı 
korunmaktadır. Siyasal belirsizliklerin yarattığı belirsizlik ottamı sonucu 

yaşanan sermaye çıkışını durdurmak için Mart 1994'den itibaren ihraç edilen 
tesobono miktarı hızla artmıştır. Öyle ki Mart'ta 3.1 milyar $ olan stok, sene 

sonu itibariyle 18 milyar $'a ulaşmıştır. Artan stokla birlikte borçların geri 
ödenememesi riski artmıştır. Bu noktada Mart 1994 Meksika'nın 

  

1991'de yüzde 22.4 (yüzde 4.6 kamu, yüzde 17.8 özel) iken 1994'de yüzde 23.6 (yüzde 4.5 kamu, 
yüzde 19.1 özel) olarak gerçekleşmiştir (Sachs, Tornell ve Velasco, 1996), 
OECD üyesi ülkelerin kamu borçlarının GSYİH'ya oranı ortalama olarak 1991'de yüzde 59,9, 
1993'de ise yüzde 68.1'dir. 
" 1997.1993 döneminde cari işlemler açığı 48 milyar $ iken, net sermaye girişi 57 milyar $, 
uluslararası rezervlerdeki artış ise 7 milyar $*dır. Aradaki fark net hata noksan kalemidir. 



makroekonomik Oo performansındaki Oo bozulmanın Oo başlangıcı (o olarak 
görülmektedir. (Sachs, Torneli ve Velasco, 1996). Suikast sonrası yerli 

kağıtların risk priminin artması sonucu nominal faizler yükselmeye 
başlamıştır. Merkez Bankast faizlerdeki bu artışın önüne geçmek için yurtiçi 

kredileri artırmıştır. Yabancı yatırımcının belirsizlik ortamı nedeniyle artan 

risk primi karşılanmadığı için sermaye çıkıştı bu tarihten sonra hızlanmaya 
başlamış ve cari işlemler açığı uluslararası rezervlerdeki azalmayla finanse 

edilmiştir.14 Rezervlerin azalmasının diğer önemli nedeni de yerli paranın 
değer kaybelmemesi için piyasaya dolar sürülmesidir, Bunun sonucu 

rezervler Aralık ayında 12 milyar dolara gerilemiştir. Oysa, 1994 Aralığında 

bir yıl içinde ödenmesi gereken Hazine bonolatının değeri 28 miiyar dolardır. 

Bu gelişmeler cari işlemler açığındaki artışın sürdürülemez boyutlara 
gelmesiyle ( birleşince (o devalüasyon (kaçınılmaz (olmuştur. o Ağustos 

seçimlerinden sonra iktidara gelen Zedillo hükümetinin 20 Aralık 1994'de 

yüzde 29 oranında devalüasyon yapıldığını açıklaması üzerine yabancı 
yatırımcılar ellerindeki tesobonoları hızla nakde çevirmeye başlamışlardır. Bu 
durum hükümetin likiditesiz kalmasına neden olmuş ve devalüasyonu izleyen 

gün uluslararası rezervler 6 milyar dolara inmiştir. Devalüasyon yapıldığı 
dönemde açık pozisyonda olan bankaların zararları artmıştır. İzleyen günlerde 
pezonun değeri dalgalanmaya bırakılmış ve Meksika esnek döviz kuru 
sistemine geçmiştir. 

Bu gelişmelerin ardından, uluslararası finans piyasasında, Londra'dan 

Singapur'a kadar büyük bir sarsıntı yaşanır. Diğer Latin Amerika ülkelerinin 
borsalarında önemli düşüşler olur. ABD ve IMF yetkilileri Meksika'ya 

yardım amacıyla 50 milyar dolarlık bir garanti fonu oluştururlar. Meksika, bu 
fondan çekeceği para karşılığında oldukça yüksek bir faiz ödeyecektir. 

Ayrıca, borçların ödenetnemezlik olasılığı için de petrol kaynaklarının 
gelecekteki gelirini ipotek edecektir. Hedef, vadesi gelmiş olan kısa dönemli 
  

“ Rezerwler 1994 yılı boyunca, 25 mifyar dolardan Aralık ortasında 12 milyar dolara inmiştir 
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Hazine obonolatinin, bu fonun garantisiyle, orta vadeli kağıtlara 
dönüştürülmesidir (Balkan, 1996). 

Bu krizin ardından Meksika'da enflasyon oranı arimaya başlamış, ithal girdi 
fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yatırımlarda büyük düşüşler meydana 
gelmiştir. Ekonominin durgunluğa girmesiyle birlikte yaygın iflaslar 

görülmeye başlanınıştır. Bankacılık kesiminin performans dışı (ödenemeyen) 
alacakları artmış, kriz bu sektörü de derinden etkilemiştir. Arlan enflasyonu 

önlemek için, kamu harcamaları önemli ölçüde azaltılmış, reel ücretler de 
azalmaya devam etmiştir. Halk kitlelerinin ekonomik. koşullardan duyduğu 

tepkiler kitle eylemlerine dönüşmüştür. Artan işsizlik bu tepkileri daha da 

artırmaktadır. 

Pezodaki değer kaybı ve esnek kur sistemi ihracatın artınasını ve ithalatın 

azalınasını sağlamış, ödemeler dengesinde iyileşme sağlanmıştır. Kriz sonrası 

dönemde hükümet sıkı maliye ve para politikası uygulamaya koymuş, ülke 
genelinde, pek çok kamu tesisi satışa çıkarılmış, özelleştirmeye hız 
verilmiştir. Ayrıca bankaların “a 49'unun yabancılara satışına imkan 

sağlanmıştır, Toplumsal barışı sağlamak amacıyla isyanın yaşandığı Chiapas 
bölgesinde toprak reformu yapılmıştır. 

Meksika'da yaşanan bu kriz ülkelerin mali dengenin sağlandığı ortamda bile 
kriz yaşanabileceğini göstermiştir. 1994 finans krizi öncesi dönemde, 

Meksika'nın bütçe dengesinin faiz dışı fazla vermesi krizi önlemeye 

yetmemiştir. 1994 Meksika krizi ile Şili 1981-1982 krizi ekonomideki temel 
borçlunun özel sektör olması nedeniyle benzemektedir. 

Yaşanan bu kriz diğer ülkeler için finansal açılmanın faydaları yanında 

risklerini de gösteren önemli bir deneyim olmuştur. Sermaye hareketlerinin 

serbestleştirilmesiyle yaşanan finansal serbestleşmenin az gelişmiş ülkelerde 
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benzer krizlerle sonuçlanması, sıkça tartışılan döngüsel süreç (genişleme¬ 

daralma-kriz) kavramını gündeme getirmektedir (Frenkel, 1996). Az gelişmiş 

ve yeterince derinleşmemiş bir finansal yapı hızla dışa açıldığında yapının 

sahip olduğu kırılganlıklar bu döngüsel sürece yol açmaktadır (Meier, 1996). 

Türkiye örneğinden izlenebileceği gibi kamu açıklarının yüksek olduğu bir 
dönemde, sermaye hareketlerinin serbestleşmesi kamudaki mali dengelerin 

yeniden sağlanmasını zorlaştırmaktadır. Kamu açıklarının yüksekliği faiz 
oranlarını artırmakta, yaratılan faiz farkı spekülatif sermaye girişine neden 

olmaktadır. Hükümetler çoğunlukla politik kaygılar nedeniyle kamuda gerekli 
reforınları yapamamaktadır, Bu nedenle artan kamu açıkları kısa vadeli 
sermaye girişleri ile finanse edilmektedir. Bunun sonucu sermaye hareketleri 
zaman zaman politika yapıcıların uyguladığı yanlış ekonomik politikaları 
cezalandırmak yerine, kısa dönem firsatların yarattığı karlar nedeniyle bu 

politikaların sürmesine yardım edebilmektedir, (Akyüz, 1993). 

Cari işlemler açığının nedeni yatırımların finansmanı için gereken dış 
tasarrufu sağlamaktan ziyade tüketim amaçlıysa, ekonomik göstergeler 
istikrarsız bir seyir izlemektedir. Sermaye girişleri ile birlikte ticarete konu 
olmayan mallarda yaşanan talep artışı, yerli paranın değer kazanmasına neden 
olarak tüketimi artırmakta, ekonominin büyüme trendinin sürdürülebilir 

olmaktan çıkmasıyla yaşanan ekouomik ısınma finansal ve reel sektörleri 
etkileyerek krize yol açmaktadır. Olası bir krizi önlemek için ihracat 
gelirlerinin artırılması, ithalatın kontrol altına alınması gereklilik halini 
almıştır. Bunun için yerli paranın uzun dönemde değer kazanmasını önlemek 
gerekmektedir. 

Sürdürülebilir büyüme performansı yakalamak için yurtiçi tasarrufların 
artırılması gerekmektedir. Pek çok gelişmekte olan ülkede kriz sonrası 
dönemde tüketim harcamaları hızla artmaktadır. Kriz dolayısıyla atıl kalan 
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kapasiteden faydalanarak yatırım yapmadan bir süre büyümek mümkün 
olabilmektedir. Ancak bu büyüme performansı sürdürülebilir nitelikte 

değildir. Yatırım ve tasarruflardaki eğilimler istikrarlı büyüme için önemli 
göstergeler niteliğindedir. 

1.3 Sermaye Hareketlerinin Gelişmekte Olan Ülkelere Yönelmesini 
Belirleyen Temel Faktörler 

Uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere yönelmesinin 

nedenleri üzerine iki farklı argüman bulunmaktadır: Bu alandaki tartışmalar 
sermaye girişini belirleyen faktörlerin göreli önemi üzerinedir. Bazı 
iktisatçılar (Calvo, Leiderman, Reinhart, 1993, Fernandez-Arias, 1996), 
sermaye girişinin belirlenmesinde dış dünya koşullarının, yani uluslararası 
konjonktürün daha önemli olduğunu savunmaktadırlar. Bu faktörlere 
itekleyici (push) faktörler denilmektedir. Bu konudaki diğer görüş ise, giriş 
yapılan ekonominin yapısının sermaye hareketlerini belirlemede daha önemli 
olduğu yönündedir. Bu faktörlere de çekici (pull) faktörler denmektedir 
(Corbo ve Hemandez, 1994). 

1.3.1. İtekleyici (Push) Faktörler 

* Uluslararası portföy dağıtılması yoluyla, gelişmiş ülkelerdeki yatırımcıların 
kazançlarının artması bu ülkelerdeki sermayenin gelişmekte olan ülkelere 
yönelmesine neden olabilmektedir. 

* Sermayenin gelişmekte olan ülkelere girişini belirleyen bir diğer neden, 
gelişmiş ülkelerdeki ekonomik aktivitelerde yaşanan düşüş sonucu 
karlılığın iç piyasalarda azalınası ve düşük faiz oranlarıdır. Özellikle 
1980'lerin sonlarında ABD'de durgunluğun etkisiyle düşen faiz oranlari 



  

nedeniyle, sermaye Latin Amerika ülkelerine yönelmiştir. - ABD'deki 

durgunluk nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin dış ticaret hadlerinin 
bozulmasına neden olmuş ve cari işlemler açıklarını artırmıştır. Dış ticaret 
hadlerindeki bozulma nedeniyle cari işlemler açığının artmasına 

“Harberger, Laursen, Metzler etkisi” denmektedir. Artan cari işlemler 

açığı, aksi bir politika uygulanmadığı sürece (devalüasyon gibi), sermaye 
girişlerinin artmasına neden olacaktır. Ancak, dış ticaret hadlerindeki 

bozulma, 1990'ların başında Latin Amerika ülkerindeki büyük çaplı 
sermaye girişini açıklamakta yetersiz kalmaktadır (Calvo, Leiderman ve 
Reinhart, 1993). 

Bölgesel ticaret antlaşmaları sermaye hareketlerinin gelişmekte olan 

ülkeler girişini belirleyen bir diğer nedendir. Örneğin, 1992'de imzalanan 
Kuzey Amerika Serbest Dış Ticaret Antlaşması (NAFTA), Latin Amerika 

ülkelerine yönelen sermaye hareketlerini olumlu etkilemiştir. 

Gelişmiş ülkelerdeki finansal liberalizasyon, bu ülkelerdeki sermaye 
piyasalartuı gelişmekte ofan ülkelere açınıştır. Gelişmiş ülkelerdeki çeşitli 

kurumsal ve kuralsal değişiklikler ise sermayenin gelişmekte olan ülkelere 
yönelmesine neden olabilmektedir, 

Ulaşım ve haberleşme teknolojilerindeki yeniliklerin getirdiği maliyet 

düşüşleri, sermayenin uluslararası hareket kaabiliyetini artırmıştır. 

Sermaye hareketlerin gelişmekte olan ülkelere yönelmesinin bir diğer 

nedeni de popülarite dışsallıklarıdır (reputational externalities). 1990'ların 
başında özellikic Latin Amerika ülkelerine yönelen hareketlerinin, makro 

göstergelerinde iyileşme sağlamış ülkeler (Meksika, Şili gibi) yanında, 

Brezilya gibi makro göstergelerinde düzelme sağlamamış ülkelere de 

yönelmesi .bu dışsallıkla açıklanmaktadır. Bölgesel olarak sermaye 
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girişlerinin Latin Amerika'ya yönelmesi, tüm ülkelerin bu girişten 

faydalanmasını (o sağlamıştır. Ayrıca, Latin Amerika'da finansal 

liberalizasyonda başarılı olan ülkeler, diğer bölge ülkelerinin bu alandaki 

motivasyonunu artırmıştır, 

1.3.2 Çekici (Pull) Faktörler 

e Gelişmekte olan ülkelerin sermaye hareketleri üzerindeki kontrolleri 
kaldırmaları ve finansal liberalizasyona gitmeleri, uluslararasi sermayenin 

bu ülkelere girişini belirlemektedir. 

e Gelişmekte olan ülkelerin makro ekonomik göstergelerindeki iyileşmeler 
(kamu açıklarının azalması, büyüme oranlarının artması, enflasyon 
oranlarında düşüş sağlanması gibi) sermayenin bu ülkelere yönelmesine 

neden olmaktadır. 

» Gelişmekte olan ülkelerin ihracat performansları uluslararası piyasalardaki 
kredibilitelerini artırmış, bunun sonucu bu ülkelere sermaye girişi 

yaşanmışlır. 

Eğer sermaye hareketlerinde çekici faktörler daha önemliyse sermaye girişi 
uluslararası ekonomik koşullardaki olumsuz değişmelere rağmen devam 

edebilir. Eğer itekleyici faktörler daha önemliyse uluslararası değişiklikler 
sermaye girişinde temel belirleyici olmaktadır. 

Bazı ekonomistlere göre (Calvo, Leiderman, Reinhart, 1993), 1990'lı yıllarda 
özellikle Latin Amerika ülkelerine yönelen sermaye hareketleri itekleyici 

(push) faktörlerden kaynaklanmaktadır, Bu ekonomistlere göre, gelişmiş 
ülkelerde yaşanan durgunluk, düşük uluslararası faizler gibi nedenlerden 
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dolayı gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye, bu koşullar değiştiğinde 

gelişmiş ülkelere geri dönmektedir. Bunun sonucunda gelişmekte olan ülke 
ekonomileri bu tür ani çıkıştan zarar görmektedir, 

Uluslararası sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere giriş yapılan 
ülkenin ekonomik koşullarından dolayı yöneldiğini düşünen iktisatçılar 

(Corbo ve Hernandez, 1994), yukarıdakine benzer bir çıkışın olmayacağını 
savunmaktadırlar, 1990'lı yıllarda Latin Amerika ülkeleri başta olmak üzere 

gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye hareketlerinin teme! belirleyicisinin 

bu ülkelerdeki koşullar olduğu savunulmaktadır. Sermaye girişinin 

sürdürülebilmesi için, uygulanan ekonomik politikalar, büyüme performansı 
ve büyümenin kaynakları önem kazanmaktadır. Ülke örnekleri göstermektedir 
ki (Dadush , Dhareshwar ve J ohannes; 1994), sermaye girişi reel ekonomide 
gösterilen performanstan (yüksek büyüme oranları, mali ve yapısal reformlar, 

kur politikaları gibi) kaynaklanıyorsa, ani sermaye çıkışı olma ihtimali 

düşüktür. Eğer sermaye girişinde ülkedeki reel faiz oranı, kredi imkanları gibi 

finansal koşullar etkili oluyorsa, bu girişin sürdürülebiliriiği zor 

görünmektedir. Bu nedenle sermaye girişini sağlamak ve sürdürmek için 
ülkede yapısal düzenlemelere önem verilmesi gerekmektedir. 

Sürdürülebilirlik konusunu incelerken sermaye hareketlerinin kompozisyonu 

da önein kazanmaktadır. Sermaye hareketleri kısa dönemde yüksek kar elde 
etmeyi amaçlayan nitelikteyse (Kısa vadeli sermaye hareketleri ve portföy 
yatırımları gibi), giriş yapılan ülke ekonomisinin sunduğu arbitraj 
imkanlarından yararlanmaktadır. 1990'lı yılların başında pozitif faiz farkı, 

sermayenin Latin Amerika ülkelerine yönelmesine neden olmuştur (Calvo, 

Leiderman, Reinhart, 1993). Bu ülkelerde girişi neden olan şartlar 

değiştiğinde (ödemeler dengesinde karşılaşılan güçlükler nedeniyle 
devalüasyon yapılması gibi), ani bir çıkış gözlemlenmektedir, Doğrudan 

yabancı yatırımlar ise giriş yapılan ülke ekonomisinin başarılı makro 
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ekonomik performansı tarafindan (o yönlendirilmektedir. Sermaye girişi 

doğrudan yabancı yatırımlar şeklinde oluyorsa kısa vadeli şoklara rağmen, 
sermaye ülkede kalmayı sürdürmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki yatırımcılar 

gelişmekte olan ülkelerin serbestleşme politikalarının ve artan gelirlerin 
yarattığı olumlu ortamdan yararlanmak istemektedirler. Haberleşme ve 
ulaştırmada yaşanan olumlu gelişmeler de bu girişleri hızlandırmaktadır. 

Latin Amerika ülkelerinin sermaye hareketlerinin temel alıcısı olmalarının 
önemli bir nedeni de bölge ülkelerinde yakın zamanda uygulanmaya başlanan 

yapısal ekonomik ve politik reformlar ile dış borçların yeniden 
yapılanmasıdır. Yapılan reformların başarılı olması sermaye girişini 
hızlandıran bir neden olmaktadır. Aynı zamanda, bölgesel etkileşim sonucu 

reform yapan ülkeler diğer ülkeler için örnek teşkil etmektedir. 

1990'larda gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye hareketlerinin 
sürdürülebilirliğini korumada bazı ülkeler diğerlerine göre daha başarılıdır. 
Ani sermaye çıkışlarına uğramayan ülkelerin bazı ortak özellikleri vardırl5, 
Bu özellikler şu şekilde sıralanabilir: 

İstikrarlı makroekonomik politikalar yürütülmesi 

Reel kurun uzun vadeli değerlenmesinin önlenmesi 

Yüksek yurtiçi tasarruf 

»* Dişticarete konu olan (tradable) sektörlerde yüksek yatırım oranları 

  

“ Bu konuda özet bir çalışma için U, Dadush ve M. Brahımbhatt, “Anticipating, Capital Flow 
Reversals” Finance and Developmeni, Aralık, 1995'e baktlabilir. 
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» Cari işlemler açığının kontrol altında tutulması 
» Yüksek ihracat büyümesi 

» Kısa vadeli sermaye girişlerin toplam sermaye hareketleri içindeki payının 

küçüklüğü 

İç ve dış piyasalardaki dalgalanmalara karşı dayanıklı olan ülkelerde bu 
özelliklerin oluştuğu görülmektedir. 

Sermaye hareketlerinin sürdürülebilirliği konusunda sıkça dile getirilen bir 
başka görüş bazı sermaye hareketlerinin (portföy yatırımları ve/veya kısa 
vadeli sermaye hareketleri gibi) iç ve / veya dış koşullardaki ani değişmelere 
karşı daha çabuk tepki vermesi ve geri dönüş kaabiliyetlerinin yüksek 

olmasıdır. Bu konuyla ilgili ampirik çalışma 3. Bölümde sermaye 
hareketlerinin istatistiksel özelliklerinde yeralmaktadır. 

1.4 Sermaye Hareketlerinin Makroekonomik Etkileri 

Sermaye hareketlerini serbestleştirirken makroekonomi üzerinde yaratacağı 
zorlukları ve olumsuzlukları önlemenin temel şartı mali kontroldür. Bunun 
için de, finansal sistemin kontrol altında tutulması için kullanılan finansal 
araçların ve vergi sisteminin yeterince güçlü olması gerekmektedir. 
Hükümetler sermaye hareketleriyle birlikte dış dengeyi korumak için parasal, 
iç dengeyi korutnak için de mali politikaları bir arada yürütmelidir, Sermaye 
hareketlerinin makroekonomik etkileri şu şekilde özetlenebilir: 
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1.4.1 Döviz Kuru Üzerindeki Etkiler 

Sermaye girişleri likiditeyi artırdığı için (aksi bir parasal politika 
yürütülmediği sürece) yurtiçi nominal faiz oranlarını düşürmekte ve bunun 

sonucu yurtiçi harcamalar artmaktadır. Dış ticarete konu olan mallara yönelen 
harcamalar, ticaret açığını artırmakta, bu da sermaye gitişinin sürmesine 

yardım etmektedir. Bu durumda sorun sermaye girişinin sürdürülebilirliği 
üzerinde yoğunlaşınaktadır. Ancak harcamalardaki artış dış ticarete konu 
olmayan mallara gidiyorsa, dış ticarete konu olan mallar ve dış ticarete konu 

olmayan malların göreli fiyat yapısı veriyken, dış ticarete konu olmayan 
mallar için fazla talep oluşmasına neden olur. Bunun sonucu, dış ticarete konu 
olmayan malların göreli fiyatı artar yani reel kur değer kazanır,19 Ülkedeki 

kaynak dağılımında dış ticarete konu olan mallardan dış ticarete konu 
olmayan mallara yönelme başlar. Dış ticarete konu olmayan malların göreli 

fiyatları arttığı için harcamalar dış ticarete konu olmayan mallardan dış 
ticarete konu olan mallara yönelir (expenditure switching). Reel kurun değer 
kazanmasında nihai sonuç, dış ticarete konu olmayan sektörlerin ekonomideki 
payının büyümesi, dış ticarete konu olan sektörlerin payının küçülmesi ve diş 
ticaret açığının artmasıdır. Reel kurun değer kazanması, esnek kur sisteminde 
noininal kurun değer kazanması, sabit kur sisteminde ise dış ticarete konu 

olmayan malların fiyatlarındaki artış yoluyla olmaktadır. 

Reel kurun değer kazanması fiyat mekanizmasının çalışması anlamını taşır. 
Sermaye girişi sonucu reel kurun değer kazanmasıyla artan yurtiçi harcamalar 

ve dış ticarete konu olan ve dış ticarete konu olmayan malların arz-talep 

yapısı nihai diş ticaret açığını belirlemektedir. Bu durum, makroekonomik 

yapının standart bir transfer problemidir (Corbo ve Hernandez, 1994). Bu 

“ Dış ticatete konu olar majfardaki talep arlışt ithalatla karşılanabilirken, dış ticarete konu olmayan 
malfardaki talep artışı yalnızca yerli üretimle karşılanabilmektedir, 
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bağlamda ülkeye giren sermayenin, ülkede ne kadar kalacağı yani geri dönüş 
kaabiliyeti reel kurdaki oynaklığı etkilemektedir. Örneğin sermaye doğrudan 
yabancı yatırım şeklinde girdiyse, reel kurdaki oynaklık odaha düşük 
olmaktadır. Sermaye, kısa vadefi sermaye hareketi şeklinde ülkeye girdiyse, 
kısa dönemli kar imkanları ortadan kalktığında ani bir çıkışın başlama 
olasılığı yüksektir. Bunun sonucu, reci kurdaki oynaklık daha uzun 
sürmektedir. 

Pek çok ülkede sermaye girişi sonucu yurtiçi hasıla arlmasına rağmen imalat 
sanayindeki büyüme azalmaktadır (deindusirialisation). Örneğin Arjantin'de 
1990-1994 döneminde imalat sanayinde ve ihracata yönelik imalat sanayine 
girdi sağlayan sektörlerde büyüme oranları düşmüş ve işsizlik artmıştır 
(Frenkei, 1996). 

Geçici sermaye girişleri tam rekabetçi sermaye piyasalarının (perfect capital 
markets) olduğu bir ortamda problem yaratmayabilir: İhracat yapan firmalar 
borç alip, yerli paranın aşırı değerlendiği hir ortamda yatırım yaparak reel 
kurun uzun dönem dengesine döneceği bir ortam için hazırlık yapar ve diş 
rekabet güçlerini artırabilirler. Ancak gelişmekte olan ülkelerin sermaye 
piyasaları bu mükemmeliyetten uzaktır. Bu nedenle geçici değerlenmeler 
özellikle dış ticarete konu olmayan sektörlerde, optimaliikten uzak yatırımları 
artırmaktadır (Fischer ve Reisen, 1992). Bu yatırımların geri dönüş 
maliyetinin finansal yatırımlara göre yüksek olması, ekonomi üzerinde 
olumsuz etkiler yaratmaktadır. Bunun sonucu dış ticarete açık sektörlerin 
üretimdeki payı küçülmekte ve dış ticaret dengesindeki açık büyümektedir. 

Serinaye hareketlerinin serbestleşmesinin ekonomi üzerindeki etkilerini daha 
sağlıklı değerlendirebilmek için ülkede uygulanan kur rejiminin de dikkate 
alınması zorunludur. Finansal açıklık sonucu oluşan istenmeyen kur 

değerlenmeleri ekonomide reel ve finansal sektörler arasındaki bekleyişlerde 
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asimetri yaratmaktadır. Kur yönetimindeki komplikasyonlar, mal ve hizmet 
piyasalarındaki (Oendeksleme o sonucu, enflasyonla ilgili (o bekleyişlere 
yansımaktadır. Bu noktada, bu piyasalardaki esnek olmayan fiyat yapısını da 
dikkate almak gerekmektedir. Bu piyasalarda endeksleme sonucu geriye 
doğru karar alma davranışı, finansal piyasalardaki kararların ileriye dönük 
olarak alınması beklentilerde ve davranış kalıbında asimetri yaratmaktadır. 

Finansal piyasalar ile mal ve hizmet piyasalarındaki bu asimetri reel kurun 
“overshoot” etmesinden doğan istikrar maliyetini artıracaktır (Calvo ve 

Hemandez, 1994; Dornbusch 1994).17 Bir diğer etki de aşırı değerlenmiş 
kurun sermaye kaybını da beraberinde getirip, yerli yatırım ve büyüme için 
gerekli kaynakların azalmasına yol açmasıdır. 

Son yıllarda sermaye hareketleri ile reel kur ilişkisi üzerinde yapılan ampirik 
çalışmalarda sıkça karşılaşılan bir konu da bu iki değişkenin birbirleri 
üzerindeki açıklayıcılık gücüdür (Litterman ve Weiss, 1985; Morande, 1988). 

Türkiye örneğinde reei kur ve sermaye girişlerinin birbirleri üzerindeki 
açıklayıcılık güçlerini test etmek için, iki değişkenli VAR modeli 
oluşturulmuş, üç farklı reel kur tanımı ile kümülatif sermaye girişi arasındaki 
ilişkinin yönü konusunda ipuçları yakalanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla 
Granger nedenselliği (Granger causality) olarak bilinen testten ve 
değişkenlerin varyans ayrıştırmalarından yararlanılmıştır. 

m m e — rr 

Esnek kur sistemi uygulayan bir ekonomide tüm fiyatların uyum süreci aynı hızda olmamaktadır. 
Bu konuda en bilinen örnek döviz kuruyla genel fiyat düzeyinin uyum sürecindeki farklılıklardır. 
Örneğin parasal genişleme faizleri aşağıya çekecek ve bunun sonucu kur değer kaybedecektir (Bazen 
parasal genişleme oranının bile üstünde). Oysa fiyatlardaki uyum süreci daha yavaş olacaktır, Ancak 
uzun dönemde kurdaki bu hızlı artış azalarak fiyatlardaki artışla birlikte uzun dönem dengesine 
dönecektir. Bu bağlamda “overshooting” parasal politikalardaki değişikliklerin kurda önemli oranda 
değişikliklere neden oiması anlamında kullanılmaktadır. ' 
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Granger nedensellik testi herhangi bir değişkeni açıklarken, kendi gecikmeli 
değerlerinin yanında, diğer bir değişkenin de gecikmeli değerlerinin 
kullanılması sürecinin test edilmesidir. Bu bağlamda, “A, B için Granger 
nedenseldir” demek, B'nin A'nın bir sonucu olduğunu göstermez. B 

değişkenini tahmin ederken, A değişkeninin gecikmeli değerlerini 

kullanmanın, B değişkeninin açıklanma gücünü artıracağını gösterir. Bu 
bağlamda, bu testin günlük kullanımdaki “nedensetlikle” ilgisi yoktur, 

Tablo 1.4: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
  
Değişkenler ; Kümülatif sermaye girişi (CIN) ve reel kur (RER1, RER2, RER3) 
Efektif Örneklem < 1989,09-1995.12 
Var Gecikmesi :2 

RERİSNER * (PTEFE / PW) 

RER2- NER * (PTÜFE /PW) 
RER3- NER * (PWAGE / PW) 
  

  

  

  

  

  

  

Boşluk Hipotezi F-ist. | Olasılık 

Reel kur (RERİ) sermaye girişi içiti “Granger Nedensel” değildir 0.07 0.93 
Sermaye girişi reel kur (RERİ) için “Granger Nedensel” değildir 3.20 0.05 

Reel kur (RER2) sermaye girişi için “Granger Nedensel” değildir ç0al 0.75 
Sermaye girişi reel kur (RER2) için “Granger Nedensel”* değildir 2.66 0.06 

Reel kur (RER3) sermaye girişi için “Granger Nedensel” değildir 0.01 0,99 
Sermaye girişi reel kur (RER3) için “Granger Nedensel” değildir 4.64 001 

        
  
Açıklamalar: 

e RERSReet Efektif kur endeksi (1987-4) 
se NER>Nomina! Efektif Kur Endeksi (1987-1) 
« PTEFE-DİE Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1987-1) 
s PTÜFE-DİE Tüketici Fiyatları Endeksi (1987-1) 
s PWAGEZİmalat Sanayi Ücret Endeksi (1987-1) 
a PW-Ağırlıklı Yurtdışı Toptan Eşya Fiyat Endeksi (1987-1) 
a CİNS Kümülatif sermaye girişi (milyon $) 

»s Hesapiamalarda döviz kuru ağırlıkları 0,75 $ * 0.25 DM olarak alınmıştır. 

© Ağırlıklı yurtdışı fiyat endeksinde ABD üretici fiyatları 0.75, Almanya sanayi ürlinleri fiyatı 0,25 
ağırlıktadır. 
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Tablo |.4'de Granger Nedensellik Testi sonuçları verilmiştir. Üç farklı reel 

kur tanımı ile aylık verilerle yapılmış test sonuçlarına göre; reel kur 
değişkeninin açıklanmasında (RERI/RER2/RER3), sermaye girişlerinin 

açıklayıcılık gücünün istatistiksel olarak yüksek olduğu, sermaye girişlerinin 

açıklanmasında ise, reel kur değişkeninin açıklayıcılık gücünün zayıf olduğu 
görülmektedir. 

Tablo 1.5'de reel kur (RERI/RER2X/RER3) ve kümülatif sermaye girişi 

değişkenlerinin Varyans ayrıştırılması (variance decomposition) sonuçları 
sunulmuştur. Varyans ayrıştırılması aracılığıyla, test edilen değişkenin tahmin 

hata varyansı üzerinde, kendisinin ve diğer değişkenlerin açıklayıcılık gücü 

ve zaman boyutu test edilmektedir, 

Tablo 1.S: Reel Kur ve Kümülatif Sermaye Girişlerinin Tahmin Hata 

Varyans Ayrıştırması 
Değişkenlerin tahmin hata varyansı 

üzerindeki göreli 

    
Süre CIN İRER2| CİN RER3 

Değişken - (ay) 
CIN 

tahmin hata varyansında reel kur değişkenininin açıklayıcılığı 12 ay sonunda 

ortalama ancak yüzde 3.8 olmaktadır. Bu değişkeninin tahmin hata 
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varyansının 12 ay sonunda ortalama yüzde 96.2'lik kalan bölümü kendisi 
tarafından açıklanmaktadır. Reel kur değişkeninin tahmin hata varyansında 
kümülatif sermaye girişlerinin açıklayıcılığı 12 ay sonunda ortalama yüzde 
17.8'e ulaşmaktadır. Bu değişkenin tahmin hata varyansının 12 ay sonunda 
ortalama yüzde 82.2'lik kalan bölümü kendisi tarafından açıklanmaktadır. 

Granger nedensellik testi ve varyans ayrıştırılması sonuçlarına göre, 
kümülatif sermaye girişlerinin reel kur değişkeni üzerinde açıklayıcılık 
gücünün yüksek olduğu bulunmuştur. Aynı test sonuçlarına göre reel kur 
değişkeninin sermaye girişleri değişkeni üzerindeki açıklayıcılık gücü zayıf 
olarak görülmektedir. Bu bağlamda, reel kur değişkenini ileriye dönük tahmin 
etmeye yönelik ampirik çalışmalarda ya da reel kurla ilgili politika üretirken 
sermaye girişlerinin gecikmeli değerlerinden faydalanmak teorik olarak doğru 
bir yaklaşım olacaktır. Türkiye için elde edilen sonuçlar, Morande (1983Y'de 
yapılan çalışmayla benzerlik göstermektedir. Bu çalışma, Şili için 1977-1982 
gözlem döneminde aylık verilerle yapılmıştır. 

Gelişmekte olan ülkelerde finansal serbestleşmenin ifk yıllarında reel kurun 
değer kazandığı gözlenmektedir.Türkiye'de sermaye hareketlerinin serbest 
hale geldiği 1989 yılından itibaren reel kurdaki gelişmeler Şekil İ.i*de 
sunulmaktadır. Bu grafiğe göre sermaye hareketlerinin serbest hale getirildiği 
1989 yılının ardından 1990 yılında hizli sermaye girişiyle birlikte reel kurda 
hizli bir değerlenme yaşanmıştır. 
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Şekil 1.1: Sermaye Hareketleri ve Reel Kur 
  

120 19   

  100 |... Bu 

30 a e 5 
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| © g.Reeleff. kur TD net sermhar. İ   

    
  

Kaynak: Merkez Bankası ve DPT 

1.4.2 Finansal Piyasalar Üzerindeki Etkiler 

Sermaye girişindeki artışın bir diğer makroekonomik etkisi de, yüksek 
miktarda sermaye girişi sonucu yurtiçi finansal piyasalardaki yoğunlaşmadır. 
Finansal piyasaların gelişmekte olan ülkelerde yeterince derinleşmemiş 
olması, yüklü bir fon girişinin ekonomi üzerinde olumsuz sonuçlar 
yaratmasına neden olmaktadır. Fonların etkin bir şekilde, verimli yatırımlarda 
kullanılmaması geri ödeme sürecinde problemler yaratmakta; kullanılan 
kredilerin zamanında ödenmemesinden iflaslara kadar uzanan ve genel olarak 
“ahlaki çöküntü” (moral hazard) denilen çeşitli problemler yaratmaktadır.18 
Bu fonlar özellikle spekülatif nitelikteyse, ekonomide yarattığı ısınma bazı 
ülkelerde bir finansa! krizin ilk adımını teşkil etmektedir. Spekülatif sermaye 
hareketleri, özellikle faiz farkının yaratığı kısa dönem karlılığı 
m m e e a — '8 Moral hazard problemi asimetrik bilgiden (asymetric information) kaynaklanmaktadır. Alacaklı durumundaki kişi/kurum borcun nereye, nasıl kullanılacağı ve geri ödenip ödenmeyeceği konusunda borçlu Kadar bilgi sahibi değildir. Borçlunun alacaklı açısından onaylanmayacak alanlarda parayı kullanma riski arttıkça piyasada borç verecek kişi/kurum paranın geri ödenmeyeceği kaygısıyla borç vermeyebilir. Özellikle paranın spekülatif alanlarda kullanılması geri ödenmeme riskini artırmaktadır. Moral hazard borçlu açısından “kötü ün” olarak değerlendirilebitir. 
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değerlendirmeye yönelik olduğu için, menkul varlıkların değerleri üzerinde 
üzerinde yapay dalgalanmalar ve suni fiyat artışları (financial bubbles) 
yaratmaktadır (Fischer ve Reisen, 1992). 

Hisse senedi fiyatlarının teorik olarak firmaların üretkenlik, karlılık gibi 
çeşitli performans kriterleriyle uyumlu olarak hareket etmesi beklenir, Bu 
bağlamda iyi işleyen bir sermaye piyasası ekonomik gelişme sürecinde 
tasarrufları ve kaynak dağılımında etkinliği artırarak, fiyatlama sürecinde 
kaynakların daha iyi kullanımının sağlanmasına yardım eder. Ancak 
Türkiye'de kısa vadeli sermaye brüt giriş ve çıkışları işlem hacmi olarak milli 
gelir düzeyine yaklaşmakta ve çoğunlukla iktisadi mantığın öngördüğü 
fiyatlama sürecine uygun hareket etmemekte ve tüm finansal getirilerin uzun 
dönemde değer kaybetmesine ve nominal değerlerinde yapay oynamalara 
neden olmaktadır (Yeldan ve Balkan, 1996). Yabancı yatırımcıların getirileri 
büyük ölçüde kurdaki harekete bağlı olduğu için, piyasadaki dalgalanmalara 
karşı oldukça duyarlıdır. Örneğin dış ticaret hadlerinin bozulması gibi önemli 
bir şok paranın değer kaybına yol açtığından hem hisse senedi fiyatları düşer, 
hem de sermaye çıkışı yaşanır. Sermaye piyasalarında fiyatların yükseleceği 
beklentileri (boğa beklentileri) hakimse, kurun değer kazanmasıyla birlikte 
sermaye girişi yaşanır. Eğer fiyatların düşeceği beklentileri (ayı beklentileri) 
piyasaya hakimse, yaşanacak sermaye çıkışı parasal hacmin daralmasıyla 
başlayan bir finansal krize kadar gidebilir. 

Sermaye piyasalarında yabancıların payı arttıkça önemli problemler ortaya 
çıkmaktadır. Bu durum piyasalardaki istikrarsızlığı artırarak dolarizasyon 
sürecini hizlandırmaktadır. Örneğin Meksika'da hisse senedi portföyünün “ 
25'i yabancıların elindedir. New York, Tokyo gibi önemli piyasalarda bu oran 
“o S'tir. Bu bağlamda gelişmekte olan ülkelere yönelen özellikle kısa vadeli 
sermaye hareketlerinin, finansal duyarlılığı artırdığı söylenebilir, İMKB 
endeksinden de izlenebileceği gibi bu fazla ve nedense! olmayan hareketlilik 

, 
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reel üretim kapasitesini değil toplam kredi hacmini artırmakta ve tek başına 
bir krize neden olabilmektedir (Balkan ve Yeldan 1996). 

1.4.3 Ekonomik İstikrar Üzerindeki Etkiler 

Sermaye girişinin en önemli sonuçlarından biri de, sabit kur sisleminde dış 
ticarcle konu olmayan malların göreli fiyatlarındaki artışın yarattığı 

enİlasyonist etkilerdir. Uyguladıkları istikrar politikaları için döviz kurunu 

çıpa (anchor) olarak seçen ülkelerde sermaye girişinin para arzını artırması 
sonucu, politika yapıcıların para politikaları üzerindeki kontrolleri 

azalmaktadır. Ayrıca artan likidite sonucu yükselen yurtiçi euflasyon fiyat 
istikrarının sağlanmasına yönelik programların kredibilitesini azaltmaktadır. 

Güney Amerika ekonomilerinde uygulanan istikrar (programlarında 

enflasyonist beklentileri kırmak için enflasyonun altında devalüasyon 

yapılacağı önceden açıklanmıştır (active crawling peg). Ancak kurun çıpa 
olarak kullanılması beklenen başarıyı sağlamamıştır. Çünkü, ülkelere fazla 

sermaye girişi Merkez Bankalarının sterilizasyon kapasitelerini aşmış, mali ve 

ücret disiplininin kaybolmasına neden olmuştur (Dornbusch ve Werner, 1994, 

Dornbusch, Goldfajn ve Valdes, 1993). 

Sermaye girişi politika yapıcıların kararlarını da etkiler. Bazı Merkez 

Bankaları piyasalara müdahale ederek yerli paranın aşırı değerlenmesini 
önlemeye çalışırlar. Yani piyasadan döviz çekip, yerli para sürerler. Para 
otoriteleri sermaye girişlerinin en azından bir kısmını bu yolla massetmeye 

etmeye çalışırlar. Yoğun sermaye girişi yaşanan ülkelerde artan likiditeyi sıkı 
para (tight money) politikası uygulayarak emmeye çalışmak, bazı ülkelerde 
faiz farklarının daha da açılmasına ve dolayısıyla mali yükün artmasına 

neden olmuştur. 
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Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucunda kısa vadeli sermaye 

girişinin sağlanması için, kurun değer kaybının, giriş yapılan ülke ile 
uluslararası piyasadaki (ya da kreditör ülkedeki) faiz farkından küçük olması 
gerekmektedir, Bu gerekliliğin sağlanması durumunda, oluşan yoğun sermaye 

girişi yerli paranın değer kazanmasına neden olacak (ters yönde bir 
sterilizasyon uygulanmadığı sürece), spekülatif amaçlı sermaye akımı 

artacaktır, Spekülatif nitelikli sermaye hareketleri reel kurdaki dalgalanmaları 
artirabilmekte ve geri dönüş kaabiliyetinin yüksekliğinden ötürü ani şoklar 

karşısında yaşanan hizli çıkışlar ödemeler dengesi (problemleri 

yaratabilmektedir. 

1.4.4 Ekonomik Belkdeyişler Üzerindeki Etkiler 

Eğer sermaye girişleri geçici ve/veya spekülatif amaçlıysa, bu fonların ani 
geri dönüşü kaynak dağılımının bozulmasına, fiyat dirençlerine (price 

rigidity), iflaslara ve ekonomik belirsizliklere yol açmaktadır. Bu bağlamda 
özellikle kısa vadeli sermaye hareketleri, oynaklığı yüksek olduğu için 

yarattığı dalgalanmalarla ekonomideki belirsizliği artırmakta ve ülkenin 
uluslararası ktedibilitesi üzerinde etkili olmaktadır. Türkiye örneğinde 

incelenecek olursa; toplam sermaye akımları içinde spekülatif nitelikli olan 

sermaye hareketlerinin payının artması ve diğer kredibilite göstergeleri (cari 
işlemler açığı/ GSMH, reel kur, ödemeler dengesi, politik istikrar vb) bir 
arada değerlendirildiğinde, tüm bu göstergelerin oynaklığının özellikle 

1990'lı yıllarda arttığı görülmektedir. Bu yapının yarattığı belirsizlik ortamı, 

Türkiye'nin çeşitli yabancı kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmelerde 
kredibilite notunun sürekli düşmesiyle sonuçlanmaktadır. Bu nedenle, 

sermaye hareketlerinin sürdürülebilirliği ve kompozisyonu yurtiçi ve yurtdışı 

ekonomik ajanların ekonomik bekleyişlerinde etkili olmaktadır. Türkiye'nin 
1991-1996 döneminde kredi derecelendirme notundaki gelişmeler Tablo 
1.6'da sunulmaktadır. 
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1.4.5 Cari İşlemler Dengesi Üzerindeki Etkiler 

Sürdürülebilir bir cari işlemler açığı tüm ekonomiler için önem taşıyan bir 
konudur. Ülkelerarası karşılaştırmalar için kullanılan temel göstergelerden 
biri olan cari işlemler açığı / GSMH oranının birdenbire artışı, özellikle 
yurtiçi tüketimden kaynaklanıyorsa, ülkelerin risk primini artırmakta ve 
gelecekteki sermaye girişleri için ülkenin şansını azaltmaktadır. Bu bağlamda 
tüketimi pompalayan, spekülatif nitelikli cari açıklar istikrarsızlık nedeni 

“olmaktadır. Cari işlemler açığının finansman kompozisyonu incelendiğinde 
kısa vadeli sermaye hareketlerinin payının ariması, bu girişler ani çıkışa 
dönüşebileceğinden dolayı risk faktörü olarak değerlendirilmekte ve açığın 
sürdürülebilirliği üzerinde kuşkular yaratmaktadır. 

Tablo 1.6:Türkiye'nin Kredi Derecelendirme Notundaki Gelişmeler 
arih Y'S D&P ATCH 

991 

1992 Baa3 
1993 

1993 Baa3(1) 
Bal 

1994 

l 

i 

ustos 1994 

emmuz 1995 
1995 

1995 

1995 

1996 

emmuz 1996 BB-(9 BBG 
ğustos 1996 

1996 
ık 1996 Bt 

alar: 

  
(D-Krediter izlemede (2)-Pozitif izlenim (G)-İstikrarlı izlenim 

am 



1.4.6 Politik Etkiler 

Hükümetler değişik çıkar gruplarından gelebilecek baskılar nedeniyle, 
sermaye girişlerindeki artışın döviz kurunda yol açtığı değerlenmeyi önlemek 

zorunda kalabilirler. Politik ekonomi görüşlerine dayanan bu yaklaşıma göre, 
sermaye girişi sonucunda ihracatçı ve ithal ikameci sektörlerde çalışanlar . 

hükümetler üzerinde baskı kurarak kurun değerlenmesini önleyecek 
politikaların uygulanmasını sağlamaya çalışırlar. 

1.4.7 Kurumsal Etkiler 

Sermaye girişlerinin nedeni ülkedeki göreli getirinin dış dünyadan yüksek 
olması (faiz farkı) ise, bunun yaratacağı aşırı sermaye girişi beraberinde risk 

faktörünü de getirir, Sermaye girişi sonucu kurda yaşanan aşırı 

değerlenmeler, aynı zamanda ülkenin kur riski taşımasına da neden olur. 
Uluslararası faiz oranlarından farklılaşma nedenlerinden biri olarak kurumsal 

faktörler de o gösterilmektedir. Yurtiçi kredi piyasalarında kaynak 
dağılımındaki aksaklıklar, bankacılık sektöründe eksik rekabet sonucu oluşan 

oligopolistik fiyat davranışları, finansal sistemde güçlü bir denetçi otorite 
(supervisor) eksikliği, bankalarla firma sahiplerinin aynı kişiler olmasından 
dolayı dış finansman ihtiyacının azalması bu faktörlerin en önemlileridir. Bu 
aksaklıklar giderilmeden finansal açılma dünya faizlerinden ıraksamayı 
önlemeye yetmemektedir. 

1.4.8 Dış Ticareti Serbestleştirici Politikalara Etkisi 

Dış ticareti serbestleştirici politikalar uygulamaya başlayan ülkeler, sermaye 
girişi yoluyla dünya ekonomisine entegrasyonda gelişmeler sağlamışlardır. 

Ancak sermaye girişi sonunda reel kurda meydana gelebilecek uzun süreli bir 
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değerlenme dış ticaret merkezli sektörlerin karlarını azaltacak ve dış ticarette 
uygulanan reformların başarısını tehlikeye atacaktır (Thomas, 1990). 

1.5 Sermaye Hareketlerini Kontrol Etmeye Yönelik Politikalar 

Pek çok gelişmekte olan ülke sermaye hareketlerini kontrol ederek yukarıda 
anlatılan olumsuz etkileri önlemeye çalışır. Bu yolla büyümeye ve ekonomik 
istikrara ulaşmak için uygulayacakları politikalarda otonomi sağlamayı 
amaçlarlar. 

Sermaye hareketleri üzerindeki kontrollerin dayandığı belli başlı 4 neden 
vardır: 

1) Ülkeler, orta vadeli makroekonomik hedeflerinde sapmaya neden olarak 
gördükleri için, aşağıda anlatılacak çeşitli yöntemlerle, yoğun sermaye 

girişinin yarattığı olumsuzlukları gidermeye çalışırlar. Kısa vadeli sermaye 
girişi genelde reel sektördeki üretken yatırımları finanse etmek yerine, 
parasal otoritenin rezervleri artırmasıyla sonuçlanmıştır. Örneğin, Latin 
Amerika ülkelerinin ortalama 1990-1994 arası ortalama büyüme oranı 
yüzde 3 olarak gerçekleşmiştir. Aynı ülkeler, 1965-1980 arasında ortalama 

yüzde 6 büyümüşlerdir. Genel olarak bu ülkelerin yurtiçi tasarruf ve 
yatırım oranları 1980 öncesi döneınin altında seyretmektedir. Bu ülkelerde 

büyümenin temel kaynağı olarak tüketim harcamaları görülmektedir. Doğu 

Asya ülkelerinde ise büyüme oranları Latin Amerika ülkelerinin bir kaç 
katını bulmaktadır. Bu ülkelerde (990 sonrası dönemde, yatırımların milli 

gelire oranı yüzde 30 iken, bu oran Latin Amerika ülkelerinde yüzde 18 

civatındadır. Latin Amerika ülkelerinde ortalama yurtiçi tasarruf oranı 

yüzde 15 iken, bu oran Asya ülkelerinde yüzde 33'e ulaşmaktadır (Akyüz, 
1994a). Latin Amerika ülkelerindeki bu durum, ortodox beklentilere ters 

bir durumdur. Çünkü finansal serbestleşme ile yerli ekonomide yatırım 

fonlarının genişleyeceği beklentisi vardır. Bu durumda parasal otorite, 



yoğun girişin yaşandığı dönemlerde parasal sterilizasyonla bu fonları 
azaltarak, para arzını kontrol etmeye çalışmaktadır. Ancak Türkiye 

örneğinde de görüldüğü gibi, dolarizasyonun arttığı ülkelerde Merkez 

Bankaları para arzının sadece yerli para kısmını kontrol edebilmekte ve bu 
da sermaye girişi sonucu artan parasal genişlemeyi sterilize etmeye 

yetmemektedir. 

Özellikle kısa vadeli sermaye hareketleri, kurdaki hareketliliği artırdığı ve 
uluslararası rezervlerde ani değişikliklere neden olduğu için, kontrol 

edilmesine yönelik en fazla çaba gösterilen sermaye hareketi türüdür. 
Spekülatif amaçlı sermaye girişlerinin her an ani bir çıkışa dönüşeceği 

korkusuyla Merkez Bankaları önemli ölçüde döviz rezervi bulundurmaya 
zorlanmaktadır. Sermaye girişlerinin uluslararası rezervleri artırmasının 

yarattığı parasal genişleme sterilize edilemezse enflasyonist etkiler 

yaratmaktadır Sıcak para girişinin en önemli doğrudan sonuçlarından biri 
olan Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinin artması Türkiye 

örmeğinde de görülmektedir (Şekil 1.2). 

Şekil 1.2: TCMB Rezervleri 
  

15   

tok 

sl T.C.MB.REZERVLERİ (KUMÜLATİF.MİLYAR 3)     İnal 
83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 

KAYNAK: DPT 

  

    
  

46 



2) Ülkedeki o makroekonomik o ve politik yapıdaki belirsizlikler o ve 
istikrarsızlıklar pek çok yerli yalırımcının (özellikle riskten kaçan 
yatırımcılar)  servetlerinin önemli bir kısmını yabancı varlıklarda 
tutmalarına neden olabilir. Sermaye kontrolleri çeşitli araçlar yardımıyla 
(ek maliyetler, ek vergiler gibi) yabancı varlıkların getirisini azaltabilir ve 
böylece yurtiçi tasarrufların düzeyi korunabilir. Ancak yurtiçi finansal 
araçların taşıdıkları belirsizlik ve düşük getiri nedeniyle yatırımcılar bu 
duruma taşarruflarını azaltarak ya da enflasyona karşı korunmak için reel 
varlıklara yönelerek tepki verebilirler. Yatırım portföyü yalnızca yerli 
araçlardan oluşan yatırımcıların yurtiçi servet Ve gelir pozisyonları 
makroekonomik şoklara karşı daha duyarlı hale gelmektedir. Sermaye 
hareketlerini kontrol ederek yerli üretim faktörlerinde yabancı ortak 
payının sınırlandırılması da bir başka tedbir olarak uygulanmaktadır. Bu 
kontroller tekel oluşumunu ya da ülkenin doğal kaynaklarının tüketilmesini 
önlemek gibi amaçlar da taşıyabilir, Sermaye girişleri sonucu yaşanan 
“servet etkisinin” gelir dağılımında yol açabileceği bozulmaları düzeltmek 
de bir başka temel amaçtır. 

3) Sermaye hareketlerini kontrol ederek mali politikalarda devletin gücünü 
artırmak mümkün olabilir. Sermaye kontrolleri sayesinde ekonomik 
otoritelerin vergi, gelir ve servet politikalarındaki güçleri artar. Para 
otoriteleri ayrıca sermaye hareketlerinin serbestleşmesi sonucu oluşan kısa 
vadeli parasal bağımsızlıktan hoşlanabilirler; açık piyasa işlemleri ve/veya 
yabancı para piyasalarına müdahale ederek yerli parayi sermaye girişinin 
etkilerinden korumaya çalışırlar. 

4) Sermaye kontrolleri yoluyla bu akımların yaratabileceği enflasyonist 
etkileri önlemek ve dış ticaret reformlarını sürdürebilmek, kontrole yönelik 
politikaların temel nedenlerindendir. 
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Sermaye hareketleri üzerindeki kontrolün etkili olması konusunda yapılan 
araştırmalardan çıkan temel sonuçlar aşağıda sıralanmıştır (Fischer ve Reisen, 
1992; Calvo ve Veigh, 1990; Nakao, 1990): 

» Sermaye kontrolleri kur ve dış ticaret kontrolleriyle bir arada 
uygulandığında daha etkili olmaktadır. Yani cari işlemler dengesinde de 
eşanlı düzenlemelere ihtiyaç vardır. 

e 1950'li ve 1960'li yıllarda etkili bir şekilde uygulanan sermaye kontrolleri 
Bretton Woods Sisteminin yıkılmasının ardından aynı başarıyı 
sürdüremememiştir. Kurda beklenen yüksek oranlı değişmeler zaınan 
zaman illegal olarak sermaye hareketlerinin kontrol edilememesine neden 
olmuştur. 

e Bazı ekonomistlere (Dadush, Dhareshwar ve Johannes, 1994) göre devlet 
müdahalesini anlamlı kılacak tek olgu, devletin özel ajanlardan daha doğru 
bilgiye sahip olması ve bu nedenle müdahale yoluyta aşırı spekülasyonların 
önlenmesidir. 

» Politika yapıcılar açısından önemli bir konu da, sermaye hareketlerinin ani 
geri dönüşüdür. Asimetrik bilgilenme söz konusuysa bu ani çıkış borç 
verenlerde borçlu ülkede bir arz şoku yaşandığı izlenimi uyandırabilir 
(böyle bir şok olmadığı halde). Bu ani çıkış yatırım projelerini kesintiye 
uğratır, Eğer yatırımlar için başlangıç maliyeti yüksekse (start-up cost) bu 
kesilme ölü yatırımların doğmasına neden olur, Bu durum sonuçlari 
itibariyle alacaklı açısından negatif arz şokuna benzerdir (Schadler, 
Carkovic, Bennett ve Kahn, 1993). 
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Sermaye hareketlerini konlrol etmeye yönelik önlemler aşağıda sıralanmıştır: 

1.5.1 Doğrudan Uygulanan Yöntemler 

Eğer sermaye girişinin büyüklüğü ya da türü nedeniyle inakroekonomik 
problemler yaratacağı düşimülüyorsa, politika yapıcılar bunu önlemek için 
sermaye girişini doğrudan etkileyecek müdahalelerde bulunabilir. Eğer 
setmaye girişi ekonomideki belirsizliklerden ve politik tutatsızlıklardan 
faydalanma amacıyla ortaya çıkıyorsa, bu sapmalar: önlemek gerekir. Kısa 
vadeli sermaye girişleri için bu sapmalara bir önek vetmek gerekirse; yurtiçi 
faizler yüksek tutulurken aynı anda serbest para riskini korumak için Merkez 
Bankası tarafından swap yapılırsa sermaye girişi artar, Bir diğer örnek, ticari 
bankaların mudilerine ücretsiz mevduat sigortasıyla birlikte yüksek faiz ye 
sabit kur garantisi vermesi sermaye girişini artırır, Kısa vadeli spekülatif 
amaçlı sermaye girişleri daraltıcı bir para politikası ile genişletici bir maliye 
politikasının bir arada uygulanmasıyla da artabilir. Bu politika demetinin tam 
tersinin uygulanmasında ise yurtiçi faizler uluslararası faiz düzeyine 
yaklaşacaktır. 

Özellikle spekülatif sermaye girişlerini azaltmaya yönelik doğrudan 
yöntemlerden — biri yurtiçi ve yurtdışı piyasalar atasındaki (aiz farkının 
yaraflığı arbitraj marjını düşürmek amacıyla konulan vergilerdir. Bu vergilere 
“faiz oranlarını eşitleyici vergi” (Tobin's interest rate egualization lax) adı 
verilir. Bu yöntemde, devlet, yabancı yalırımmcıların sermaye girişi yoluyla 
ülkede kazandıkları faiz gelirinden vergi alırlar (Mathieson ve Rojas-Suarez, 
1993). 

Doğrudan alınan diğer önlemler arasında dış borçlanmayı kısıtlama, dış 
kaynaklı borçlar için minimum rezerv gereği oranlarının konulması, doğrudan' 
yabancı yatırımlarda tavan belirlenmesi, v.b, gösterilebilir. 



1.5.2 Dolaylı Yöntemler 

1.5.2.1 Müdahateci Yöntemler 

Merkez Bankaları kurun desteklenmesi için piyasadan yabancı para satın 
alabilir. Bu sterilize olan ve sterilize olmayan olmak üzere iki yolla 
yapılabilir: 

e Sterilizasyon Yöntemi: Bu müdahale yönteminde, Merkez Bankalarının 

piyasaya yaptığı müdahalelerin para arzı üzerinde etkisi yoktur. Örneğin 
Merkez Bankası bir yandan yabancı para satın alıp piyasaya yerli para 
sürerken (rezerv artışı), diğer yandan açık piyasa işlemlerinde kağıt satarak 
para arzındaki bu artışı emer. Bir diğer uygulama ise, para çarpanını azaltacak 
kısıtlamalar (zorunlu karşılık oranlarını artırmak, ticari banka kredilerine 

sınırlama getirmek, vb.) yoluyla para arzındaki genişlemenin önlenmesidir. 

Sterilizasyon politikası, özel sektörün dışarıdan borçlanmasını durdurmaz 
ancak eğer başarılı olursa, parasal hareketlerde meydana gelen dalgalanmaları 
azaltır. Başarılı sterilizasyon uygulaması nominal ve reel faizleri artırır, 
toplam talebi azaltır, reel kurdaki değerlenmeyi yavaşlatır. Sterilizasyonun 
başarıl olması için, yurtiçi ve yurtdışı tahvillerin birbirlerini tam ikame 

etmemesi gerekir. Sterilizasyon yönündeki müdahalelerin temel zorluğu, 
sterilizasyon sonucu iç borç faiz oranları ile uluslararası faiz oranları 
arasındaki farkın açılması ve bunun sermaye girişinin artmasına -en azından¬ 
sürmesine neden olmasıdır. 

Sterilizasyon politikaları özellikle Latin Amerika ülkelerinde popüler olan bir 
yöntemdir (Şili 1990-1991, Kolombiya 1991). Şili ve Kolombiya örnekleri 
sterilizasyonun sermaye girişlerini azaltmadığını ve kamu açığını önemli 

ölçüde artırdığını göstermektedir. Sterilizasyonun açık piyasa işlemleri 
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yoluyla yapılması durumunda yurtiçi faizlerin yüksek olmasından dolayı 
Merkez Bankası'nın mali yükü (guasi fiscal deficit) artmaktadır, Yani 

sermaye girişi sonucu Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinin 

artmasının yol açtığı mali yükün de finanse edilmesi gerekmektedir. Yoğun 
sermaye girişinin sterilizasyonunun Merkez Bankasının kapasitesini aşması 
durumunda, Hazine kağıtları kullanılabilmektedir. Ancak elde edilen fonların 
zaman zaman kamu harcamalarında kullanılması ekonomide likiditeyi ve 

enflasyonu artırmaktadır (Yentürk, 1995). Ülke örneklerinden çıkan bir diğer 
sonuç, paranın sterilize edilmesine dönük politikaların mali kısıtlamalarla 
birlikte uygulandığında etkinliğinin artmasıdır. 

Son dönemlerde yapılan pek çok ampirik çalışmada sterilizasyonun başarılı 

olabilmesi sermaye hareketliliğinin derecesi ile ilişkilendirilmektedir (Calvo, 
Leiderman ve Reinhart, 1993; Reisen, 1993). Bu çalışmalardan çıkan ortak 

sonuç yüksek sermaye hareketliliğinin “sterilizasyonu zorlaştıracağı 
yönündedir. Pek çok gelişmekte olan ülkede kredi piyasalarının (özellikle 
bankalar için) yurtiçi ve/veya yurtdışı sermaye piyasalarıyla entegrasyonunun 
yüksek olmaması sterilizasyonu mümkün kılmaktadır. 

e Sterilize Olmayan Yöntem: Bu yöntemde para arzındaki artış/azalış 
Merkez Bankası'nın müdahalesine eşittir. Yani Merkez Bankası yaptığı 

müdabale sonucunda para arzındaki değişmeyi engelleyecek yönde bir 
politika uygulamaz. Bu nedenle sterilize olmayan yöntemler döviz kurunu 
etkiler ve genelde toplam talebi azaltmaya yönelik olarak kullanılan 
önleinlerdir. 

1.5.2.2 Mali Düzenlemeler 

Yüksek sermaye girişine karşı bir diğer önlem de, kamu maliyesinin disipline 
edilmesidir. Bunun için vergi oranları artırılır ve/veya kamu harcamaları 
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azaltılır. Bu politikalar sermaye girişlerini durdurmamakla birlikte toplam 
talebi azaltır ve sermaye girişlerinin yarattığı enflasyonist etki giderilmiş olur. 

Bu durumda kamu harcamalarının azaltılması vergi artışından daha etkili bir 

yol olarak görülmektedir. Çünkü yüksek sermaye girişinin yaşandığı pek çok 
ülke vatandaşlarının faiz gelirleri vergi yükümlülüklerinden bağımsızdır. Bu 

nedenle yüksek vergilerin geçici olduğu inancı kamuoyunda oluşursa 
beklenen sonuç alınamayabilir. Kamu harcamalarının azaltılması, özellikle 

dış ticarete konu olmayan mallara yönelikse toplam talep üzerinde doğrudan 

etkide bulunur. Mali düzenlemeler yoluyla ayrıca kamu tüketiminin 

kompozisyonu da değiştirilebilir Ancak kamu harcamalarının azaltılması 
politik yansımaları nedeniyle fazla tercih edilmeyen bir yöntemdir. 

1.5.2.3 Cari İşlemler Dengesinde ve Sermaye Hareketlerinde Yapılan 
Düzenlemeler 

Sermaye girişlerinin ekonomi üzerinde yarattığı olumsuz etkileri telafi etmek 
için yerli yatırımcıların yurtdışında yatırım Yapmaları özendirilebilir. Ayrıca 

dış ticarette ihracat sektörünün reel kurdaki değişmeden ters yönde 

etkilenmesini önlemek için çeşitli önlemler alınır. Bu önlemlerden biri 

ihracattaki sübvansiyonları artırmaktır. Ancak bu uygulama sektörlerarası 

kaynak dağılımını bozar, Yol açtığı maliyet artışı da önemlidir. Kaynak 
dağılımındaki bozulmayı önlemek ve dış ticaret hadlerini aynı bırakmak için 

ithalat vergileri ile ihracat teşvikleri aynı oranda artırılabilir. Eğer özel sektör 
bu düzenlemelerin geçici olduğuna inanırsa ajanlar tüketimlerini zamana 

yayarak olumsuz etkilerden korunmaya çalışırlar. Burada önemli: olan bir 

diğer nokta dış ticaret açığının büyüklüğüdür. Açık arttıkça finansman 
maliyeti artmaktadır. Yukarıda değinildiği gibi alınan önlemlerin başarıst özel 

sektörün davranış kalıbına bağlıdır. Gelecekteki harcamalar için bugünkü 

harcamalardan O vazgeçilecek midir? Uygulanan politikanın etkinliği, 

kredibiliteye ve fiyat artışlarındaki tahmin gücüne de bağlıdır, Bir diğer 
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önemli nokta ise bu politikalarla küresel ticari serbesileşmeden ve serbesi 
ticaret anlaşmalarından sapma yaratılmasıdır. Bu nedenle bu tür politikaların 
kısa vadeli olarak uygulanması önerilmektedir. 

1.5.2.4 Kur Rejimiyle İlgili Düzenlemeler 

Kur üzerindeki müdahaleci yaklaşım terkedilerek tümüyle dalgalı kur 
sistemine yaklaşılırsa ekonomideki tüm katılımcılar kur riskini paylaşacak ve 
bunun sonucu özellikle kısa vadeli spekülatif sermaye girişi azalacaktır. 

Sermaye hareketlerini kontrol etmeye yönelik bu yöntemlerin başarı şansı 
sınırlıdır. Bu önlemler genellikle ülke ödemeler dengesi problemlerine girdiği 
ve sermaye kaçışının yaşanmaya başlandığı dönemde uygulanmaktadır. 
Geröken düzenlemeleri sorunlar derinleşmeden yapmak başarı şansını 
artırmaktadır. 

Karşılaşılan sorunlar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin finansal sistemini 
dünya piyasalarından izole etmek uygun ve arzulanan bir yol değildir. 
Başarılı bir ihracat performansı, yerli bankaların uluslararası ödemeleri kolay 
yapmak ve dış kredi sağlayabilmek için dünya piyasalarıyla yakın ilişkide 
olmalarını gerektirir. Yabancı yatırımcılar sistemin etkinliğini artırır. 
Bankacılık sektörüne yabancı bankaların girmesiyle artan rekabet finansman 
maliyetlerini azaltıp sektörün gelişmesine yardımcı olur, 

Türkiye'de finansal serbestleşme 1980 yılı başında açıklanan 24 Ocak 
Kararları ile başlamıştır. Bölüm 2'de Türkiye'de 1980-1995 yılları arasında 
uygulananan finansal serbesileşme politikaları ve bu politikaların makro 
dengelerdeki yansınaları anlatılmaktadır. 
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BÖLÜM 2 

TÜRKİYE'DE 1980 SONRASI FİNANSAL SERBESTLEŞME 

2.1 Yapısal Düzenlemeler ve Sonuçları 

Türkiye, 1980'li yıllara kadar makroekonomik fiyatların önemli bir 
bölümünün devlet tarafından belirlendiği kapalı bir kambiyo rejimi altında!9 
devlet öncülüğünde bir büyüme modeli izlemiştir. 1960'lardan 1970'lerin 
ortalarına kadar Türkiye ekonomisi, özellikle yatırım kaynaklı yüksek bir 
büyüme, istikrarlı enflasyon trendi izlemiştir. Bu dönemde, 5 yıllık kalkınına 
planları ve yıtlık programlar doğrultusunda uygulanan ithal ikameci büyüme 
stratejisi başarılı olmuştur. 1960-1972 döneminde ortalama büyüme yüzde 
5.9, enflasyon yüzde 6.8 olarak gerçekleşmiştir. 1973-1974de yaşanan ilk 
petrol şoku ülke ekonomisine yük getirmiş, dış ticaret açığı ekonomiyi 
soğutmaya yönelik politikaların uygulanmamasının da etkisiyle artarak 
sürmüştür, İthalatın finansmanı petrol şokundan karlı çıkan ülkelerden alınan 
borçlarla (petro dolar) sağlanmıştır. 

1977 yılından itibaren özellikle ödemeler dengesi açıkları hızla büyümüş, 
ortalama büyüme 1977-1980 döneminde binde 2.0, enflasyon yüzde. 56.8 
olarak gerçekleşmiştir. 1979 yılında yaşanan ikinci petrol şoku makro 
dengelerin daha da bozulmasına neden olmuş ve IMF destekli bir istikrar 
paketinin hazırlanması kaçınılmaz bir hal almıştır. 

Türkiye'nin finansal sistemini dünya finans piyasalarına entegre etmek 
amacının ilk adımlarını 1980 yılında uygulamaya konulan yapısal reformlar 
oluşturmuştur denebilir. 24 Ocak 1980'de ekonomide stabilizasyon ve 
serbestleşmeyi hedefleyen ve “24 Ocak Kararları” olarak bilinen program 
uygulanmaya başlanmıştır. Bu program, gelişme stratejisini içe dayalı bir 

* 1567 Sayılı Türk Patasının Kıymetini Koruma Kanununa dayalı olarak çıkarılan 17 ve 28 sayılı 
kararlar kamu otoritesi ve bankacılık kesimine sınırlı olarak döviz pozisyonu tutına izni vermektedir. 
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büyümeden dışa yönelik büyümeye geçirmesiyle bir dönüm noktası olmuş ve 
pek çok uluslararası kuruluş (IMF, GECD, Dünya Bankası) ve kreditör 
konumdaki ülke tarafından desteklenmiştir. Bu nedenle program uygulanırken 

dış kaynak bulmada problem yaşanmamış ve dış borçlar yeniden 
düzenlenmiştir.20 Bu desteğin temel nedenleri Türkiye'nin o dönemki 
jeopolitik öneminin artmış olması, programın ortodoks niteliği (IMF 
laralından önerilen programlara paralel olması) ve başta dışa dönük büyüme 
stratejisi olmak üzere ekonomide serbestleşme politikalarını içermesidir. Bu 
programın hedefleti: 

9 Enflasyonu, büyümeyi sekteye uğratmadan düşürmek. 

e İstikrarlı ödemeler dengesi pozisyonu için, ihracatı uygulanacak kur 
politikası ve teşviklerle artırmak, ithalatı serbestleştirmek, cari işlemler 
açığının büyümesini önlemek. 

s Yurtiçi reel faizleri pozitif hale getirmek, bu yolla tasarrufları (dolayısıyla 
yatırımları) artırmak. 

e TL'yi konvettibi hale getirerek, sermaye hareketlerini serbestleştirmek, 

e Yurtdışında çalışan işçi gelirlerini ve doğrudan yabancı yatırımları 
artırmak. 

e Özel sektörün ekonomideki ağırlığını artırmak için, kamunun ekonomideki 
payını küçültmek, merkezi hükümetin ekonomideki ağırlığını azaltıp, 
Kamu İktisadi Teşebbüslerini (KİT) özelleştirmek, 

şeklinde özetlenebilir. 

  

* Örneğin OECD Yardım Komisyonu 1980-1985 arası 4.2 Milyar $, IMF 1980-1983 arası 3 yıllık 
stand-by anlaşması için 1.2 Milyar SDR, IMF 1984'de 225 Milyon SDR, Dünya Bankası 1980-1984 
arası 5 yapısal uyum programı için 1.6 Milyar $ vermiştir. 
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Bu hedeflere yönelik 1980 sonrası uygulamalardaki dizinlemeye (seguencing) 

bakıldığında önce mal piyasası, sonra dış ticaret, yerli finans piyasaları ve en 

son yabancı sermaye işlemlerinin düzenlendiği görülmektedir. Bu dizinleme 

pek çok iktisatçı tarafından önerilen klasik sıralamaya uygundur (Mc Kinnon, 
1973; Corbo & De Melo, 1987). Ancak uygulanan: politikaların başarısı için 

ön koşul hiç kuşkusuz makroekonomik istikrardır. Bu koşul özellikle 1980'li 

yılların sonuna doğru kamu dengelerindeki bozulmayla birlikte vurgulanmaya 
başlanmıştır (Rodrik, 1991). 

1980'li yıllara kadar, mevduat ve kredi faiz oranları hükümet tarafından 
belirlenmekte ve negatif reel faiz politikası uygulanmaktaydı. 1980 yılı 

Temmuz ayından itibaren vadesiz hesaplar ve seçici krediler dışında kredi ve 
mevduat faizleri üzerine konulan tavanlar kaldırılmıştır. Ancak önemli ticari 

bankalar, uygulanacak faizler için “centilmenlik anlaşması” yaparak 

faizlerdeki yükselmeyi sınırlandırmaya çalışmışlardır. Uygulanan sıkı para 

politikası ve krediler için oluşan fazla talep özellikle küçük bankalar ve 

bankerler arasındaki rekabeti artırmıştır. Aynı dönemde, enflasyon oraularının 

düşük olması 1980-1982 döneminde gittikçe yükselen pozitif reel faize neden 
olmuştur, Öyle ki 1982 yılında aylık ortalama yüzde 2-3 enflasyonun olduğu 

ortamda, bankerler aylık yüzde 10 faiz geliri vermektedirler. Bu dönemde 

özellikle bankacılık dışı finansal kesimde denetim boşluğu söz konusudur. 
Banker olarak adlandırılan kurumlar kendi öz varlıklarına kıyasla büyük 

meblağlara ulaşan ve yüksek faizle topladıkları fonları verimli alanlara plase 

edememeleri (o üzerine : yükümlülüklerini (Oyerine (Ogetiremez duruma 

gelmişlerdir.21 1981 yılı sonunda ödemelerde başlayan sıkıntılar, 1982 yılı 
Haziran ayında en büyük bankerin de batmasıyla krize dönüşmüştür. “Banker 
krizi” olarak bilinen bu kriz sonrasında, Merkez Bankası'nın piyasaya 

müdahalesi sonucu, beş küçük özel banka kapatılmış, bu bankalarının 

” Ponzi finansmanı denilen bu sistemde, yükselen reel faiz orlamında önceden altnan fonların 
faizlerini ödemek ve yeni yatırımcı çekebilmek için faizler süreki artırmakta ve süreç krizle 
bitmektedir. 

56 



varlıklarının ve yükümlülüklerinin önemli bir kısmı kamu bankaları 
tarafından alınmıştır. 

Bu krizin ardından Merkez Bankası dokuz büyük ticari bankanın faizlerini 

belirlemeye ve küçük bankaların belirlenen bu oranın üzerinde küçük bir prim 
koymasına izin vermiştir. Ancak küçük bankalar belirlenen marjın üzerinde 
yüksek faiz vermeye devam edince Merkez Bankası 1983 yılından itibaren 
mevduat faizlerini yeniden belirlemeye başlamıştır. 1987 Temmuzundan 
ibaren faizler bankalar tarafından belirlenmeye başlanmıştır. Ancak 

yükselen nominal faizler reel faizlerin negatif olmasını önleyemememiştir. 
1988 sonbaharında enflasyon gerçekleşmelerinin hükümetin beklentilerinin 
üzerinde olması para ikamesini artırmış, bankaların mevduat faizlerinde ve 
interbank piyasasındaki rekabetleri artmıştır. Olası bir krizi önlemek amacıyla 
Merkez Bankası piyasaya müdahale etmiştir.22 Bu kısa süreli müdahalenin 
ardından günümüze kadar mevduat faizleri bankalar tarafından belirlenmeye 
başlanmıştır. 

1980-1982 döneminde finansal serbestleşmede kullanılan temel araç 
deregülasyon olmuştur. 1982 yılında yaşanan kriz rekabetçi bir ekonomik 
ortamın yalnızca bu araç kullanılarak gerçekleştirilemeyeceğini göstermiştir. 
Bu nedenle 1983-1987 döneminde piyasa mekanizmasına işlerlik getirecek 
kurumsal düzenlemeler yapılmıştır (Atiyas ve Ersel, 1993). 

1981 yılında çıkarılan sermaye piyasaları kanunu özel menkul kiymet 
piyasalarının oluşturulacağı yapıyı belirlemiş ve bu amaçla 1982 yılında 
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurulmuştur. SPK 1983 yılında işlerlik 
kazanmıştır.23 

m e e — 

” Merkez Bankası bankaların bir yıflık mevduat faizlerini 9685 olarak belirlemiş ve bankaları faiz 
değişikliklerini bildirmeleri konusunda uyarmıştır. 
» (981 yılında çıkarılan sermaye piyasaları kanunu, SPK'ya, ihraç edilmek istenen menkul 
değerlerle ilgili karar verme yetkisi vermiştir, Merit (başarıya göre atama) sistenii olarak bilinen bu 

çe kaman maİmerm 



1986 yılında İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) yeniden açılmıştır. 
Bu piyasa 1989 yılından itibaren yabancı yatırımcılar tarafından da 

kullanılmaya başlanmıştır. İMKB ayrıca KİT'lerin özelleştirilmesi sürecinde 
de kullanılmıştır 

1982 finansal krizinden çıkarılan önemli bir ders olatak, bankacılık sisteminin 

yapısal problemlerini gidermek ve denetim mekanizmalarını işletmek 
amacıyla 1985 yılında Bankalar Kanunu yenilenmiştir. Bu kanunun 

amaçlarından biri olan Türk bankalarının uluslararası piyasalarda rekabet 

gücünü artırmak amacıyla aynı yıl Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 6 No'lu 
Tebliği ile “Sermaye Tabanı/Risk Ağırlıklı Varlıklar, Gayri Nakdi Krediler ve 

Yükümlülükler” standart rasyosunu yayınlamıştır. Bu tebliğ, bankalar için 
minimum sermaye tabanı zorunluluğu getirerek, sermaye yeterlilik oranının 
uluslararası normlara uygun olarak hesaplanması uygulamasını başlatmıştır. 

Ayrıca Bankacılık Kanununda, bankaların performans dışı borçlar konusu 

tanımlanarak, bankaların ortaklıklarına ve bireysel kredilerine tavan konmuş 

ve Merkez Bankası ile Hazine denetçi otorite olarak kabul edilmiştir. 
Bankaların sermaye yeterliliği, aktiflerin niteliği, karlılık ve likidite açısından 

dikkatli ve düzenli bir denetime tabi tutulması amacıyla, 1986 yılından 

itibaren üç, altı, dokuz aylık ve bir yıllık olarak hazırlanan bilançolarını 
Merkez Bankasına göndermeleri zorunlu hale getirilmiştir. 1987 yılından 
itibaren, bankaların bilançolarının her yıl bağımsız dış denetime tabi tutulması 
uygulaması başlatılmıştır. 

Türkiye'de ilk kredi kartı uygulaması 1960'lı yılların sonuna rastlamasına 
rağmen yaygınlaşması 1980'lerin sonunda gerçekleşmiştir. Türk kredi kartı 

pazarı genellikle lisans anlaşmaları çerçevesinde bankalarca ihraç edilen 

dünya çapında yaygın kultanıma sahip kredi kartları ile şekillenmiştir, 

  

ihtiyacı olan tüm bitgileri sunmaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu sistem de disclousure (ifşa) sistemi 
aİmenlr İhiilmemaltarlir 



1982 finansal krizinde çıkarılan bir diğer ders olarak, likidite problemini 
önlemek ve mudileri korumak amacıyla, 1983 yılında tasarruf mevduatı 
sigorlası uygulaması başlatılmıştır. Buna göre, Ekim 1986'dan itibaren 6 
milyon TL.fik mevduat ana para ve faizinin ilk üç milyonunun tamamı, 
ikinci üç milyonunun yüzde 60'ı sigorta kapsamına alınmıştır. Mart 1997'den 
itibaren sigorla kapsamı 50 milyon TL.'nin ilk 25 milyonunun tamamı, ikinci 
25 milyonunun yüzde 60'ı olarak belirlenmiştir. 1994 yılının ilk çeyreğinde 
yaşanan ekonomik krizin ardından Nisan 1994”den itibaren 150 milyon 
TL.'lik mevduat ana para ve faiz ödemesi sigorta kapsamına alınmıştır, Krizin 

derinleşmesi üzerine (o piyasalardaki tedirginliği gidermek için, Mayıs 
1994'den itibaren bankadaki mevduatların ana para Ve faiz ödemelerinin 
tamamı sigorta kapsamına alınmıştır. Ancak bankaların uyguladıkları faiz 
oranları beş büyük bankanın ortalama faiz oranlarının üzerinde ise faiz 
ödemelerinin ortalamayı geçen kısmı sigorta kapsamı dışında tutulmaktadır. 

24 Ocak Kararlarının en önemlilerinden biri yapılan yüksek oranlı 
devalüasyonun ardından fiyatlardaki ve bazı piyasalardaki dengesizlikleri 
gidermek için kurun belli bir aralıkta belirlenmesi uygulamasının bırakılarak, 
tek kur uygulamasına geçilmesidir.24 1981 yılı Mayıs ayından itibaren, 
Merkez Bankası kura günlük müdahalelere başlamıştır. Ticari bankalar da kut 
oranlarını bu resmi oran etrafında belirlemeye başlamışlardır. 1983 yılının 
Aralık ayında yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 
Sayılı Kanuna İlişkin 30 Sayılı Karar ile bankaların döviz pozisyon limitleri 
kaldırılmış ve bankalara döviz işlemlerine aracılık etme yetkisi verilmiştir. Bu 
kararla birlikte, yurtiçinde yerleşiklerin ticari bankalarda döviz tevdiat hesabı 
açmaları ve bu hesaplardan yurtdışına itansfer yapılması serbest hale 
getirilmiştir. Bu karar tam kapalı kambiyo rejiminden yarı açık bir kambiyo 

m — 

“ Yapılan ilk devalüasyonla kur 35 -47 TL/$ iken yüksek bir devalüasyonla 70TL/$'a yükseltilmiştir. 1980 yılında nominal kurdaki değişme (yıl sonuna göre) yüzde 144 olmuştur. 59 



rejimine geçilmesini sağlamıştır.25 Ancak bu serbestinin bankalar tarafından 
farklı amaçlarla kullanılması bankaların aşırı döviz O biriktirmesiyle 
sonuçlanmıştır. Bunun nedeni olarak, dövizin bazı bankalarca bir ödeme 

aracından ziyade bir plasman atacı olarak kullanılması gösterilmektedir 
(Altay, 1987). Bunu engellemek için Ocak 1986'dan günümüze bankaların 
ihracat ve görünmeyen işlemlerden kesin alışını yaptıkları döviz ve 
efektiflerin belli bir oranını Merkez Bankası'na devretme zorunluluğu 
getirilmiştir. Açılan döviz hesaplarının güvence altına alınması ve özellikle 
para atzi içinde artan hacmini kontrol etmek amacıyla, TL. mevduat 
hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranı 1986 yılından itibaren 
bankaların döviz tevdiat hesaplarına da uygulanmaya başlanmıştır, 1986 
yılının Kasım ayından itibaren döviz pozisyonu yönetimine getirilen yeni bir 
uygulama ise kur riski oranıdır. Bu uygulama ile bankaların döviz borçları ile 
döviz mevcut ve alacakları arasında bir denge oluşturulması amaçlanmıştır.26 
Bir diğer yeni uygulama ise bankaların döviz tevdiat hesaplarından 
sağladıkları kaynakların döviz kazandırıcı işlemlere kanalize edilmesi 

amacıyla, en az yüzde 50'lik kısmına döviz kredisi açma Zorunluluğu 
getirilmesi olmuştur. 

1986 yılında Merkez Bankası bankaların kısa vadeli likidite ihtiyaçlarının 
karşılanması ve İikidite fazlalarının değerlendirilebilmesi amacıyla Türk 
Lirası interbank piyasasını kurmuştur. 

1985 yılına kadar bütçe açıkları büyük ölçüde monetizasyon ile giderilmiştir. 
1980'li yılların ortalarına doğru, bütçe açığı arlmaya başlamıştır. Bu durum, 
artan bütçe açıklarını karşılamak için monetizasyon gibi kısa vadeli 
enflasyonist etkiler yaratmayacak enstrümanların geliştirilmesini zorunlu hale 
getirmiştir. Bu amaçla 1985 yılından itibaren bütçe açıkları artan bir ivmeyle, 

> Tam kapalı kambiyo rejimi ile özel sektörün döyiz tutma yetkisi olmaması kastedilmektedir. Türk 
Parası Kıymetini Koruma Hakkında 1567 Sayılı Kanuna ilişkin 17 ve 28 sayılı kararlar döyiz tutma 
yetkisini sadece kamu otoritesine ve ticari bankacılık kesimine tanımıştır. 
“Kur riski oranı, 1986 yılından itibaren yüzde 80-120 arasında değişen oranlarda uygulanmaktadır. 
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iç borçlanma yoluyla, tahvil ve bono gibi enstrümanlar kullanılarak finanse 
edilmeye başlanınıştır. Hükümetin kağıt satması, hem menkul kiymet 

piyasalarının gelişmesine yardımcı olmuş hem de Merkez Bankası'nın 1987 
Şubat'ından sonra başlayacağı açık piyasa işlemleri için gerekli altyapiyı 
hazırlamıştır. Açık piyasa işlemlerinin temel amacı pala politikalarının 
uygulanması olmakla birlikte, bu işlemler devlet iç borçlanma senetlerinin 
satışı için İkincil bir piyasa yaratılmasını da hedeflemiştir. 

1984 yılından itibaren bankalarda döviz hesapları açılmasına ve bankaların 
yabancı para ile işlem yapmalarına İzin verilmiş ve yabancı mudilerle 
yapılacak işlemler teşvik edilmeye başlanmıştır. Bankalardaki döviz 
mevduatları özellikle 1986 yılından sonra önemli bir finansal tasarruf aracı 
haline gelmiştir. Bu hesapların açılmasıyla birlikte, enflasyondan korunmak 
için para ikamesi süreci başlamıştır. Bunun finansal sistem üzerinde yarattığı 
baskı nedeniyle reform süreci boyunca yüksek reel faiz oluşmuş ve para 
otoriteleri Türk lirasını, faizleri artırarak korumaya çalışmışlardır. 

1988 Ekim'inde Merkez Bankası tarafından döviz için interbank piyasası 
kurulmuştur. Bu piyasada bankalar, özel finans kurumları ve diğer yetkili 
kurumlar katılımcı olarak bulunmaktadır. 1988 tarihinden bu yana kurlar bu 
piyasa tarafından belirlenmektedir. 

Merkez Bankası 1989 yılında altın piyasasını oluşturmuştur. Bankalar, özel 
finans kurumları ve diğer yetkili kurumlar bu piyasada alım ve satım 
yapmaktadırlar. 

1983 yılı Aralık ayında çıkarılan 1567 Sayılı Türk Parasının Kıymetini 
Koruma Kanuna İlişkin 30 Sayılı Karar ile başlayan yarı açık kambiyo rejimi 
1989 yılına kadar sürmüştür. 1984-1989 döneminde özel sektör yurtdışından 
borçlanabilme serbestisine kavuşmuştur. Bunun sonucu 1984-1989 yılları 
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arasında özel sektörün toplam dış borç içindeki payı ortalama yüzde 16 olarak 
gerçekleşmiştir. 

İl Ağustos 1989'da yürürlüğe giren 1567 Sayılı Kanuna İlişkin 32 Sayılı 
Karar Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunuyla ilgili olarak kur 
rejiminde serbestleşmeye gidilmesinde en önemli adımlardan biri olarak 
kabul edilmektedir, Bu kararla birlikte tam açık kambiyo dönemi başlamıştır. 
Bu kararın temel amaçları şunlardır: 

e Uluslararası finansal piyasalara entegrasyonu sağlayacak liberal bir kur 
sistemi kurmak. 

e Türk Lirasının konvertib! hale gelmesini sağlayacak ortamı sağlamak 

e Sermaye hareketlerini serbestleştirerek yerli inenkul kıymet piyasalarının 
gelişimini teşvik etmek, Yerli yatırımcıların yatırım alternatiflerini 
artırarak ve yabancı yatırımcılara piyasaları açarak etkin bir piyasa yapısı 
sağlamak, 

Bu kararla birlikte sermaye hareketleri serbest hale getirilmiş, yurtdışına 
yerleşik ya da yerleşik olmayanlarca yapılacak olan döviz transferinde döviz 
tevdiat hesabı kısıtı kaldırılmıştır. Yurtiçindeki yerleşikler ticari işlem olması 
gerekmeden para ikatnesi serbestisine kavuşmuşlardır. Tam açık kambiyo 
rejiminin hakim olduğu 1990-1995 döneminde özel sektörün toplam dış 
borçlar içindeki payı artmaya devam etmiş ve 1995 yılında yüzde 30'a 
ulaşmıştır. Bu oran sermaye hareketlerinde özel sektörün yönlendirici rol 
oynamaya başladığının öneimli bir göstergesidir (Kumcu, 1995). 

Türkiye'nin pek çok gelişmekte olan ülke gibi liberalizasyon sürecini klasik 
dizinlemeye uygun olarak sürdürdüğünden bahsedilmişti. Ancak daha önce de 
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belirtildiği gibi finansal serbestleşmede başarının anahtarı makroekonomik ve 
mali istikrarın sağlanmasıdır. Finansal serbestleşmede dizinlemedeki uygunluk 
her zaman zamanlamadaki uygunluk ile çakışmamaktadır.27 Bu bağlamda 
Türkiye'de sermaye hareketlerinin serbest hale getirildiği 1989 yılı 
öncesindeki makro dengelere bakıldığında 1984-1989 yılları arasında 
PSBR/GSMH ortalama yüzde 4.8, enflasyon yüzde 37.4 olarak 

gerçekleşmiştir. 

Dönem boyunca mali dengelerde bozulmaların artmasına rağmen kalıcı 
çözümler o üretilememiştir. Böyle bir orlamda sermaye hareketlerini 
serbestleştirmek kamunun artan fon ihtiyacını karşılamakla birlikte kamu 
maliyesinin yeniden yapılanması yönündeki reformlar konusunda politika 

yapıcıların isteksiz davranmasına yol açmıştır. Bu isteksizlikte 1987 yılında 
yapılan seçimlerin ardından artan politik rekabetin etkisi büyüktür. 

1983-1986 döneminde ihracata dayalı büyümeyi sağlamak için gerekli olan iç 

talepteki daralma reel ücretlerin bastırılması ve kurun reel olarak değer 
kaybetmesiyle sağlanmıştır. 1987 genel seçimlerinden sonra reel ücretlerde 
ufak çaplı iyileşmeler sağlanmıştır. 1989 mahalli seçimlerinin ardından reel 
ücretlerde ve maaşlardaki artışlar önceki dönemin kayıplarını kısa sürede 

telafi etmiştir. Bu gelişmeye paralel olarak kamu açıkları reel ücret baskısının 
etkisiyle özellikle personel harcamaları kalemi yoluyla artmıştır. Bu 
dönemde, kamu açıklarını azaltmayı amaçlayan maliye politikaları politik 
olarak stcak 

karşılanmayacağı için, hükümet bu konuda adım atamamıştır. Kamunun artan 
fon ihtiyacının yurtiçi piyasalardan borçlanma ile sağlanması reel faizleri 
artıracağı için özellikle özel yatırımları olumsuz etkilemekte ve yurtiçi 
finansal piyasaların sığlığı istenilen oranda borçlanmayı zorlaştırmaktadır. 
Dış borçlanmanın üst limiti ve uluslararası kredibilite üzerindeki önemi 
  

” Sermaye hareketlerinin 1989 yılında serbestteştirilmesini erken bulan kurumların başında Merkez 
Bankası gelmektedir (Ersel, 1996). 
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düşünülünce bu araç da amaca uygun görünmemektedir. Bu bağlamda, 

sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi kamunun borçlanmada karşılaştığı 
kısıtları gevşetmek için en uygun araç olarak görülmüştür (Ersel, 1996).28 

1989 yılından itibaren döviz kurunun zımnen (deklare edilmemiş) nominal 
çıpa olarak kullanılması, artan kamu açıklarının faizler üzerinde yarattığı 
baskıyla ( birleşince (1989-1990 döneminde reel kurda değerlenme 
yaşanmıştır.29 1989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin 
ardından kamu açıklarını finanse etmek için gereken fonlar, özellikle kısa 

vadeli sermaye hareketleriyle sağlanmıştır. Spekülatif nitelikteki bu fonlar 
ülkelerarası faiz farkıyla hareket etmekte ve kisa vadeli kar firsatlarını 

değerlendirme amacını taşımaktadır. Bu fon girişleri ekonomide canlanma 
yaratmakta ve artan ithalatı finanse etmektedir. Hemen hemen tüm gelişmekte 
olan ülkelerin “karabasanı” olan bu fonların kaçacağı korkusu 

makroekonomik politikaların şekillenmesinde önemli rol “oynamaktadır 
(Balkan ve Yeldan, 1996). 

Merkez Bankasının 1990 yılı başında açıkladığı para programı Merkez 

Bankası bilançosunu yeniden yapılandırmaya yönelik orta vadeli bir 
stratejinin parçasıdır. Bu programla birlikte, Merkez Bankası miktar tipi 
enstrümanlardan (zorunlu karşılık oranı, kredi tavanları gibi) fiyat duyarlı 
enstrümanlara (açık piyasa işlemleri) geçmiştir 

Hazine, Merkez Bankası”dan 1971 yılından itibaren bütçenin ?015'i kadar 

borç alabilmektedir. Kamu borçlanmanmasının monetizasyonu kurumsal 
yapı, yüksek bütçe açıklarıyla biraraya geldiğinde Merkez Bankası varlık 

  

Ekonomi fiteratüründe “Rasyonel Ponzi Oyunu” olarak bilinen yaklaşıma göre sermaye 
hareketlerinin serbestleştirilmesiyle kamunun piyasadaki alacaklı sayısı sınırsız hale getirilerek rahat 
borçlanması o sağlanmıştır. Bu oyunun temel kuralı alacaklı sayısının sınırssızlığının 
sürdürülebilmesidir. Bu koşul sağlandığı sürece borçları çevirmek mümkün olacaktır, Bu konuda 
ayrıntılı bilgi için Ersel (1996)'ya bakılabilir. 
3 41989 yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi sonucu yaşanan sermaye girişi reel kurdaki 
değerlenmeyi artırmıştır. 
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genişlemesini kontrol etmekteki gücü azalmaktadır. 1994 finansal krizinden 
sonra Hazine'nin Merkez Bankası'dan borçlanması yeniden düzenlenmiş, 
bütçe harcamalarındaki yıllık değişimin azalan oranları sınırı getirilmiştir.30 

Hükümetler özellikle 1991'de yaşanan Körfez Krizinden sonra kamu sektörü 
açıklarını kontrol etmekte sıkıntı çekmişlerdir. Finansal sistemin sığlığı da 
gözönüne alınırsa, Hazinenin faiz oranlarında oynama yaraimadan ve/veya 
özel sektördeki fon taleplerini “crowd out” etmeden borçlanabilmesi zor 
gözükmektedir. Bu nedenle Hazine, Merkez Bankası'nı kamu açıklarını 
finanse etmeye zorlamakta ve bunun sonucu Merkez Bankası varlıkları 
artmaktadır. Bu problem nedeniyle 1991 ortalarından itibaren Merkez 
Bankası, Merkez Bankası Parasını kontrol etmekten ziyade likidite fazlasını 
kontrol etmeye önem vermeye başlamıştır. 

1993 yılı kısa vadeli sermaye hareketlerinin yarattığı ekonomik canlanma 
sonucu cari işlemler açığının 6.5 milyar dolara yaklaştığı, kamu kesimi 
borçlanma gereğinin “612.2'ye ulaştığı “sıcak” bir yıl olmuştur. 1993 yılında 
iktidara gelen yeni hükümetin kısa vadeli hedeflerinden biri iç borçlanma 
faizlerinin düşürülmesi olmuştur. 1993'ün son çeyreğinde, Hazine, faizlerin 
yüksek olduğu gerekçesiyle açılan dokuz ihaleden altısını iptal etmiştir 3 | 

Diğer taraftan, cari işlemler açığının rekor seviyelere ulaşması piyasalardaki 
devalüasyon beklentilerini güçlendirmiştir. Hükümet yetkilileri tarafından 
dövize müdahale edilmeyeceği yönündeki açıklamalar döviz piyasasındaki 
spekülatif dalgalanmayı şiddetlendirmiştir. Fonların dövize kaymasının bir 
diğer önemli nedeni de 1994 yılından itibaren kamu kağıtlarından sağlanan 
gelirlerden yüzde S'lik gelir vergisi alınmaya başlanmasıdır. Merkez Bankası 
TL'nin hızlı değer kaybını önlemek için piyasaya yaptığı müdahalelerde 

* Bu oran 1995 için “12, 1996 için 9610, 1997 için © 6, sonraki yıllar için 96 3 olarak 
belirlenniiştir. 
” Bu iptalterin nedeni, Hazinenin faizleri piyasada oluşan faizin altına çekme çabâtarıdır. 
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1993'ün son ayında | milyar $ kullanmıştır. Merkez Bankasının resmi döviz 
kurları ile serbest piyasadaki fiyat arasındaki makas 1994 yılının başından 
itibaren açılmaya başlamıştır. Örneğin 14 Ocak'da yüzde 5.4 olan makas, 19 
Ocak'da yüzde 22.9'a kadar çıkmıştır. Bunun üzerine 26 Ocak'da yaklaşık 
yüzde 14'lük devalüasyon yapılmıştır. Devalüasyon sonucu resmi döviz 
kurları ile serbest piyasadaki fiyat arasındaki marjin kapanmaya başlamıştır. 
TL'nin değer kaybı Nisan 1994'e kadar sürmüştür. Bu süreçte bankalar açık 
pozisyonlarını kapatmaya yönelmiştir. Bu durum da Merkez Bankasının 
rezervlerinin hızla erimesine neden olmuştur. Ocak başında 6.2 milyar $ olan 
rezervler 8 Nisan'da 3 milyar $'a kadar inmiştir. 

Bu dönemde Merkez Bankası faiz düşürme politikasına uygun hareket ederek, 

interbank piyasasında faiz oranlarını yükseltmemiş ve net alıcı olarak 20 
Ocak'a kadar günlük ortalama 10.2 trilyon TL'lik işlem yapmıştır. Bu tarihten 
sonra ise TL'nin değer kaybını durdurmak için (o interbank gecelik faizleri 

görülmemiş oranlara yükselmiştir.32 Artan monetizasyonun yarattığı likidite 
fazlasının dövize kaymasını önlemek için Merkez Bankasının yaptığı açık 
piyasa işlemleri bankanın kağıt portföyünün tüketilmesiyle yetersiz kalmıştır. 
Hazinenin Merkez Bankasına açık piyasa işlemleri için gereken miktarda 
kağıt vermemesi iki kurum arasındaki ekonomik politikaların eş güdümünde 
sorunlar olduğunu göstermektedir (Özatay, 1996). 

Kamu (açıklarının iç borçlanma yapılmadığı için büyük ölçüde 
monetizasyonla finanse edilmesi sonucunda 1994 yılının daha ilk ayında 
kısa vadeli avans limitinin yarısı kullanılmıştır. Hazine bu noktadan sonra 
yeniden iç borçlanmaya gitmeye çalışmış ancak artan İikiditenin dövize 
yönelmesi, piyasada devalüasyon beklentilerinin ve belirsizliklerin artması 
sonucunda piyasadan beklenen talep gelmemiştir.33 Öyle ki 10 Kasımda üç 
m — 

3 Örneğin 14 Mart'ta gecelik Faizler Yo 700 gibi rekor bir seviyeye ulaşmıştır. 
9 1994 yılı başından geçerli olmak üzere kamu kağıtlarına konan yüzde 5'lik gelir vergisi iç 
borçlanmayı olumsuz etkilemiştir. 
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aylık bonolar için talep edilen maksimum yüzde 73.3'lük yıllık basit faizi 
yüksek bularak ihaleyi iptal eden Hazine, 2 Şubat'ta açtığı üç aylık bono 
ihalesinde yüzde 99.4 faiz teklif etmesine rağmen sadece 142 milyar TLlik 
taleple karşılaşmıştır. Bu dönemde uluslararası rating kuruluşlarının 
Türkiye'nin kredi notunu düşürmesi ve üç küçük bankanın batması 
(Impexbank, TYT, Marmarabank) ile derinleşen finansal kriz kısa bir 
gecikmeyle reel sektörde de hissedilmeye başlanmıştır. 

Bu krizin ardından uygulamaya konulan 5 Nisan programı geniş ölçekli bir 
istikrar paketi olma iddiasını taşımaktadır. Programın amaci TL'ye yeniden 
istikrar kazandırarak, iç ve dış piyasalardaki dengesizlikleri gidermektir. 
Bunun için kamu harcamaları azaltılmaya, enflasyon kontrol altına alınmaya 
çalışılmıştır. Kamu gelirleri ek vergiler ve KİT zamlarıyla artırılmaya 
çalışılmıştır. İç borçlanma piyasası 5 Nisan'da uygulamaya konulan istikrar 
paketinden ancak iki ay sonra “süper faiz” (üç ay vadeli Hazine bonolarına 
yüzde 50) verilerek yeniden canlanmaya başlamıştır. Gelinen noktada, 
enflasyon 1989-1993 aralığındaki yüzde 60-65'den üç haneli rakamlara 
sıçramış, TL reel olarak yüzde 19.8 değer kaybetmiştir. 1994 yılında ekonomi 
yüzde 6.0 küçülmüştür. 

Türkiye'de her kriz sonrası enflasyon oranları trend etrafında ortalama 
sıçraması yapmaktadır.1980-1987 yılları arasında enflasyon yüzde 40*lar 
seviyesine çekilmişken 1988-1993 arasında ortalama sıçraması yaparak yüzde 
60'lar düzeyine gelmiştir. 1994 finansal krizinin ardından enflasyon orani 
trend etrafında bir ortalama sıçraması yaparak üç haneli olmuştur. Enflasyon 

uygulanan istikrar tedbirleriyle 1995 yılında ancak yüzde 85-90 aralığına 
çekilebilmiştir. Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran enflasyonun tarihi yapısı 
Yavan (1996)'da şu şekilde anlatılmaktadır: 
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“Ekonomik birimler, deterministik bir trendi olan fiyat ve ücret artışları 

etrafında da sıfır toplamlı ve sonlu varyansı hata yapabilirler. Bu tür bir 
hata yapısı için NAJRU literatürünün zımnen öngördüğü üzere, değişmeyen 

bir fiyal/fücret artışı gerekmemektedir. Yani, sürekli artan bir enflasyon 
sürecinde de ıwaksamayan hata yapıları oluşabilir. Aslında Türkiye bu yapı 

için belki de tek ülke örneğidir. 

Sürekli artma eğiliminde olan bir enflasyon (ücret artışı, döviz kuru artışı vb) 
sürecinin deterministik bir trend etrafında oluşması, yapılacak bekleyiş 

hatalarının waksamasını engellemekle birlikte, ekonomik kararların histerik 

bir atmosferde alınması durumunu da birlikle getirmektedir. Deterministik bir 

frend etrafında artan bir enflasyon süreci, otoriteler tarafindan “ne zaman” 
” ve “ne ölçüde” uygulanacağı kestirilemeyen paketler ile stabilize edilmek 

veya düşürülmek üzere müdahaleye maruz kalmaktadır. Enflasyonu stabilize 
etme veya düşürme amaçlı standari makro politika seçeneklerinin 

(para/maliye politikaları veya nominal çıpa), aslında, yerleşmiş (6uilt-in) 
deterministik trend ile hiç ilgisi yoktur. Bu tür makro politika opsiyonlarının 

yerindeliği ancak enflasyonun irend etrafında yapacağı hareketi 
etkiliyebilecekken, otoritelerin bu opsiyonlarla enflasyonu aşağı çekme veya 
stabilize etme girişimleri, gereksiz bir üretimlistihdam daralmasına neden 

olmakta ve gerçekleşen işsizliğin sürekli olarak denge işsizliğin üzerinde 

gerçekleşmesine neden olmaktadır. Ayrıca, kamu kesiminin toplam açığının 

kapatılması yönünde yapılan KİT zamları ve ekonomide gözlenen gereksiz 
soğumanın sonucu olarak, bir dönem sonra gündeme gelen ücret artışı 

baskısı, enflasyon sürecinde bir ortalama sıçramasına (mean shifi) neden 
olmakta ve böylece enflasyonun trend etrafında yükselmesi bir dahaki pakete 

kadar nispeten daha düşük varyans ile devam etmektedir...” 

Yaşanan finansal kriz makroekonomik dengelerdeki bozulma sonucunda 
ortaya çıkmıştır. Uygulanan istikrarsız politikaların zaten mevcut olan mali 
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bozulmayı artırması, cari işlemler açığının kisa vadeli sermaye girişi ile 
finanse edilerek hızla büyümesi ve bunun sonucu döviz piyasasındaki 

dalgalanmalar bu krizi şiddetlendirmiştir. 

Bu noktada finansal serbestleşmenin yarattığı döngüsel etkilerden sözetmekte 
fayda vardır, Türkiye ekonomisi de pek çok gelişmekte olan ülkede (Şili 
1981-1982, Meksika ve Arjantin, 1994-1995) yaşanan genişleme-daralma ve 
kriz döngüsünü yineleyerek sürdürmektedir (Akyüz, 1995; Frenkel, 1996). 

Kamu/özel kesim açıklarının finansmanı için uygulanan yüksek faizler, 
özellikle spekülatif nitelikli sermaye girişine yol açmakta; bu girişler döviz 
kurunda reel değerlenme yaratarak yurtiçi talebin canlanmasına neden 
olmaktadır. Reel kurun değer kazanması cari işlemler açığının artmasyla 
birleşince reel devalüasyon beklentileri güçlenmektedir. Tasarruf-yatırım 
açığının artması, bu açığı finanse eden cari işlemler açığını da artırmaktadır. 
Cari işlemler açığının sürdürülemez boyutlara ulaşması devalüasyon 
beklentilerini artırmakta, belirsizliklerin artmasının yolaçtığı bir güven 

bunalımı yaşanmaktadır (Özatay, 1996). Gelişmekte olan ülkelerdeki finansal 
piyasaların kırılgan yapısı nedeniyle sistemin politika hatalarına karşı 
duyarlılığı artmaktadır. Süreç sermaye ve döviz piyasalarından başlayıp tüm 
ekonolniyi içine alan krizle sona ermektedir (Akyüz, 1995, Frenkel, 1996). 

2.2 Dış Ticaretin Serbestleştirilmesi 

24 Ocak Kararları ile değişen büyüme stratejisinde ihracat teşvik edilmiş, 
ithalatın serbestleştirilmesine ve cari işlemler açıklarının sürdürülebilir bir 
düzeyde tutulmasına çalışılmıştır. 29 Aralık 1983'de uygulamaya konulan 
1567 Sayılı Kanuna İlişkin 28 Sayılı Karar dış ticareti ve kısmen sermaye 
hareketlerini serbest hale getirmiştir. Dış ticaretin serbestleşmesiyle birlikte 
ithalat listeleri ve miktar kısıtlamaları kaldırılmış, ithalat üzerindeki dış ticaret 
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vergileri tedricen azaltılmıştır. 1983 sonunda iniktar kısıtlamalarının 

kaldırılması ve tarifelerin azaltılmasıyla başlayan ithalatın serbestleştirilmesi, 
1996 yılında gerçekleşen Avrupa Topluluğu ile gümrük birliği sonucunda 

tarım dışı mallarda gümrük vergilerinin sıfırlanmasıyla son noktaya 
ulaşınıştır. 

1980-1988 döneminde kur politikası ihracatı teşvik yönünde kullanılmıştır. 

Bu dönemde kur politikaları ve diğer parasal teşvikler yoluyla, yurtiçi talep 

azaltılmaya oçalışılınış ve büyümenin temel kaynağı olarak ihracat 
desteklenmiştir.34 Bu dönemde uygulanan teşviklerden ihracat kredileri 
zamanla Merkez Bankası tizerinde önemli bir yük oluşturmaya başlamış ve 
1985 yılında kaldırılmıştır. İhracat sübvansiyonları da 1985 yılında tedricen 
kaldırılmaya başlanmıştır. İhracatta vergi iadesi uygulaması 1989 yılında sona 
ermiştir. İhracatı teşvik amacıyla kullanılan bu üç araç üzerindeki kontrolün 

, zamanla kaybedilmesi ve amaç dışı kullanılması kaldırılmalarında etkili 
olmuştur. İmalat sanayinin toplam ihracat içindeki payı, uygulanan teşvik 
politikalarının da etkisiyle, 1980'de 9435.9 iken 1985'de W 75.3'e, 1990'da 

079.3'e, 1995'de e 93.8'e yükselmiştir. 

2.3 Finansal Derinleşme 

Pozitif reel faizler, finansal varlıkların getirisinin alternatiflere (reel 
varlıklara) göre daha yüksek olmasına neden olur. Kurumsal sistemin 

genişlemesi ve/veya yeni finansal araçların gelişmesi finansal varlıkları reel 

varlıklara göre daha cazip hale getirebilir. Bu nedenle, finansal 

serbestleşmenin finansal varlıkların büyümesi üzerindeki etkisinin pozitif 
olması beklenmektedir. 

* Özellikte 1985 yılına kadar ihracata uygulanan sübvansiyonlar, vergi iadesi, ihracat kredileri temel 
parasal teşvik araçları olmuştur. 
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Genel olarak, finansal derinleşme parasal büyüklüklerin GSMH ya da 

GSYİH'ya oranıyla ölçülür. Bir diğer yöntem de parasal büyüklüklerin zaman 
içerisindeki trendine bakmaktır. Uzun dönem kredilerin elde edilebilirliği ve 

menkul kiymet piyasalarının göreli payı da diğer göstergeler olarak 
değerlendirilebilir. 

Parasal büyüklüklerin milli gelire oranları finansal derinleşmeyi göstermek 
için yeterli olmayabilir. Bu oran, kısa vadeli yabancı tasarrufların ülkeye 

girişi sonucunda yükselebilir. Özellikle dolarizasyonun yerleşmiş olduğu 
ülkelerde bu oranın yüksek olması, tek başına bir finansal derinleşme 

göstergesi olarak alınmamalıdır. Bu ülkelerde yurtiçi tasarruf sahipleri 

enflasyona karşı korunmak için paralarını bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına yatırmakta, bu hesapların toplam mevduat içindeki payı artarak 

suni bir finansal derinleşme görüntüsü yaratmaktadır. Bu görüntünün Türkiye 

yansıması Tablo 2.1 ve Tablo 2.2'de sunulmuştur. 

Tablo 2.1: Türkiye'de Finansal Derinteşme 
  

  

(Para Arzı /GSMU, 5) 
YILLAR EMİSYON MI M2 MY M3 M3Y 
1980 53 139 174 - 202 ¬ 

1981 48 12.7 21.3 - 26.7 ¬ 
1982 5.1 13.3 25.2 - 20.5 ¬ 
1983 5.2 15,0 25.0 25.0 28.6 28.6 
1984 4.4 11.0 24.B 26.0 26.8 28.0 
1985 39 9.7 24.2 263 26.0 28.2 
1986 39 10.3 23.B 28.5 25.7 30.5 
1987 4.0 115 23.5 30.7 25.5 32.6 
1988 3.5 8.8 21.1 28.4 229 30.3 
1989 3.6 8.5 20.5 26.6 21.6 27.8 
1990 3.5 7.9 18.0 23.5 19.2 24.7 
1991 34 7.4 18.5 26.5 19.4 274 
1992 33 71 173 26.6 18.4 27.8 
1993 32 6.5 14.1 23.7 15.0 24,5 
1994 3.1 59 16.2 30.7 17.2 317 
1995 2.9 5.2 16.6 343 17.1 34.9 
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Tablo 2.2: Türkiye'de Para Arzında Gelişmeler 
(6 Artış)   

  
YILLAR EMİSYON Mi M2 MY M3 M3Y 
1980 523 57.9 66.3 - 75.9 
1981 38.7 38.0 85.0 - 99.7 
1982 40.5 38.0 56.7 - 1,6 
1983 34.6 48.1 29.8 - 83.0 
1984 33.1 17.5 58.0 66.1 49.k 56.2 
1985 43.3 39.7 55.5 61.2 54.8 60.1 
1986 45.0 53.7 42.5 570 432. 56.7 
1987 49.3 64.2 45.0 57.5 45.2 56.9 
1988 48.6 31.1 54.1 59.6 35.0 60.0 
1989 86.5 729 73.3 66.9 68.2 63.4 
1990 68.2 60.5 51.8 52.4 52.8 53.1 
1991 513 49.0 63.6 80.0 61.8 77.8 
1992 73.0 67.4 62.9 74.9 65.1 76,1 
1993 71,3 64.8 48.1 60.9 474 59.9 
1994 90,5 78.8 123.2 152.7 123.1 151.6 
1995 86.3 71.6 101,5 119.6 95.9 116.0 

                
  

Kaynak: Merkez Bankası 

Finansal serbestleşme ve kaynak dağılımının piyasa mekanizmalarına 

bırakılması ortamında finansal kaynakların dağılımında temel kriter, finansal 

varlıkların fiyatı olmaktadır. Finansal yapının serbest hale getirilmediği, yani 

fiyatlamanın fiyat dışı kriterlere göre yapıldığı bir ortam “Mc Kinnon-Shaw” 

hipotezi olarak da bilinen ve “bastırılmış” (repressed) finansal yapı olarak 
adlandırılmaktadır (Mc Kinnon, 1973; Sak, 1995). Böyle bir ortamda 

oluşacak fiyatların finansal kaynakların gerçek kıtlığını yansıtmadığı ileri 

sürülmektedir. Finansal reformlar aracığıyla her türlü finansal kaynağın 
fiyatlamasında temel kriterin piyasa tarafindan belirlenmesi durumunda, Mc 
Kinnon-Shaw hipotezine göre finansal derinleşmenin ve serbestleşmenin 

sonucu olarak finansal işlemlerde etkinlik artacak ve ülkenin tasarruf - yatırım 

kapasitesi genişleyecektir (Mc Kinnon, 1973; Sak, 1995).39 

“ Finansal bastırmanın (financial repression) kalkması sonucunda, faizlerdeki artış sonucunda 
tasarrufların artması için faizlerin ikame etkisinin (gelecekte tüketmek için, bugünkü tüketimden 
vazgeçmek), gelir etkisinden (gelecekteki gelir artışının bugünkü tüketimi artırması) güçlü olmasını 
gerektirmektedir (Yentürk, 1996). 
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Finansal derinleşmenin ekonomideki etkinliği artırması için, finansal 
varlıklardaki genişlemenin üretken yatırım hacmini artırması gerekmektedir. 
Ancak Türkiye de dahil olmak üzere pek çok gelişmekte olan ülke örneğinde, 
finansal derinleşme sonucunda üretken olmayan varlıklardan, üretken 
yatırımlara yönelme yönünde bir gelişme yoktur. Finansal derinleşmeyle 
birlikte büyümenin artacağı yönündeki beklentiler, ülke örnekleri tarafından 
desteklenmemektedir (Dornbusch ve Reynoso 1989).36 
Mevduatların GSMH'ya oranları, M2Y'deki artış gibi göstergeler, TL'ye 
güvenin azaldığını ve para ikamesinin arttığını göstermekte; bununla birlikte 
spekülatif sermaye hareketlerinin artması, yüksek faizle kur değerlenmesinin 
birlikte oluşturduğu bir kısır döngüye neden olmaktadır. 

3. Bölüm'de Türkiye'de sermaye hareketleri hesabı incelenerek, sermaye 
hareketlerinin Türkiye ve seçilmiş ülkeler için istatistiksel özellikleri araştırılacaktır. 

a  — —— 

* Bu çalışmada 84 ülke için kişi başına mitli gelirdeki attış ile finansal derinleşmedeki değişme 
arasında nedensel bir ilişkiye rastlanamam|ıştır. 
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BÖLÜM 3 

SERMAYE HAREKETLERİ HESABI VE SERMAYE 
HAREKETLERİNİN BAZI İSTATİSTİKSEL ÖZELLİKLERİ 

3.1 Sermaye Hareketleri Hesabi 

Uluslararası sermaye hareketleri, ödemeler dengesinin sermaye hareketleri 
hesabında rezerv dışı sermaye hareketlerinde görülür. Bu hesap resmi 
rezervler dışındaki tüm uluslararası hareketleri (para değişimi, çeşitli menkul 
ve gayrimenkul işlemleri gibi) içerir. Yurtiçi bir ekonomik ajan herhangi bir 
varlığını yurtdışına sattığı zaman bu işlem Ülkesinin sermaye hareketleri 
hesabına pozitif olarak yazılır ve sermaye girişi olarak değerlendirilir. Aynı 
şekilde yurtdışından alınan borç ya da menkul değerlerin yabancılar 
tarafından alınması da sermaye girişi olarak değerlendirilir. Ülkenin sermaye 
hesabının fazla vermesi net sermaye girişi (net capital inflow) olarak 
adlandırılır. , 

İstatistiki hata gözardı edilirse ödemeler dengesindeki denklik şu şekilde 
yazılabilir; 

Cari işlemler fazlası / açığı * net sermaye girişi / çıkışı-Resmi rezervlerdeki değişme-—0 

Ödemeler dengesi incelendiğinde, tesmi rezervlerdeki artışın/azalışın aynı 
zamanda ödemeler dengesi fazlası/açığı olduğu görülmektedir. Cari işlemler 
bir ülkenin net dış servetindeki değişmeyi gösterir, Eğer ülkenin cari işlemler 
hesabı açık veriyorsa, ülkenin dış dünyadan yaptığı harcamalar dış dünyaya 
sattıklarından daha fazladır. Cari işlemler dengesi açık veren bir ülke bunu ya 
sermaye girişiyle ya da resmi rezervlerindeki azalmayla finanse etmek 
durumundadır. Eğer cari işlemler dengesindeki açık net sermaye girişine 
eşitse ödemeler dengesi fazlası/açığı sıfir olur. 
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Bilindiği gibi cari işlemler dengesi aynı zamanda tasarruf-yatırım farkına 
eşittir. 

Cari işlemler dengesiz Toplam tasarruflar - toplam yatırımlar 

Buna göre cari işlemler açığının oluşma nedeni toplam yatırımlardaki artış 

ve/veya toplam tasarruflardaki azalmadır (Yatırım-tasarruf açığı). 

Teorik olarak Merkez Bankasının sermaye girişine karşı yürüteceği 

politikalarla ilgili iki yol vardır. Eğer Merkez Bankası sermaye girişlerine 
müdahale etmezse, net sermaye girişi cari işlemlerdeki net mal ve hizmet 

ithalatını finanse etmekte kullanılır. Eğer Merkez Bankası aktif olarak 
piyasalara müdahale ediyorsa, sermaye girişi Merkez Bankası'nın dolar satın 
alması sonucunda net rezervlerde artışla sonuçlanır. Bu durumda tasarruf¬ 

yatırım farkı değişmez. Gerçek hayatta durum bu iki ucun arasında 
gerçekleşmektedir, Sermaye girişiyle rezerv değişmesi arasında bire bir ilişki 
gözlenmemektedir. Sermaye girişindeki artışın bir kısmı cari işlemleri finanse 
etmekte, bir kısmı da resmi rezervleri artırmaktadır. Sermaye hareketlerinin 

birinci fonksiyonu yukarıda anlatıldığı gibi yatırım-tasarruf açığını finanse 
etmektir. İkinci temel fonksiyonuysa yerli yatırımcıların yabancı para talebini 

karşılamaktır. Bu fonksiyon özellikle Latin Amerika ülkelerinde vatandaşlara 
döviz: tutma izni verildikten sonra (çoğunlukla döviz tevdiat hesapları 

yoluyla) literatürde tartışılmaya başlanmıştır (Rodriguez, 1993). 

Merkez Bankalarının rezervlerle ilgili aldığı kararlar uygulanmakta olan kur 
politikasının atacı olarak görülmelidir. Sabit kur sisteminde (fixed exchange 
rate) eğer ülke ödemeler dengesinde açık veriyorsa, bu durum yabancı paraya 
olan talebin yabancı para arzından fazla olduğunun bir göstergesidir. Bu 
durumda döviz kurunu sabit tutması için Merkez Bankasının döviz piyasasına 
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müdahale ederek rezerv eritmesi gerekmektedir. Ancak, eğer ödemeler 
dengesi sürekli açık veriyorsa, Merkez Bankası'nın müdahalesi rezervlerini 

tümüyle kullanmasına rağmen yeterli olmayabilir. Bu durum da 

devalüasyonla sonuçlanabilir. Eğer esnek-dalgalı kur sistemi (flexible¬ 
floating) uygulanmaktaysa, Merkez Bankası yabancı para piyasasındaki kurun 
arz-talep dengesi tarafindan belirlenmesine izin verebilir, Bu durumda resmi 

“rezervlerde hareket olmayıp, kur cari işlemler ve sermaye hareketleri 
hesaplarının toplamını sıfirlayacak noktada dengeye gelir. Bretton Woods 
sisteminin 1973 yılında yıkılmasının ardından, uygulanmaya başlanan esnek 
kur sisteminde, kurun tümüyle piyasa mekanizmaları tarafindan belirlendiği 
söylenemez. Şu anda uygulamada olan sistem güdümlü/kirli dalgalanma 
(managed/dirty floating) olarak adlandırtlmaktadır. Bu sistemde Merkez 

Bankaları kuru etkilemek için döviz piyasalarına müdahale etmeyi 
sürdürmektedirler. Bu müdahalenin temel nedeni, sermaye hareketlerindeki 
istikrarsızlıkların kurda hareketlenme yaratarak yurtiçi talebi suni olarak 
etkilemesidir (Dornbusch, 1994). İkinci bir neden, reel kurun dış ticaret 
akımlarını etkilemek amacıytia kullanılmasıdır. Üçüncü bir neden de kurdaki 
hareketlerin dış fiyat faktörü olarak enflasyona olan etkisinin kontrol altına 
alınmaya çalışılmasıdır.37” Uluslararası rezerv tutmanın bir diğer nedeni ise 
ödemeler dengesikdeki devresel ve mevsimsel dengesizlikleri finanse etmek 
ve gelecekle ilgili oluşan belirsizliklerin yaratabileceği ödemeler dengesi 
problemlerine kaışı hazırlıklı olarak piyasalara güven vermektir. Özelikle son 

savdan pedei ani sermaye çıkışlarının ekonomi üzerinde yaratacağı 
olumsuzluklara karşı önceden tedbirli olmak açısından ve hatta zaman zaman 

bu şokları önlemekte işe yaramaktadır, Bu konuya ilerideki bölümlerde 
yeniden değinilecektir. 

Sermaye hareketleri hesabının iki önemli kalemi olan rezerv dışı sermaye 
hareketleri ve rezerv hareketleri Türkiye örneğinde incelendiğinde, sermaye 

“Bu yaklaşımla tahmin edilmiş bir enflasyon denklemi DPTMAKRO (1995)'da yeralınaktadır. 
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girişlerinin hem cari işlemler açığını finanse ettiği, hem de rezervleri artırdığı 

görülmektedir. Sermaye hareketlerinden seçilmiş kalemler Tablo 3.i'de 
sunulmuştur. 

Tablo 3.1: Ödemeler Dengesinden Seçilmiş Kalemler 
  

  

              
  

(Milyon $) 
YILLAR CARİ © İREZERVDİŞİİNETHATA| ÖDEM. | KARŞILIK | REZERV 

İŞL,DENG, | SER. HAR. VE DEN. | KALEMLERİ | HAR. 
NOKSAN | FİNANS. | 

1975 -1648 327 -351 1035 -40 677 
1976 -2029 1132 -830 1500 30 197 
1977 -3140 1645 -634 1763 1 367 
1978 -1265 848 -874 1269 -4 26 
1979 -1413 393 651 1003 40 uz 
1980 -3408 672 1434 1373 19 -0 
1981 -1936 “899 649 315 68 5 
1982 -952 280 -75 902 3 -168 
1983 -1923 883 409 622 161 -152 
1984 -1439 73 469 1002 -171 66 
1985 -1013 1065 -837 676 233 -124 
1986 -1465 2124 -118 0 249 -790 
1987 -806 1891 -506 0 390 69 
1988 1596 -958 515 0 -263 -890 
1989 961 780 971 0 50 -2762 
1990 -2625 4037 -468 0 364 -1308 
1991 250 2397 948 0 170 1029 
1992 974 3648 -1490 0 0 -1484 
1993 -6433 8963 -2222 0 0 -308 
1994 2631 -4194 1769 0 o -206 
1995 -2339 472 2275 0 0 -4658 

Kaynak: T.C, Merkez Bankası 

  
Not: Rezerv hareketlerindeki artışlar negatif olarak gösterilmektedir. 

Pek çok ülkede görülen önemli bir istatistiksel problem olan net hata ve 
noksan kaleminin büyüklüğü Türkiye için de geçerlidir. Bilindiği gibi net hata 
noksan kaleminin pozitif olması; 1. Sadece cari işlemler dengesiyle ilgili 
olarak değerlendirilebilir, kayıtdışı ihracatı (ya da fazla hesaplanmış ithalatı) 
gösterebilir (son yıllarda Türkiye'de görülen bavul ticareti gibi). 2. Sadece 
sermaye hareketleri ile ilgili olarak değerlendirilebilir; olduğundan düşük 
gösterilmiş ya da kayıtdışı sermaye girişini (ya da fazla hesaplanmış, kayıtdışı 
sermaye çıkışını) gösterebilir. 



3.1.1 Sermaye Hareketleri Hesabının Kalemleri 

3.1.1.1 Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

Ödemeler dengesinde doğrudan yabancı . yatırımlar olarak adlandırılan 
sermaye girişi, yurtiçindeki herhangi varlığın en az yüzde 5i hissesinin 

yabancılara satılmasıdır. Uluslararası sermaye hareketleri içinde doğrudan 

yabancı yatırımlar hızla artmaktadır. Doğrudan yabancı yatırımlarda temel 
alıcı Asya ülkeleridir. Doğrudan yabahcı yatırım kararı, alıcı ülkedeki 

ekonomik koşullarla yakından ilgilidir. Bu nedenle, doğrudan yabancı 
yatırımlar omakroekonomik dengeleri oturmuş, uluslararası oarenada 

ülkeler yerine dinamik ve başarılı Asya ekonomilerine gitmektedir (Dadush, 
Dhareshwar ve Johannes, 1994). 1980'li yılların ikinci yarısından itibaren 

gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye hareketleri ivme kazanmıştır. 
1990'lı yıllarda pek çok gelişmekte olan ülke doğrudan yabancı yatırımların 

girişini kolaylaştıran düzenlemelerde o bulunmuştur. Gelişmekte olan 
ülkelerdeki özelleştirme programları bu yatırımlara hız kazandıran diğer bir 

“ önemli etkendir. 1. Dünya Savaşı sonrası dönemin temel yabancı yatırımcısı 
ABD'nin ağırlığı 1980'li yıllarda azalmaya, Japonya öne çıkmaya başlamıştır. 
Bunun başlıca nedenleri şu şekilde sıralanabilir (Corbo ve Hernandez, 1994): 

e Finansal piyasaların uluslararası bir yapıya dönüşmesi çokuluslu Japon 
şirketlerinin ihtiyaçlarına hizmet etmiştir. 

* Yukarıdaki faktöre düşük faiz oranları da eklenince kısa vadeli ve portföy 
yatırımlarından doğrudan yabancı yatırımlara kayma olmuştur. 

e Japon imalat sanayiinin denizaşırı ülketerde üretime başlaması bu süreci 

hızlandırmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki düşük emek maliyeti, 
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korumacılık ve kur hareketlerinin etkilerinden dolayı pek çok gelişmiş ülke 

bu ülkelerde üretim yapmaya başlamıştır. Reel kurdaki dalgalanmalar 

doğrudan yabancı (yatırımların ozamanlamasını ve büyüklüğünü 
etkilemektedir. 

Türkiye'de doğrudan yabancı (yatırımların sermaye hesabında fazla bir 

ağırlığının olmadığı, 1989 sonrasında yılda ortalama 700 Milyon $ civarında 
fazla dalgalanmayan bir seyir izlediği söylenebilir. 

3.1.1.2 Portföy Yatırımları 

Portföy yatırımları genellikle gelişmiş ülkeler arasında olmaktadır. Gelişmiş 
ülkelerdeki büyük finansal kuruluşlar (özel emeklilik şirketleri, sigorta 
şirketleri ve finansal yatırım şirketleri) menkul değerlerin sermaye 
hareketlerinde önemli bir araç olmasına neden olmuştur. Portföy yatırımları 
içinde yer alan sermaye piyasasından sağlanan krediler kalemi hazinenin 
yurtdışı piyasalara tahvil ihracını göstermektedir.3ö 

3.1.1.3 Diğer Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri 

Diğer uzun vadeli sermaye hareketleri kamu/özel sektörün orta-uzun vadeli 
kredi kullanımlarının ve dış borç anapara ödemelerinin kaydedildiği hesaptır. 
Kamu kesiminin kredi kullanımları, kredi mektuplu döviz tevdiat hesabı ve 

dünya finansal piyasalarından sağlanan diğer orta-uzun vadeli kredileri 
kapsamaktadır. . 

amam mm ka — mn 

3 Yurtdışına özelleştirme amaçlı kağıt ihracı da bu kalem içinde yer almaktadır. 



3.1.1.4 Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri 

Kısa vadeli sermaye hareketleri ödemeler dengesi bilançosunda bankalar 

aracılığıyla yapılan ve başka bir yerde gösterilemeyen artık bir kalemdir. Kısa 

vadeli sermaye hareketleri, faiz farkının oluşturduğu arbitraj imkanını 
değerlendirme ilkesiyle hareket eden ve geriye dönüş. kaabiliyeti yüksek 
hareketlerdir. 

Tablo 3.2: Türkiye'de Sermaye Hareketlerinin Dağılımı 

  

  

Milyon Dolar 

YILLAR İREZERV DIŞI| DOĞRUDAN ! PORTFÖY | DİĞER UZUN KISA 
SER. HAR. | YAB, YAT. YAT, |VAD,SER.HAR. VAD, SER. 

HAR. 

1975 327 Lia 0 173 ' 40 

1976 182 10 0 1049 7B 
1977 1645 27 0 650 968 
1978 848 34 0 412 402 
1979 -393 75 0 532 -1000 
1980 672 18 0 656 -2 

1981 899 95 0 683 121 
1982 280 55 0 127 98 
1983 883 46 0 39 798 
1984 7 113 0 612 -652 
1985 1065 99 0 -513 1479 
1986 2124 125 146 1041 812 
1987 1891 106 282 1453 50 
1988 -958 354 » 1178 -209 -2281 
1989 780 663 * 1386 -685 ç 584 
1990 4037 700 547 -210 3000 

1991 -2397 783 623 -783 -3020 
1992 3648 719 2411 -938 1396 
1993 8963 622 3917 1370 3054 
1994 -4194 559 1158 -784 -5127 
1995 4722 72 1724 -79 2305 

              
  

Kaynak: T.C. Merkez Bankası 

Kısa vadeli ve uzun vadeli sermaye hareketleri (doğrudan yabancı yatırımlar 

ve diğer uzun vadeli sermaye hareketleri) arasındaki tanımsal fark; ilkinin 
spekülatif amaçlı ve geriye dönüş kaabiliyetinin yüksek (kalıcılığı düşük) 



olan sıcak para (hot money), ikincinin ise istikrarlı ve ekonomik temellere 
göre hareket eden soğuk para (cold, cool money) olduğu yönündedir, Ancak 
zaman serileri üzerinde yapılan ampirik çalışmalar bu ayrımı her zaman ve 
her ülke için desteklememektedir (Claessens, Dooley, ve Warner, 1995). 
Uzun vadeli sermaye hareketleri de zaman zaman kısa vadeli sermaye 
hareketleri kadar değişken olabilmekte ve beklenmedik şoklar karşısında 
benzer tepkiler verebilmektedir. Sermaye hareketlerinin istatistiksel 
özelliklerine Bölüm 3.2'de değinilecektir. 

3.2 Sermaye Hareketlerinin İstatistiksel Özellikleri 

Sermaye hareketleri üzerine şekillenen pek çok politikada yönlendirici temel 
bilgi sermaye hareketlerinin türü olmaktadır. Yani, sermaye hareketleri kısa 
vadeli ve spekülatif nitelikli olarak kabul ediliyor ya da uzun vadeli ve 
spekülatif nitelikli olmadığı düşünülüyorsa, uygulanacak olan ekonomik 

politikalar farklılaşmaktadır. Ancak, kimi ülke örnekleri üzerine yapılan 
çalışmalarda (Classens, Dooley ve Warner, 1995) bulunan sonuçlara göre, 
sermaye hareketlerinin istatistiksel özellikleri sermaye hareketlerine 

“atfedilen” yapıyı (spektilatif-spektlatif olmayan gibi) yansıtmamaktadır. Bu 
bölümde ülke örnekleri üzerinden bu konu araştırılacaktır. 

Sermaye hareketleri üzerindeki araştırmalarda temel sorulardan biri sermaye 
hareketlerinin içsel mi yoksa dışsal mi olduğudur. Eğer sermaye girişleri 
dışsal ise, bu hareketler uluslararası finansal değişkenler ve ülke piyasalarının 
koşulları doğrultusunda gelişiyor demektir. Bu durumda, politika yapıcılar 
sermaye hareketlerinin oynaklığı (volatility) üzerinde yoğunlaşarak, bu 
girişlerin ekonomi üzerinde yatatacağı istenmeyen etkileri gidermeye 
çalışırlar. Örneğin, esnek kur sisteminde (flexible exchange rate regime), 
oynaklığı yüksek sermaye hareketleri reel kurda dalgalanmaları artırabilir ya 
da sabit kur sisteminde (fixed excllange rate regime), resmi rezervlerdeki 
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değişimleri hızlandırabilir, Her iki sonuç da dış ticarete konu olan ve olmayan 
sektörler arasında kaynak dağılımını bozacağı veya enflasyonist etkileri 

önlemek için sterilizasyon gibi parasal düzenlemeler getektirebileceği için 

ekonomi yönetimleri tarafından arzu edilmez, 

Eğer sermaye hareketleri içsel ise, cari işlemlerde yaşanan değişiklikler bu 
hareketleri belirler, Cari işlemlerde yaşanan şokların yansımaları sermaye 

hareketlerinde (görülür. Eğer sermaye hareketleri tamamıyla içsel 

tanımlanıyorsa bu serilerde zaman serisi özellikleri aramak doğru olmaz. 

Bu bölümde sermaye hareketlerinin oynaklık düzeyi varyasyon katsayılarıyla 

(coefficient of variation, CV), inatçılık düzeyi (persistence level) serisel 
korelasyonla, tahmin edilebilirliği de tahmin edilebilirlik performanslarına 

(forecast performance) bakılarak değerlendirilecektir. Sermaye hareketleri; 

doğrudan yabancı yatırımlar, portföy yatırımları, orta ve uzun vadeli sermaye 
hareketleri ve kısa vadeli sermaye hareketleri olmak Üzere dört başlık altında 
incelenecektir. Hesaplamalar üçer aylık verilerle, net akımlar üzerinden 

yapılmış olup; seriler ABD toptan eşya fiyat endeksi (1987-1) ile deflate 
edilmiştir. Çalışmada dört gelişmiş ülke (İngiltere, ABD, Japonya, Almanya) 
ile dört gelişmekte olan ülke yer almaktadır (Türkiye, Meksika, Brezilya, 
Arjantin). 

Tablo 3.3'de ülkelerin varyasyon katsayıları (CV) verilmiştir. Varyasyon 
katsayısı, serilerin $tandart sapmalarının ortalama değerlerine bölünmesiyle 
hesaplanmaktadır. Bu katsayılar aracılığıyla ülkeler itibariyle sermaye 

hareketlerinin göreli oynaklıkları bulunmuştur. Yapılan benzer ampirik 
çalışmalarda (Claessens, Dooley ve Warner, 1993; Claessens, Dooley ve 
Warner, 1995) sıcak paranın temel özellikleri olarak yüksek oynaklık ve 

düşük kalıcılık gösterilmektedir. 

Ey 



Tablo 3.3: Sermaye Hareketlerinin Varyasyon Katsayıları: Ülke Örnekleri 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

ÜLKELER GÖZLEM SERMAYE, VARYASYON 
DÖNEMİ HAREKETLERİNİN KATSAYISI 

TÜRÜ ©) 
TÜRKİYE 1989.1-1995.1V DOĞRUDAN YABANCI 40 

YATRIMLAR 
PORTFOY YATIRIMLARI 122 

UZUN VADELİ SERMAYE 393 
HAREKETLERİ 

KISA VADELİ SERMAYE 2698 
HAREKETLERİ 

KISA #UZUN VADELİ SERMAYE 3099 
HAREKETLERİ 

İNGİLTERE 197311992.) DOĞRUDAN YABANCI 113 
YATIRIMLAR 

PORTFÖY YATIRIMLARI 235 

UZUN VADELİ SERMAYE 830 
HAREKETLERİ 

KISA VADELİ SERMAYE 426 
HAREKETLERİ i 

KISA #ÜZUN VADELİ SERMAYE 1246 
HAREKETLERİ 

ARJANTİN 1976.K-İ19921 DOĞRUDAN YABANCI 1129 
“YATIRIMLAR 

PORTFOY YATIRIMLARI 47) 

UZUN VADELİ SERMAYE 204 
HAREKETLERİ 

KISA VADELİ SERMAYE 155 
HAREKETLERİ 

KISA FUZUN VADELİ SERMAYE 1040 
HAREKETLERİ 

BREZİLYA 1975719914 DOĞRUDAN YABANCI 562 
YATIRIMLAR. 

PORTFÖY YATIRIMLARI 1650 

UZUN VADELİ SERMAYE 470 
HAREKETLERİ 

KISA VADELİ SERMAYE 103 
HAREKETLERİ 

KISA *UZUN VADELİ SERMAYE 157 
HAREKETLERİ 

ALMANYA 1979.1-1992.1 DOĞRUDAN YABANCI : 201 
YATIRIMLAR 

PORTFÖY YATIRIMLARI 148 

UZUN VADELİ SERMAYE 349 
“HAREKETLERİ 

KISA VADELİ SERMAYE 69 
HAREKETLERİ 

KISA #UZUN VADELİ SERMAYE Ti3 
HAREKETLERİ 
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ÜLKELER GÖZLEM SERMAYE, VARYASYON 
DÖNEMİ HAREKETLERİNİN KATSAYISI 

TÜRÜ (4) 
JAPONYA 1979.1-1992.1 DOĞRUDAN YABANCI 98 

YATIRIMLAR ' 

PORTFÖY YATIRIMLARI 120 

UZUN VADELİ SERMAYE 9024 
HAREKETLERİ 

KISA VADELİ SERMAYE 470 
HAREKETLERİ 

KISA #UZUN YADELİ SERMAYE 1009 
HAREKETLERİ 

MEKSİKA 1975.1-1992.8 DOĞRUDAN YABANCI 284 
YATIRIMLAR 

PORTFÖY YATIRIMLARI 43650 

UZUN VADELİ SERMAYE 1057 
HAREKETLERİ 

KISA VADELİ SERMAYE 88 
HAREKETLERİ 

KISA *UZUN VADELİ SERMAYE! 364 
HAREKETLERİ 

ABD 1973.1.1992.1 DOĞRUDAN YABANCI 110 
YATIRIMLAR 

PORTFÖY YATIRIMLARI 149 

UZUN VADELİ SERMAYE 307 
HAREKETLERİ 

KISA VADELİ SERMAYE 202 
HAREKETLERİ 

KISA HUZUN VADELİ SERMAYE 177 
HAREKETLERİ 

          
  

KAYNAK: Yabancı ülke örnekleri Claessens, Dooley ve Warner (1995)'den alınmışlır. 

Tablo 3.3'de verilen sonuçlara göre, Türkiye'ye yönelik sermaye hareketleri 
içinde kısa vadeli sermaye hareketlerinin sermaye hareketleri içinde oynaklığı 
en yüksek sermaye hareketleri olduğu görülmektedir. ' Doğrudan yabancı 
yatırımlar CV değeri en düşük sermaye hareketi olarak görülmektedir, Aynı 

tahloda Claessens, Dooley ve Warner tarafından 1995'te yedi ülke için 
yapılan çalışmanın sonuçları da verilmiştir. Türkiye ve diğer ülkelerin CV 

değerleri karşılaştırıldığında, Türkiye'nin sermaye hareketlerinin oynaklık 

düzeylerine göre standart beklentilere en uygun sonuçları verdiği 
görülmektedir. Yani; sıcak para (hot money) olarak niteleyen kısa vadeli 

sermaye hareketleri hesaplamalarda oynaklığı en yüksek seri olacak yalnızca 

* 
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Türkiye verisinde görülmekte, öynaklıgı en düşük sen olarak doğrudan 
yabancı yatırımlar gelmektedir. Tablodan da anlaşılacağı gibi kısa vadeli 
sermaye hareketleri yalnızca Türkiye'de, uzun vadeli sermaye hareketleri üç 
ülkede (İngiltere, Almanya, Japonya), portföy yatırımları iki ülkede (Brezilya, 
Meksika), doğrudan yabancı yatırımlar iki ülkede (ABD, Arjantin) oynaklığı 
en yüksek sermaye hareketleri olarak görülmektedir. Kısa vadeli sermaye 

hareketi olmaları nedeniyle sıcak para olarak nitelenen sermaye akımları dört 
ülkede (Arjantin, Brezilya, Almanya, Meksika) varyasyon katsayısı en düşük 
sermaye hareketleri olarak görülmektedir. Bu çalışmadan çıkan bir diğer 
önemli sonuç, sermaye hareketlerinde varyasyon katsayısının genel olarak 
tüm ülkelerde yüksek çıkmasıdır. Yüksek oynaklık düzeyi sıcak para özelliği 
olarak görüldüğü için (Claessens, Dooley ve Warner, 1995), geri dönüş 
kaabiliyeti yüksek olacak oysa soğuk para göreli olarak ülkede daha uzun 
süre kalıcı bir yapı izleyecektir. 

Sermaye hareketlerinin inatçılık/kalıcılık düzeylerini (persistence level) 
karşılaştırmak için otokorelasyon istatistiği kullanılmıştır. Bu istatistik 
aracılığıyla, serilerin geri dönüş kaabiliyetleri test edilecektir. Spekülatif 
nitelikli sermaye hareketlerinin (sıcak para) sıfır yada negatif otokorelasyona, 
giriş yapılan ülkede daha uzun süreli kalan sermaye hareketlerinin (soğuk 
para), pozitif otokorelasyona sahip olmasi beklenmektedir. Şekil 3.1 bu' 
beklentiler yönünde bir görünüm arzetmektedir. Doğrudan yabancı yatırımlar 
yüksek bir pozitif otokorelasyona sahip olup istikrarlı bir seyir izlemektedir. 
Portföy yatırımları ise kısa zaman aralığında pozif otokorelasyona sahiptir, 
Kısa vadeli sermaye hareketleri negatif otokorelasyona sahip olup işareti 
zaman zaman değişmektedir. Bu durum, kısa vadeli sermaye hareketlerinin 
spekülatif niteliğinden dolayı sahip olduğu yüksek dönüş kabiliyetini 
göstermektedir. Orta ve uzun vadeli sermaye hareketleri ise belirgin bir 
otokorelasyon yapısı arzetmemektedir. 

ane 



Şekil 3.1: Türkiye'de Sermaye Hareketlerinin Otokorelasyon Yapısı 
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Claessens, Dooley ve Warner (1995)'de yedi ülke için yapılan çalışmada, 

sermaye hareketlerinin otokorelasyon yapisi incelendiğinde CV katsayılarına 
benzer bir görüntü ortaya çıkınaktadır. 

Sermaye hareketlerinin türleri itibariyle tahmin edilebilirlik performansları 
Tablo 3.4'de karşılaştırılınıştır. Türkiye dışındaki ülke değerleri Claessens, 

Dooley ve Warner (1995)'den alınmıştır. Tablodan izlenebileceği gibi 
Türkiye örneğinde diğer sermaye hareketleri. kisa vadeli sermaye 
hareketlerine göre yüksek bir tahmin edilebilirlik gücüne sahiptir. Bu 

bağlamda doğrudan yatırımlar diğer istatistiklerde olduğu gibi en yüksek 
tahmin edilebilirliğe sahiptir. 

Sermaye hareketlerinin tahmin edilebilirlik performansı politika yapıcıların 
geleceğe yönelik projeksiyonlarına bağlı olarak uygulayacakları ekonomi 
politikaların sermaye hareketlerinindeki yansımalarının öngörülebilirliği 
açısından önem kazanmaktadır. Sermaye hareketlerinin öngörülebilirliğinin 

benzer olması, bu sermaye hareketlerinin birbirleriyle ikame edilebilirlik 

düzeylerinin de yüksek olduğunu göstermektedir. 

r 
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Tablo 3.4: Sermaye Alamlarımın Göreli Tahmin Edilebilirlik Performansları 

Doğ. yat. yat. .ser, har, ser. 
0.76 0,91 0.96 
0.97 1.24 

134   
Yukarıdaki tablo oluşturulurken, tüm sermaye hareketleri öncelikle oto regressif formda tahmin 

edilmiş, Bu denklemlerin dinamik tahmin sonuçlarından hesaplanan kök ortalama standart hatalar 
(Root Mean Sguared Error), serilerin standar hatalarına bölünerek tahmin performansları 

karşılaştırılabilir (unit free) hale getirilmiştir, Bulunan oranlar kısa vadeli sermaye hareketlerinin 
ilgili oranına bölünerek sermaye hareketlerinin kısa vadeli sermaye hareketlerine göre tahmin 

edilebiliriik performansları oluşturulmuştur. Bu oranların birden büyük olması, ilgili sermaye 
hareketinin kısa vadeli sermaye hareketinin tahmin edilebilirlik performansına göre daha düşük bir 
tahmin gücüne sahip olduğu anlamına gelmektedir. 
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BÖLÜM 4 

ULUSLARARASI SERMAYE HAREKETLİLİĞİNİN DERECESİ VE 
KISA VADELİ SERMAYE HAREKETLERİNİN MODELLENMESİ 

4.1 Uluslararası Sermaye Hareketliliğini Ölçmekte Kullanılan Kriterler 

Uluslararası sermaye hareketliliğinin derecesi, özellikle sermaye hareketlerini 
önlemeye yönelik kısıtlamaların kalkmaya başladığı 1970'li yılların sonundan 
itibaren pek çok ampirik çalışmayla test edilmeye çalışılmıştır. Bu ampirik 
çalışmaların çoğunda belirtilen temel görüş, uluslararası sermaye piyasaları 
arasında entegrasyonun 1980'li yılların başından itibaren artmaya 
başladığıdır. Ancak sermaye piyasaları arasındaki entegrasyonun artması, 
ülkelerarasındaki reel faizlerin eşitlenmesi ve/veya ülkelerde yapılan 
yatırımların, ulusal tasarruf oranlarındaki değişmelerden etkilenmemesi 
sonucunu beraberinde getirmemiştir (Frankel, 1991; Chinn ve Dooley, 1995). 

Bu noktada sermaye hareketliliğinin derecesini ölçmekte sıkça kullanılan bazı 
kriterleri vermek yerinde olacaktır, 

e Feldstein-Horioka Durumu 

Feldstein-Horioka durumuna göre, ülkeler arasında sermaye hareketliliğinin 
“mükemmel” olarak nitelendirilebilmesi için, ulusal tasarruflardaki dışsal 
değişmelerin, yatırım oranlarını etkilememesi gerekir. Yani, tasarruf 
oranlarındaki herhangi bir nedenle meydana gelebilecek bir azalma, cari faiz 
oranı üzerinden yurtdışından sağlanabilecek bir borçlanmayla kapatılabilir ve 
böylece yatırımlarda herhangi bir azalma (crowd-out) olasılığı ortadan kalkar. 

e Reel Faiz paritesi 
Uluslararası sermaye hareketleri ülkelerarası reel faizleri eşitler, 



  
e Kapsanmamış (Uncovered) Faiz Paritesi 
Sermaye hareketleri ülkeler arasındaki beklenen varlık getirilerini (expected 
asset return), kur riskine rağmen eşitler. 

» Kapalı, Kapsanmış (Ciosed, Covered) Faiz Paritesi 
Sermaye hareketleri ortak para cinsinden karşılaştırılabilir varlıklar için, faiz 
oranlarını eşitler. Sadece politik risk primi (sermaye kontrolleri ya da bu 
yönde beklentiler, vergi oranlarındaki değişmeler gibi) bu pariteden 
sapmalara neden olur, Kapsanmış faiz paritesinin (CIP) test edilebilmesi için 
ülkede forward kur piyasalarının olması gerekmektedir. 

CIP, “t” dönemindeyken, “641 dönemi için forward kur bilindiği için, kur 
riskini kapsamaktadır. Kapsanmamış faiz paritesinde (UIP) ise kurda 
beklenen değişmenin ülkelerarasındaki faiz farkına eşitliği test edildiği için 
kur riskini kapsamamaktadır. Kur riski primi ülke paralarının tam ikame 
olmamaları ve taşıdıkları “default risk” nedeniyle ortaya çıkmakta ve riskten 
kaçan yatırımcılar yabancı para tutmak için prim talep etmektedirler. 

Uluslararası sermaye hareketleriyle ilgili ilk üç kriterde, her durumun 
sağlanması için bir sontaki durumun sağlanması “gerek koşul” olmaktadır. 
Örneğin üçüncü durumun yani UlP'nin sağlanması için dördüncü şartın 
sağlanması yanında, kur riski priminin de sıfir olması gerekmektedir. Reel 
faiz paritesi (RFP), UIP'nin sağlanması yanında, beklenen reel kurun da sıfir 
olmasını gerektirmektedir? 

Yapılan ampirik çalışmalarda, uluslararası sermaye hareketliliğininin yani 
uluslararası sermaye piyasalarına entegrasyonun derecesini ölçmek için bu 
dört kriterden faydalanılmaktadır (Frankel, 1992; Chinn ve Frankel, 1994). 
ma a * Sermaye hareketliliğinin ölçü lmesi için kullanılan kriterler için «Frankel, 1991)'e bakılabilir. 
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Yukarıda sözü edilen kriterler Bölüm 4.2'de açıklanarak Türkiye için test 
edilecektir. 

4.2 Uluslararası Sermaye Hareketliliğini Ölçmeye Yönelik Testler 

4.2.1 Feldstein-Horioka Durumu Testleri 

Martin Feldstein ve Charles Horioka tarafindan 1980 yılında yapılan 
çalışmaf0 sonraki çalışmalar için önemli ufuklar açmıştır. Bu çalışmada öne 
sürülen temel argüman, ülkelerin tasarruf oranlarındaki değişmelerin yatırım 
oranlarını etkilediği ve bunun da düşük sermaye hareketliliğinin bir göstergesi 
olduğudur. Eğer sermaye tam hareketli olsaydı yani Feldstein-Horioka 
durumu sağlansaydı, ulusal tasarruf oranında azalma yaşayan ülke o ah 
geçerli uluslararası faizden dışarıdan borçlanır, bu yolla yurtiçi faizlerin 
artmasına ve/veya yurtiçi yatırımların azalmasına (crowd out) gerek 
kalmazdı,4 | 

Feldstein-Horioka kriteri sermaye hareketliliğini yatırım-tasarruf oranlarıyla 
ilişkilendirmeye çalışmaktadır. Yatırım oranlarıyla yurtiçi tasarruf oranları 
arasında düşük korelasyon olması, yüksek finansal piyasa entegrasyonunu 
göstermektedir. Yani tasarruflardaki dışsa değişmeler, dış borçlanma yoluyla 
yatırımları etkilemeden yürütülebilir, 

  

“Feldstein ve Horioka'nın çalışması tasarrufların içsetliği argümanı ekonometrik tekniklerle 
desteklemesi nedeniyle özellik arzetmektedir. 
“Bu argilman ülkenin dünya finansal piyasalarında “büyük ülke” olmadığı yani uluslararası faizin 
dışsal (exogenous) olduğu varsayımına dayanmaktadır. Eğer ülke ekonomisinin dünya finans 
piyasasındaki payı büyük ise yani büyük ülke (large country) olarak tanımlanıyorsa, yurtdışı faiz 
yurtiçi tasarrufların GSMH'ya oranıyla yapılan regresyonda dışsal alınamaz. Bu bağlamda, 
ülkelerarası reet faizler eşit olsa bile yatırım oranlarıyla yurtiçi tasarruf oranları arasında korelasyon 
olacaktır. Diğer bir deyişle ulusal tasarruflardaki azalma dünya faizini yukarıya çekerek hem içerde 
hem de dünya ölçeğinde yatırımları azaltacaktır. Ancak büyük ülke argümanı ülkelerarası 
çalışmalarda aynı dış faiz kullanıldığı için sorun yaratmamaktadır. Dış faiz sabit terim içine girmekte 
ve açıklayıcı değişkenler arâsında bir bağımlılığa neden olmamaktadır (Murphy 1984; Frankel, 
1991). 



Feldstein-Horioka (kriterinin ( sağlanabilmesi için gerekli ilk şart 
ülkelerarasındaki reel faizlerin aynı olmasıdır. Bu şartın sağlanması 
durumunda, yurtiçi tasarruflarda dışsal bir değişme olduğu zaman, 
yatırımların yurtdışından. borçlanılarak yapılması, yatırımcı açısından 
herhangi bir maliyet artışı getirmeyecektir, Yurtdışından borçlanma imkanı 
sayesinde yurtiçi reel faizlerin artması da gerekmeyecektir.Gerekli ikinci şart 
ise, ülkelerin yatırım oranlarını belirleyen reel faiz dışındaki faktörlerin ulusal 
tasarruf oranıyla ilişkili olmamasıdır. Eğer yatırım oranlarını reel faiz dışında 
belirleyen faktörler ulusal tasarruf oranıyla ilişkiliyse, dolaylı olarak yurtiçi 
tasarruf oranlarındaki değişmeler de yatırım oranlarını etkilemektedir. 

Felstein-Horioka durumunun Türkiye için test edilmesi amacıyla 4.1*de 
sunulan denklem tahmin edilmiştir. Bu denklemde, (/Y) toplam sabit 
sermaye yatırımlarının GSMH'ya oranını, (NS/Y) yurtiçi tasarrufların 
GSMH'ya oranını, v; ise hata terimini göstermektedir. Tahmin sonuçları 
Tablo 4.1”de sunulmaktadır. 

(UY) <A 1 B * (NS/Y)j # vi 41) 

Tablo 4.1: Türkiye İçin Hesaplanmış Feldstein-Horioka Katsayıları 
  Gözlem Sabit TB katsayısı JDW istatistiği) R” | F İstatistiği 

Dönemi   1. 1975-1995 | 0.0799 0.707 0.7518 0.66 37.68 
(3.386) | (6.139) 2. 1975-1984 | 0.0475 0.898 0,743 0.51 8.33 
(844) | (2.887) 3. 1985-1995 | 0.0809 0.695 1.253 0.65 16.64   
2.1LI) (4.079) 

* Değişken katsayılarının altında parantez içinde verilmiş değerler t istatistikleridir. 
            

  

Tablo 4.1'de yıllık veriyle yapılan tahmin sonuçlarına göre, B katsayısı 1975¬ 
1995 aralığında 0.707 olarak bulunmuştur. Eğer Feldstein-Horioka katsayısı 
sermayenin hareketliliği için iyi bir test olarak kabul ediliyorsa, bu katsayının 
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finansal serbestleşmeyle birlikte düşmesi gerekmektedir. Bu amaçla 1975
1984 ve 1985-1995 zaman aralıklarında B katsayısı tahmin edilmiş ve bu 
katsayı sırayla 0.898 ve 0.695 olarak bulunmuştur. Buna göre Türkiye için 
Feldstein-Horioka kriteri bağlamında, tahmin yapılan zaman aralığında 
sermayenin hareketliliğinin arttığını söylemek mümkündür, 

Feldstein-Horioka durumunu yani mükemmel sermaye hareketliliğini test 
etmek için, Wald katsayt kısıtlama lesti kullanılmıştır. 

Bu amaçla, 

Boşluk hipotezi (HO, null hypothesis) olarak : HO: B-0 

Altematıf hipotez (H1, alternative hypothesis) olarak: HI: B#0 

test edilmiştir. Boşluk hipotezinin reddedilememesi, Feldstein-Horioka kriteri 
bağlamında, sermayenin tam hareketli olduğunu göstermektedir. Yani 
sermaye hareketlerinin serbestleşmesiyle birlikte yatırımların belirlenmesi 

sürecinde yurtiçi tasarrufların açıklayıcılık gücü azalmaktadır. Türkiye için 
Wald katsayı kısıtlama testinin sonuçları Tablo 4.('de altıncı sütunda F
istatistikleri olarak verilmiştir. F istatistiğinin kritik değerden yüksek olması, 
boşluk hipotezinin reddedilmesi anlamına gelmektedir. Bu sonuçlara göre, 
tahmin edilen her üç dönem için boşluk hipotezi yani sermayenin 
hareketliliğinin Feldstein-Horioka kriteri bağlamında mükemmel olduğu 
reddedilmiştir. Yani, Türkiye için yurtiçi tasarruf oranlarındaki meydana 
gelen değişmeler yatırım oranlarını etkilemektedir. Yatırımları finanse etmek 

için gereken fonlar, yatırımlarda herhangi bir azalmaya neden olmadan 

yurtdışından temin edilememekte, yurtiçi tasarruflardaki değişmeler yurtiçi 
reel faizleri aracılığıyla, yatırımlar üzerinde etkili olmaktadır. Feldstein

Horioka durumunun sağlanamaması, ülkelerarası reel faizlerin eşit olmadığını 
ve yatırımın belirleyicileriyle yurtiçi tasarruflar arasında korelasyonun yüksek 
olduğunu göstermektedir. 
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Sermaye hareketliliğinin mükemmel olmaması nedeniyle, örneğin devletin 
cari işlemler dengesindeki bozulmaları gidermek için uyguladığı politikalar 
kamu ve/veya özel tasarrufları etkilemekte, bunun sonucu yatırımlar 
değişmektedir. Politika reaksiyonu (policy reaction) denilen bu argüman bazı 
ampirik çalışmalardan çıkan ortak sonuçtur (Tobin, 1983; Westphal, 1983, 
Bayoumi, 1989). 

4.2.2 Kapsanmamış Faiz Paritesi (UIP) Testi 

Uluslararası sermaye piyasalarının entegrasyon derecesini ölçmek için, 
yatırımların o ülkelerarasındaki getiri farklılıkları üzerine yoğunlaşmak 
gerekmektedir. Uluslararası bir yatırımcı ülkelerarası getiri oranlarını 
karşılaştırırken, tüm varlıkları aynı sepet içinde değerlendirir. Yani varlıkların 
beklenen getirilerini ortak para cinsinden karşılaştırır. Uluslararası sermaye 
hareketliliği mükemmel kabul ediliyorsa, ülkelerarası nominal faiz oranları 
arasındaki fark ile kurdaki beklenen değişme benzer hareket etmelidir. 
Kapsanmamış faiz paritesinin (UIP) sağlanması için nominal döviz kurundaki 
beklenen değişmenin ülkelerarasındaki nominal faiz farkına eşit olması 
gerekmektedir. Bu yolla ülkelerarası beklenen varlık getirileri de eşitlenmiş 
olmaktadır. UIP testi için gereken ilişki 4.2'de sunulmaktadır. 

Ae£-R-RW (4.2) 

Burada, R yurtiçi nominal faiz oranını, RW yurtdışı nominal faiz oranını, Ae€ 
kurdaki beklenen değişmeyi göstermektedir. Yurtdışı faiz yerli para cinsinden 
yazılacak olursa; 

ERW 4 Ae€ (43) 
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elde edilir. ULP'nin sağlanması, yerli para cinsinden yurtdışı faiz (1*) ile 

yurtiçi faizlerin (R) benzer hareket ettiği anlamına da gelmektedir. 

UIP'nin test edilmesine yönelik ampirik çalışmaların bir çoğunda kurdaki 
beklenen nominal değişme yerine gerçekleşen değişme kullanılmaktadır. Yani 

kurdaki beklenen değişme ile gerçekleşen değişme arasında sistematik bir 

fark olmayacaği varsayılmaktadır. Eğer spot kurdaki beklenen yıllık 
değişmeyle gerçekleşen yıllık değişme arasında fark: 

Aeş-Ae;S—v; (4.4) 

olup; ve normal dağılıma sahip, ortalaması sıfır varyansı sabitse N0,o2,) 
spot kurdaki beklenen değişme yerine gerçekleşen değişme kullanılabilir. 42 

Türkiye için spot kurdaki beklenen değişme yerine gerçekleşen değişmenin 
kullautlıp kullanılamayacağının test edilmesi amacıyla ilk olarak spot kur 
aylık verilerle, oto regtessif (AR) formda tahmin edilmiştir. Spot kur 
denkleminin tahmin sonuçları Tablo 4.2'de sunulmaktadır. 

* Bu süreç “stationary zero mean process” olarak adlandırılmakta olup, ekonomik ajanların 
bekleyişlerinde sistematik hata yapmadığını, rasyonel bekleyişlerin hakim olduğunu göstermektedir. 
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Tablo 4.2: Spot Kur Denklemi Oto Regressif Tahmin Sonuçları 
  
Bağımlı değişken: eindex (aylık spot döviz kuru; $/TL, 1987-1) 
Efektif Örneklem: 1988.03 - 4995.12 

Gözlem Sayısı: 106 
  

| cindex-C(i) E COY*Trend * | ARİ) - C(3), AR(2) > C(4) 1   

Değişken 
Cc) 3.874 9.131 

D 1355 14.818 
ARC) 0.388 4251     
R 10.999 F değeri 
Hata kareler toplamı (| : 0.198 A, Serisel korelasyon 225 
DW istatistiği : 1,968 B. Heteroskedastisite 962 
F istatistiği :29033.2   

Tablo 4.2'de sunulan spot kur denkleminin tahmin, gerçekleşme ve kalıntı 
değerleri Şekil 4.1?de sunulmuştur. 

  

  

0.4. 

0.31 

0.2. 

0.11 

o.o0l   
-0.1.     
  0.2 İrem mramr 88 89 90 91 92 93 SM ©   
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4.4'de tanımlanan kalıntı (hata) terimi (vg) durağansa, kurdaki beklenen yıllık 
değişme yerine gerçekleşen yıllık değişme kullanılabilir43 Bu testin 
sonuçları Tabfo 4.3”de sunulmuştur, 

Tablo 4.3: (v) Hata Teriminin Birim Kök Testi 
  

  

ADF TEST PP TEST KRİTİK DEĞER 

İSTATİSTİĞİ İSTATİSTİĞİ (1) 
-5.59 3.11 -3,50         
  

Tablo 4.3'de sunulan genişletilmiş Dickey-Fuller (ADF) ve Phillips-Petron 
(PP) testlerine göre, ve hata terimi “9 1 kritik değerde durağan olarak 
bulunmuştur. Yani, kurdaki beklenen değişme yerine gerçekleşen değişme 
kullanılabilir. Hata teriminin durağan olduğu Şekil 4.i'de sunulan kalıntı 
değişkeninin 1(0) görüntüsünde olmasından da anlaşılmaktadır. 

UIP'nin test edilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı faizler arasındaki uzun 

dönem ilişkinin varlığı Johansen ko-entegrasyon tahmin prosedürü 
kullanılarak araştırılmıştır. 44 

Durağan olmayan serilerin lineer bir kombinasyonu durağan olarak 
bulunuyorsa,f5 bu seriler arasında ko-entegregrasyondan söz etmek 
mümkündür. Bulunan lineer kombinasyon “ko-entegre denklem” olarak 
  

* Deterministik bir yapısı olmayan ve “d” kere farkı alındıktan sonra bir Oto Regressif Hareketli 
Ortalamalar (ARMA) sunuşuna sahip olabilen seri durağandır ve Xt-/ (d) şeklinde gösterilir. 
Durağanlık testleri için kullanılan augmented Dickey-Fulter (ADF) ve Philtips-Perron (PP) testleri 
aşağıdaki regresyona dayanmaktadır. 
AXE Ay A, EK AK, te, 
X değişkeninin durağanlığı A, katsayısının tahmin değerine ve t istatistiğine bağlıdır. Eğer t istatistiği 
kritik değerden büyükse boş hipotezdeki birim kök (unit root) reddedilip serinin drağan olduğu kabut 
edilir. Bu konuda ayrıntıfı bilgi için Dickey ve Fuller (4979), Engie ve Granger (1987) ve Phillips ve 
Perron (1988)'e bakttabilir. 
*“ Ko-entegrasyon analizinin Johansen tahmin ptosedürüyle yapılış yöntemi konusunda ayrıntılı bilgi 
için Johansen (1988) ve Johansen ve Juselius (1990)'a bakılabilir, 
“ Bu serilerin kombinasyonlarının stokastik bir trende sahip olmadığı kastedilmektedir. 



adlandırılır. Değişkenler arasındaki bu ilişki “uzun dönem denge ilişkisi” 
olarak adlandırılır. N tane durağan olmayan değişken arasında sıfırdan N-D 
taneye kadar ko-entegre denklem bulunabilir. Johansen testleri ko-entegre 
denklem sayısını saptamak amacıyla yapılır. Denklem sayısı “ko-entegre 
rankı” (r) olarak adlandırılır. 

En az iki değişken arasında uzun dönem ilişki bulunabilmesi (değişkenlerin, 
ko-entegre olabilmesi) için aynı dereceden durağan olmaları ve sıfırdan farklı 
en az bir durağan vektörün bulunması gerekmektedir. 

Yukarıda anlatılan ko-entegrasyon analizi çerçevesinde, Yurtiçi faizlerle 
yurtdışı faizler arasında uzun dönem bir ilişkinin varlığı araştırılmıştır. İki 
değişken arasında uzun dönem bir ilişkinin varlığı UIP'nin sağlanması 
anlamına gelmektedir. Ko-entegrasyon testi yapılmadan önce İki serinin aynı 
dereceden durağan olduklarının test edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 
yapılan serilerin durağanlık testi sonuçları Tablo 4.4'de sunulmuştur. 
Çalışmada kullanılan değişkenler doğal logaritmik formdadır. 

Tablo 4.4: Yurtiçi ve Yurtdışı Faizlerin Birim Kök Testleri 
  

   
    

  

PP 

* -0.32 -2.25 -2.59 
R -0.99 -141 -2.59 
DR) -3.72 -2.74 -2.59 
* -3.03 -3.63 -2.59 

Değişken tanımlamaları: 
» /*- Yerli paracinsindendışfaiz —R“tÂe 
«e R- Yurtiçinde ihalede satılan devlet iç borçlanma senetlerinin yıllıklandırılmış ortalama basit 

faiz oranı 

«e R”- ABD ticari kağıtlarının (commercial paper) yıllıklandırılmış basit faiz orani 
» Ae < Spot kurda gerçekleşen yıllık değişme 
« D(R)#Yurtiçi faiz oranları düzeyindeki yıllık değişme 
« pçi*)-Yerli para cinsinden yurtdışı faiz oranları düzeyindeki yıllık değişme 
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Tablo 4.4*de sunulan durağanlık testi sonuçlarına göre, yurtiçi faiz (R) ve 
yerli para cinsinden yurtdışı faiz (1*) serilerinin, ADF ve PP 1 istatistikleri 
kritik değerin altında olduğu için, bu seriler düzeyleri itibariyle durağan 
seriler değildir, Bu iki serinin yıllık değişmeleri ise ADF ve PP | istatistikleri 
kritik değerinin üzerinde olduğu için durağan formdadır. Dolayısıyla iki seri 
aynı dereceden durağan formdadır, 

UIP'nin tesi edilmesi amacıyla Johansen tahmin yöntemi ile yurtiçi (R) ve 
yerli para cinsinden yurtdışı faizler (İ*) arasında uzun dönem ilişkinin varlığı 
araştırılmıştır. Bu amaçla yapılan Johansen ko-entegrasyon testleri 
(maksimum eigen değer testi ve stokastik matris ireys testi) Tablo 4.5'de 
sunulmuştur. 

Tablo 4.5: Yurtiçi Faizlerte (R) Yurtdışı Faizler (İ*) Arasında Johansen Ko¬ 
Entegrasyon Amalizi 
  İÇSEL DEĞİŞKENLER; R İ* 
EFEKTİF ÖRNEKLEM: 1988.09-1995.12 
VAR-MODEL GECİKMESİ: 8 

GÖZLEM SAYISI: $8 

MAKSİMUM EİGEN-DEĞERE BAĞLI KO-ENTEGRASYON TESTİ: 
  

  

HİPOTEZ DURAĞANLIK TESTİ | KRİTİK DEĞER 
(LR) DEĞERİ (4 90) 

Boşluk hipotezi r—0 10.30 12.07 
Alternatif hipotez r—| 

Boşluk hipotezi e<| 0.65 2.69 
  

Altematif hipotez r 2 
  
STOKASTİK MATRIS TREYS TESTİ: 
  

  

HİPOTEZ, DURAĞANLIK TESTİ KRİTİK DEĞER 
(LR) DEĞERİ (<a 90) 

Boşluk hipotezi r-0 10.30 12.07 
Alternatif hipotez rl 
Boşluk hipotezi rsi .065 2.69   

Altematif hipotez r 2 

        
  
rko-entegre vektör sayısı 
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Tablo 4.5.'de sunulan Johansen ko-entegrasyon testleri (maksimum eigen 
değer testi ve stokastik matris treys testi) sonuçlarına göre, yurtiçi ve yurtdışı 
faizler (o arasında ( ko-entegre (vektör (o bulunamamıştır o (Ho: r-0 
reddedilememiştir). Dolayısıyla Türkiye için gözlem döneminde UIP 
sağlanamamaktadır. UIP'nin sağlanamaması, sermay€ hareketleri sonucunda 
ülkelerarası nominal faizlerin eşitlenemediğini, risk nötr bir ortamda yatırım 

yapılamadığını (kur riskinin varlığını) ve ülkelerarası varlıkların tam ikame 
olmadığını göstermektedir. 

Türkiye için UIP?'nin sağlanamaması özellikle spekülatif sermaye girişinin en 
önemli nedenidir. Yurtiçi faiz oranlarıyla yerli para cinsinden yurtdışı faiz 
oranları arasındaki farkın pozitif olduğu dönemde, Türkiye'ye yönelen kısa 
vadeli sermaye hareketlerinde artış görülmektedir. Bu konu kısa vadeli 
sermaye hareketlerinin modellenmesi bölümünde ayrıntılı bir şekilde 
anlatılacaktır. 

4.2.3 Reel Faiz Paritesinin Test Edilmesi 

Bölümün başında verilen kriterlerdeki sıralama bağlamında reel faiz 
paritesinin sağlanması için, UIP'nin sağlanması yanında kurdaki beklenen 
değişmenin ülkeler arası fiyat farkına eşit olmasını yani satın alma gücü 
paritesinin (PPP) sağlanması gerekmektedir. Tablo 4.3'de sunulan test 
sonuçlarına göre, reel faiz paritesinin sağlanması için gerekli olan şartlardan 
UIP sağlanamamaktadır. Dolayısıyla sermaye hareketliliğini o ölçen 
kriterlerden reel faiz paritesi sağlanamamaktadır. Reel faiz paritesinin test 
prosedürü ve satın alma gücü paritesi (PPP) testi, çalışmanın EK'inde 
yeralmaktadır. 
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4.2.4 Kapsanmış Faiz Paritesinin (CIP) Test Edilmesi 

âe İŞ R-RW) (4.5) 

Burada, 

Âef spot kurdaki ileriye dönük reeskont oranını (forward discount rate), R 
yurtiçi nominal faizleri, RW yurtdışı nominal faizleri göstermektedir. 

CIP sağlanması, ülkelerarası nominal faiz oranlarındaki farkın spot kurun 
ileriye dönük reeskont oranına (forward discount rate) eşit olduğunu gösterir, 
CIP'nin test edilmesi için forward piyasaların varolması gerekmektedir, 
Finansal sistemini serbestleştirmekte olan pek çok ülkede forward spot kur 
piyasası yoktur ya da yeterince gelişmemiştir. Türkiye'de bu piyasaların 
olmadığı ülkelerden biridir. Bu nedenle CIP Türkiye için test edilememiştir. . 

Bazı ampirik çalışmalarda, forward spot kur piyasalarının olduğu 
ülkelerarasında genel olarak CIP sağlanırken, UİHP'nin sağlanamadığı 
görülmektedir (Frankel, 1991). Bu durum iki şekilde yorumlanabilir, 

e Döviz spekülatörlerinin tahminleri kötüdür ve rasyonel beklentiler hipotezi 
tutmamaktadır, 

e Kur riski priminin mevcudiyeti kurun forward discount oranıyla beklenen 
değer kaybı arasındaki farkı açıklatnaktadır. Kur riski primi, riskten kaçan 
. .. .* . Gisk averse) yatırımcıların yabancı para tutmak için prim talep etmeleri 

sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu aynı zamanda yerli ve yabancı varlıkların 
birbirlerini tam ikame etmediğini göstermektedir, 
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Türkiye'de sermaye hareketliliğini ölçmek amacıyla yukarıda yapılan test 
sonuçlarına göre, sermaye hareketlerinin serbest hale getirildiği 1989 yılından 
sonraki dönemde “mükemmel” denebilecek bir sermaye hareketliliği 
gözlenmemektedir. Yurtiçi varlıklarla yurtdışı varlıklar arasında tam ikame 
sağlanamamıştır. 

1989-1995 döneminde artan kamu açığının ve ithalatın finansmanı özellikle 
kısa vadeli sermaye girişi ile sağlanmıştır. Kısa vadeli sermaye girişine olan 
bu bağımlılık yükselen kamu açıklarıyla birlikte daha da artmıştır. Kamu 
açıklarının yurtiçi faizler üzerinde yarattığı baskı faiz farkının açılmasına 
neden olmuştur. Kısa vadeli sermaye hareketleri bu faiz farkını 
değerlendirmek amacıyla Türkiye'ye yönelirken, TL'nin dönem boyunca reel 
olarak değer kazanmasına neden olmuştur. Bunun sonucu artan ithalat iç 
talebi canlı tutmuş ve aşırı bütçe açığının parasal finansmanı sonucu 
sürdürülebilir olmayan bir büyüme ortamı yaratılmıştır. Kamu açıklarının 
düşürülemesinin yarattığı aşırı değerli kur-yüksek faiz döngüsü 1994 yılının 
ilk çeyreğinde krizle sonuçlanmıştır. 

Kısa vadeli sermaye hareketlerinin temel motivi kapsanmamış faiz paritesinin 
sağlanamamasıdır. Faiz paritesinden sapmaların temel kaynağı yüksek kamu 
açıkları ve borçlanmanın ortalama vade yapısının kısalığından dolayı faiz 
ödemelerinin artmasıdır. Kamunun artan fon ihtiyacı finansal piyasalarda 
ağırlığını artırmıştır. Bunun sonucu yurtiçi faizler üzerindeki baskı faiz 
farkından sapmalara neden olmuştur. Sermaye hareketlerinin serbestleşmesi 
sonucu TL'nin yabancı paralar karşısında değer kazanmasının önlenememesi 
faiz farkından sapmaların diğer önemli nedenidir. Kamu açıklarının ve cari 
işlemler açığının finansmanında kısa vadeli sermaye hareketlerine olan 
bağımlılığı ortadan kaldırmak için maliye politikasının disipline edilmesi 
zorunludur. Kamunun borçlanmasının ortalama vade yapısını uzatmak faizler 
üzerindeki baskıyı azaltacak ve rahat döndürülebilen bir borç stoku 
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oluşacaktır. Kamu açıklarının azaltılması için hem kamu gelirlerinin 
artırılması hem de kamu harcamalarının azaltılması gerekmektedir. Bu amaca 
yönelik politika demeti Yedinci Beş Yıllık Kalkınına Planında (1996-2000) 
ayrıntılı olarak yer almaktadır. 

4.3 Portföy Dengesi Yaklaşımı Çerçevesinde Kısa Vadeli Sermaye 
Hareketlerinin Modellenmesi 

1990'lı yıllarda sermaye hareketleriyfe ilgili literatür özellikle gelişmekte olan 
ülkelere çok fazla sermaye ("too much capital") girişi olması üzerinde 
yoğunlaşmaktadır. Özellikle bu sermaye hareketlerinin içinde kısa vadeli 
sermaye hareketlerinin payının artması, politika yapıcılar için ek önlemler 

almayı zorunlu hale getirmektedir. Sicak para (hot money) da denilen bu tür 
sermaye hareketleri, yurtdışında yerleşiklerin kısa vadeli fonlarını yurtiçine 
getirip yerli paraya çevirerek yerli para lehine olan arbitraj imkanlarından 
yararlanmak amacı gütmektedir. Genel olarak ülkeye sıcak para girişinin kısa 
vadeli sermaye hareketleri yolu ile olduğu yönünde ortak bir görüş hakimdir. 
Ancak bazı çalışmalarda, portföy yatırımları ve/veya net hata noksan kalemi 

de sıcak para tanımı içinde yeralmaktadır. Sıcak para miktarını ölçmek için 
kullanılan tanımlar ve bu tanımlara göre Türkiye için hesaplanmış sıcak para 

“girişleri Tablo 4.6'da sunulmuştur. 

Tablo 4.6: Türkiye İçin Sıcak Para 
  

  

YILLAR | SICAK PARA | (SICAK PARAZ2 
1990 1627 2955 
1991 1431 -2964 
1992 3314 1001 
1993 5997 3244 

1994 -3914 -4068 
1995 8388 3643 

        
  

Sıcak Para Tanımtarı: 

1-SICAK PARA t; Portföy yatırımları (net) * ticari bankaların döviz tevdiat hesapları *- bankaların 
sağladığı krediler * Net hata ve noksan 
2- SICAK PARA 2: Portföy yatırımları (Sermaye piyasasından sağlanan krediler netleştirilmiş) * 
kısa vadefi sermaye hareketleri (net) 
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Sıcak Para 1 tanımı Erinç ve Yeldan (1996)'da verilmektedir. Bu 
hesaplamada net hata ve noksan kaleminin sıcak para tanımında yeralması, bu 
kalemin sadece sermaye hareketleri ile ilgili olarak değerlendirildiğini 
göstermektedir. Ancak daha önceki bölümlerde de değinildiği gibi net hata 
noksan kalemi ölçüm ve kayıt hatalarının yanısıra cari işlemlerde ithalatın 
veya ihracatın eksik/fazla ölçülmesinden de kaynaklanabilir. Özellikle 
Türkiye örneğinde son yıllarda artan kayıtdışı ihracat (bavul ticareti) bu 
kalemin pozitif olmasında etkili olmuştur. Bu bağlamda, net hata noksan 
kalemini sıcak para tanımında kullanmak bu kalemin tümüyle sermaye 
hareketlerinden kaynaklandığı varsayımına dayandığı için, hatalı yorum 
yapma olasılığı artmaktadır. 

. Portföy yatırımlarının önemli bir bölümü sermaye piyasasından sağlanan 
kredilerdir. Önceki bölümlerde belirtildiği gibi sermaye piyasasından 
sağlanan krediler yurtdışı piyasalarda satılan özelleştirme amaçlı ve diğer 
kamu kağıtlarından oluşmaktadır. Bu nedenle spekülatif niteliği düşüktür. 
Sıcak para 2 tanımında portföy yatırımları bu kalemle netleştirilmiştir. Bu 
tanımda, kısa vadeli sermaye hareketleri yıllık net akım olarak yer almaktadır. 
1991'deki Körfez Krizi ve 1994”deki finansal kriz sonucu yaşanan sermaye 
kaçışını tespit etmesi ve yukarıda bahsedilen yanlış yorumları önlemesi ikinci 
tanımı daha güvenlir kılmaktadır. 

Şekil 4.2'de 1989-1995 dönemi için aylık olarak sıcak para 2 ve kısa vadeli 
sermaye hareketleri sunulmuştur. Her iki değişkenin birbirine çok benzer bir 
seyir izlemesi, spekülatif nitelikli sermaye hareketleri içinde portföy 
yatırımlarının sıcak para olarak değerlendirilen kısmının etkisinin düşük 
olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, ampirik çalışmada sıcak para olarak 
kısa vadeli sermaye hareketleri kullanılacaktır. 
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Türkiye'de sermaye hesabının serbest hale. getirilmesinin ardından, kısa 
vadeli sermaye hareketleri incetendiğinde, temel belirleyicinin faiz farkının 
yaratığı arbitraj olduğu görülmektedir. Önceki bölümde test edilen 
kapsarnmamış faiz farkı paritesinin (UIP) Türkiye için sağlanamaması, bu 
arbitrajın göstergesidir. Türkiye'de yurtiçi faizlerin, yurldışı faiz ve kurdaki 
beklenen nominal değer kaybından (yerli para cinsinden dış faiz) büyük 
olduğu dönemlerde, özellikle kısa vadeli serinaye hareketlerinde net sermaye 
girişi olmaktadır. Bu giriş kısa vadeli sermaye hareketlerinde ticari bankaların 
yurtdışından sağladığı kısa vadeli krediler, kurutuşların sağladığı krediler 46 
ya da bankalarda yurtdışı yerleşiklere açılan döviz tevdiat hesapları ve diğer 
yükümlülükler şeklinde otmaktadır. Bu girişletin tümünün belirleyicisi faiz 
farkından doğan arbitraj imkanını değerlendirmeklir, Kısa vadeli sermaye 
hareketleriyle nel getiri (faiz farkı)47 arasındaki uzun dönem ilişki ileriki 
bölümde ekononteirik olarak test edilecektir. 

  

* Yurtiçindeki yüksek nominal faizler ve kurdaki değer kaybının diştik olması, yurtdışı borçlanmayı cazip tale getirmektedir. 
“Net getiri- yurtiçi faiz - (yurtdışı faiz * döviz kurundaki nomina) değişme) 
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Türkiye'de sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinin ardından biri 
dışarıda (1991 Körfez krizi) diğeri içeride (1994 Finansal krizi) olmak üzere 
yaşanan iki finansal kriz kısa vadeli sermaye hareketleri üzerinde etkili 
olmuşlardır. Tablo 4.7'de anılan dönem boyunca kısa vadeli sermaye 
hareketleri ve ilgili görülen finansal göstergeler sunulmaktadır. 

Tablo 4.7: Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri ve İlgili Makro Göstergeler 
  

  
  
  

  
  
  

  
  

YILT KISA TEFEKTİF İYURTİYURT-) FAİZ JCARİ IŞ, PSBR/TREEL EF,|BÜY.| ENE. 
VADELİİ NOM.KUR | İÇİ | DIŞI İFARKI| DEN/ İGSMHİ KUR | HIZI 

SER, | ENDEKSİ | FAİZ | FAİZ GSMH ENDEKSİ 
HAR. 0 al 9/4 “ l(0) 6) ol (MIN.$) 

1988 | -2281 g1 TRİ007İ vol 175 4s) 771 |15| 697 
1985) 584 Bİ Tosslewi | 0061 090 | 53) 844 | 16 | 75.5 
1990 | 3000 M3 İv87 100821010 174 | 74 1 1002 (94 | 576 
1551) -3020 m5 İoeloosa) öl 07 'i02) 985 (03 | 592 
(99317 1396 52 İma 0.0351 00 | 059 | 106) 946 | 64 | 63.5 
1993) 3054 Ma Te loto | 357 (120) 94 | 81 İl 674 
1994) 5127 e İto loos1)-0zi | 202 | 75 | 758 (61 | 1073 
19951 2305 RA İ0985İo066| 609 | 138 | sa | 871 | 80) 872 

                        
  
KAYNAK: DPT ve Merkez Bankası 

AÇIKLAMALAR: 
1- Endeks 1982-1 bazlı olup, kur sepetinde dolar .75, mark .25 ağırlığa sahiptir. 

2- Yurtiçi Faiz olarak devlet iç borçlanma senetlerinin yıllık basit faizi kullanılmıştır. 
3- Yurtdışı faiz olarak yılki LIBOR faizi kullanılmıştır. 
4- Faiz Farkı-((I*yurtiçi faiz) / (14LIBOR)*(nomina! kur endeksindeki değişme)-i) 
5- Endekste dış fiyat olarak ABD TEFE (.75) ve Almanya TEFE (.25); Yurtiçi fiyat olarak DİE 
TEFE kullanılmıştır. 

Tablo 4.7'de görüldüğü gibi, sermaye hesabının serbestleşmesinin ardından, 
1990 yılında kısa vadeli sermaye hareketlerinin temel belirleyicisi olan faiz 
farkının 10 puana yükseldiği görülmektedir. Faiz farkının yarattığı arbitraj 
imkanından ticari bankalar yurtdışından sağladıkları kredileri artırarak ve 
açtıkları döviz tevdiat hesapları yoluyla faydalanmışlardır. Aynı şekilde 
kuruluşların yurtdışından sağladığı krediler de bu dönemde artış göstermiştir 
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(Bakınız Tablo 4.8). Bunun sonucunda 1990 yılında 3 milyar $ net kısa vadeli 
sermaye girişi gerçekleşmiştir 

Tablo 4.8 : Sermaye Hareketlerinden Seçilmiş Kalemler 

  

  

Milyon $ 
İ 4987 | 198811989 11990)/ 1991 | 49921/19931/1994 (1905 
İDOĞRUDAN YAT, 106 | 354 663 700 | 783 779 622 559 712 
  

  PORTFOY YAT. (NET) 282 | 1478 | 1386 | 547 4 623 | 2411 (3947 | 1158 (1724 
  

  

  

  

Ser.Piy.Sağ.Kred. 307 | 1184 | 1428 | 592 | 567 (2806/3727) 99 386 

DIG.UZ.YVAD.Ser,Har. 1453 | -209 | -685 | -210 | -783 | -938 | 1370 | -784 i -79 
Kamu Sek.(MB dakit) 453 | -7i4 |-1092) -B10 | -939 | -t093) -930 İ-146( 7.537 
  

Banka Kredileri (uzun) 1000 | 505 407 600 | 156 155 (2300| 677 | 458 
  

  

  

  

  

  

  

KISA VADELİ Ser,Har. 50 |-2281| -584 ( 3000 | -3020) 1396 | 3054 | -51271 2305 
VARLIKLAR -945 |-1428| 371 | -409 | -2563 | -2438İ 3291 | 2423 (5.1791 

Krediler -842 | -607 | 390 156 | -811 | -327 | -289 : 38 293 
Banka Rezervleri -108 | -S20 | -187 | -567 1 -17601-2142 | -2894 | 2451 | -2030 
Diğer 5 -1 168 2 8 31 -108 10 -54 

YÜKÜMLÜLÜKLER 995 | -853 | -955 | 3409 | -457 | 3834 | 6345 | -7550 1 4096 
  

Kamu Sek.(MBdahit) 816 | -544 (-t238( -2 | -351 | 100 | 193 | 168 1279 
Bankaların sağ.krediler 436 | -43 -29 | 10t4lJ 663 | 2404 | 3782 | 66011 801 
  

  

Kuruluşların sağ. kred. -44 | -137 | -73 | 1002! -399 -4 -394 4 -131 | 446 
  

Döviz Tev. Hes. 285 54 318 | 1034 ! -803 | -31£ EF 520 | -170 | 899 
  

Diğ. sek. (ticari kred.) -498 | -213 67 361 433 ? 1645 | 2244 | -816 | 1671 
KAYNAK: TCMB-Ödemeler Dengesi İstatistikleri 
AÇIKLAMALAR: 

i- Portföy yatırımlarının yükümiülükler kısmının önemli bir bölümü Hazinenin yurtdışı piyasalar 

                      
  

kağıt ihracıdır. Bu kalem sermaye hesabında Isermaye piyasasından sağlanan krediler” olarak 
görülmektedir, 

2- Banka kredileri (uzun); ticari bankalar kredileri ite diğer sektörlerin (özel sektör dahit) kullandığı 
net kredi toplamına eşittir, 

3- Banka kredileri (kısa); bankaların sağladığı krediler ile kuruluşların sağladığı krediler toplamına 
eşittir. 

1990 yılının Ağustos ayında başlayan Körfez Krizinin 1991 yılının Ocak 

ayında savaşa dönüşmesi sonucunda sermaye hareketlerinde çıkış 
yaşanmıştır. Bu ktizin etkileri en fazla kısa vadeli sermaye hareketleri 
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üzerinde görülmüş ve 3.02 milyar $'lık çıkış yaşanmıştır. Türkiye yüksek faiz 
farkına rağmen savaş sebebiyle riskli ülke konumuna girmiştir. Bu gelişme, 
ülkelerin sahip olduğu cazip faiz farklarının kısa vadeli sermaye 
hareketlerinin temel belirleyicisi olmakla birlikte, dış şokların yarattığı 
belirsizlik ortamının ani bir çıkışa neden olabildiğine iyi bir örnektir. Bu ani 
çıkışlar, ülke ekonomisini derinden etkilemekte ve bağımsız bir 
makroekonomik politika uygulanmasını daha da zorlaştırmaktadır. 

1992 yılında, 1991 yılındaki daralmanın ardından ekonomide canlanma 
yaşanmıştır. Reel ücretlerde yıl içerisinde gerçekleştirilen reel ücret artışının 
yarattığı tüketim harcamalarındaki genişleme büyümenin temel kaynağı 
olmuştur (TCMB, 1997 Yıllık Rapor). Ekonomideki bu canlanma sonucu kısa 
vadeli sermaye hareketlerinde 1.4 milyar $ net giriş yaşanmıştır. 1992 yılında 
önemli bir gelişme de portföy yatırımlarında sağlanan artıştır. Hazine bu 
dönemde yurtdışı piyasalarda 2.5 milyar $ tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.48 

1993-yılında ekonomi yüzde 8.1 büyümüştür. Ekonomideki yüksek büyüme 
“hızının arkasında özel tüketim ve özel sabit sermaye yatırım harcamalarında 
görülen yüksek artışlar ve kamu harcamalarının hızlı artışı vardır. 
Ekonomideki hızlı büyüme sonucu ithalatın hızlı yükselmesi ve OECD 
ülkelerindeki durgunluk nedeniyle ihracat artışındaki yavaşlama sonucu cari 
işlemler açığı son yılların en yüksek düzeyine ulaşmıştır. 1993 yılında faiz 
farkının yarattığı arbitraj imkanı (10 puan), kisa vadeli sermaye 
hareketlerinde ve portföy yatırımlarında hızlı bir giriş yaşanmasına neden 
olmuştur. Bu yıldaki faiz farkının en önemli nedeni, yükselen kamu 
açıklarının faiz oranları üzerinde yarattığı baskıdır? Portföy yatırımlarının 
m m — * Bu kalem, Hazine'nin kamu kesiminin finansman ihtiyacını gidermek amacıyla, Avrupa piyasalarından, ABD “Yankee” tahvil piyasasından, Japonya “Samural” tahvil piyasasından 
sağladığı kredilerdir. , * İç borç ana para ve faiz ödemelerinin vergi gelirlerine oranı 1989 yılında Ye 58 iken, 1993 yılında 
4 104'e ulaşmıştır. 
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3.7 Milyar $'lık bölümü hazinenin tahvil ihracı yoluyla sağladığı krediden 
oluşmaktadır. Kısa vadeli sermaye hareketleri içinde faiz farkının yarattığı 
arbitraj imkanından ticari bankalar yurtdışından sağladıkları kredileri artırarak 
ve açtıkları döviz tevdiat hesapları yoluyla faydalanmışlardır. Aynı şekilde 
kuruluşların yurtdışından sağladığı krediler de bu dönemde artış göstermiştir, 
1993 yılında artan ithalata paralel olarak ticari kredilerde önemli artış 
sağlanmıştır (Bakınız Tablo 4.8). 

1993 yılının sonlarında sürdürülemez büyüklüklere ulaşan ödemeler dengesi 
açığı sonucu yüksek ortanli bir devalüasyon beklentisinin yerleşmesi 
piyasalarda belirsizlik yaratmıştır. Yüksek kamu açıklarına rağmen borçlanma 
faizlerinin düşük tutulmaya çalışılması sonucu devlet iç borçlanma senetlerine 
talep düşmüş ve piyasadaki fazla likidite döviz piyasalarına yönelmiştir. 
Kamu açıklarının yoğun monetizasyonla giderilmesi sonucu 1994 yılının daha 
ilk ayında Hazine Kısa Vadeli Avansı limitinin yarısı kullanılmıştır. Bu 
aşamadan sonra Hazine'nin yeniden iç borçlanmaya gitme çabaları başarısız 
olmuştur. Bunun sonucu 1994 yılının ilk çeyreğinde ekonomide sermaye ve 
döviz piyasalarında başlayarak reel sektöre sıçrayan bir kriz yaşanmıştır. 
Krizin piyasalarda yarattığı belirsizlik ortamı, TL'nın hızlı değer kaybı ve 5 
Nisan kararları sonucu yoğun sermaye çıkışı yaşanmıştır. 1994 yılında faiz 
farkı -21.0 puan olmuştur. Portföy yatırımları yüzde 70 azalarak 1.| milyar $ 
olarak gerçekleşmiştir. Portföy yatırımlarındaki azalmanın en önemli nedeni 
Türkiye'nin kriz dolayısıyla yurtdışından borçlanma olanaklarının azalması 
sonucu tahvit ihracının 721 milyon $ ile sınırlı kalmasıdır. Geçmiş yıllarda 
yapılan tahvil ihracına ait geri ödemeler ise 627 milyon $ olmuştur. Bunun 
sonucu sermaye piyasasından sağlanan krediler 99 milyon $ olarak 
gerçekleşmiştir (Bakınız Tablo 4.8). 1994 yılında yurtdışında yerleşiklerin 
Türkiye'de yaptığı menkul kıymet alım-satımları sonucu İ milyar $ net 
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sermaye girişi sağlanmıştır. 50 1994 yılında dış finansman olanaklarının faiz 
farkındaki düşüşe bağlı olarak daralması sonucu kısa vadeli sermaye 
hareketlerinde 5.1 milyar $'lık çıkış yaşanmıştır. Bankaların sağladığı döviz 
kredileri 6.6 milyar $, ithalattaki daralmaya paralel olarak ticari krediler 816. 
milyon $ azalmıştır. Bu azalış büyük ölçüde yurtdışından sağlanmış döviz 
kredilerine ait geri ödemelerden kaynaklanmaktadır. 

1995 yılında yüksek bir büyüme performansıyla birlikte artan dış kaynak 
ihtiyacı ve oluşan 9.0 puanlık faiz farkı özellikle kısa vadeli sermaye 
girişlerinde ve portföy yatırımlarında artışa neden olmuştur. 1995 yılında 
sermaye piyasasından sağlanan krediler (400 milyon $) ve yurüçinde yerleşik 
kişilerin yurtdışı yerleşiklerle yaptığı menkul alım satımları (1.3 milyar $) 
sonucu portföy yatırımları 1.7 milyar $ olarak gerçekleşmiştir. Faiz farkının 9 
puana ulaşması sonucu kısa vadeli sermaye hareketlerinin önemli kalemi olan 
bankaların sağladığı döviz kredileri ve döviz tevdiat hesapları ile kuruluşların 
sağladığı krediler artmıştır, Artan ithalata bağlı olarak ticari kredilerde de 
artış sağlanmıştır. Bu gelişmeler çerçevesinde kısa vadeli sermaye 
hareketlerinde 1995 yılında 2.3 milyar $ net giriş sağlanmıştır. 

Türkiye'ye yönelen kısa vadeli sermaye hareketlerinin modellenmesinde 
portföy dengesi yaklaşımından fay dalanılmıştır. Bu yaklaşıma göre, küçük 
açık ekonomi (smali open economy) kategorisine giren ülkelerde yerli ajanlar 
portföylerinde belli başlı üç varlık tutabilirler. Bunlar, para (M), yerli 
varlıklar (bono, mevduat hesabı gibi) ve yabancı varlıklar (R*) olabilir. 
Yabancı varlıkların getirileri, nominal faiz oranı (uluslararası) ve kurdaki 
beklenen değişmenin toplamına eşittir. Yerli ajanlar yurtdışında yatırım 
yapmak için, genel olarak yurtiçi piyasalardaki faizlerle, yabancı varlık 
getirilerini karşılaştırırlar. Eğer ülkenin sermaye hesabı 
pm 

* Bu tutarın 316 milyon $'lık kısmı Tofaş hisselerinin satılması sonucu elde edilmiştir. 
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serbestleştirilmemişse, yerli ve yabancı varlıklar arasında ikame söz konusu 
olamaz. Dolayısıyla yatırımcılar portföylerinde yabancı varlık tutamazlar, 

Tablo 4.8'e göre, 1990'lı yılların büyük bölümünde Türkiye'ye yönelen 
sermaye hareketleri içinde banka kredilerinin ağırlığı sürmektedir. 1994 
finansal krizi öncesindeki ekonomik gelişmelerden de gözlendiği gibi bu 
dönemde bankalar fon ihtiyaçlarını dış piyasalardan göreli olarak ucuza 
aldıkları kredilerle sağlamış, yurtdışından toplanan bu fonlar, özellikle 
yüksek getiri sağlayan kamu kağıtlarına yatırılmıştır. Türkiye finansal 
yapısında bankaların piyasalardaki ağırlığı, bu kredilerin özellikle yüksek 
arbitraj (o imkanlarının olduğu (dönemlerde yoğun şekilde girişini 
hızlandırmıştır, 

Tablo 4.8'de kısa vadeli sermaye hareketlerinin varlıklar kısmında ticari 
banka rezervleri en büyük kalem olarak görülmektedir. Varlıklar kalemi 
içindeki diğer kalemler olan dışarıya açılan krediler ve diğer kalemlerinin 
payı küçüktür. Banka rezervleri kaleminin varlıklar içindeki ağırlığı sermaye 
hareketlerini serbestleştiren diğer pek çok ülkede de görülmektedir. 
Vatandaşların döviz hesabı açmalarına izin verilmesiyle birlikle, döviz 
taleplerini karşılamak ve ani sermaye çıkışlarının yaratacağı şoklara karşı 
hazırlıklı olmak, finans piyasalarındaki olası dengesizlikleri gidermek gibi 
nedenlerle bankalar önemli miktarda döviz rezervi bulundurmak durumunda 
kalmışlardır. (Rodriguez, 1993). Yükümlülükler kısmında ise Merkez 
Bankası'nın kısa vadeli dış yükümlülükleri dışında diğer kalemlerin benzer 
ağırlıklara sahip olduğu söylenebilir. 

Kısa vadeli sermaye hateketleri son derece akışkan ve kısa dönemli arbitraj 
imkanlarını değerlendirmeye yönelik bir işlemdir. Bu nedenle temel olarak 
faiz farkıyla birlikte hareket ettiği düşünülmektedir, Bu amaçla kısa vadeli 
sermaye hateketleriyle faiz farkı arasında uzun dönem bir ilişkinin varlığı ko¬ 



entegrasyon metodu kullanılarak araştırılmıştır. Bunun için her iki serinin de 
durağanlık testlerine ihiyaç vardır. Durağanlık testi sonuçları Tablo 4.9'da 
sunulmuştur. 
Tablo 4.9 : Birim Kök Testleri 
  

    
  

  
    

          
  

DEĞİŞKEN ADF KRİTİK 
DEĞER (9610) 

FF -2.16 -2.58 
D(EF) -3.48 -2.58 
CKISA -0.40 -2.58 

D(CKISA) -3.44 -2.58 
Açıklamalar: 
CKISA - Logaritmik formda kümülatif kısa vadeli sermaye 
hareketleri” 

DCKISA) - Kümülatif kısa vadeli sermaye hareketlerindeki yıllık değişim 
FF — Faiz farkı (R-1*)7 
D(FF) — Fajz farkındaki yıllık değişme 

Tablo 4.9'da sunulan test sonuçlarına göre kümülatif kısa vadeli sermaye 
hareketleri ve faiz farkı serileri durağan değildir. Bu serilerin yıllık 
değişmeleri durağan olduğundan ko-entegrasyon analizi yapmak mümkündür. 
İki seri arasında aylık verilerle yapılan ko-entegrasyon analizi Tablo 4.10'da 
sunulmaktadır. 

m “Kümülatif kısa vadeli sermaye hareketleri oluşturulurken, başlangıç noktası olarak serinin doğal logaritmasının alınmasını sağlayabilen minumum değer kullanılmış ve bu değerin üstüne aylık net kısa vadeli sermaye hareketleri eklenerek seri kümülatif hale getirilmiştir. “FF değişkeni UJP'den sapmaları göstermektedir. Bu terimin durağan olmaması UİP'nin 
sağlanamadığını göstermektedir. 
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Tablo 4.10: Kümülatif Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri-Faiz Farkı Johansen 
Ko-Entegrasyon Analizi 
  İÇSEL DEĞİŞKENLER: . CKISA FF 
DIŞSAL DURAĞAN DEĞİŞKEN (©: DUM9A 

EFEKTİF ÖRNEKLEM: : 1989.07-1995.12 

  

  

  

  

  

  

          
  

VAR-MODEL GECİKMESİ :6 
GÖZLEM SAYISI .94 

MAKSİMUM EIGEN-DEĞERE, BAĞLI KO-ENTEGRASYON TESTİ: 
HİPOTEZ DURAĞANLIK TESTİ KRİTİK DEĞER 

(LR) DEĞERİ (Ca 90) 
Boşluk hipotez r-0 17,54 13.75 
Alternatif hipotez r| 

Boşluk hipotezi rs? Add 7.53 
Altematif hipotez r-2 

STOKASTİK MATRİS TREYS TESTİ: 

HİPOTEZ DURAĞANLIK TESTİ KRİTİK DEĞER 
(LR) DEĞERİ (90) 

Boşluk hipotez r<0 21.98 17.85 
Alteralif hipotez rl 

Boşluk hipotezi rsl 4.44 7.53 
Altematif hipotez r-2 

r : ko-entegre vektör sayısı 

DUM94 : 1994'ün ilk çeyreğinde yaşanan finansal krizi temsil eden kukla değişken 
  

Tablo 4.10'da sunulan ko-entegrasyon analizine göre, maksimum eigen
değer ve treys test istatistikleri sistemde bir ko-entegre vektör olduğunu 
göstermektedir. Bu vektörün hata terimi 1(0) görüntüsünde olup, kümülatif 
kısa vadeli sermaye hareketine göre normalizasyonu ekonomik anlamda 
makul bir ilişki sunmaktadır. 

CKISA-2.09888*FF * 7.2785 (4.6) 
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4.6'da sunulan ko-entegre vektöre göre faiz farkı | puan değiştiğinde 
kümülatif net kısa vadeli sermaye girişi 2.09888 puan değişmektedir. 
Beklendiği gibi faiz farkı ile net kısa vadeli sermaye hareketleri arasında 
pozitif bir ilişki görülmektedir. Şekil 43'de faiz farkı ile kümülatif sermaye 
hareketleri arasındaki ilişki normalize edilmiş formda sunulmaktadır. Kısa 
vadeli sermaye hareketleriyle faiz farkı dönem boyunca benzer hareket 
etmiştir. 

  

  

                ERTEN SOO 93 Gi 85 
      
    

Kısa vadeli sermaye hareketleri getirinin en yüksek olduğu, dolayısıyla en 
fazla kar sağlayacak olan ülke piyasalarına yönelirler. Faiz farkının pozitif 
olması da göreli karın yüksek olduğunu göstermektedir. 

3. Bölümde sermaye hareketlerinin istatistiksel özellikleri sonuçlarında kısa 
vadeli sermaye hareketlerinin oynaklığının ve geri dönüş kaabiliyetinin 
yüksek olduğu bulunmuştu. Dolayısıyla kısa vadeli sermaye hareketlerinde 
ani çıkışlar yaşanabilmektedir. Bu çıkışlar, ülke ekonomilerinin finansal 
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yapısını olduğu kadar güçlü bir makroekonomik politika uygulanmasını da 
etkiler. Özellikle Türkiye gibi bütçe açığının ve cari işlemler açığının 
finansmanında kısa vadeli sermaye hareketlerininin ağırlıklı olduğu ülkelerde, 
bu girişlere olan bağımlılık ekonomik kararları önemli ölçüde etkilemektedir, 
Bu girişlerin çıkışa dönüşeceği korkusu, alınan ve alınması muhtemel 
ekonomik kararlarda kendini göstermektedir. Bu bağlamda kısa vadeli 
sermaye hareketleri ile bütçe açığı ve cari işlemler açığı arasında uzun dönem 
bir ilişkinin varlığını test etinek anlamlıdır. Bu amaçla ilgili serilerin durağan 
testlerine ihtiyaç vardır, Test sonuçları Tablo 4. (1'de sunulmaktadır. 

Tablo 4.11: Birim Kök Testleri 
  

  

  

  

          
  

DEĞİŞKEN ADF KRİTİK DEĞER 
<010) 

BA -1.48 -2.58 
CABINDEX -1.46 -2.58 
D(BA) -3.94 -2.58 
D(CABINDEX) -3.07 -2.58 

Açıklamalar; 

CABİNDEX : Kümülatif cari işlemler açığı endeksi (1987-1)9 
D(CABİNDEX) : Kümülatif cari işlemler açığındaki yıllık değişme 
BA : Kümülatif konsolide bütçe açığı ($ bazında) 
D(BA) : Kümülatif konsolide bütçe açığındaki yıltık değişim 

Tablo 4.14*de sunulan durağanlık testi sonuçlarına göre iki seri düzeyleri 
itibariyle durağan olmayıp, değişkenlerin yıllık farkları durağan formdadır. 
Kısa vadeli sermaye hareketleriyle cari işlemler açığı arsındaki ko¬ 
entegrasyon analizinin sonuçları Tablo 4,12'de sunulmuştur. 
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Tabto 4.12: Kümülatif Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri-Cari İşlemler 
Açığı Johanseu Ko-Entegrasyon Analizi 
  

  

  

İÇSEL DEĞİŞKENLER : CKISA CABINDEX 
DIŞSAL DURAĞAN DEĞİŞKEN : DUM34 
EFEKTİF ÖRNEKLEM : 1989.09-1995.12 
VAR-MODEL GECİKMESİ :8 
GÖZLEM SAYISI :88 

MAKSİMUM EIGEN-DEĞERE BAĞLI KO-ENTEGRASYON TESTİ: 
HİPOTEZ DURAĞANLIK TESTİ “ KRİTİK DEĞER 

(LR) DEĞERİ (© 90) 
Boşluk hipotez r-0 4.11 12.91 
Altematif hipotez rr! 
  Boşluk hipotezi rsl 3.29 6.50 

Alternatif hipotez 1-2     
  
STOKASTİIK MATRİS TREYS TESTİ: 
  

  

HİPOTEZ DURAĞANLIK TESTİ KRİTİK DEĞER 
(LR) DEĞERİ (<a 90) 

Boşluk hipotez r-0 17.40 15.66 
Altematif hipotez rl 
  Boşluk hipotezi rsi 3.29 6.50 

Alternatif hipotez 1-2 

        
Tablo 4.12'de sunulan ko-entegrasyon analizine göre, maksimum eigen¬ 
değer ve treys test istatistikleri sistemde bir ko-entegre vektör olduğunu 
göstermektedir. Bu vektörün hata terimi (0) görüntüsünde olup, kümülatif 
kısa vadeli sermaye hareketine göre normalizasyonu ekonomik anlamda 

  
5 CABINDEX, kümülatif cari işlemler dengesinin 1987 yılı cari işlemler dengesine bölünmesiyle 
elde edilmiştir. Endeksteki artışlar cari işlemler açığının arttığını göstermektedir 
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makul bir ilişki sunmaktadır. Yani, cari işlemler açığı ile kısa vadeli sermaye 
girişi arasında pozitif bir ilişki bulunmaktadır. 

CKISA-,23125*CABINDEX (47) 

Cari işlemler açığının yüksek olduğu yılların aynı zamanda kısa vadeli 

sermaye girişinin de yoğun yaşandığı yıllar olması bu sonucu 
desteklemektedir. Türkiye'nin 1990-1995 büyüme performansına bakıldığı 

zaman ekonominin hızlı büyüdüğü yıflarda artan ithalat talebi önemli ölçüde 
kısa vadeli sermaye hareketleri ve portföy yatırımları ile finanse edilmiştir. 

Kümülatif cari işlemler açığının artması, net diş borç düzeyini ve kur riskini 
artırarak, beklenen kurun değer kaybetmesine ve/veya yurtiçi faizlerin 

arimasına neden olur. 5İ Bu yolla faiz farkının artması, yani kapsanmamış 
faiz paritesinden (UIP) sapmalar, kısa vadeli sermaye girişini daha da 
artırmaktadır. 

Kısa vadeli sermaye girişiyle birlikte hareket ettiği düşünülen bir diğer 

değişken de bütçe açığıdır. Kamunun cari transferlerinin en önemli kalemi 

olan iç borç faiz ödemeleri özellikle 1990'dan sonra hızlı bir şekilde artmaya 
başlamıştır. Kamunun artan borçlanma gereğini iç borçla finanse etmesi, hem 

borç stokunu artırmakta, hem de ekonomi içinde önemli bir gelir transferi 
yaratmaktadır. Finansal piyasalarda kamunun ağırlığının oartması,99 

sistemdeki faizin belirlenmesi sürecinde de kamunun yönlendirici olmasına 

neden olmaktadır. Önceki bölümlerde de değinildiği gibi, artan kamu açıkları 
yurtiçi faizler üzerinde baskı yaratmakta, bunun sonucu oluşan faiz farkı 

spekülatif sermaye girişine neden olmaktadır. Kamunun tasarruf-yatırım 

açığının artması ve bu açığın sermaye hareketleri ile finanse edilmesi gereği 

“ Faizler ekonomik ajanların artan borç yükünü finanse etmelerini teşvik etmek için yukarı 
çekilmektedir 
“ Kamunun finans piyasalarındaki ağırlığına örnek olarak Menkul kıymet ihracındaki payının 1995 
itibariyle 96 90'a ulaştığı verilebitir, 
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ve yukarıda bahsedildiği gibi kamunun faizlerin belirlenmesi sürecindeki 
ağırlığı, bütçe açığı ile spekülatif sermaye hareketleri arasındaki muhtemel bir 
ilişkiyi anlamlı kılmaktadır. Bu ilişkiyi test etmek amacıyla kümülatif 
konsolide bütçe açığı (BA) ile kümülatif kısa vadeli sermaye hareketleri 

arasında uzun dönem ilişkinin varlığı ko-entegrasyon yöntemiyle araştırılmış 
olup, sonuçlar Tablo 4.13'de sunulmuştur. 

Tablo 4.13: Kümülatif Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri-Kümülatif Konsolide 
Bütçe Açığı Johansen Ko-Entegrasyon Analizi 
  

  

  

İÇSEL DEĞİŞKENLER : CKISA BA 
DIŞSAL DEĞİŞKEN : DUM9A4A 
EFEKTİF ÖRNEKLEM : 1989.09-1995.12 

VAR-MODEL GECİKMESİ 8 
GÖZLEM SAYISI :88 

MAKSİMUM EIGEN-DEĞERE BAĞLI KO-ENTEGRASYON TESTİ: 

HİPOTEZ DURAĞANLIK TESTİ KRİTİK DEĞER 
(LR) DEĞERİ “6 90) 

Boşluk hipotez r-0 13.47 12.07 
Alternatif hipotez -İ 
  
Boşluk hipotezi r<1 O,ll 2,69 
Alternatif hipotez r>2 
  
STOKASTİK MATRİS TREYS TESTİ: 
  

  

  

HİPOTEZ DURAĞANLIK TESTİ KRİTİK DEĞER 
(LR) DEĞERİ (<4 90) 

Boşluk hipotez r-0 13,56 13.33 
Alternatif hipotez —I 

Boşluk hipotezi rst Ji 2,69         
    Alternatif hipotez 2 

ve treys test istatistikleri sistemde bir ko-entegre vektör olduğunu 
göstermektedir. Bu vektörün hata terimi 1(0) görüntüsünde olup, kümülatif 
kısa vadeli sermaye hareketine göre normalizasyonu ekonomik anlamda 
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makul bir ilişki sunmaktadır. 4.8'deki ilişkiye göre konsolide bütçe açıkları 
ile kısa vadeli sermaye hareketleri arasında pozitif ilişki bulunmaktadır. 

CKISA- .078335*BA (4.8) 

Kısa vadeli sermaye hareketleri ile bütçe açığı değişkenlerinin karşılıklı 
açıklayıcılık güçlerini test etmek amacıyla Granger nedensellik testi 
yapılmıştır. Tablo 4.14'de sunulan test sonuçlarına göre iki değişkenin 
karşılıklı açıklayıcılık güçleri yüksektir. 

Tablo 4.14: Granger Nedensellik Testi Sonuçları 
  

  

  

          
Değişkenler : CKISA, BUTINDEX 
Efektif Ömeklem 1 1989.09-1995,12 

Var Gecikmesi 2 , 
Boşluk Hipotezi F-istatistik değeri Olasılık 
CKISA, BA için “Granger Nedensel” değildir 2.38 0.01 

BA, CKISA için “Granger Nedensel” değildir 3.3 0.00 
a 

Tablo 4.14'de sunulan Granger nedensellik testi sonuçlarına göre, iki 
değişken arasında birbirlerinden beslenen bir yapı görülmektedir. Yani bütçe 
açığının artması sonucu artan kısa vadeli sermaye hareketleri, mali disiplini 
olumsuz yönde etkilemekte ve kamu açığının finansmanı için rahat bir 
finansman olanağı olarak görülmektedir. Bu yolla kamu açıklarını azaltmaya 
yönelik politikaların (gelirleri artırıcı ve harcamaları azaltıcı) ertelenmesi 
mümkün olmaktadır, 



BÖLÜM 5 

SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Türkiye'nin 1980-1995 yılları arasındaki deneyimi, sermaye hareketlerinin 
serhestleştirilmesinin makroekonomik istikrar ve mali disiplin sağlandıktan 
sonra uygulanmaya başlanmasının gerekliliğini göstermektedir, Ayrıca, 
makroekonomik yapıyı serbestleştirmeye yönelik politikalarda “klasik 
dizinlemeye” (yurtiçi mal ve hizmet piyasalarının serbestleştirilmesi - dış 
ticaretin serbestleştirilmesi - sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi) 
uyulması oherzaman istenen başarıyı (o beraberinde getirmemektedir. 

Sıralamadaki uygunluğun zamanlamadaki (timing) uygunlukla eşanlı hareket 
etmesi zorunludur. Sermaye hareketlerini o serbestleştirmeden önce mal ve 
hizmet piyasalarındaki sapmaları ve enflasyonist finansman yöntemlerini 
kaldırmaya yönelik, mali disipline önem veren politikaların üretilmesi 
gereklidir. Sermaye hareketlerinin makroekonomik ve mali istikrar 
sağlandıktan sonra serbestleştirilmesi, arzulanan olumlu sonuçların (ülkenin 
yatırım kapasitesinin artırılması, sürdürülebilir bir büyüme ve istihdam artışı 
gibi) alınmasını kolaylaştıracaktır. Sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi 
öncesinde makroekonomik ve mali istikrar sağlanamamışsa, sermaye girişleri 
yoluyla kullanılabilir. fon imkanları artan ekonomik ajanlar yapısal 
problemletinin çözümünü erteleyebilmektedir. Örneğin Türkiye'de, 1989 
yılında sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesiyle, kamu kesimi artan 
açıklarını finanse etmek için uygun kaynağa kavuşmuştur. Böylece kamu 
açıklarını kapatmaya yönelik politikaların sorunları daha da büyütmek 
pahasına (ertelenmesi, mümkün olabilmiştir | (Ersel, 1996). Kamu 
maliyesindeki (yapısal problemlerin artarak sürmesi, çözüme dönük 
politikaların “maliyetini Ode O artırmaktadır. (o Sermaye hareketlerinin 
serbestleşmesiyle kamu açıkları önemli ölçüde ve “dolaylı olarak” yurtiçi 
ajanların getirdiği kısa vadeli sermaye hareketleriyle finanse edilmeye 
başlanmıştır. Kısa vadeli sermaye hareketleri ülkelerarası faiz farkının 
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yarattığı arbitraj imkanlarını değerlendirmeye yönelik olduğu için geri dönüş 
kaabiliyeti yüksektir. Bu girişlerin sürmesi için faiz farkının korunması 
gerekmektedir. Faiz farkının kotunmasının anlamı da yüksek yurtiçi 
faizlerdir. Dolayısıyla yükselen kamu açıklarının yurtiçi faizler üzerinde 
yarattığı baskı ile oluşan faiz farkı, kısa vadeli sermaye girişine neden 
olmaktadir, Ancak yüksek yurtiçi faizler nedeniyle artan faiz ödemeleri kamu 
açıklarının daha da büyümesine neden olmaktadır. Faiz farkını korumak ve 

enflasyonu kontrol etmek için TL'nin değerli tutulması dış dengenin 
bozulmasına ve Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün azalmasına neden 

olmaktadır. Türkiye'de ve gelişmekte olan ülkelerde yaşanan krizler bu 
sürecin sürdürülebilir olmadığını göstermektedir. Ekonominin spekülatif 
nitelikli setmaye girişine olan bağımlılığını ortadan kaldırmak için yapısal 
önlemlerin bir an önce hayata geçirilmesi zorunludur. Bu yapısal önlemlerin 

en önemli ayağı kamunun mali dengelerinin iyileştirilmesidir. Bu amaçla 
uygulanan istikrar programlarının tavizsiz sürdürülmesi ve arkasında 

yeterince kamuoyu desteğinin olması şarttır. Sorunlart ertelemek gelecekteki 
çözüme yönelik politikaların yaratacağı toplumsal maliyeti de artırmaktadır. 

Çalışmada sermaye hareketlerinin istatistiksel özellikleriyle ilgili testlerden 
elde edilen sonuçlara göre, Türkiye'ye yönelen sermaye hareketleri içinde 
kısa vadeli sermaye hareketlerinin oynaklığı en yüksek olarak bulunmuştur, 
Oynaklığın yüksek olması sicak para özelliği olarak değerlendirilmektedir. 

Türkiye'ye yönelen sermaye hareketleri içinde oynaklığı en düşük olan 
sermaye hareketleri doğrudan yabancı yatırımlardır. Çalışmada ayrıca 
Claessens, Dooley ve Warner tarafından 1995 yılında yapılan benzer 
çalışmanın sonuçlarına yer verilmiştir. Bu çalışmada, bazı ülkelerde sıcak 
para olarak görülen portföy yatırımlarının ve kısa vadeli sermaye 
hareketlerinin oynaklıklarının diğer sermaye hareketlerine göre düşük olduğu 
hesaplanmıştır. Bu sonuç, yazarlar tarafından tanımsal ayrımın her zaman 

sermaye hareketlerinin nitelendirilmesinde (sıcak para/soğuk para) uygun bir 
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kriter olmadığı şeklinde yorumlanmıştır. Bu bağlamda, Türkiye'ye yönelik 
sermaye hareketlerinin oynaklık testi sonuçları beklentilere uygun bir 
sıralamayı vermektedir. Yani kısa vadeli sermaye hareketleri oynaklığı en 
yüksek, doğrudan yabancı yatırımlar oynaklığı en düşük sermaye 
hareketleridir. 

Yapılan ikinci test sermaye hareketlerinin kalıcılığını ölçmeye yöneliktir. 
Elde edilen test sonuçlarına göre, Türkiye'ye yönelen sermaye hareketleri 
içinde doğrudan yabancı yatırımların kalıcılığı en yüksektir. Kısa vadeli 
sermaye hareketleri İse kalıcılığı en düşük sermaye hareketi olarak 
bulunmuştur. Spekülatif nitelikli sermaye hareketleri, kısa vadeli arbitraj 
imkanlarını değerlendirmeye yönelik olduğu için, geri dönüş kaabiliyetleri 
yüksektir. Kısa vadeli sermaye hareketlerinin ooynaklığının yüksek, 
kalıcılığının düşük olarak bulunması geri dönüş kaabiliyetinin yüksek 
olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, spekülatif niteliğinden dolayı kısa 
vadeli sermaye hareketlerinde ani çıkışlar olması makro dengeleri derinden 
etkilemektedir. Bunu önlemek için ekonominin dış kaynak ihtiyacında kısa 
vadeli sermaye hareketlerine olan bağımlılığının ortadan kaldırılması 
gerekmektedir. 

Sermaye hareketlerinin istatistiksel özelliklerini araştırmaya yönelik olarak 
yapılan üçüncü test tahmin edilebilirlik performanslarıdır. Türkiye'ye yönelen 
sermaye hareketleri içinde tahmin edilebilirlik performansı en düşük olan kısa 
vadeli sermaye hareketleri, en yüksek olan ise doğrudan yabancı 
yatırımlardır. Bu (o sonuç, politika ( yapıcıların geleceğe (yönelik 
projeksiyonlarına bağlı olarak uygulayacakları ekonomi politikalarının kısa 
vadeli sermaye hareketleri üzerindeki yansımalarının öngörülebilirliğinin 
düşük olduğunu göstermektedir. Sermaye hareketlerinin tahmin edilebilirlik 

performanslarının farklılaşması, aralarındaki düşük ikame edilebilirliğin de 
göstergesidir. 
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1990'lı yıllarda sermaye hareketlerinin gelişmekte olan ülkelere yönelmesini 
belirleyen faktörler itekleyici (push) ve çekici (pull) faktörler olarak iki 
bölümde incelenmiştir. 

İtekleyici faktörler, dış koşulfardaki (uluslararası faizler, gelişmiş ülkelerdeki 
makroekonomik performans) değişmelerin, sermaye hareketlerini belirlediği 
görüşüne dayanmaktadır. Bu koşullar değiştiğinde, sermaye hareketlerinde 
ani çıkış yaşanması olasılığı yüksektir, Bu görüşe göre, 1990'lı yıllarda 
uluslararası faizlerin düşük olması ve gelişmiş ülkelerde yaşanan durgunluk 
sonucu karlılığın düşmesi gibi nedenler sermaye hareketlerinin gelişmekte 
olan ülkelere yönelmesine neden olmuştur. 

Çekici faktörler ise gelişmekte olan ülkelerdeki makroekonomik koşulların 
(finansal serbestleşme yönünde uygulanan politikalar, makroekonomik 
dengelerde iyileşmeler ve uluslararası piyasalarda artan kredibilite gibi) temel 
belirleyici olduğu görüşüne dayanmaktadır. Bu görüşe göre, eğer sermaye 
hareketleri çekici faktörler tarafından belirleniyorsa, uluslararası konjonktür 
değişse bile sermaye girişi sürecektir, 

Sermaye hareketlerini belirleyen faktörler özellikle sermaye hareketlerinin 
kompozisyonunda ve sürdürülebilirliğinde etkili olmaktadır. Bu bağlamda, 
doğrudan yabancı yatırımların temel belirleyicisi olarak çekici faktörler 
gösterilmektedir. Ülkelerin sahip olduğu istikrarlı makroeokonomik yapı, 
mali ve yapısal reformlarda gösterilen başarı, uluslararası kredibilitenin 
yüksekliği gibi reel ekonomiye ait göstergelerdeki performans doğrudan 
yabancı yatırımları artırmaktadır, Kısa vadeli sermaye hareketleri ve portföy 
yatırımlarının temet belirleyicisi ise itekleyici faktörler ve gelişmekte olan 
ülkelerdeki finansal koşullardır (reel faiz oranının yüksekliği, kredi imkanları 
gibi). 
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Gelişmekte olan ülkelere yönelen sermaye hareketlerinin bölgesel dağılımına 
bakıldığı zaman yukarıda anlatılan analiz daha da anlamlı hale gelmektedir. 
1995 yılı itibariyle toplam sermaye hareketlerinin yüzde 23'ü Latin Amerika 
ülkelerine, yüzde 50'si Doğu Asya ülkelerine yapılmaktadır. Sermaye 
hareketlerinin kompozisyonuna bakıldığı zaman 1990-1995 döneminde 
doğrudan yabancı yatırımların ortalama yüzde 54'ü Doğu Asya ülkelerine 
yapılmıştır. Aynı dönem boyunca portföy yatırımlarının ortalama yüzde 46'sı 
Latin Amerika ülkelerine yönelmiştir. 

Genel olarak bölgesel makroekonomik performansa bakıldığı zaman, Doğu 
Asya ülkelerinin Latin Amerika ülkelerine göre daha başarılı olduğu 
görülmektedir. Doğu Asya ülkelerindeki yurtiçi tasarrufların ve yatırımların 
GSYİH'ya oranları, Latin Amerika ülkelerinin ortalama 12 puan, ortalama 
büyüme oranları da 4.6 puan üzerindedir (World Bank, 1995). Doğu Asya 
ülkelerine oyönelen sermaye hareketleri büyük ölçüde yatırımların 
finansmanında kullanılırken, Latin Amerika ülkelerinde büyük ölçüde 
tüketimin finansmanında kullanılmıştır. Doğu Asya ülkelerinde ihracat 
gelirleri/GSYİH oranları Latin Amerika ülkelerinin ortalama 12 puan 
üzerindedir. Doğu Asya ülkelerinin uluslararası rekabet gücünün Latin 
Amerika ülkelerinden yüksek olmasının temel nedenlerinden biri, bu 
ülkelerde reel kurun değer kazanmasının önlenmesidir. Latin Amerika 
ülkelerinde, enflasyonla mücadelede döviz kurunun nominal çıpa olarak 
kullanılması sonucu, yerli paranın uzun süre değerli tutulması cari işlemler 
açığının sürdürülemez boyutlara ulaşmasına neden olmuştur. 1994 yılında 
Türkiye ve Meksika'da yaşanan krizler, cari işlemler dengesindeki açıkların 
azaltılmasının önemini bir kez daha göstermiştir. 

Yukarıda anlatılan bölgesel makroekonomik dengelerdeki farklılaşmalar 
sermaye O hareketlerinin sürdürülebilirliğini O ve O kompozisyonunu 
belirlemektedir. Yapısal faktörlerle hareket eden sermaye hareketleri Doğu 
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Asya ülkelerine, kısa vadeli kar imkanlarını değerlendirmeye yönelik olan 
sermaye hareketleri (portföy yatırımları, kısa vadeli sermaye hareketleri) 
Latin Amerika ülkelerine yönelmektedir. Latin Amerika ülkeleri reel yatırın 
kararlarından bağımsız olarak faiz farklarının oluşturduğu arbitraj imkanlarını 
değerlendirmeye yönelik bu sermaye hareketlerini yönetmekie ve reel 
yatırıma dönüştürmekte başarısız olmuşlardır. Dolayısıyla, o sermaye 
girişlerinden ekonominin fayda sağlayabilmesinde, sermaye hareketlerinin 
kompozisyonu önemlidir, Doğrudan yabancı yatırımlar, gerek belirleyicileri 
(ülkenin uluslararası kredibilitesi, cazip yatırım olanakları gibi) gerekse 
ülkede kalıcılığı açısından, ekonominin ihtiyacı olan dış kaynağın sağlanması 
açısından en uygun sermaye hareketi olarak görülmektedir. (Dadush, 
Dhareshwar, ve Johannes, 1994). Sermaye hareketleri kompozisyonunda bu 
kalemin payını artırmak için, istikrarlı ınakroekonomik yapı ve mali disiplin 
zorunludur, Türkiye'ye yönelen sermaye hareketleri içinde önemli bir paya 
sahip olan kısa vadeli sermaye hareketleri yoluyla elde edilen fonlar ise 
ekonominin kaynak ihtiyacına geçici bir çözüm sunmaktadır. Sermaye 
girişleri yoluyla elde edilen dış kaynak yatırımları finanse etmek yerine ithalat 
ve/veya tüketim (harcamalarını pompalıyorsa, uzun dönemde bu yapının 
sürdürülmesi mümkün görünmemektedir (Akyüz 1994a; Frankel, 1996), 
Doğu Asya ülkelerinin sermaye hareketlerini yönetmede Latin Atnerika 
ülkelerine göre daha başarılı olmasının önemli bir nedeni sermaye 
hareketlerinin  serbestleştirilmesinin başarılı ithal ikameci sanayileşme 
stratejisinin ardından gelmesidir. Bu ülkelerde ithal ikameci dönemde 
uluslararası rekabet gücü yüksek bir sanayi yapısı oluşturulmuştur, Oysa 
Latin Amerika ülkeleri finansal serbestleşme öncesi dönemde uygulanan 
sanayileşme politikalarında başarılı olamamıştır (Akyüz, 1994a), 

Doğu Asya ülkelerinde özellikle dış ticaretteki serbestleşme politikalarında 
kontrollü bir yapı vardır, Doğu Asya ülkeleri günümüzde de selektif gümrük 
uygulamasına ve tarife dişi miktar kısıtlamalarına devam etmektedir. Doğu 
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Asya ülkelerinde (Endonezya, Malezya, Filipinler, G.Kore ve Tayland) 

gümrük oranı ortalama yüzde 26 iken, Latin Amerika ülkelerinde (Arjantin, 

Brezilya, Kolombiya, Meksika, Şili ve Venezuela) ise bu oran ortalama yüzde 

15'dir. Doğu Asya ülkelerinde yabancıların yurtiçi mali piyasalarda yaptığı 
işlemler de sınırlandırılmıştır. Örneğin G.Kore'de yabancıların borsadaki pay 

yüzde 2-10 arasında tutulurken, Meksika'da herhangi bir kısıtlama 

bulunmamakta ve bu oran yüzde 25 civarında seyretmektedir. 

Ülkeler, yoğun sermaye girişlerinin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini 
gidermek ve kaynakların daha etkin dağılımını sağlamak için çeşitli 

politikalar uygulamaktadır. Bu politikaların temel amacı, makroekonomik 

istikrarın ve mali disiplinin korunmasıdır. Uygulanan politikalarla ani 
sermaye çıkışlarına karşı makroekonomik yapının kırılganlığı azaltılmaya 
çalışılmaktadır. Bu politikalar, sermaye girişleri sonucu ekonomide 

oluşabilecek isinmayı ve reel kurda meydana gelebilecek yüksek 
değerlenmeyi önleme amacı gütmektedir. Yoğun sermaye girişi sonucu 

gelişmekte olan ülkelerin pekçoğunda görülen tüketim harcamalarındaki 

patlamayı önlemek, bu politikaların amaçları arasındadır. 

Sermaye hareketliliğini ölçmeye yönelik olarak yapılan testlerin sonuçlarına 
göre, Türkiye'de sermaye hareketlerinin serbestleştirildiği 1989 yılı sonrası 
dönemde, (o “mükemmel” denebilecek Obir Osemmaye O hareketliliği 

gözlenmemektedir. Bu testlerdeu Feldstein-Horioka kriteri Türkiye ile ABD 
arasında reel faizlerin eşit olmadığını göstermektedir. Dolayısıyla, yurtiçi 

tasarruf oranlarında azalma olması durumunda, yatırımların yurtdışından 

borçlanılarak yapılması maliyet artışı getirmektedir. Sermaye hareketliliğinin 
mükemmel olmaması sonucunda (odış dengenin sağlanmasına yönelik 

politikalar kamu/özel tasarrufları etkileyerek yatırımların değişmesine neden 
olmaktadır (Tobin, 1983; Wesiphal, 1983; Bayoumi, 1989). 
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Sermaye hareketliliğini ölçmeye yönelik olan testlerden kapsanmamış faiz 
paritesi Türkiye'de sermaye hareketlerinin serbest olduğu (o 1989-1995 
döneminde sağlanamamaktadır. Kapsanmamış faiz paritesinin 
sağlanamamasında en önemli neden kamu maliyesindeki yapısal 
problemlerdir. Bu problemlerin çözümüne yönelik kalıcı politikalar 
uygulanamaması ve kamunun artan fon ihtiyacının spekülatif sermaye 
hareketleriyle sağlanması dönem boyunca reel faizlerin yükselmesine neden 
olmuştur. 1984-1989 döneminde kamunun reel iç borçlanma faizleri ortalama 
yüzde 4.5 iken, bu oran, 1990-1995 döneminde ortalama yüzde 149'a 
yükselmiştir (Ersel, 1996), 

Kısa vadeli sermaye hareketleri ile kapsanmamış faiz paritesinden sapmalar 
(faiz farkı) arasında uzun dönem ilişkinin varlığına ilişkin testler sonucunda, 
beklendiği gibi, Türkiye'de kısa vadeli sermaye hareketleri ile faiz farkı 
arasında uzun dönem pozitif ilişki bulunmuştur. Bu sonuç, kısa vadeli 
sermaye hareketlerinin ülkelerarası faiz farkının yarattığı arbitraj imkanlarını 
değerlendirmeye yönelik olduğu görüşünü doğrulamaktadır. 

Önceki bölümlerde değinildiği gibi, artan kamu açıkları yurtiçi faizler 
üzerinde baskı yaratmakta, bunun sonucu oluşan faiz farkı spekülatif sermaye 
girişine neden olmaktadır. Kamu. açıklarının artması, bu açığın sermaye 
hareketleri ile finanse edilmesi gereği ve kamunun faizlerin belirlenmesi 

sürecindeki ağırlığı, bütçe açığı ile spekülatif sermaye hareketleri arasındaki 
muhtemel bir ilişkiyi anlamlı kılmaktadır. Türkiye örneğinde bu ilişkiyi test 
etmek amacıyla konsolide bütçe açığı ile kısa vadeli sermaye hareketleri 
arasında uzun dönem ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Elde edilen fest 
sonuçlarına göre, konsolide bütçe açığı ile kısa vadeli sermaye hareketleri 
arasında uzun dönemde pozitif ilişki bulunmaktadır. Bu iki değişken arasında 
yapılan Granger nedensellik testi sonuçları da, kısa vadeli sermaye hareketleri 
ve bütçe açıklarının birbirini besleyen bir yapıda olduğunu göstermektedir. 



Yani, bütçe açığının arlması, kısa vadeli sermaye hareketlerinin artmasına 

neden olmakta, bu girişler sayesinde kamu açıklarının azaltılmasına yönelik 
politikalar ertelenebilmektedir, 

Kısa vadeli sermaye hareketleri ile cari işlemler açığı arasında uzun dönem 
ilişkinin varlığının araştırıldığı testiler sonucunda, Türkiye'de cari işlemler 

açığı ile kısa vadeli sermaye hareketleri arasında uzun dönem ilişki 
bulunmuştur. Cari işlemler açığının yüksek olduğu yılların aynı zamanda kısa 

vadeli sermaye girişinin de yoğun yaşandığı yıllar olması, bu ilişkiyi 

desteklemektedir. Türkiye'nin 1990-1995 büyüme performansına bakıldığı 
zaman ekonominin hızlı büyüdüğü yıllarda artan ithalat talebinin önemli 

ölçüde kısa vadeli sermaye hareketleri ve portföy yatırımları ile finanse 

edildiği görülmektedir. Cari işlemler açığının artması, net dış borç düzeyini 

ve kur riskini artırarak, beklenen kurun değer kaybetmesine ve/veya yurtiçi 
faizlerin artmasına neden olmaktadır. Bu yolla faiz farkının artması, yani 
kapsanmamış faiz paritesinden sapmalar, kısa vadeli sermaye girişini daha da 

artırmaktadır. 

Türkiye'nin sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesinden beklenen yararı 

sağlaması için, sermaye hesabının iç dağılımının değiştirilmesi yönünde 

çabalara ihtiyaç vardır. Yani spekülatif nitelikli sermaye hareketlerinden 
doğrudan yabancı yatırımlara kayma sağlanmalıdır. Bunun için ekonominin, 

sürdürülebilir makro dengelerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu amaçla 
temel olarak yapılması gereken şeylerin başında, kamu açıklarının azaltılması 

gelınektedir. Reei kutdaki değerlenmenin teorik olarak uygun görülen 

verimlilik artışının üzerine çıkmaması için, istikrarlı kur politikasına ihtiyaç 
vardır. Kısa vadeli sermaye hareketlerinin sermaye hesabındaki payının 

azaltılması da spekülatif dalgalanmaları azaltacağı için, bu yöndeki çabalara 

olumlu katkıda bulunacaktır. Benzer şekilde Merkez Bankasının fiyat 
istikrarına yönelik politikalarının etkinliği artacaktır. 
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Tüm dünya finansal krizden çıkış için uygulanması gereken makro politikalar 
konusunda engin bir tecrübe sahibidir. Ancak, önemli olan nokta krizlerin 
önlenmesidir. Hükümetler, krizi önlemek için almaları gereken önlemleri 

çoğunlukla politik kaygılardan ötürü geciktirdikçe, krizin faturası 
artmaktadır, 

Sermaye hareketlerinin serbetleştirilmesi ülkenin refah düzeyini artırmakta 
bir araç olarak değerlendirilmelidir. Bu araçtan istenen faydanın 

sağlanabilmesi için ekonominin tümüyle istikrarlı bir yapıya oturtulması 
zorunludur. Dış ticaret performansının yükseltilmesi, ekonomilerin sermaye 
hareketlerine olan bağımlılığını ortadan kaldırmaktadır. 

1990-1995 döneminde Türkiye'de kısa vadeli sermaye hareketleri yoluyla 

artan ithalat ve kamu açığının finansmanı mümkün olmuştur. Bunun 
sonucunda reel ekonomide kısa vadeli sermaye hareketlerinin finanse ettiği 

ithalat kaynaklı yüksek büyüme oranları gerçekleştirilebilmiştir. Ancak yoğun 
kısa vadeli sermaye hareketlerinin girişi sonucunda reel kurda meydana gelen 

değerlenme, ödemeler dengesini sürdürülebilir olmaktan çıkarınaktadır. 
Böylece döviz piyasasından başlayarak tüm ekonomiyi içine alan bir finansal 
kriz yaşanması olasılığı artmaktadır. Türkiye'nin 1994 başında yaşadığı kriz 
bu sürece iyi bir örnektir. Dolayısıyla iç talebi uyarıcı makroekonomik 
politikalar (yüksek kamu harcamaları gibi) kısa dönemde yurtiçi faizleri ve 
cari işlemler açığını artırmakta ve bunun sonucu kısa vadeli sermaye 
hareketleri girişi yaşanmaktadır. Bu noktada belirtilmesi gereken önemli bir 
konu da, iç talebi kısıcı makroekonomik politikalar uygulanmadan yurtiçi 
faizleri düşürmenin mümkün olmamasıdır. Karar alıcıların bu konudaki 
“dikte” çabaları, piyasalarda olumsuzluklar yaratarak faizleri önceki 
düzeylerinin de üstüne çekebilmektedir. 
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Gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler açığının sürdürülebilir boyutlarda 
olması uluslararası kredibiliteleri açısından önemli bir göstergedir. Cari 
işlemler açığının bizzat büyüklüğü kadar finansmanı da önemlidir. Ülkelerin 

cari işlemler açığının belli bir dönem boyunca artması, arkasından yüksek 
devalüasyonları gündeme getirmektedir, Artan cari işlemler açığının tüketime 

gitmesi, ileriye dönük gelişme projelerini de sekteye uğratabilmektedir. Bu 
nedenle ülkelerin cari iştemler açığının, yatırımları finanse etmeye yönelik 

olarak, kendi ekonomik koşullarınca belirlenebilecek oranlarda sürdürülmesi 

önerilebilir. Bir başka deyişle, istikrarlı bir ödemeler dengesinin yolu, mali 
piyasalardaki istikrardan geçmektedir. 

Cari işlemler açığının finansınanında kısa vadeli sermayenin payının artması 
geleceğe dönük önemli bir sinyaldir. Kamu açıklarının finansmanının ¬ 

isteyerek ya da istemeyerek- kısa vadeli sermaye girişleriyle sağlanması ve 

bir noktadan sonra cari işlemler açığının sürdürülemez hale gelmesi, istikrar 

paketlerini zorunlu hale getirmektedir. 

Cari işlemler açığının sürdürülebilirliği, sağlanan dış kaynağın hangi kesim 

(kamu/özel) tarafından kullanıldığından bağımsızdır. Örneğin, Meksika'da 

1994, Şil?*de 1981-1982 yıllarında yaşanan kriz öncesi dönemlerde, bu 

ülkelerin kamu kesiminde tasarruf-yatırım fazlası vardır. Dolayısıyla özel 

sektörün tasarruf-yatırım açığının sürdürülemez boyutlara ulaşınası da sistemi 
krize sürükleyebilmektedir. Örnek vermek gerekirse, Şili'de 1981-1982 
yıllarında yaşanan finansal kriz öncesinde özel sektörün toplam diş borç stoku 

içindeki payı yüzde 70'lere (Morande, 1990), Meksika'da 1994 yılında 

yaşanan finansal kriz öncesi dönemde özel kesimin tasarruf-yatırım açığının 

GSMH'ya oranı yüzde 8.4'e ulaşmıştır. Dolayısıyla dış tasarrufu kimin 

kullandığından çok, ne kadar ve hangi amaçla kullandığı önem 

kazanmaktadır. Ülkelerin sermaye hareketlerini sürdürebilmeleri için yurtiçi 
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tasarruf oranlarındaki düşmeyi önlemeleri gerekmektedir. Ekonominin 
sürdürülebilir büyüme trendini sağlayabilmesi ve olası krizleri önleyebilmesi 

için, en sağlıklı kaynak olarak görülen yurtiçi tasarrufların artırılması 
zorunludur. Yüksek yurtiçi tasarruf, kriz dönemlerinde ani sermaye çıkışına 

uğramayan ve krizleri kısa sürede atlatan ülkelerin ortak özelliğidir (Dadush 
ve Brahmbhatt, 19935). 

1989-1995 döneminde Türkiye'de finansal derinleşme önceki dönemlere göre 
artmakla birlikte, bunun sonucu olarak tasarruf-yatırım dengelerinde beklenen 

sıçrama ve ekonomide etkinlik artışı sağlanamamıştır. Türkiye'de tasarruf 
sahipleri enflasyona karşı korunmak için, özellikle reel kurun değer kazandığı 
yıllarda tasarruflarını döviz tevdiat hesaplarına yöneltmişler, bu hesapların 
toplam mevduat içindeki payının artması da suni bir finansal derinleşme 
görüntüsü yaratmıştır. 

Gelişmekte olan ülkelerin dış kaynak ihtiyacını spekülatif nitelikli sermaye 
hareketleriyle karşılaması, sermaye kaçışı tehlikesi karşısında reel faizlerin 
yükselmesinde ve reel kurun değerlenmesinde etkili olmuştur. Bunun sonucu, 
döviz kuru ve para politikalarının oluşturulmasında sermaye hareketleri 
yönlendirici olmuştur. Açık kambiyo rejiminin hakim olduğu bir ortamda 
devletin bağımsız bir faiz politikası uygulama şansı kalmamıştır. Bu 
bağlamda devlet “politik otonominin kaybedilmesi” olarak adlandırılan pasif 
bir rol üstlenmek zorunda kalmış, Merkez Bankası'nın bağımsız bir para 

politikası yürütme olanağı kısıtlanmıştır. Merkez Bankası, spekülatif nitelikli 
sermaye ( hareketlerinin (finansal (o piyasalarda (yaratacağı (o muhtemel 
dengesizlikleri gidermek ve reel kurdaki değerlenmeyi azaltmak için, yüksek 
oranlarda rezerv tutmak zorunda kalmıştır. Bunun sonucunda oluşan parasal 

genişlemeyi önlemek için yapılan sterilizasyonun boyutları zaman zaman 
Merkez Bankasının kapasitesini aşmaktadır. 



Yüksek enflasyonla mücadelede döviz kurunu nominal çıpa olarak kullanan 
ve sermaye hareketlerinin serbest olduğu ülkelerde reel kurun değer 

kazanması kaçınılmaz görülmektedir. Ancak uzun dönemde, ülkenin özellikle 

spekülatif sermaye girişinin etkilerinden korunması için bu değerlenmenin 
önüne geçilmesi ve kurun dalgalanmaya (floating) bırakılması gerekmektedir. 

Aşırı ve uzun süreli değerlenmiş kur dış rekabeti tehdit etmekte, dış ticaret 
sektörleri de bundan olumsuz etkilenmektedir. Sermaye hareketlerini 

yönetmede başarılı olmuş Doğu Asya ülkelerinin ortak özelliklerinden biri de, 

bu ülkelerde reel kurun uzun süreli değerlenmesinin önlenmesidir (Dadush ve 
Brahımbhatt, 1995). 

Türkiye'de sermaye hareketlerinin serbestleşmesinin ardından ekonominin 

kaldıramayacağı ölçüde fon girişi finansal yapıdaki istikrarsızlıkları daha da 

derinleştirmiş ve hayli kaygan ve belirsizliklerle dolu bir ekonomik ortama 

nedeni olmuştur, 1980'li yılların başından itibaren istikrarlı sayılabilecek bir 

yapıda sürdürülen ihracata dayalı büyüme stratejisinin, 1990'ların başından 

itibaren terkedilmeye başlanmasıyla birlikte, iktisat politikalarında süreklilik 
kaybolmuştur, Bunun sonucunda özel kesim kararlarında zaman öngörüsü . 

kısalmış, reel yatırımlar riskli hale gehmeye başlamıştır. Öyle ki İMKB”de yer 
alan pek çok sanayi kuruluşunun faaliyet dışı gelirleri artmış, bu gelirler 

içerisinde de faiz gelirlerinin payı önemli ölçüde büyümüştür (İMKB 

Şirketler Yıllığı, 1995). 

Ülkelerin uluslararası piyasalarda kredibilitesini gösteren kriterlerden biri 

ihracat büyümesindeki performansları ve dünya ihracatındaki paylarıdır. Eğer 

ülkeler sermaye girişlerinin sürmesini ve giren sermayenin de kalmasını 

istiyorlarsa, bu kritere önem vermeleri ve ihracatlarını artırmaya yönelik 

politika demeti üretmeleri gerekmektedir. Bu bağlamda Türkiye'nin, ülkeye 

giren uluslararası sermayenin yatırımları desteklemesi için uygun bir pofitika 

ve teşvik yapısı oluşturmaya, uluslararası kredibilite için öncü gösterge olan 
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ihracat artışını sağlamaya yönelik politikalar (reel kurun uzun dönemde değer 
kazanmasının önlenmesi, bürokratik yüklerin kaldırılması, verimliliğe önem 
verilmesi, ihracatçıya kısa vadeli finansman olanakları yaratılmasi gibi) 
uygulaması gerekmektedir. 

Yüksek enflasyon altında, varlıkların nominal getirilerindeki farklılaşmalar 
artmakta ve bu ortam şiddetli bir arbitraj ve spekülasyon aktivitesini 
beslemektedir. Türkiye'de 1990 sonrası dönemde özel sektör aracılığıyla dış 
piyasalardan toplanan fonların yurtiçi piyasalarda yüksek getiri sağlayan 
kamu kağıtlarına yönelmesi sonucu, özellikle banka kredileri yoluyla 
spekülatif sermaye girişi yaşanmaktadır. Yurtiçi faizlerin yüksek oluşu vade 
yapısının kısalığıyla birleşince, kamu kesimi artan bir faiz yüküyle 
karşılaşmaktadır. İç borç faiz ödemelerinin GSMH içindeki payı 1990 yılında 
yüzde 24 iken, bu oranın, 1996 yılında yüzde 8.3'e ulaştığı tahmin 
edilmektedir. Bu yolla kamunun gelir dağılımında etkin bir rol oynamaya 
başladığını söylemek mümkündür. Kamu kesimi iç borçlanma yoluyla 
ücretlilerden faiz geliri sahiplerine önemli bir gelir transferi yapmaktadır. 
1980-1995 döneminde Türkiye'de milli gelirin fonksiyonel dağılımı 
konusunda Temel ve Kelleci (1996) tarafından yapılan çalışmanın sonuçlarına 
göre, faiz gelirlerinin milli gelir içindeki payı 1989 yılında yüzde 8.4 iken 
1995 yılında yüzde 13'e yükselmiştir. Maaş ve ücretlerin (kamu-özel) milli 
gelirden aldığı pay 1989'da yüzde 249 iken 1995 yılında yüzde 23.İ'e 
düşmüştür. Çalışmada gelir dağılımındaki bu değişimde finansal 
serbestleştirme politikaları sonucunda faizlerin serbest bırakılması, kamu 
kesimi borçlarının hizli artışı ve borçlanmanın vade yapısındaki kısalmanın 
etkili olduğu vurgulanmıştır. Gelir dağılımındaki bozulma toplumdaki gelir 
grupları arasındaki huzursuzluğu artırmaktadır. Bu bağlamda, Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında temel yapısal değişim projelerinden birisi devletin 
doğrudan üretim ve dağıtım gibi etkinliklerden çekilerek gözetici işlevine 

1392 



ağırlık vermesini ve dolayısıyla gelir dağılımındaki etkinliğinin azaltılmasını 
hedeflemektedir. 

Me Kinnon-Shaw hipotezine göre finansal serbestleşmeyle birlikte reel 
faizlerde meydana gelen artış yurtiçi tasarrufları uyaracaktır. Bunun 
sonucunda finansal işlemlerde etkinlik artacak ve ülkenin tasarruf - yatırım 
kapasitesi genişleyecektir, Ancak, Türkiye örneğinde reel faizlerdeki artışın 
yurtiçi tasarruflarda kayda değer bir artışa neden olmadığı gözlenmektedir. 
Yüksek reel faizler ve faiz farkı tarafından yönlendirilen yerli/yabancı 
kaynaklar üretken reel yatırımları finanse etmek yerine kamu kağıtlarına 
yönelmiştir. Çalışmada yeralan sermaye hareketliliğine yönelik testler ve kısa 
vadeli sermaye hareketleriyle bütçe açığı arasında elde edilen uzun dönem 
ilişkinin varlığı bu tesbiti doğrulamaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerde son dönemde yaşanan finansal krizler güçlü 
bankacılık sisteminin önemini bir kez daha göstermiştir. Türkiye'de 
bankacılık sektöründe düzenlemeler ve yönlendirici politikalar yoluyla 
istikrarlı bir finansal sistemin oluşması, müşterilerin korunması ve riskin 

azaltılması sağlanmalıdır. Bu noktada kamunun üst denetçi rolü önem 
kazanmaktadır. Sermaye piyasalarını ve bankacılık sektörünü kuralları ve 

kurumlarıyla güçlendirmek, uluslararası sermayenin Türkiye'ye “kalıcı” 
girişine yardııncı olacaktır. 

Hükümetler sermaye hareketleriyle ilgili bazı beklenmeyen gelişmeler 
karşısında hazırlıksız yakalanabilir. Ancak genel olarak yurtiçi piyasaların ani 
çıkışlara karşı zayıflığını azaltıcı çeşitli önlemler alınabilir. Daha önce de 

belirtildiği gibi, kısa vadeli sermaye hareketlerinin girişinin temel uyarıcısı 
yüksek bütçe açıklarının neden olduğu yüksek reci faizden faydalanmaktır. 
Güçlü bir maliye politikası uygulayarak kamu gelirlerinin artırılması ve 

harcamaların disipline edilmesi gerekmektedir. Böylece, kamu açtklarını 
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finanse etmek için gereken dış tasarruf miktarı azalacaktır. Faiz farkının 
azalmasıyla birlikle kısa vadeli sermaye girişinde de azalma sağlanacaktır. 
Türkiye örneği, kamu açıklarının ve artan ithalatın önemli ölçüde kısa vadeli 
sermaye hareketleriyle finanse edildiği bir ortamda, finansal serbestleşmenin 
sorunlarını ve limitlerini göstermektedir. Bu sorunları gidermek için ise, mali 
disiplini sağlamak yerine kısa vadeli sermaye girişleri teşvik edilerek sorunlar 

geçiştirilmekte, hükümetler de böylece politik olarak uygulamaktan 
kaçındıkları istikrar paketlerinin olumsuz sonuçlarından korunmaktadırlar. 
Ancak bu tür geçici çözümler sorunların tam tersine daha da büyümesine 
neden olmaktadır. 

Karşılaşılan sorunlar nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin finansal sistemlerini 
dünya piyasalarından izole etmeleri uygun ve arzulanan bir yol değildir. 
Finansal serbestleşmenin temel amacı ekonomik büyümeyi artırmaktır. Bunun 
sağlanması için, yapısal problemlerin çözümüne ve uluslararası kredibiliteyi 
artırmaya yönelik maliye ve para politikalarının istikrarlı bir makro yapı 
temeline göre şekillendirilmeleri ve sürdürülmeleri gerekmektedir. 
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ABSTRACT 

Turkey's experience between 1980 and 1995 shows that liberalization of 
, capital flows needed to start after macroeconomic stability and financial 
discipline has been achived. If macroeconomic stability and financial 
discipline had not been achived prior to tbe liberalization of capital flows, 

“public authority, of which the usable fund opportunities increase because of 
capital inflows, could postpone the solution of the structural problems, 

According to the Me Kinnon-Shaw hypotbesis, rise in rea| interest rates, due 
to the financial liberalization, would stimulate the domestic savings. Âs a 
result of this, effectiveness in financial transactions would increase and 

saving/investınent capacity of the country would enlarge. However, in 
Turkish case, it has been observed that rise in real interest rates did not lead to 
significant rise in domestic savings, The internal/external resources mobilized 

by high real interest rates differential between countries tumed towards 
government bonds and bills instead of financing productive investments. 

Financing of public deficits with short term capital flows to a great extent, on 
the other hand, delayed the solution of structural problems and aggravate the 
problems. 

As it is known, short term capital flows are directed towards evaluating the 
arbitrage opportunities created by the retum differentials between countries, 
In the framework of this study, short term capital flows -as expected- have the 
highest volatility and the lowest persistency among the capital #lows tuming 
towards Turkey. 

The factors determining the capital flows into the developing countries are 
“push” and “pull” factors. Push factors depend on the idea that the basic 
determinants are the changes in extemal factors which are adverse conditions 

135 



in developed countries. Pull factors depend on the idea that basic 
determinants are the attractive conditions in developing countries realizing 
the inflow. Among the capital Flows, direct foreign investmenis are 
determined by the pull factors, whereas portfolio investments and shot term 
capital flows are determined by the push factors. 

Countries pursue different policies in order to remove the negative effects of 
intensive capital inflows and to ensure effective distribution of resources, The 
basic aims of these policies are the preservation of macroeconomic stability 
and financial discipline. 

At the end of the tests made in the study, it is found out that there isa long 
run positive relation between short term capital flows and return differentials 
ie, distortions from the uncovered interest parity between countries. The most 
important reason that the uncovered interest parity could not hold is high 
public deficits. It is also found that there is a long run positive relation 
between the budget deficits, which is the dominant factor in the formation and 
the duration of the interest rate differential, and short term capital flows. 

In order to get the desired benefit out of financial Hiberalization, it is necessary 
to develop policies for the solution of structural problems and to sustain 
macrocconomic stability. 
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EK 1: REEL FAİZ PARİTESİNİN TEST EDİLMESİ 

Reel faiz paritesinin sağlanabilmesi için yani ülkelerarası reel faizlerin aynı 
olabilmesi için UIP'nin ve PPP'nin sağlanması gerektiğinden önceki 
bölümlerde bahsedilmişti. Bu bölümde reel faiz paritesinin test edilmesi 
prosedürü ve yapılan ampirik çalışmaların sonuçlarına değinilecektir, 

Ülkelerin reel faizleri; 

TWERW.PW (EL) 

R-P (E.1.2) 

olarak tanımlanabilir. 

Burada; Rsyurt içi nominal faiz, RW yurt dışı nomina) faiz; Pzyurt içi 
enflasyon oranı, PW yurt dışı enflasyon oranını göstermektedir. Buna göre 
reel faiz farkı aşağıdaki gibi yazılabilir: 

TIW—R-RW)-(P-PW) (E.1.3) 

E.1.3'de tanımlanan veel faiz paritesi denkleminde (R-RW) yerine kurdaki 
beklenen değişme konulursa, yani, reel faiz paritesinin sağlanması için gerekli 
şartlardan biri olan UIP”nin sağlandığı varsayılırsa; 

Ae€-R-RW 

E.1.3 denklemi aşağıdaki formda yazılabilir. 



yar W - Ae -(P-PW) (E.14) 

Bu denklem reel faizin farkının reel kurdaki beklenen değer kaybına eşit 

olduğunu göstermektedir. 

Bilindiği gibi PPP'nin sağlanması için: 

AeS-P-PW (E.1.5) 

sağlanmalıdır. 

Sonuç olarak eğer PPP ve UIP sağlanıyorsa E.|.4”deki denklemin sağ tarafi 
sıfira eşit olur, yani, ülkelerarası reel faiz paritesi sağlanır. 

di (E.1.6) 

Önceki bölümlerde reel faiz paritesinin sağlanması için gerekli şartlardan 
UIP'nin örneklem döneminde sağlanamadığı bulunmuştu. Bu sonuç reel faiz 
paritesinin sağlanamaması için yeterli olmakla birlikte diğer gerekli şart olan 
ve ampirik çalışmalarda sıkça yer alan PPP aşağıda test edilmiştir. 

E.1.5'de sunulan PPP hipotezine göre, bir malın fiyatı ülkeler arasında ortak 
paraya çevrildiğinde, aynı olmalıdır. E.1.5'de sunulan haliyle PPP “tek fiyat 
kanunu” (the law of one price) olarak adlandırılmaktadır. Bu hipoteze göre, 
eğer uluslararası mal ticareti serbestse, ülkeler arası mal fiyatlarındaki 
farklılıklar ortadan kalkarak, tek bir fiyatta eşitlenebilir. PPP temel olarak 
kurun belirlenmesine yönelik bir teoridir (Dornbusch, 1987). Bu teoriye göre; 
iki ülke arasındaki kurdaki değişme ülkerarasındaki göreli fiyatlardaki 
değişmeyle belirlenir, Fiyat düzeylerindeki değişmeyi kurdaki hareketlerin 
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belirleyicisi olarak tanınıladığı için PPP “döviz kurlarının enflasyon teorisi” 
(the inflation theory of exchange rates) olarak da bilinmektedir. PPP'nin 
arkasındaki temel mantık ülkeler arasındaki fiyatların, ortak para cinsinden 
(ekonomideki reel ve parasal sapmalara rağınen) aynı olacağıdır. Bu paritenin 
gerçekleşebilmesi için çeşitli ulaşım giderlerinin ve dış ticaret engellerinin 
(tarifeler ve kolalar gibi) ihmal edilebilir düzeyde olması gerekmektedir, 
Ayrıca PPP testi ülkelerarası bir fiyat endeksi aracılığıyla yapılıyorsa bu 
endekse giren malların filkeler arasında özelliklerinin ve ağırlıklarının aynı 
olması gerekmektedir ki bu da önemli bir kısıttır. Bu nedenlerden dolayı saf 
(absolute) bir PPP tanımı yanında göreli bir PPP tanımı yapılmaktadır. Bu 
tanım; 

Ae€ -p P-PW (E.L7) 

“şeklinde olup “p » ticaretteki çeşitli engelleri temsil etmesi için konulmuş bit 
sabittir. Bu şekilde de göreli fiyatlardaki değişmenin aynı oranda kura 
yansıyacağı varsayılmaktadır. PPP'nin sağlanması durumunda her iki tanıma 

. göre göreli fiyatlarda değişiklik olmamaktadır. 

Türkiye için PPP 1989-1995 aylık verisiyle test edilmiştir. Bunun için 
UIP'nin test edilmesinde izlenen yönteme benzer bir şekilde yurtdışı fiyatlar 
yerli para cinsinden tanımlanarak yurtiçi fiyatlarla uzun dönem bir ilişkinin 
varlığı Johansen ko-entegrasyon analizi kullanılarak araştırılmıştır. 

Yurtdışı fiyatlar yerli para cinsinden tanımlanırsa 

PindextiW- PindexW-eindex (E.1.8) 

elde edilir. 
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Burada; PindexW ABD TÜFE (1987100), eindex nominal $/TL kur 
endeksini (1987-100) göstermektedir. PindextİW, TL bazında yurtdışı 

fiyatları temsil etmektedir. 

Yurtdışı fiyatlarla (PindextiW), yurtiçi fiyatlar arasında uzun dönem bir ilişki 

PPP'nin sağlanması olarak yorumlanacaktır. Bu ilişkinin varlığı Johansen ko

entegrasyon yöntemiyle araştırılacaktır. 

İlgili değişkenlerin durağanlık testi sonuçları Tablo E, !.1'de sunulmaktadır. 

Tablo E.1.1: Birim Kök Testleri 
  

  

  

  

          
  

DEĞİŞKEN ADF KRİTİK DEĞER 
(10) 

PindextiW 81 2.98 
Ptefe 1.33 2.58 
D(PindextiV) 2.69 2.58 
D(Ptefe) 3.20 2.58 

Değişken Tanımlamaları: 

Pindexti“ : TL cinsinden yurtdışı fiyat endeksi (1987100) 
Ptefe : DİE TEFE (1987100) 
DPindexti") - TL cinsinden yurtdışı fiyat endeksindeki yıllık değişme 
D(Ptefe) : DİE TEFE*'deki yıllık değişine 

Tablo E.1,1*de verilen durağanlık testi sonuçlarına göre, her iki değişken de 

düzey itibariyle durağan değildir. Setilerin yıllık değişmeleri durağan 
formdadır. İki değişken arasındakiki ko-entegrasyon analizinin sonuçları 
Tablo E,1.2'de sunulmuştur. 
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Tablo E.1.2: Yurtiçi Fiyatlarla Yurtdışı Fiyatlar Arasında Johansen Ko¬ 
Entegrasyon Analizi 
  İÇSEL DEĞİŞKENLER: PTEFE PWİL 
EFEKTİF ÖRNEKLEM: 1989.12-1995.12 

VAR-MODEL GECİKMESİ; 4 

GÖZLEM SAYISI: 104 

Maksimum Eigen-Değere Bağlı Ko-Entegrasyon Testi 
  

  

  

HİPOTEZ, DURAĞANLIK KRİTİK DEĞER 
TESTI (LR) DEĞERİ (90) 

Boştuk hipotez r-0 8.28 12.07 
Alternatif hipotez ri 

Boşluk hipotezi rs1 1.05 2.69 
Altematif hipotez 1-2 
  

Stokastik Matris Treys Testi , 

HİPOTEZ DURAĞANLIK KRİTİK DEĞER 
  

  

  

TESTİ (LR) DEĞERİ (490) 
Boşluk hipotez r-0 9.34 13.33 
Alternatif hipotez 1-1 
Boşluk hipotezi r<1 1.05 2.69 

Alternatif hipotez r-2 
LA İZ Aİ A arm aaa 

        
Tablo E.1.2'de sunulan ko-entegrasyon testleri sonuçlarına göre, iki değişken 

arasında herhangi bir ko-entegre vektörü bulunamamıştır. Dolayısıyla 
belirtilen gözlem aralığında PPP Türkiye için sağlanamamıaktadır, Dolayısıyla 

reel faiz paritesi için gerekli ikinci şart da yerine getirilememektedir, 

Reel faiz paritesi sermaye hareketliliğinin derecesini ölçmek için yapılan 
çalışmalarda önemli bir yer tutmaktadır. Uluslarası sermaye hareketlerinin 

önündeki engeller en geniş olarak reel faiz paritesinden sapmalar aracılığıyla 
yapılmaktadır (Frankel, 1991). 

Reel faiz farkına neden olan faktörler politik / ülke faktörü (riski) ve kur 
Jaktörü (riski) olarak ikiye ayrılmaktadır. Politik/ülke faktörü olarak 
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adlandırılan faktörler ülkelerin finansal marketlere tam entegrasyonunu 

önleyen tüm kısıtları kapsamaktadır (bilgi ve iletişim maliyetleri, sermaye 
kontrolünü amaçlayan çeşitli maliyetler, kurların birbirlerinden farklı olan 
“default” riskleri, gecekte uygulanması muhtemel sermaye hareketleri 
üzerindeki kontroller vb.). Kur riski olarak adlandırılan faktörler ise 

varlıkların ifade edildikleri para cinsinden taşıdıkları farklılıkları 
kapsamaktadır. 

Panel veri setiyle yapılan bazı çalışmalarda ülkelerarası reel farkına neden 
olan faktörlerin kur priminden kaynaklandığı görülmektedir (Frankel, 1991). 
Ülke riski sermaye kontrollerinin kalkmasının ardından özellikle 1980'li 
yılların başından itibaren azalmaya başlamıştır. Ancak reel ve nominal 
kurlardaki varyanslar kur riskinin pekçok OECD üyesi ülkesinde sürmesine 
neden olmaktadır. 



EK 2: VERİ SETİ 

TABLO E.2.1: Dönemsel Sermaye Hareketleri * 
    

             
“Yatırımları 

: 66 
1989:2 , 49 , 2I 131 407 
1989:3 -615 102 128 520 
1989:4 147 21 267 291 
1990:1 -126 854 ll l 152 
1990:2 -246 i 864 i 251 237 1990:3 3 “467 158 i 76 
1990:4 176 538 116 32 
1991:1 -545 KN 114 25 
1991:2 168 -108 119 192 
1991:3 -63 © 1074 233 68 
1991:4 -256 -401 234 273 
1992:1 95 419 148 201 
1992:2 . -512 938 173 827 
1992:3 -208 310 , 224 i 502 1992:4 -204 402 146 603 
1993:1 174 1322. ' 82 902 
1993:2 409 1022 174 319 
1993:3 406 ço 655 118 646 
1993:4 205 332 168 , Ossi 1994:1 65 z 607 44 1221 
1994:2 * -193 © 1982 103 -50 
1994:3 -494 -4406  ! 113 l o -249 
1994:4 -50 414 | 219 82 
1995:1 -305 2156 107 -432 1995:2 314 1280 104 -66 , 119 
1995:3 -135 466 133 1340 İN 
19954... 58 o, 1924 ii 302 | s9 | ja | I —   

(9) Bölüm 4'de yer alan Türkiye'deki sermaye hareketlerinin İstatistiksel özelliklerinin araştırılmasında, 
dönemsel sermaye hareketleri ABD TEFE (1987-1) ile deflate edilerek kullanılmıştır. 
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TABLO E.2.2: Aylık Veri Seti 
  
  Ni 7 endex | İ* | R | CKIS& | BA |CABINDEX| 

1988.01. o 483 | 04 ; 0.33 iç B3İ 299 092 
1988.02 4.90 . 048 : 035 |, 833. 269 o 067 1988.03 494 0.50 |! 038 B24 265 o 086 
1988.04 4.98 0.52 O 038 ; B2 | 240. 072 

, 1988.05: o 5.02 | 04 | 040 816 ii 2.54;  OBİ . 1988.06; O 5.06 li 055 | 038 | Bi 299 081 : 1988.07. Sl | 057 | 035 800 3.30 0.09 (1988.08: -5.17 : 060 | 030 | 785 294 017 
1988.09 5.22 İ 06 O 030 LE 3.06 Oo 020 1988.10 5.30 . 068 © 039 1.85 2N 032 1988.11 5.31 i 067 037 7.63 292 090 
1988.12 5.35 , 068 : 036 72 3.91. o -1.90 , 1989.01: o 538 : 06 | 037 ; 78 375 192 

1989025 o 541 İ 059 | 037 i 685 70 -233 
1989.03 5.44 i 060 O 03 | 663 3.83.  -2.87 1989.04 5.48 0.59 © 029 6.16 390 -289 1989,05 549 0.56 0.32 6.39 360-257 1989.06 5.51 0.54 0.36 6.60 378 — -2.69 1989.07 5.52 0.50 0.34 6.61 401 — -2.26 1989,08 5.54 046 037 6.39 446 o -209 1989.09. o 5.57 b 043 0.34 6.74 478 221 
1989.10 5.58 037 e 030 6.92 485 -1.93 1989.11 560 O 037 0.30 701 494 142 
1989.17 5.60 0.33 0,29 6,71 634  -1.l4 1990.01 5.61 031 o 029 695  . 6.55. -1li 1990.02 5.63 0.30 029 12 ii 642  -04l 1990.03 5.66 030 ! 02 İ 748 6.85; OO4l 1990.04 5.68 028 00 ..,.,0 TM 124 0.54 
1990.05 5.70 00 020: 1 743. 079 1990.06 5.3 i 02 O 030 791 770 1.04 1990.07 5.74 030 031 © 8.04 786 o 132 
1990.08 5.15 028 032 8.03 8.23 o 183 1990.09 5.76 0.27 0.33 8.08 8.55 o 2.20 1990.10 5.77 0.26 0.33 8.15 832. 277 1990.11 5.78 0.26 0,34 8.23 B48 o 2.82 
1990.12 5.82 |. 029 036 O 825 |. 962 313   
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TABLO E.2.2: Ayhk Veri Seti 

  

devamı 

i.. cimdex | R “CKISA 1. BA ez SABINDEX| 1991.01 5.86 013 0.36 8.26 932! 3IZ 
1991.02 5.90 0.34 0.38 8.12 943 287 ' 
1991.03 6.02 0.42 0.40 7.85 872' 230 1991.04 6.09 0.47 0.42 ATI , 8.48: 204 1991.05 6.13 0.49 0.43 7.81 8.50 1.58 1991.06 6.20 0,53 042 “780 8.28 o (35 1991.07: 6.24 0.55 0.42 , 7.65 i 845 092 : 
1991.08. 6.27 0.58 041 io 734 8.86! 021 1991.09: 6.30 © 059 İİ 04 i 7i3 9.90) o 001 1991.10 6.34 062 04 | 647 | 10.22) -040 | 1991.11 6.36 063 © daa ! 6s ; 1046| 067 1991.12 6.38 0.61 0.42 0 6.69 1232)  -030 1992.01 6.43 0.62 0.42 6.23 RE 0.55 1992.02 6.49 0.63 0.42 6.23 1160 o -049 1992.03 6.57 0.59 042 5.82 1109: 036 1992.04 6.62 0.57 ; 042 io 62 ! 1165! 009 . 
1992.05 6.66 0.57 i 0.43 701 | 181) 0.4 , - 1992.06. 6.69 , 052 | 044 | 724 | 174) 0.59 | 1992.07 6.70 . 050 |! 045 İ 737 12.35) o 100 1992.08 6.72 0.48 0.45 0 760 2.70İ 1.33 1992.09 6.75 0.48 0.44 b 746 12.68' o 137 1992.10 6.79 0.48 0.44 7.52 12.87 o 1.09 1992.11 6.86 0.53 0.44 7.69 1216' o 1.18 1992.12 6.88 0.54 0.44 7.710 315:  L16 1993.01 6.93 ” 053 0.44 7.88 13.25: 139 1993.02 6.96 050 : 042 ,  BI3 1484) im 1993.03 7.00 046 0d lo B.Z22 İ 15377 208 | 1993.04 7.02 043 o 044 , 86 | 15.58) 294 1993.05 7.06 043 042 io Bd3 16.18) 348 1993.06 TAI 045 041 8.49 15.19! o 416 1993.07 7.18 0.51 041 8.41 14.85| o 449 1993.08 7.22 0.53 0.41 8.56 . 1462: o 5.25 1993.09 7.24 0.52 041 ç BGA 1490. 599 , 1993.10 7.29 0.54 0.40 ço 8.8 ; (468| o 631 1993.11. 7.36 0.53 0.40 | 8.70 (6297 710, 1993.12 740 0.55 04) , o BS7 17.88) 766 |! 1994.01 7.48 0.59 0.50 i 853 i 1682) 80; 1994.02 7.64 0.71 0.53 8.41 1833! 792 1994.03 7.19 0.32 0.52 "BAZ ' 1490) — 790 1994.04 8.22 124 0.56 e 7 99; 635 | 1994.05 8.28 1.26 0.67 © BOZ ir. o 90SI 507 1994.06 B.22 1.15 0.68 1m 932, 343 1994.07 8.20 1.07 0.53 in 722 10.04: o 1,89 1994.08 8.22 1.05 ' 0.51 7.12 i 992! 0.56 1994.09 8.28 1.40 0.49 6.42 9.59:  -085 1994.10 831 1.08 © 046 585 9.52)  -1.25 1994.11 8.35 105 : 05) © 6.38 i 8.54i — -1,96 1994.12 8.38 046 © 052 4.84 HJo) 313 | 1995.01 B.45 103 056 Dn 686 10.20İ -436 1995.02 8.48 0.90 0,54 ir Ki | 110) 463 | 1995.03 8.49 0.77 0.49 : 189 1138!  -499 1995.04 8.50 0.34 ÇO 045 ji 805 I3. 16 -436 1995.05 8.52 0.30 0.47 . BI ' 12.63; o -335 1995.06 8.52 036 ii 043 io BA 12.50 -2.79 1995.07 8.55 0.41 042 i 833 / 191) -1.83 

1995.08 ' 8.60 044 i 042 | BAG | 1147; -102 1995.09 8.63 . 040 ' 0.0 i BA? 10.68! 042 1995.10 8.67 04. OSI |; Bag | 8.99) 001 1995.11 8.72 042 0.53 © 837 i.16( 090 1995.12 8.B0 0.47 0.56 0 780 1343! o 2.78 




