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ÖZET 

Planlama Uzmanlığı Tezi 

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN NORM CARİ İŞLEMLER DENGESİ HESABI 

Murat KÖRS 

Türkiye ekonomisinin iç talep yapısının güçlü oluşu, düşük seviyedeki özel 
kesim tasarrufları, enerji ithalatının toplam ithalat içindeki yüksek payı ve ihracatın 
ithalat bağımlılığı cari işlemler açığını yapısal bir sorun haline getirmektedir. 
Sürdürülebilirlik tartışmalarının yoğunluk kazandığı son dönemlerde norm cari 
işlemler dengesi bu tartışmalara başka bir boyut kazandırmıştır. 

Norm cari işlemler dengesi, potansiyel üretim düzeyinde, temel 
belirleyicilerdeki kalıcı değişikliklerin etkili olduğu durumda ileriye dönük tahmin 
edilen yapısal dengeyi ifade etmektedir. Bu noktadan hareketle norm denge, temel 
makroekonomik değişkenlerin orta-uzun vadedeki görünümlerinin ima ettiği cari 
denge seviyesini yansıtmaktadır. 

Norm tahminlerinin oluşturulmasında iki temel yöntem bulunmaktadır. Bu 
yöntemlerden makroekonomik denge yaklaşımında cari işlemler dengesiyle temel 
belirleyicileri arasındaki ilişkiden yola çıkarak ekonometrik analiz teknikleriyle 
hesaplamalar yapılmaktadır. Daha sezgisel bir yöntem olan dış sürdürülebilirlik 
yaklaşımında ise net dış varlık pozisyonunu belirli bir referans seviyesinde dengeye 
ulaştıran cari işlemler pozisyonu norm denge olarak tanımlanmaktadır. 

Bu tez çalışmasında her iki yaklaşım da benimsenerek Türkiye için norm cari 
açık seviyesi tahmin edilmiştir. Bu amaçla çalışmada, panel veri analizi ve regresyon 
analizi gibi ekonometrik analiz yöntemlerine yer verilmiştir. Sonuç olarak bu 
yaklaşımlar çerçevesinde Türkiye için norm cari işlemler dengesi açığı GSYH’ya 
oran olarak yüzde 4 civarında tahmin edilmiştir. Ayrıca çalışmada, bu denge 
seviyesinin hangi temel belirleyiciler tarafından etkilendiği irdelenerek cari açığın 
kısa vadede değil, uzun vadedeki çözümüne odaklanılmasmın gerekliliğine vurgu 
yapılmış ve uzun vadede sorunun ortadan kaldırılmasına yönelik atılması gereken 
temel reform adımlarına yer verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Norm Cari İşlemler Dengesi, Makroekonomik Denge 
Yaklaşımı, Dış Sürdürülebilirlik Yaklaşımı, Panel Veri Analizi, Regresyon Analizi 



ABSTRACT 

Planning Expertise Thesis 

NORM CURRENT ACCOUNT BALANCE FOR TURKISH ECONOMY 

Murat KÖRS 

Strong domestic demand, low levels of private savings, high share of energy 
imports in total imports, import dependence of exports make current account deficit a 
structural problem for Turkey. Norm current account balance adds a new dimension 
to sustainability debate which has gained popularity in recent years. 

Norm current account balance represents the estimated structural balance, 
when permanent changes are effective in the main determinants of the current 
account, at potential output level. From this point forth, norm reflects the current 
account balance, which is implied by the main determinants of current account in the 
medium-long term outlook. 

There are two main methods for norm estimations. Using econometric 
analysis techniques and focusing on relationship between current account balance 
and main determinants, macroeconomic balance approach is the first one between 
these two methods. In external sustainability approach, which is a more intuitive 
method, norm balance defined as current account position that would stabilize the net 
foreign asset position at given “benchmark” level. 

In this study, both approaches adopted to estimate norm current account 
deficit for Turkey. With this purpose, panel data analysis and regression analysis 
techniques were used for calculations. As a result, norm current account deficit to 
GDP ratio was estimated around 4 percent for Turkey with these two approaches. In 
addition, the necessity of focusing long-term solutions rather than short-term for 
current account deficit was emphasized by scrutinizing which of these main 
determinants affect this equilibrium level and structural reforms required for solving 
this problem in the long-run was stated. 

Key Words: Norm Current Account Balance, Macroeconomic Balance 
Approach, External Sustainability Approach, Panel Data Analysis, Regression 
Analysis 
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GİRİŞ 

Pek çok araştırmacı tarafından Türkiye’de 1970’lerin sonunda, 1994 yılında 
ve son olarak 2001 yılında yaşanan ekonomik krizlerin ödemeler bilançosu kaynaklı 
olduğu ileri sürülmektedir (Tiryaki, 2002: 1). İktisat yazınında ödemeler dengesi 
krizleri dar anlamıyla, milli paranın değerinin sert bir şekilde düşürülmesi (yüksek 
devalüasyon) olarak tanımlanmaktadır. Merkez bankalarının kurdaki bu yükselişe 
karşı müdahalede bulunmaları da kriz gerçeğinin ortadan kaldırılmadığı durumu 
gösterebilmektedir. Dolayısıyla cari işlemler dengesi kaynaklı yaşanabilecek 
krizlerin tanımı ulusal paradaki yüksek değer kaybına ek olarak, yurt içi faiz 
oranlarının aşırı yükselmesi ve rezervlerin yüksek miktarda ve ani olarak erimesini 
de ifade edecek şekilde genişletilmiştir (Babaoğlu, 2005: 10). 

2001 krizi sonrası dönemde sağlanan makroekonomik istikrar, başanlı 
enflasyon hedeflemesi, maliye politikalarının etkinliğinin sağlanması, faiz 
oranlarının hızla düşmesi ve yapılan finansal düzenlemelere ek olarak yüksek 
büyüme beklentileri, finansal sistemin gelişiminin sağlanmasının yanı sıra hane halkı 
tüketiminin de artmasına neden olmuştur. İstikrar ortamının tesis edilmesiyle birlikte 
ertelenmiş tüketim güdüsü hane halklarının ihtiyati tasarruflardan tüketime doğru 
kaymasına neden olmuş ve ithalat hızla artmaya başlamıştır. Küresel piyasalardaki 
likidite bolluğunun davam etmesi, artan enerji maliyetleri ve üretimin ithalata 
bağımlılığının sürmesiyle 2002-2008 döneminde cari açık önceki dönemlere kıyasla 
çok daha yüksek seviyelere erişmiştir. Küresel kriz döneminde daralan iç taleple 

birlikte azalan cari açık kriz sonrası dönemde tüketimdeki artışla beraber tekrar hızlı 
bir şekilde yükselmeye başlamış ve 2011 yılında tarihindeki en yüksek seviyelere 
ulaşmıştır. Cari işlemler dengesindeki bu hızlı yükseliş sürdürülebilirlik 
tartışmalarının tekrar odak noktası halini almasına neden olmuştur. 

Özellikle 1990’lı yılların ortasından sonra Uluslararası Para Fonu (IMF)’nun 
ön ayak olduğu çalışmalar cari açığın sürdürülebilirliği ve belirleyicilerinin analizine 
farklı bir boyut kazandırmıştır. 1995 yılından itibaren IMF’e bağlı olarak 
çalışmalarını sürdüren Döviz Kuru Konularında Danışma Grubu (Consultative Group 
on Exchange Rate Issues- CGER) döviz kurunun analizine yönelik değerlendirmeler 
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ortaya koymaktadır. Norm cari açığa ilişkin tahminler de bu çalışmalarla birlikte 

sunulmaktadır. Son yıllarda IMF’nin norm cari denge tahminine ilişkin çalışmaları 
yoğunluk kazanmaya başlamış ve bu konuya atfedilen önem daha da artmıştır. 
Türkiye’nin norm cari işlemler dengesinin tahminine yönelik çalışmaların kısıtlı 

sayıda oluşu bu çalışmanın hazırlanmasında önemli bir motive kaynağı 
oluşturmaktadır. 

Türkiye yazınında ise norm cari işlemler dengesine ilişkin net bir tanımlama 
yer almamakta ve norm dengenin tespitine yönelik ekonometrik analiz yöntemlerine 

rastlanamamaktadır Bu tez çalışması ise literatürdeki bu eksikliğin bir nebze olsun 
giderilmesi ve Türkiye ekonomisi için norm cari işlemler dengesinin hesaplanması 

amacıyla hazırlanmıştır. Ayrıca çalışmada yer verilen analiz yöntemleriyle denge 

cari açığın tahmininin sürekli olarak yapılmasına olanak sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

Literatürde yer alan tanımlamalara paralel olarak denge cari açık, tasarruf 
yatırım dinamikleri göz önünde bulundurularak cari dengenin temel belirleyicilerinin 

orta vadedeki görünümleri vasıtasıyla hesaplanmaktadır. Bu noktadan hareketle norm 
cari işlemler dengesi, potansiyel üretim düzeyinde, temel belirleyicilerdeki kalıcı 
değişikliklerin etkili olduğu dummda ileriye dönük tahmin edilen yapısal dengeyi 
ifade etmektedir. 

İktisat yazınında norm cari işlemler dengesinin hesaplanmasında iki farklı 
yaklaşım benimsenmiştir. Ekonometrik analiz tekniklerine dayanan makroekonomik 
denge yaklaşımında, ilk adımda cari işlemler dengesi ve dengenin temel 
belirleyicileri olarak seçilen temel etkenler arasındaki ilişki, panel ekonometrik 
tekniklerle tanımlanmaktadır. İkinci adımda ise her bir ülkenin norm cari işlemler 
açığı/fazlası bu ilişki sonucunda elde edilen fonksiyona ilgili değişkenlerin orta 
vadedeki tahminleri eklemlenerek elde edilmektedir. 

Daha matematiksel bir yöntem olan dış sürdürülebilirlik yaklaşımında ise net 
dış varlık pozisyonunu belirli bir denge noktasında istikrarlı hale getiren norm cari 
denge seviyesi hesaplanmaktadır. Bu tez çalışmasında, benimsenen iki yaklaşıma 
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ayrıntılı bir şekilde yer verilmekte ve alternatif yöntemlerle Türkiye için norm denge 

hesaplanmaktadır. 

Makroekonomik denge yaklaşımında kullanılan temel etkenlerin özellikle 
tasarruf-yatınm dengesinin etki kanalları göz önünde bulundurularak belirlenmesi, 
ekonomideki aktörlerin tasarruf yatırım kararlarının büyük önem kazanmasına neden 

olmaktadır. Yaşanan pek çok kriz neticesinde ekonomik anlamda kayıp yıllar olarak 
adlandırılan 1990’lı yıllarda, kamunun yüksek borçlanma gereği kamu açığının 
artmasında, özel sektörün finansman kaynaklarının kısılmasında etkili olmuş ve bu 

dönemde cari işlemler dengesi kamunun tasarruf-yatınm açığı kaynaklı açıkla karşı 
karşıya kalmıştır. 2001 yılı sonrası dönemde ise başarılı sıkı maliye politikası, 
enflasyon hedeflemesi ve makroekonomik istikrar ile daha etkin ve verimli fınansal 

düzenlemelerle birlikte özel sektörün ve hane halklarının finansman kaynakları 
artmaya başlamıştır. Kamu açıklannm azalmasıyla birlikte bu dönemde, enflasyon ve 
faizler hızla gerilemeye başlamış, artan küresel likiditeden risk algısı azalan ülkemiz 
fazlasıyla nasibini almış, kredi imkânlarının genişlemesiyle birlikte özel sektörün 
yatırım ve tüketim harcamalarının hızlı artmasına vesile olmuştur. Özetlemek 
gerekirse, 2003 yılı sonrası dönemde ekonomideki olumlu gelişmeler özel sektörün 
tasarruf-yatınm açığının derinleşmesine ve cari açığın kaynaklan bakımından yapısal 
bir dönüşüm yaşanmasına neden olmuştur. 

2002 sonrası dönemde ekonomideki başarılı performans beraberinde cari 

açığın kırılganlık unsuru olarak karşımıza çıkmasına neden olmuştur. Bu bağlamda, 

büyümeden ödün vermeden cari açığın sürdürülebilir seviyelere indirilmesi için 
gerekli yapısal önlemlere olan ihtiyaç da artmaktadır. Ancak öncelikle büyümenin 
önünde sorun yaratmayacak cari denge nedir sorusuna yanıt olarak norm cari denge 

hesaplandığında, potansiyel büyüme ve pek çok makroekonomik belirleyici göz 
önünde bulundurulduğunda, Türkiye için bu değerin yüzde 4 civarında olduğu 
görülmektedir. Ayrıca, bu çalışmada norm dengenin hesaplanması aşamasında 
saptanan temel belirleyiciler çerçevesinde uzun vadede cari açığın bir sorun 
olmaktan çıkarılması için odaklanılması gereken alanlar tespit edilmiştir. 
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Yukarıdaki bilgiler çerçevesinde, tezin 5 ana bölümden oluşması 
planlanmaktadır. İlk bölümde ödemeler dengesi ve cari işlemler hesabı 
tanımlandıktan sonra literatürde cari denge üzerine geliştirilen yaklaşımlara yer 
verilmektedir. Bu yaklaşımlardan dönemlerarası yaklaşım ise norm denge 
hesaplamalarının temelini oluşturmaktadır. 

İleriye yönelik analizlerde geçmiş verilerin iyi bir şekilde özümsenmesi 
büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla hazırlanan ikinci bölümde, Türkiye’nin cari 
işlemler dengesindeki tarihsel gelişim ve bu gelişimin temel dinamiklerine ilişkin 

bilgiler kısa ve net bir şekilde sunulmaktadır. Bu bölümde ayrıca, norm dengenin 
hesaplanmasında tasarruf yatırım dinamiklerini etkileyen temel belirleyicilerden 
faydalanılmasmdan hareketleTürkiye’de ve dünyada tasarruf yatırım penceresinden 

cari açığın gelişiminin irdelenmesi önemli görülmüş ve temel bulgulara ikinci 

bölümde yer verilmiştir. 

Çalışmanın üçüncü bölümünde ise norm cari işlemler dengesinin tanımına, 

temel makroekonomik belirleyicilerine ve cari işlemler dengesi üzerindeki aktanm 
mekanizmalarına teorik yazın çerçevesinde yer verilmektedir. 

Dördüncü bölümde ise norm dengenin hesaplamasında benimsenen iki farklı 

yaklaşım ayrıntılı bir şekilde irdelenmekte ve bu yaklaşımlar çerçevesinde Türkiye’nin 
norm cari işlemler dengesi hesaplanmaktadır. IMF çalışmalarında norm cari açığın 
denge reel kur tahminlerinin bir parçası olarak hesaplandığı görülmektedir. Bu noktadan 
hareketle, literatür çalışmalarına benzerlik göstermesi açısından tez çalışmasının ana 
konusunu oluşturmasa da bilgilendirici amaçlı olmak üzere Türkiye için denge reel kur 
tahminlerine de bu bölümde yer verilmiştir. 

Sonuç bölümünde ise, elde edilen bulgulara yönelik genel bir değerlendirme 

yapılmaktadır. 
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1. CARİ İŞLEMLER HESABININ TANIMLANMASI VE TEMEL 

YAKLAŞIMLAR 

1.1. Ödemeler Dengesi ve Ödemeler Bilançosunun Bileşenleri 

Ödemeler dengesi, geniş anlamıyla, bir ekonomide yerleşik kişilerin (genel 
hükümet, parasal otorite, bankalar, diğer sektörler), diğer ekonomilerde yerleşik 
kişiler (yurtdışmda yerleşikler) ile belli bir dönem içinde yapmış oldukları ekonomik 
işlemlerin sistematik kayıtlarım elde etmek üzere hazırlanan istatistiki bir rapordur 
(TCMBa, 2014:2). 

Ödemeler bilânçosu, en geniş tanımı ile bir ekonominin uluslararası 

ekonomik işlemlerinin, yani bir ekonominin dünyanın geri kalan kısmından aldığı ve 

dünyanın geri kalan kısmına verdiği mal ve hizmetlerin ve ekonominin dünyanın geri 
kalan kısmına karşı sahip olduğu hak ve yükümlülüklerindeki değişikliklerin kaydı 
olarak tanımlanabilir (Sezer, 2007: 8). Bilançonun barındırdığı kalemlerdeki 

değişiklikleri yansıtması akım kavramına sahip olduğunu göstermekte ve 
Seyidoğlu’nun (2001: 71) belirttiği gibi işletmelerin kar-zarar hesaplarına benzerlik 
gösterdiği ifade edilmektedir. 

Cari işlemler hesabı ana başlıkları itibarıyla incelendiğinde, ülkedeki 
yerleşiklerin mal, hizmet ve gelir akışı biçiminde gerçekleşen ekonomik aktiviteleri 
ile yapılan karşılıksız transferleri konusunda bilgi sunmaktadır. Bu ekonomik 
işlemler sonucunda elde edilen döviz girişleri döviz çıkışlarından daha fazlaysa cari 
işlemler fazlası; daha az ise cari açık verilmiş olur. Bu noktadan hareketle cari fazla 
veren bir ülkenin dış varlıklarının arttığı, cari açık veren bir ülkenin ise dış 
yükümlülüklerinin arttığı yommu yapılabilir. 

Cari işlemler hesabı, sermaye ve fmans hesabı, net hata noksan ve rezerv 
varlıklar olmak üzere 4 ana kalemden oluşan ödemeler dengesinde, cari denge ile 
sermaye hesabı iki temel bölüm olarak öne çıkmaktadır. Ödemeler dengesinin ana 
kaleminden olan cari işlemler hesabı net hata ve noksan kalemi hesaba 

katılmadığında, rezerv varlıkları da içinde bulunduran sermaye ve fmans hesabına 
mutlak değerce eşittir. 
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Cari işlemler dengesi; mal ihracat ve ithalatına ilişkin bilgi sunan dış ticaret 
dengesi; turizm ve taşımacılık gibi büyük bir kaleme sahip hizmetler dengesi; 
Türkiye’de çalışmakta olan yabancıların elde ettikleri ücretler ile doğrudan yatırım, 

portföy yatırımları ve diğer yatırımlara ilişkin gelirler ve ödenen tutarlarından oluşan 
gelir dengesi ve en önemli kalemleri ülkelerarası hibeler ile yurt dışında yerleşik 
vatandaşlar tarafından Türkiye’deki yakınlarına gönderilen havalelerden oluşan işçi 

gelirleri olan cari transferlerden oluşmaktadır. 

Cari işlemler dengesindeki açığı/fazlayı karşılayacak kalem ise sermaye ve 

finans hesabıdır. Finansal sermaye akımlarını takip eden sermaye ve finans hesabı 
cari açığın finanse edilme şekline ilişkin bilgi sunmakta ve uzun vadeli sermaye 

girişlerini ifade eden doğrudan yatırımlar ile daha kısa vadeli işlemleri gösteren 

portföy yatırımlarından ve diğer yatırımlardan oluşmaktadır. 

Bir ekonomide ödemeler dengesi geniş başlığı ile ifade edilen cari denge ve 

sermaye dengesi ne anlama gelmektedir diye bakıldığında; Ercan (2000: 28) 
ödemeler dengesinin bu iki ana kaleminden cari işlemleri “ekonominin döviz 
kazanma yeteneği”, sermaye hareketlerini ise “bir ülkenin yabancı kaynak çekebilme 

kapasitesi” olarak tanımlamaktadır. Finansman kalitesine ilişkin bilgi sunan sermaye 
hesabı, sürdürülebilir cari açık tartışmalarında önemli bir yere sahiptir. Sermaye 
hesabı cari dengede açık olduğunda fazla verirken; tam tersi durumda ise finans 

hesabı açık vererek dengeleyici bir rol üstlenmektedir. 

1.2. Cari İşlemler Hesabının Tanımlanması 

Ödemeler dengesi bilançosunun en önemli kısmım oluşturan cari işlemler 
dengesinin tanımlanmasında iki temel yöntem bulunmaktadır. Bunlardan ilkinde 
ödemeler dengesi veri toplama esaslarına bağlı olarak cari işlemler hesabı, ülke 
yerleşiklerinin yurtdışı ile mal ve hizmet satın almalarına bağlı oluşan dış ticaret 
dengesine, net yatırım gelirleri ile cari transferlerin eklenmesiyle elde edilmektedir. 

Diğer hesaplama yöntemi ise milli gelir hesaplamalarına dayandırılmakta ve 
dönemlerarası yaklaşımın temel başlangıç noktası olan tasarruf yatınm dengesini baz 
almaktadır. 
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Milli gelir hesaplarında kullanılan temel kavram Gayri Safi Yurtiçi Hasıla 
(GSYH) olup, kısaca bir ülke sınırları içinde belli bir dönemde üretilmiş olan toplam 

katma değeri ifade etmektedir. Ancak GSYH, bir ülkede yaratılan katma değeri 

kapsamakla birlikte, yurtiçinde yerleşiklerin gelirlerini ve dolayısıyla refah 
seviyelerini anlamak açısından yetersiz kalmaktadır. Çünkü bir yandan, ülkede elde 
edilen katma değerin bir kısmı kar transferleri, faiz ve maaş ödemeleri kanalıyla yurt 

dışı yerleşiklere aktarılmakta, diğer yandan yurt içi yerleşikler de dış âlemden benzer 
şekilde gelir elde edebilmektedir. Bu tip gelirler ödemeler dengesi istatistiklerinde 
faktör gelirleri olarak adlandırılmaktadır. Faktör gelirlerinin GSYH’ya ilave 

edilmesiyle Gayri Safı Milli Gelir (GSMG) elde edilmektedir. 

GSYH = Tüketim Harcamaları + Yatırım Harcamaları+ Mal ve Hizmet 

İhracatı - Mal ve Hizmet İthalatı 

GSMG = GSYH + Net Faktör Gelirleri 

Net Faktör Gelirleri = Yerleşiklerin Dış Alemden Elde Ettikleri Faktör 

Gelirleri — Yerleşik Olmayanlara Yurtiçinde Yapılan Faktör Geliri Ödemeleri 

Diğer taraftan herhangi bir üretim faktörünün kullanılmasının karşılığı 
olmaksızın yurtiçi yerleşikler yurt dışına bir transfer yapabilmekte ve/veya bunun 
tam tersi de olabilmektedir. Bu tip transferlere karşılıksız cari transferler 
denilmektedir. Bu istatistik de ödemeler dengesi tablosunun son kalemi olarak cari 

denge hesaplarında yer almaktadır. Karşılıksız cari transferlerin GSMG’ye 
eklenmesiyle de Gayri Safı Milli Harcanabilir Gelir (GSMHG)’e ulaşılmaktadır. 
GSMHG bir ülkede yerleşiklerin kullanabileceği gelirler toplamını göstermekte olup, 
yurtiçi tasarrufların hesaplanmasında kullanılan geliri oluşturmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, GSMHG’den toplam tüketim çıkarıldığında toplam yurtiçi tasarruflar elde 
edilmektedir (Devlet Planlama Teşkilatı, 2008: 19). 

GSMHG = GSMG + Net Dış Alem Cari Transferleri 

Net Dış Alem Cari Transferleri = Yerleşiklerin Dış Alemden Elde Ettikleri 
Cari Transferler - Yerleşik Olmayanlara Yurtiçinde Yapılan Cari Transferler 

GSMHG, kamu harcanabilir geliri ile özel harcanabilir gelirin toplamından 

oluşmaktadır. Kamu harcanabilir gelirinden kamu tüketimi çıkarıldığında kamu 
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tasarrufları, özel harcanabilir gelirden özel tüketim çıkarıldığında ise özel tasarruflar 
elde edilmekte olup, kamu ve özel tasarrufların toplamı da yine toplam yurtiçi 
tasarrufları vermektedir. 

Eşitlik (l.l)’de yer alan milli gelir denklemine göre: 

GSYH = C + I + G+ X - M (1.1) 

Gayri safi yurt içi hasıla özel sektörün tüketim harcamaları (C), özel sektörün 

ve kamunun yatırım harcamaları (I), kamu kesimi harcamaları (G) ile dış ticaret gelir 
ve giderlerinden (X ve M) oluşmaktadır. 

Gayri safi milli harcanabilir gelir denklemine geçişte ise yurt içi hasılaya net 
faktör gelir/giderleri (Tr) ve cari transferler (CT) eklenmektedir. GSMHG denklemi 
açık bir şekilde yazılacak olursa aşağıdaki eşitlik elde edilir: 

GSMHG = C + 1 + G+ X - M + Tr + CT (1.2) 

Harcanabilir gelirden toplam tüketim (C + G) çıkarıldığında tasarruflar elde 
edileceğinden, transfer gelir ve giderleriyle birlikte net ihracatın da (X - M + Tr + 
CT) cari dengeye eşit olacağı varsayımı altında eşitlik şu şekilde ifade edilebilir: 

GSMHG-C-G-I = CİH (1.3) 
L T 1 

Tasarruflar (S) 

Daha önce belirtildiği üzere toplam tasarrufları özel (Sp) ve kamu (Sg) olarak 
ikiye ayırmak mümkündür. 

S = Sp + Sg (1.4) 

Son olarak cari işlemler hesabı tasarruf yatırım cinsinden ifade edilirse eşitlik 
(1.5) elde edilir. Buna göre cari işlemler dengesi kamu ve özel sektör açıklarının 
toplamına eşit kabul edilmektedir. 

CİH = (Sp - Ip) + (Sg - Ig1) (1.5) 

Matematiksel olarak milli gelir rakamlarıyla ödemeler dengesi tam olarak 
birbirini tutmasa da yukarıdaki eşitlik, yurtiçi özel yatırımların (Ip) özel tasarruflar 

1 Kamu yatırımlarım ifade etmektedir. 



ile karşılanmadığında ya da bütçe açığı verildiğinde cari açığın neden kötüleşeceğine 
ilişkin önemli bilgi sunmaktadır. Ayrıca dönemlerarası yaklaşımın temelini oluşturan 

bu eşitlik cari dengenin yapısal sorunlarının analiz edilmesine olanak sağlamaktadır. 

1.3. Cari İşlemler Dengesi Üzerine Yaklaşımlar 

İktisat yazınında cari işlemler dengesine yönelik 4 temel teorik yaklaşım 
bulunmaktadır. Bu yaklaşımlardan dönemlerarası metodu norm cari işlemler 

dengesinin hesaplanmasında benimsenen teorik yaklaşımı oluşturmaktadır. Bu 
bölümde cari dengeye yönelik yaklaşımlara ilişkin özet bilgiler sunulacak ve bu 
sayede dönemlerarası yaklaşımla arasındaki farklılıklara da değinilecektir. 

1.3.1. Esneklikler Yaklaşımı 

Ödemeler dengesinin esneklik yaklaşımının daha iyi anlaşılması için döviz 
kuranım serbest piyasada belirlenmesine ilişkin kısa bir bilgi verilmesi faydalı 
görülmüştür. Serbest kur sistemlerinde yabancı para cinsinden ulusal paranın 
değerini ifade eden döviz kura arz ve talebe bağlı olarak oluşmakta ve ödemeler 
bilançosunun dengeye gelmesinde etkili olmaktadır. 

Şekil 1.1: Döviz Arz ve Talebi 

Kaynak: Mishkin (2012) 
Not: Ro: Dengedeki döviz kurunu, M0: Dengedeki döviz miktarını, E: Denge noktasını, S: Döviz arz eğrisini ve 
D: Döviz talep eğrisini ifade etmektedir. 

İthalatçıların yurtdışından edinecekleri mal ve hizmet alımlarını finanse 
etmek amacıyla aldıkları döviz, talebi oluşturmakta ve talep edilen döviz miktarı ile 
kur arasında negatif ilişki beklenmektedir. Talep eğrisi göz önünde 
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bulundurulduğunda, kurlardaki yükselme ithal malların fiyatının artmasını 
tetikleyecek ve yabancı mallara olan talebin azalmasıyla birlikte döviz talebi 
azalacaktır. Yani kurlardaki yükselişle ithalat ve döviz talebi azalacak, nihayetinde 
cari açık azalacaktır. Tam tersi durumda ise kurlardaki düşüş ithal mallara olan talebi 
artıracak ve cari denge bozulacaktır. 

Arz tarafından bakıldığında ise, mal ve hizmet satışından yurtiçine döviz 
getiren ihracatçıların döviz piyasasına sundukları paralar arzı oluşturmakta ve kur ile 
arasında pozitif ilişkinin olması beklenmektedir. Döviz kurundaki olası bir yükseliş, 

ihraç edilen malın yabancı para cinsinden fiyatının düşmesini ve talebinin artmasını 
sağlayacak, dolayısıyla ihracatçı ülke daha fazla döviz getirecek ve döviz arzı 
yükselecektir. Tam tersi durumda ise düşen kur, yabancı ülkenin daha pahalı mal 
almasına neden olacak ihracat azalacak ve döviz arzı düşecektir. 

Esneklik yaklaşımına göre, cari işlemler dengesinin başlıca alt kalemlerinden 
dış ticaret dengesini belirleyen en temel etmen göreli uluslararası fiyatlardır 

(Yapraklı, 2010: 144). 

Arz ve talebin fiyat esnekliklerinin bir ülkeye yapılan ticaret akımlarında 

etkili olduğunu öne süren bu yöntemde ulusal para birimindeki değer kaybının 

ödemeler dengesini iyileştirici etkisini göstermesi, yani döviz piyasasının istikrarlı 
olmasının Marshal-Lemer koşuluna bağlı olduğu ileri sürülmektedir. Bu koşula göre, 
ithal ve ihraç mallarının arz esnekliklerinin sonsuz olması varsayımı altında ithal 
malların yurtiçi talep esnekliği (Em) ile ihraç malların talep esnekliği (Ex) toplamının 
l’e eşit ve/veya 1 den büyük olması şeklinde ifade edilir (Adedeji vd., 2005; 
Seyidoğlu, 2001). 

Esneklikler yaklaşımına göre devalüasyon ithal mallarının fiyatlarının 

artıracağı için bu mallara olan talebin azalması, döviz giderlerinin düşmesi 
beklenmektedir. Bu etki literatürde döviz tasarrufu sağlayıcı etki olarak 
adlandırılmaktadır (Saatçioğlu, 2001: 8). Bu etkinin büyüklüğü ise üzerinde vurgu 
yapılan ithal malların talep esnekliğine bağlıdır. Şekil 1.1’deki talep eğrisi ne kadar 
yatık yani talep esnekliği ne kadar yüksekse bu tasarruf sağlayıcı etki o kadar fazla 
olmaktadır. 
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Ayrıca esneklik yaklaşımına göre, devalüasyon sonucunda ihraç malların 
yabancı para cinsinden değerinin azalması ve yabancıların bu mallara olan talebinin 

artması beklenir. Döviz kazandırıcı etki olarak adlandırılan bu etki de yabancı ülke 

vatandaşlarının talep esnekliklerine göre belirlenmektedir. İlk etki yurtiçindeki 
ekonomik aktörlerin davranışlarına göre şekillenmekte iken; ikinci etki malların ihraç 
edildiği ülke vatandaşlarının davranışlarına bağlı oluşmaktadır. 

Esneklikler yaklaşımının yetersiz kaldığı en temel nokta ise devalüasyonun 
sadece dış ticarete olan etkisine yoğunlaşmakta iken; sermaye akımlarına ya da diğer 

dengeye olan etkisine ilişkin yorum getirmemektedir. Yani ödemeler dengesinin 
sadece bir kısmını kapsamakta reel döviz kuru tanımında ticarete konu olmayan 
malların rolüne ilişkin açık bir bilgiye yer vermemektedir (Erkılıç, 2006). 

Ayrıca Tiryaki (2002: 4) çalışmasında da belirtildiği üzere, bu yaklaşımda 
devalüasyonunun ilerleyen dönemlerde gelir üzerindeki etkisi göz ardı edilmektedir. 
Yani reel kurdaki değer kaybı ilk başta ihracatı teşvik edici ithalatı azaltıcı etki 

yapacaktır. Böylece önceden ithal edilen malların yurtiçinde üretimi teşvik edilmiş 
olacak, üretimde ve gelirdeki artış tekrar ithalat artışını tetikleyecek ve dolayısıyla 
devalüasyon kaynaklı cari işlemler dengesindeki iyileşmenin bir kısmı giderilmiş 
olacaktır. 

Esneklik yaklaşımına getirilen bir diğer eleştiri de, kısmi denge analizi 
kaynaklı olarak bu yöntemde göreli mal fiyatlarının, arz ve talep arasındaki karşılıklı 
ilişkilerinin ihmal edildiği; ayrıca değişen ithalat ve ihracat harcamalarından 

kaynaklanan net çoğaltan etkisinin de göz ardı edildiği belirtilmektedir (Bektaş, 
2007: 10). Ayrıca bazı araştırmacılar gelişmekte olan ülkelerdeki cari işlem 
dengesizliklerinin yapısal sorunlardan kaynakladığını ifade etmekte, çözümün ise 
ülkelerdeki fiyat ayarlamasından ziyade ithal ikameci politikalarla sanayileşmenin 
sağlanmasına odaklanılarak gerçekleşeceğini savunmaktadır (Edwards, 2001: 4; 

Bektaş, 2007: 10). 

1.3.2. Toplam Harcama Yaklaşımı 

Toplam harcama yaklaşımının hareket noktası, dış ticaret açığını ortadan 
kaldırmak için toplam gelir ile toplam harcamalar arasında bir dengenin sağlanmasıdır 
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(Ordu, 2008: 21). Ödemeler bilançosu denkleştirme sürecinde gelir etkisini de dikkate 
alan toplam harcama yaklaşımı ekonomideki iç denge (istihdam) durumuna göre farklı 
sonuçlara ulaşmakta ve ülkenin reel gelir düzeyi aşağıdaki eşitlikte belirlenmektedir 

(Tiryaki, 2002: 4): 

GSYH = C + I + G + (X-M) (1.6) 

Gayri safi yurt içi hasıla özel sektörün tüketim harcamaları (C), özel sektörün 
ve kamunun yatırım harcamaları (I), kamu kesimi harcamaları (G) ile dış ticaret gelir 
ve giderlerinden (X ve M) oluşmaktadır. Eşitlikteki C+I+G bileşeni toplam yurtiçi 

harcama (TYH) olarak tanımlanırsa aşağıdaki eşitliğe ulaşılır. 

GSYH = TYH + (X - M) (1.7) 

Eşitlik (1.7)’den de görüleceği gibi ticaret dengesi gelir ile harcama 
arasındaki farka eşittir. Dengede iyileşmenin sağlanabilmesi için ya üretim (gelir) 
düzeyinin artması ya da harcamaların kısılması gerekmektedir. 

Bu yaklaşımda ülkenin tam ya da eksik istihdam düzeyinde olup olmaması 
politikalar açısından önem arz etmektedir. Eğer ekonomi eksik istihdam düzeyinde 

ise, marjinal harcama eğiliminin l’den küçük olduğu varsayımı altında, ulusal 
paranın değer kaybı sonucunda ihraç mallara olan talep artışıyla beraber ihracat 
artacak ve üretimin artması da sağlanabilecektir. Ancak eğer hızlanan ihracat 
artışıyla beraber yükselen üretim düzeyi tüketime yansır ve tüketim üretimden daha 

hızlı artış gösterirse ülkenin cari işlemeler dengesinin aleyhine gelişmeler 
yaşanabilecektir. 

Eğer ekonomi tam istihdam düzeyinde ise üretim düzeyi daha fazla 

artınlamayacağı için ticaret dengesinin sağlanması için harcama kısıcı politikaların 

uygulanması zorunlu hale gelmektedir. Eğer talep baskı altına alınamazsa artan 
harcamalar neticesinde ithalat hızlanacak devalüasyon sonucu sağlanan göreli fiyat 
avantajı etkisini yitirecek ve ticaret dengesi de bozulacaktır. Bu çözümlemenin sonucu 

olarak, devalüasyon gibi harcama kaydıncı politikaların amaçlanan etkilere sahip 
olabilmesi için mutlaka daha sıkı maliye ya da para politikası gibi harcama kısıcı 
politikalarla desteklenmesi gerektiği görüşü kabul görmüştür (Tiryaki, 2002: 4). 
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Bu noktadan hareketle harcamalar yaklaşımı; harcamaları azaltıcı 

politikaların önemli olduğuna, üretimin harcamalardan daha hızlı artırılmasının 

gerekliliğine ve bunu sağlayacak politika karışımlarının uygulanması gerektiğine 

ilişkin bilgi vermektedir. 

Esneklik yaklaşımına benzer şekilde harcama yaklaşımı da tüketimin zaman 

içindeki değişimine yer vermemektedir. Ayrıca devalüasyonun gelir etkisine ilişkin 
bilgi verilirken fiyat etkisinin göz ardı edilmesi yöntemin bir diğer eksikliği olarak 
karşımıza çıkmaktadır (Erkılıç, 2006: 19). 

1.3.3. Mundell-Fleming Modeli 

Mundell-Fleming modelinde (IS-LM-BP), faiz oranlan ile üretim düzeyi 
arasındaki ilişkiye dış denge koşulları da entegre edilmiş ve dışa açık ekonomilerde 
maliye ile para politikalarının etkilerinin irdelenmesine olanak sağlanmıştır. 

Mundell - Fleming modeli, klasik görüşün açıklayamadığı İkinci Dünya 
Savaşı sonrasındaki ekonomik gelişmeleri açıklamaya yönelik Metzler (1942), 
Machlup (1943) ve Meade (1951) tarafından geliştirilen Keynesyen gelir - harcama 
modelinin uzantısı niteliğindedir (Frankel ve Razin, 1987: 1). Kısa vade üzerine 

yoğunlaşan ve IS-LM modelinin açık ekonomiye uyarlanmış hali olan bu model, 
politika uygulamalarının farklı döviz kuru rejimleri altında üretim düzeyi ve faiz 
oranları üzerindeki etkisini açıklamakta kullanılmıştır (Timur, 2005: 11). 

Sabit ve esnek kur rejimleri altında para ve maliye politikalarının etkilerini 
inceleyen bu model ile sermaye hareketliliğindeki yapıya bağlı olarak farklı sonuçlar 
elde edilebilmektedir. 

Genel olarak Mundell-Fleming modelinde, maliye politikalarının 
kullanılmasının ve kısa dönemde para politikası uygulamalarının etkili olmadığı 
belirtilmektedir. Genişletici maliye politikasının uygulanması durumunda, ülke 

parasının değerleneceği, bununla beraber cari işlemler hesabında açıkların ortaya 
çıkacağı, bunun sonucunda da sermaye girişlerinin meydana geleceğinden 
bahsedilmektedir (Timur, 2005: 11; Ordu 2008). 

Ayrıca, durağan bir yapıya sahip olması ile eleştiri toplayan bu modelin kısa 
vadeye odaklanmış olması, net yatırımların üretken sermaye üzerindeki etkisi ile cari 
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işlemler dengesizliklerinin net dış borçluluk konumu üzerindeki etkisini yadsımasına 
yol açmıştır (Tiryaki, 2002: 5) 

Modelin kısa vadeye odaklanmış olması cari açığın belirleyicisi olarak 
görülen değişkenlerin uzun vadede birbirleriyle olan etkileşimlerinin göz ardı 
edilmesine neden olmaktadır. Tiryaki (2002) ve Bektaş’m (2007) belirttiği gibi olası 
bir genişleyici maliye politikasında ülkenin para birimi reel olarak değer kazanacak, 

neticede cari işlemler açığı artacak ve sermaye girişleri hızlanacaktır. Uzun vadede 
incelendiğinde sermaye girişlerindeki artışla beraber ülkenin dış yükümlülükleri 
artmaya devam edecektir. Dış borç dengesinin ve cari işlemler dengesinin sağlanması 
için ise dış ticaret dengesinin iyileştirilmesi, bunun için de para biriminin zamanla 

değer kaybetmesi gerekmektedir. Bu uzun vadeli ilişkinin Mundell-Fleming 
modelinde irdelenememesi modelin temel dezavantajlarından biri olarak 
görülmektedir. 

1.3.4. Dönemler Arası Yaklaşım 

Ödemeler dengesindeki gelişmeleri irdeleyen çalışmaların çoğu esneklik 
yaklaşımına dayanmakta ve genel olarak döviz kurundaki kısa dönemli gelişmelerin 
ticaret dengesine olan etkisi İncelenmektedir. Ancak kısmi dengenin doğası ve statik 
içeriği ile bu yaklaşımlar tasarruf yatırım dengesindeki uzun dönemli gelişmelere 
ilişkin bilgi verememekte ve genel denge dinamiklerinden faydalanamamaktadır 
(Debelle ve Faruqee, 1996: 2). 

İlk temsilciler Bardhan (1967), Bruno (1970) ve Hamada (1969) ticaret ve 
büyüme alanında bu yöntemi kullanarak çalışmış olsalar da; yöntemin cari işlemler 
dengesi üzerine yapılan çalışmalarda kullanımı 1980’lerin başında Buiter (1981), 
Obstfeld (1982), Sachs (1981), Svensson ve Razin (1983) ve diğerlerinin 
makaleleriyle yaygın hale gelmiştir (Obstfeld ve Rogoff, 1995: 1732). 

Dönemlerarası yaklaşımın daha da geliştirilmesi güdüsü ise dünyadaki 
sermaye piyasalarındaki gelişmelerle canlanmıştır. Özellikle 1973-1974 ve 1979-80 
yıllarında petrol fiyatlarındaki sert yükselişler nedeniyle yaşanan krizler sonucu cari 
dengedeki dalgalanmalar yöntemin gelişimine de katkı sağlamıştır. 
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Kayıkçı (2011:17) çalışmasında dönemlerarası yaklaşımın başlangıç noktasını 

Lucas kritiğinin2 oluşturduğu ifade edilmektedir. Buna göre açık ekonomi 
modellerinde ekonometrik analizlerden ziyade hane halklarının optimizasyon 
problemlerinin çözümüne odaklanılması daha güvenilir sonuçlann elde edilmesinde 

etkili olacaktır. Bu çerçevede Obstfeld ve Rogoff (1995: 1732) çalışmasında 
dönemler arası yaklaşıma göre, cari işlemler dengesindeki dalgalanmaların nedeni 
olarak tüketimin düzleştirilmesi çabası gösterilmektedir. Buna göre çok iyi bir 
öngörüye sahip rasyonel bir tüketici dönemsel faydasını bütçe kısıtı altında 

olabilecek en yüksek noktaya taşımak istemektedir. Bunu sağlamak için de 

tüketicinin gelecekteki harcamalarının bugünkü değeri ile faiz kazançları, menkul 
değer kazançları gibi gelirleri de içeren gelir akımlarının bugünkü değeri birbirine 
eşit olmalıdır. Ekonominin bu tüketicilerden oluşan bir topluluk olduğu 

varsayıldığında ise, bütçe kısıtı altında bir ülkenin harcamalarının bugünkü değeri ile 
net varlıkları ve üretimden kazanacağı gelirlerin bugünkü değeri birbirine eşit 
olmalıdır. Yani model tüketim kararlarının alınmasında sadece içinde bulunulan 

dönem gelirlerinin değil gelecekteki beklentilerin de göz önünde bulundurulmasını 
ifade etmektedir. 

Bu yaklaşıma göre cari denge hane halklarının tüketim ve tasarruf kararlarına 
göre oluşmakta ve temel amaç Kauffnann vd. (2002) tarafından tüketimi optimal bir 
şekilde dönemlere yaymak olarak tanımlanmaktadır (Peker ve Hotunluoğlu, 2009: 
224). Genel olarak standart dönemlerarası yaklaşım, cari açığa tasarruf yatırım dengesi 
penceresinden bakmakta ve ekonomik ajanın tüketimini, borç alıp-vererek düzelttiği 
varsayımını yapmaktadır (Bussiere vd. 2004: 7). Ayrıca bu yaklaşımda, esneklikler ve 
diğer yaklaşımların tersine ülkelerarası nisbi fiyat farklılıklarının ve döviz kum 
oynamalarının uzun dönemde cari dengeyi etkilemediği ve cari dengeyi açıklamadığı 
gerçeğinden hareketle bu etkilere yer verilmediği belirtilmektedir (Babaoğlu, 2005: 7). 

2 Lucas kritiğine göre sadece ekonometrik veriler göz önünde bulundurularak oluşturulacak 
politikaların etkinliği olmayacaktır. Buna göre hane halkları ve diğer ekonomi aktörleri varsayımsal 
olarak rasyonel oldukları için, ekonomideki karar alıcılar (örneğin, hükümet) bir politika ortaya 
koyduklarında davranışlarını son beklentilerine göre değiştirirler. Eğer hükümet sadece geçmiş 
verilere bakarak analiz yapar ve tüketicilerin davranışlarındaki olası değişimi göz önünde 
bulundurmazsa uyguladığı politika etkisiz hale gelecektir. 
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Dönemlerarası yaklaşımda cari işlemler dengesi, ulusal para akımlarındaki 
veya net hasıladaki geçici oynaklıklara karşı tüketimdeki dalgalanmaların 
giderilmesini sağlayıcı şok emici görevi üstlenmektedir (Debelle ve Faruqee, 1996: 

8). Babaoğlu (2005: 8) çalışmasında tüketimin düzleştirilmesi çabası güzel bir 
örnekle şu şekilde açıklanmaktadır: 

“Örneğin şu anda Türkiye ’de üretimi hemen hemen yapılmayan doğalgazm 
keşfi ileride hem üretimi hem de milli geliri artırabilecek olumlu bir gelişme olarak 
düşünülebilir. Dolayısıyla doğalgaz kaynaklarının ortaya çıkarılması ve ülke 
ekonomisine katkıda bulunabilmesi için yapılacak yatırımlar için ihtiyaç duyulan 
kaynaklar ya yurt içinden sağlanacaktır ki bu, tüketimi azaltıp tasarruf yapılmasıyla 
mümkündür veya kaynak yurt dışından borçlanılarak bulunacaktır. İşte bu modele 
göre, eğer ileride üretim ve milli gelirin artacağı tahmin ediliyorsa şimdiki dönemde 
tüketimi azaltmak yerine yurt dışından borçlanarak kaynak yaratmak, rasyonel bir 
seçim olabilir. Bunun sonucunda verilecek cari açık, ülke ekonomisi için risk 
yaratmayacaktır. Yani cari denge, tüketim dalgalanmalarının giderilmesi için 
tampon görevi görmektedir. ” 

Bu yeni yaklaşım pek çok farklı modele ufuk açsa da temelde diğer 
yaklaşımlarla bazı ortak varsayımlara sahiptir. Buna göre, ekonomiler serbestçe 
ticaret yapabilmekte, tam sermaye hareketliliği varsayımı altında hem yurt içi hem de 
yurt dışı piyasalar kullanılabilmektedir. Modelin sonuçları irdelendiğinde net borçlu 
konumdaki ülke için dünya faiz oranları ortalama değerinden yüksekse, artan dış 
borç faiz ödemeleri sonucunda cari dengenin bozulmasına neden olacaktır. Eğer ülke 
net varlık sahibi ise tam tersi durum oluşacak ve cari denge iyileşecektir. Modelden 
çıkan bir diğer önemli sonuç ise üretim düzeyi kalıcı düzeyinden yüksek olduğunda 
cari işlemleri düzelten unsurun tüketimin dönemlerarası ikamesi olduğudur. Bu 
noktadan hareketle devlet harcamalan ya da yatırımlar kalıcı değerlerinin üzerine 
çıkarsa yine cari işlemler dengesi negatif etkilenecektir. 

Modeli diğer yaklaşımlardan ayıran diğer bir özelliği ise tüketicilerin 
eğilimlerini göz önünde bulundurmasıdır. Eğer ülkenin paydaşları dünyaya kıyasla 
daha çok tüketim eğiliminde olurlarsa, ülke şimdiki zamanda daha çok tüketmek için 
ithalatı artırır. Tam tersi durumda ise yabancılar daha çok tüketme eğiliminde 
olduğunda ülkenin ihracatı artar. Tüketimin bu aşağı yukarı yönlü hareketi yani 
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dönemlerarası ikamesi ekonominin kalıcı kaynaklan ve sermayenin uluslararası 
hareketliliğiyle orantılıdır (Tiryaki, 2002: 5). 

Dönemlerarası modelde irdelenen bir diğer olgu ise, yaşam döngüsünün 
analize katılmasıdır. Yaşam döngüsü tasarruf modelini kullanan Sachs (1981) gibi 
pek çok çalışmada, bireyler emeklilik dönemine kadar tasarruf yapar, emeklilikte ise 
tüketime yönelir. Yaş gruplan arasındaki heterojen yapı, demografik eğilimler cari 
dengedeki değişimler açısından önemli bir kaynak olarak algılanmaktadır. Yaşam 
döngüsü modeline göre tüketim ve yatırım davranışları direk olarak yaşam döngüsü 
seviyesine bağlıdır. Dolayısıyla yaş yapısındaki sistematik değişiklikler ulusal 

tasarrufları etkilemektedir. Model biraz daha genişletilecek olursa, sermaye ve işgücü 
rasyoları da hesaba katılmakta ve çalışabilecek işgücünün irdelenmesiyle demografik 
yapıdaki değişimin yatırımlar üzerindeki etkisi analiz edilmektedir. 

Sachs’a göre (1981) cari işlem dengesi bir ulusun net tasarruf ya da borç 
düzeyini gösterdiği için ülkedeki bireylerin, firmaların, devletin kısaca ekonomideki 

paydaşların dönemler arasındaki seçimlerinin sonucunda oluşmaktadır. Bu nedenle 
cari işlemler hareketleri dinamik bir makroekonomik model içinde analiz edilmelidir. 
Tek bir dönemin ele alındığı modeller daha statik sonuçlar vereceğinden sadece o 
döneme ilişkin tasarruf yatırım tercihlerine ilişkin bilgi edinilebilmektedir. Oysaki bu 
tercihler bireylerin dönemlerarası seçimini yansıtmalı ve bekleyişleri de hesaba 

katmalıdır. 

Ekonomik aktörlerin tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarının yanı sıra 
demografik eğilimlerini de göz önünde bulundurdan bu yaklaşım, norm 
hesaplamalarında kullanılan makroekonomik denge yönteminin dayandığı teorik 
altyapıyı oluşturmaktadır. 
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2. TÜRKİYEDE VE DÜNYADA CARİ İŞLEMLER DENGESİ 
GELİŞMELERİ 

Norm cari işlemler dengesinin hesaplanmasında benimsenen dönemler arası 

yaklaşım yönteminde temel vurgu tasarruf-yatırım dengesi üzerindedir. Bu perspektif 
altında Türkiye’de ve dünyada cari işlemler dengesinin gelişiminin irdelenmesi 
faydalı görülmüştür. 

2.1. TÜRKİYEDE CARİ İŞLEMLER DENGESİNİN GELİŞİMİ 

Küreselleşen üretim sürecinde firmalar dış kaynak kullanımına (outsourcing) 

daha fazla ağırlık vermekte, maliyet avantajı sağlayacak süreçleri başka ülkelere 

kaydırarak piyasaların entegrasyonuna katkı sunmaktadır. Bu durumda ülkeler 

küresel üretim sürecinde belirli alanlarda öne çıkabilmekte ve uzmanlaşabilmektedir. 
Her ülke bu üretim sürecinde ithalat yaparak üretimini gerçekleştirmekte ve 
uluslararası dikey bütünleşme (uzmanlaşma) denen bu sürecin bir parçası olmaktadır 

(Saygılı vd. 2010: 3). İthalata olan bağımlılığı artıran bu yapı içinde dış ticaret 
kalemlerinin reel kura karşı duyarlılıkları azalmaktadır (Saygılı ve Saygılı, 2011: 
350). 

Dikey bütünleşmenin hız kazandığı son dönemlerde cari açıklar içsel 
dinamiklerden çok küresel fmansal şoklara ve ani sermaye hareketlerine göre 

şekillenmekte ve derinleşmektedir. Keza Calvo vd. (2004: 102) çalışmasında 

olumsuz küresel koşullarda normalde sürdürülebilir olan cari açıkların daha da 

kötüleştiği belirtilmektedir. 

Türkiye’nin cari işlemler dengesindeki gelişmeleri dönemsel olarak kısaca 

özetlemek gerekirse 4 gruba ayırmak mümkündür, tik dönem 1980 öncesini 
kapsamakta ve ithal ikameci yaklaşımın geçerli olduğu dönemi ifade etmektedir. Bu 
dönemde Türkiye’de cari işlemlerden ziyade dış ticaret dengesinden 
bahsedilebilmektedir. Keza anılan dönemde, cari işlemler dengesi neredeyse dış 

ticaret dengesinden oluşmakta ve her iki denge de çok düşük seviyelerde hareket 
etmektedir. Bu dönemden itibaren 1980’li yıllarda ise liberalleşme atılımları 
doğrultusunda ticaret ve sermaye hareketleri önündeki kısıtlamalar kaldırılmaya 
çalışılmıştır. Dolayısıyla 1980-1989 dönemini ise ekonominin dışa açıldığı dönem 
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olarak adlandırmak mümkündür. 1989 yılından 2001 yılına kadar olan üçüncü 
dönemi ise, sermaye hareketlerinin serbestleştiği dönem olarak adlandırmak 

mümkündür. Makroekonomik istikrarın bir türlü sağlanamadığı bu dönemde pek çok 
kriz yaşayan Türkiye’nin dışa açılma çabalan da bu dönemde aleyhine işlemiş ve 
hem içsel hem de dışsal kaynaklı krizlerden ziyadesiyle olumsuz etkilenmiştir. 1997 
Asya ve 1998 Rusya krizi dışsal kaynaklı olarak etki yaparken 1994 ve 2001 krizleri 
ise iç dinamikler neticesinde ortaya çıkmış ve bu dönemin kayıp dönem olarak 
adlandırılmasına katkıda bulunmuştur. 

2001 yılında yaşanan kriz neticesinde Mayıs 2001’de Güçlü Ekonomiye 
Geçiş Programı uygulamaya koyulmuş ve bu tarihten sonra ekonomide istikrarın 
sağlanması açısından bir dizi önlem yürürlüğe konmuştur.Dalgalı kur sistemine 
geçişi de barındıran bu son dönem ise 2001 yılından sonraki dönemi kapsamaktadır. 
Atılan yapısal reform adımlan neticesinde ise, bu dönemi yapısal reformlar dönemi 
olarak adlandırmak mümkündür. 

Özellikle 2002 yılı ve sonrası dönemde sağlanan başarılı enflasyon 
hedeflemesi, maliye politikalarının etkinliğinin sağlanması, faiz oranlarının hızla 
düşmesi gibi nedenlerle özellikle özel kesim tüketimi hızla artmaya başlamıştır. 
Küresel piyasalardaki likidite bolluğunun devam etmesi ve üretimin ithalata 
bağımlılığının sürmesiyle 2002-2008 döneminde cari açık önceki dönemlere kıyasla 
çok daha yüksek seviyelere erişmiştir. Bu gelişmeler doğrultusunda üçüncü dönemi 
cari işlemlerin yapısal olarak açık verdiği dönem olarak adlandırmak mümkündür. 

1984-2012 dönemine ilişkin temel gelişmeler Grafik 2.1 ve 2.2’de ele 

alınmaktadır. Türkiye’de üretim sürecinin başta enerji olmak üzere ithalat 

bağımlılığının yüksek olması, ithalatın milli gelirle birlikte hareket etmesine neden 
olmakta, dolayısıyla cari dengenin büyümeye olan duyarlılığım artırmaktadır (Grafik 
2.1). Grafik 2.2 ise enerji bağımlılığının cari dengenin temel belirleyicisi olduğunu 
kanıtlar niteliktedir. 2001 krizini takiben güçlü bir büyüme eğilimi yakalayan 

Türkiye ekonomisinde cari açık 2006 yılma gelindiğinde yüzde 6 seviyesine 
tırmanmışken enerji dengesi arındırıldığında bu oran yüzde 1 düzeylerine 
gerilemektedir. Özellikle 2001 sonrası dönemde eneıji hariç ve dâhil cari açık 
arasındaki makasın açıldığı gözlemlenmektedir. 
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Grafik 2.1: Büyüme ve İthalat Artışı Grafik 2.2: Cari Dengenin GSYH’ya Oranı 

Büyüme ...... ithalat Artışı   Cari Denge "1 Enerji Hariç Cari işlemler Dengesi 

Kaynak: TÜÎK Ulusal Hesaplar Veri Tabanı ve TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri 

Gelişmekte olan yapısıyla Türkiye ekonomisinde cari açığın en önemli 
belirleyicilerinden biri olarak reel büyüme öne çıkmaktadır. Özellikle tüketim 
harcamalarım artıran yapısıyla ekonomik büyüme ile cari açık arasında aynı yönlü 
ilişki olması beklenmektedir. 

Grafik 2.3: Tüketim, Büyüme ve Cari İşlemler Dengesi (Yüzde) 

Cari Dengenin GSYH'ya Oranı ——» Büyüme •«--«•Tüketim Büyümesi 

Kaynak: TÜİK Ulusal Hesaplar Veri Tabanı ve TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri 
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Grafik 2.3’te 1984-2012 dönemi için cari işlemler dengesi ile büyüme 

hızları yer almaktadır. 1980’li yılların sonunda ve kriz dönemleri hariç cari işlemler 
açığı veren Türkiye ekonomisinde, son dönemlerde cari açığın yapısal bir sorun 
haline gelmeye başladığı gözlenmektedir. Grafiğe göre, kriz yıllarında cari fazla 

veren ekonomimizde, özellikle 2002 yılından itibaren açığın derinleştiği ifade 
edilebilir. Cari işlemler dengesinin büyüme ile arasındaki ters yönlü ilişkide, 
tüketim kaynaklı büyümenin ve ithalata bağımlı üretim yapısının başrol oynadığı 
söylenebilir. Yüksek büyüme hızlarının yakalandığı dönemde artan dış kaynak 
ihtiyacı, cari açığın hızla artmasına neden olmuştur. Düşük tasarruf oranlarında 
yüksek cari açığın sürdürülemez boyutlara ulaşılabileceğine ilişkin bilgi veren bu 
şekilde yurtiçi tasarrufların artırılmasının gerekliliği bir kez daha vurgulanmalıdır. 

Tasarruf yatırım dengesi, cari açığın belirleyicilerinin ortaya koyulmasında 
temel özdeşlik olarak ifade edilebilmekte ve Eşitlik (1.5) de gösterildiği gibi cari 
işlemler dengesinin özel ve kamu tasarruflarının yatırımlardan farkına eşit olduğu 
kabul edilmektedir. 

Ekonomilerin entegrasyonunun artması, yatırımların dış tasarruflara daha 

bağımlı hale gelmesinde etkili olmaktadır. Dış tasarruflar olumlu küresel piyasa 
koşullarında ekonomilerin daha yüksek büyümesine katkı sağlamakta iken; olumsuz 
koşullarda ise gelirdeki daralmayı perçinlemektedir. Yüksek yatırımların dış 
tasarruflara bağlı olarak finanse edilmesi ekonomiyi dışsal şoklara karşı daha kırılgan 
hale getireceğinden, daha sağlam bir büyüme patikasının oturtulmasında yurtiçi 
tasarrufların artırılması büyük önem arz etmektedir. 

Kamu ve özel sektörün tasarruf ve yatırımlarına ilişkin bilgiler Grafik 2.4’de 

sunulmaktadır. Sermaye hareketlerinin serbestleşmeye başladığı 1980’li yıllara kadar 
kamunun tasarruf ve yatırımları bazı ufak oynaklıklar haricinde belirli bir aralıkta 
hareket etmektedir. 80 ’li yılların sonundan itibaren ise kamu yatırımları aynı düzeyde 

seyrini sürdürürken, kamu tasarrufları hızla azalmaya başlamış ve 2001 yılında da 
dip noktasına ulaşmıştır. Kamunun tasarruf-yatırım farkının bütçe dengesini ifade 
edeceği varsayıldığında, aynı dönemde bütçe dengesinin bozulduğu ifade edebilir. 
Kriz sonrası dönemde ise uygulanan mali politikalar etkisini göstermiş ve 2009 
küresel kriz dönemi dışarıda tutulduğunda kamu dengesi göreli olarak sağlanmıştır. 
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Kamu yatırımlarına kıyasla daha dalgalı seyir izleyen özel yatırımlar ise 
2001 yılı sonrası dönemde hızlanmış, 2006-2009 döneminde azalış sergilemiş daha 

sonra ise tekrar artış eğilimi göstermiştir. Özel tasarruflar ise 2001 yılından sonra 
hızla azalmaya başlamış ve bu eğilimini sürdürmüştür. Özetle, 2001 sonrası dönemde 
özellikle özel tasarruflardaki negatif görünüm cari açığın ve kırılganlıkların 

artmasındaki temel unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Grafik 2.4: Kamu-Özel Tasarruf ve Yatırımları (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

 Kamu Tasarrufu  Kamu Yatırımları  Özel Tasarruf  Özel Yatırımlar 

Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler 

Cari dengenin yatırım ve tasarruf farkına eşit olduğu daha önceki bölümlerde 
ifade edilmişti. Grafik 2.4’te yer alan veriler incelendiğinde Ricardocu denkliğin3 
ülkemiz için kısmen de olsa sağlandığı ifade edilebilir. Buna göre 1986-2001 
döneminde hızla azalan kamu tasarrufları, aynı dönemde özel tasarruflardaki artışla 
telafi edilmiştir. Bu tarihten sonra ise özle tasarruflar hızla azalmaya başlamış kamu 
tasarrufları ise bu azalışı sınırlı oranda karşılayabilmiştir. 

1980 yılı ile 2001 krizine kadar olan dönemde kamunun borçlanma gereğinin 
yüksek seviyelerde seyretmesi ve aşın yüksek reel faizler özel sektörün fonlanma 
imkânlannın kısıtlanarak dışlanmasına (crowding-out) neden olmuştur (Körs, 2011). 

3 Tam Ricardocu denklik varsayımı göre, kamu açıklarındaki artış gelecekte olası vergi artışları yaşanacak 
beklentisiyle özel sektörün harcamalarının azalmasına neden olacak ve kamu açığındaki derinleşme özel sektörün 
tasarruf artışıyla dengelenecektir. Bu sayede toplam tasarruflar değişmeyecektir. 
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Yatırım için yeterli kaynak sağlayamayan özel sektörün tasarruf yatırım açığı da bu 
nedenle düşük seyretmiştir. 2001 sonrasındaki dönemde ise makroekonomik istikrarın 

sağlanması, bankacılık ve finans sisteminin düzenlenmesi, başarılı enflasyon 

politikalarının uygulanması ve mali sisteme ilişkin düzenlemeler neticesinde faiz oranlan 
azalmaya ve finansal sistem kamu yerine özel sektör ile hane halklarını fonlamaya 
başlamıştır. 

Finansal sistemin gelişimine yönelik atılan adımlar ve yatırım ortamının 

iyileştirilmesi, finansman kaynaklarının artması yoluyla özel sektör yatırımlarını 
tetiklemiş, yüksek büyüme beklentileri de yatırımların hızla artmasında etkili 
olmuştur. Dönemler arası yaklaşıma paralel şekilde yüksek büyüme beklentileri hane 
halkı tüketimini de etkileyerek hızla artmasına yol açmıştır. Dolayısıyla 2001 yılı 
sonrasındaki dönemde cari açığın kaynağı kamu açığından özel sektör açığına doğru 

kaymıştır. 

Grafik 2.5: Kamu - Özel Tasarruf Yatırım Dengesi ve Cari Denge (GSYH’ya 
Oran, Yüzde) 
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Kaynak: Kalkınma Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal Göstergeler ve TCMB Ödemeler Dengesi İstatistikleri 

Grafik 2.5’te de cari açığın kaynağındaki değişim gözlemlenebilmektedir. 

2001 yılma kadar olan dönemde, azalma eğiliminde olan kamu tasarrufları 
kaynaklı olarak verilen cari açık bu yıldan itibaren özel sektör açığına bağlı 
olarak verilmeye başlanmıştır. 2008 yılında patlak veren küresel finansal krize 
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kadar olan dönemde hızla artan cari açık daha sonra özel tüketim ve 

yatırımlardaki sert düşüşle birlikte azalmış, tüketimdeki canlanmayla birlikte 
tekrar hızlanan cari açık 2011 yılında tarihsel veriler göz önünde 
bulundurulduğunda en yüksek seviyeye ulaşmıştır. 

Tasarruf ve yatırım dengesi dışında cari işlemler dengesinin bir diğer yüzünü 
ifade edebilecek olgu ise uluslararası yatırım pozisyonudur (UYP). Cari işlemler 
dengesi dinamiklerinin bir diğer belirleyicisi olan UYP, bir ekonomideki yerleşik 

kişilerin yurtdışı yerleşik kişilerden olan finansal alacakları ile rezerv varlık olarak 
tutulan altın seklindeki finansal varlıklarının; yurtdışı yerleşik kişilere olan finansal 
yükümlülüklerinin belli bir tarihteki stok değerini gösteren istatistiki bir tablodur 
(TCMBb, 2014). 

Ülkenin yapısal döviz pozisyonu hakkında bilgi sunan UYP bir ekonomideki 
toplam finansal varlıklar ile toplam finansal yükümlülüklerin değerlerinin farkından 

oluşmaktadır. Eşitliğin bir tarafında ülkenin döviz cinsinden varlıklan diğer tarafında ise 
yükümlülükleri yer almaktadır. Net dış varlıklardaki değişim, dönem içeresindeki net dış 
borçlanma ile ülkenin dış varlık ve yükümlülüklerindeki döviz kum ya da varlık 
fiyatlama sonucundaki değerlenmenin toplanmasıyla elde edilmektedir (Eşitlik 2.1). 

Net Dış Varlık = Net dış borç + (Değerlenme /Değer Kaybı) (2.1) 

Uluslararası yatırım pozisyonuna göre, net dış borçlu konumunda olan bir 
ülke için, reel kurdaki değer kaybı ya da yükümlülüklerinin maliyetinin varlıklarının 
getirisinden fazla olması durumunda net dış borcu artacak ve cari işlemler dengesi 

kötüleşecektir. 

Sonuç olarak, yükümlülüklerinin maliyeti varlıklarının getirisinden fazla 
olması durumunda matematiksel olarak ülkenin cari açık vereceği ifade 

edilebilmektedir. Grafik 2.6’da Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonu ve 

kompozisyonu yer almaktadır. 
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Grafik 2.6: Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Milyar ABD Doları) 
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700 

Kaynak: TCMB Uluslararası Yatırım Pozisyonu İstatistikleri 

Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonunun yükümlülükler eksenli 
belirlendiği net bir şekilde görülmektedir. Ülkemizin varlık stoku 2001 yılındaki 52 
milyar ABD dolar seviyesinden 2012 yılında 210 milyar seviyesine yükselse de; 
yükümlülüklerimiz daha hızlı bir artış sergilemiş ve aynı dönemde yaklaşık 4,6 kat 
artarak 2012 yılında 632 milyar ABD dolarına ulaşmışta. Bu çerçevede net 
uluslararası yükümlülüklerimiz 2001 yılındaki 85 milyar ABD dolarından 2012 
yılına gelindiğinde 420 milyar ABD dolanna hızla artmıştır. Ülkemizin net döviz 
pozisyonu açığının gün geçtikçe derinleşmesi döviz kurundaki olası şoklara karşı 
ekonomiyi daha kırılgan hale getirmekte ve cari açığın sürdürülebilirliğini tehdit 
etmektedir. 
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2.2. TASARRUF-YATIRIM PENCERESİNDEN TÜRKİYE VE DÜNYA’DA 

CARİ AÇIK 

Teorik olarak bir ülke için cari işlemler dengesi tasarruf ve yatırımların farkına 

eşit kabul edilmektedir. Madalyonun iki ayrı yüzünü oluşturan bu iki dengedeki 

gelişmelerin birlikte irdelenmesi önem arz etmektedir. Bu amaca hizmet etmesi amacıyla 
aralarında Türkiye’nin de yer aldığı bazı gelişmekte olan ülkeler tasarruf, yatırım ve cari 
işlemler dengesi göz önünde bulundurularak analiz edilmiştir. 

Ayrıca bu bölümde yer alan grafiklerin bazılarında ülkelerin dönemsel tasarruf- 
yatınm pozisyonları ile cari işlemler dengeleri, dünya ortalamasından fark alınarak 

sunulmuştur. Bu sayede göreli olarak mukayese imkânı sağlanarak, dünyaya kıyasla 

ülkelerin konumunun elde edilmesi amaçlanmıştır. 

1980-2011 yıllan arasında dünyadaki yatırım, tasarruf ve cari denge 

gelişmeleri Grafik 2.7’de yer almaktadır. Buna göre 2004 yılma kadar tasarrufların 
üzerinde seyreden yatırımlar nedeniyle cari dengesi negatif seyreden dünya 
ekonomisi bu tarihten itibaren artan tasarruflarla birlikte pozitife geçmiştir.4 

Grafik 2.7: Dünyadaki Tasarruf, Yatırım ve Cari Denge Gelişmeleri (Yüzde) 

■ Cari Denge/GSYH (sağ eksen) •Yatınmlar/GSYH (sol eksen) -Ulusal Tasarruflar/GSYH (sol eksen) 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim, 2013) veri tabanı 
Not: 2012 gerçekleşme tahmini, 2013-2018 dönemi ise tahmin değerleridir. 

4 Teorik olarak dünya kapalı bir ekonomi olarak düşünüldüğünde toplam yatırımların toplam 
tasarruflara eşit olması ve cari işlemler hesabının ise sıfır olması gerekmektedir. Ancak ölçüm 
hataları, bazı ülkelerin veri setinin yer almaması ve kayıtdışılık gibi nedenlerden ötürü teoriye uygun 
sonuçlar elde edilmemektedir. 

26 



Grafik 2.7’de Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından 2013 yılının Ekim 

ayında yayımlanan Dünya Ekonomileri Görünüm Raporundaki (World Ekonomik 

Outlook) tahmin değerlerine de yer verilmektedir. Buna bağlı olarak cari dengedeki 
pozitif seyrin devam edeceği; ancak yatırım artışlarının tasarruflara kıyasla daha hızlı 
artması sonucu cari fazlanın azalışa geçeceği tahmin edilmektedir. 

Grafik 2.8 ve Grafik 2.9 sırasıyla 1980-1999 arasındaki dönemin onar yıllık 

gelişimini sunmaktadır. Buna göre 1980-1989 arasındaki döneme göz atılacak olursa, 
gelişmekte olan ülkelerin cari açık veren yapılanırın dünya ortalamasını aşağı doğra 
çektiği ve pek çok ülkenin ortalama seviyenin altmda cari dengeye sahip olduğu 
görülmektedir. Dünyanın yaklaşık GSYH’ya oran olarak yüzde 0,6 açık verdiği ortamda 
Türkiye’nin cari açığı ise bu dönemde yaklaşık 1,2 düzeyinde gerçekleşmiştir. 

Grafik 2.8: Seçilmiş Bazı Ülkelerin Cari İşlemler Dengesi (1980-1989, GSYH’ya 
Oran, Yüzde) 

1990-1999 dönemine gelindiğinde ise tasarruf-yatınm dengesindeki iyileşmenin 
de etkisiyle pek çok ülkenin cari dengesinde olumlu gelişmeler yaşanmıştır (Grafik 2.9). 
1980-1989 dönemine kıyasla daha fazla ülke cari işlemler dengesi bakımından dünya 
ortalamasından daha iyi performans sergilemiştir. Ülkemiz de bu pozitif gelişmelere 
paralel şekilde ilerleme kaydetmiş ve bu dönemdeki cari açık GSYH’ya oran olarak 
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yüzde 0,9 düzeyine gerilemiştir. Aynı dönemde dünya ekonomilerinin ortalama cari 

açığı ise yüzde 0,3 olarak gerçekleşmiştir. 

Grafik 2.9: Seçilmiş Bazı Ülkelerin Cari İşlemler Dengesi (1990-1999, GSYH’ya 
Oran, Yüzde) 
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Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim 2013) veri tabanı 

2000-2011 arası dönemde ise dünya ve pek çok ülke açısından cari işlemler 
dengesi bakımından pozitif gelişmeler yaşanmıştır. Dünya ortalaması yüzde 0,1 

düzeyine ilerlerken ülkemiz bu olumlu gelişmelerden nasibini alamamış tasarruflardaki 
gerilemenin etkisiyle bu dönemde ülkemizin cari açığı GSYH’ya oran olarak ortalama 
yüzde 4 seviyesine yükselmiştir. 

Grafik 2.10: Seçilmiş Bazı Ülkelerin Cari İşlemler Dengesi (2000-2011, GSYH’ya 
Oran, Yüzde) 
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Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim 2013) veri tabanı 
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Onar yıllık dönemlerden oluşan grafikler genel olarak değerlendirildiğinde 
Türkiye’nin cari işlemler dengesi performansının olumlu geliştiği söylenemez. 

Grafiklerde öne çıkan bir diğer nokta ise, dünya ekonomisinden aldıkları paylan 
hızla artan gelişmekte olan ülkelerin cari dengelerinde iyileşmeler gözlenmektedir. 

IMF verileri göz önünde bulundurulduğunda, 1980-1989 arası dönemde 
GSYH’ya oran olarak ortalama yüzde 22,7 yatınma sahip Türkiye’nin 2000-2011 
yılında bu oranın yüzde 19,5’e gerilemesine rağmen; aynı dönemlerde cari işlemler 
açığı yüzde 1,2’den yüzde 4’e firmanmıştır. Bu olumsuz gelişmenin ardındaki temel 
neden ise 1980-1989 döneminde yüzde 21,5 olan tasarrufların GSYH içindeki payının 
2000-2011 döneminde yüzde 15,5’e gerilemesi olduğu öne sürülebilir. Türkiye’nin 
cari işlemler dengesindeki olumsuz gelişmelerin ülkemize benzer dinamiklere sahip 
olduğu düşünülen diğer gelişmekte olan ülkelerde de yaşanıp yaşanmadığının 
irdelenmesi önemli görülmüştür. Bu amaçla hazırlanan Grafik 2.11’de onar yıllık 
dönemlerde gelişmekte olan ekonomilerin cari dengelerine ilişkin bilgi sunulmaktadır. 
Grafik 2.11: Gelişmekte Olan Bazı Ülkelerde Cari İşlemler Dengesi (GSYH’ya 

Oran, Yüzde) 

■ CİD 1980-1989 ■ CİD 1990-1999 ■ CİD 2000-2011 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim, 2013) veri tabanı 

Grafikte yer alan veriler incelendiğinde, Meksika ve Türkiye hariç diğer 
gelişmekte olan ülkelerin hepsinin cari dengelerinde dönemler arasında iyileşmeler 
gözlenmektedir. Meksika’nın bu olumsuz performansında, 80’li yıllara kıyasla 2000- 
2011 döneminde yaklaşık 2,2 puan artış gösteren yatırımlarının yaklaşık 1,7 puan 
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artan tasarruflarından daha hızlı artması gösterilebilir. Daha önce belirtildiği gibi, 

aynı dönemlerde ülkemizde ise hem yatırımlarda hem de tasarruflarda gerileme 

kaydedilmiş, tasarruflardaki düşüşün yatırımlardan daha yüksek gerçekleşmesi 
sonucu cari işlemler dengesinde bozulma gözlenmiştir. 

Türkiye ile gelişmekte olan ülkelerin cari işlemler dengesinde ayrışmayı daha 
ayrıntılı irdelemek amacıyla, ülkelerin yatırım ve tasarruf ortalamalarının GSYH’ya 
oran olarak dünya ortalamasından farkları incelenmiştir. Bu amaçla öncelikle 

dönemsel olarak yatırımlar ile cari işlemler dengesi arasındaki ilişki incelenecektir. 

Grafiklerde yer alan “Ym-Ym(d)” ifadesi yatırımların GSYH’ya oran olarak dünya 
ortalamasından farkını göstermektedir. 

Grafik 2.12, Grafik 2.13 ve Grafik 2.14’te 1980’li, 1990’lı ve 2000’li 

yıllardaki ortalama cari işlemler dengesi ile ortalama yatırımların dünya 
ortalamasından sapmaları irdelenmektedir. Şekilde görüldüğü gibi grafik 4 ana 
bölümden oluşmaktadır. Bölge 1: cari işlemler açığının verildiği ve yatırımların 

sapmasının pozitif (yüksek yatırım) olduğu alan; Bölge 2: cari işlemler fazlası ve 
yüksek yatırım; Bölge 3: cari işlemler fazlası ve düşük yatırım; son olarak Bölge 4 
ise cari işlemler açığı ve düşük yatırımları ifade etmektedir. 

Grafik 2.12: Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesi ve Yatırımlar , 
1980-1989 (GSYH’ya Oran, Yüzde) 
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Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim, 2013) veri tabanı 
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Grafik 2.12’de sunulan bilgiler doğrultusunda, Güney Kore, Hong Kong, 
Tayvan, Venezüella ve Güney Afrika dışındaki gelişmekte olan ülkeler 1980Ti 

yıllarda cari açık vermektedir. Özellikle Asya ülkelerinin göreli yüksek yatırıma 
sahip olduğu ve bunlardan çok azmin yüksek yatırıma rağmen cari fazla verdiği 
gözlenmektedir. Bu gibi ülkeler yüksek yatırımlarını finanse edebilecek yüksek 
tasarruf oranlarına sahiptir. Bu sayede yüksek büyüme oranlarını cari açık tehdidi 

olmadan sürdürebilme imkânları bulunmaktadır. Türkiye ise sürdürülebilirlik ve 
kırılganlık açısından en kötü bölüm olan 4. Bölgede yer almakta olup hem görece 
düşük yatırım oranına hem de cari açığa sahiptir. 

Grafik 2.13: Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesi ve Yatırımlar, 
1990-1999 (GSYH’ya Oran, Yüzde) 
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1990’lı yıllarda 1980’li yıllara kıyasla ülkeler arasında daha dengeli bir dağılım 
göze çarpmaktadır5 (Grafik 2.13). Bu dönemde daha fazla gelişmekte olan ekonomi 
cari fazla vermekte iken bunu yüksek yatırımlarla beraber gerçekleştirmektedir. Bu 
ülkelerde tasarruf oranlarının yüksek oluşu, yatırımların ve dolayısıyla büyümenin 
yüksek seviyelerde gerçekleşmesine rağmen cari açık probleminin çok fazla 

5 Singapur aykırı değer olarak grafiği şekilsel olarak bozduğu için çıkarılmıştır. 
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yaşanmamasını sağlamaktadır. Yıllık bazda incelendiğinde, Asya ekonomilerinin 1997 

krizinden sert bir şekilde etkilendikleri görülmekle birlikte; ortalama bazda verilerin 

yer aldığı bu grafikte etki çok fazla hissedilmemektedir. Ancak kriz sonrası bu 
ülkelerin tasarruf kalıplarındaki beklenen değişimlerle birlikte 2000’li yıllardaki 

görünümün farklılaşması beklenmektedir. Türkiye ise bu dönemde 80’li yıllara benzer 

bir konumda bulunmaktadır. Düşük yatırımlar büyümenin önünde engel teşkil ederken, 
tasarrufların da aşağılarda kalması büyümenin cari açık vermeden gerçekleşmeyeceği 

gerçeğini ortaya koymaktadır. 

Grafik 2.14: Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari işlemler Dengesi ve Yatırımlar, 
2000-201 l(GSYH’ya Oran, Yüzde) 
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Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim, 2013) veri tabanı 

2000-2011 dönemini irdeleyen grafiğe göre, 1. bölgede yer alan ülkelerin 
yüksek yatırımlarla cari açığı sürdürmeleri için fınansal sistemlerinin güçlü, 
yatırımlarının ise üretken alanlara kaydırılması büyük önem arz etmektedir. Bu 

bölümde yer alan ülkelerin özellikle Avrupa Birliği (AB) bütünleşme sürecinde yer 
almaları, artan yüksek yatırımlarla birlikte cari açıklarının sürdürülmesi hususunda 

tehlikelerle karşılaşabileceklerine işaret etmektedir. 
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2. bölgede yer alan grupta ise Asya krizi sonrası dönemde tasarruflarını artırarak 
cari açığa ilişkin kırılganlıklarını azaltan ülkeler yer almaktadır6. Tasarruf artışları ve 
önceki dönemlere kıyasla yatırımlarının göreli olarak azalmasıyla kırılganlıklarını daha 
da azaltan 2. Bölgedeki ülkelerin cari dengelerini bozacak temel etkenin küresel 
piyasalardaki dalgalanmalar olduğu, ülkelerine özel kırılganlıklara karşı ise cari denge 
bakımından sağlam bir duruş sergileme ihtimallerinin fazla olduğu söylenebilir. 

3. bölgede yer alan grupta ise Asya krizi sonrası yatırımları düşen ülkeler ile 
tarihlerinde pek çok kriz yaşamış ülkeler ağırlıktadır. Bu bölümde yer alan Asya 
ülkeleri ve diğer ülkeler açısından ise krizlerin getirdiği deneyim sonucu cari açık 
çekincesi altında oldukları ileri sürülebilir (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2014b). 

2000’li yıllarda iki kriz atlatan ülkemizin konumu, önceki onar yıllık 
dönemlere kıyasla daha kötümser bir hal almıştır. 1980-2000 dönemine kıyasla hem 
ortalama cari açık derinleşmiş hem de yatırımlarda yavaşlama kaydedilmiştir. 1980’li 
ve 1990Tı yıllarda ortalama yüzde 1 civannda cari açık veren Türkiye, bu dönemde 
artan tüketim ve azalan tasarruflar neticesinde ortalama yüzde 4 cari açık düzeyine 
ulaşmıştır. Güney Afrika, Brezilya gibi ülkeler de Türkiye ile benzer özelliklere 
sahiptir. 10. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında hazırlanan Cari Açık ÖİK 
raporunda Frankel vd. (2008) çalışmasına yapılan atıfta, Güney Afrika’daki 
yatırımların uluslararası ticarete konu olmayan inşaat, vb. alanlara yoğunlaşmasının, 

cari işlemler açığının sürdürülebilirliğini engellediğini ve küresel likidite 
koşullarındaki ani olumsuzluklara karşı kırılganlığın arttığını ifade etmektedir. Aynı 
durumun ülkemiz için de geçerli olması yani yatırımların üretken alanlardan ziyade 
hizmetler sektörüne yoğunlaşması sürdürülebilirlik ve kırılganlık açısından sorun 
teşkil etmektedir. 

Ödemeler dengesiyle yatırımların beraber incelenmesi tasarruf tarafının eksik 
kalmasına neden olacaktır. Bu amaçla onar yıllık dönemler için, yatırımların yer aldığı 
analize benzer olarak, cari işlemler dengesiyle göreli tasarruf oranlan GSYH’ya oran 
olarak birlikte incelenmiştir. Göreli tasarruf oranlan her ülkenin ortalama tasarruf 

oranlannın ilgili dönem için dünya ortalamasından farkıyla elde edilmiştir (Ts-Ts(d)). 

6 Çin ve Cezayir yüksek yatırım oranlarından dolayı grafiğin şekilsel bütünlüğünü bozduğu için analizden 
çıkarılmıştır. 
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Grafik 2.15, Grafik 2.16 ve Grafik 2.17‘de sırasıyla 1980’li, 1990’lı ve 2000’li yıllara 

ilişkin bilgiler sunulmaktadır. Yatırım analizine benzer şekilde 1. bölge cari açık- 
yüksek tasarruf; 2. bölge cari fazla-yüksek tasarruf; 3. bölge cari fazla-düşük tasarruf 
ve 4. bölge ise cari açık-düşük tasarruf alanı olarak ifade edilmektedir. 

1980’li ve 1990’lı yıllar genel olarak değerlendirildiğinde özellikle Asya 
ülkelerindeki gelişim göze çarpmaktadır7. Tayland ve Malezya’nın bölgesi iki dönem 
arasında değişmese de artan tasarruflar neticesinde cari açığında iyileşme olduğu ifade 

edilebilir. Türkiye’nin ise iki dönem arasında yeri çok fazla değişikliğe uğramamıştır. 
Aıjantin, Brezilya ve Yunanistan gibi Türkiye’ye benzer özellikler sergileyen ülkelerin 
konumunda da iki dönem arasında iyileşmeler göze çarpmaktadır. 

Grafik 2.15: Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesi ve Tasarruflar, 
1980-1989 (GSYH’ya Oran, Yüzde) 
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7 1980-1989 dönemi için Singapur yüksek tasarruf, Tayvan hem yüksek tasarruf hem de cari fazla, Polonya ise 
yüksek cari açık rakamlarına sahiptir. Bu ülkelerin değerleri aykırı değer olarak göze çarptığı ve şekilsel 
bütünlüğü bozduğu için analizden çıkarılmıştır. 
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Grafik 2.16: Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesi ve Tasarruflar, 
1990-1999 (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

20 

1 Bölge: CA-YT Tayland 

♦ 

15 

10 

Çek Cum. 

Slovak Currl^ 

+ Portekiz 
teksti 

pas Endonezya 5 
♦ ♦ 

Hindistan 

 ♦ ^wk^e- 

Çin 

♦ 

Kore 

♦ 
Hong Kong 

♦ 
Cezayir 

♦ 

2 Bölge: CF-YT 

Rusya 
♦ 

Venezüella 

♦ 

-6 
Tunus ai4 ▼ 

• ,, . . Polonya 
Macarısta^ Yunanistan Brezilya ^ Güney ^ Filipinl^^^rJantin ^ ^ .. . _ . Hırvatistan ^ 

Mısır *2 
Afrika ilanda 

4 Bölge: CA-DT 

Hırvatistan 

İ 
Pakistan 

-10 

-15 

3 Bölge: CF-DT 

Ts-Ts(d) 
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Yirmi yıllık dönem göz önünde bulundurulduğunda, Asya ülkelerinin tasarruf 
ve cari işlemler dengesi bakımından başarılı performanslarında kriz sonrası 
gelişmelerin etkisinin büyük olduğu ifade edilmektedir. Bemanke’nin 2005 yılında 
ortaya attığı küresel tasarruf bolluğu (global saving glut) hipotezinde de ABD’nin 
yüksek cari açığının önemli bir kısmını dışardan gelen tasarruf imkanlarına 
bağlamaktadır. Bu tasarruf bolluğunu yaratan ülkelerin çoğunun ise geçmişte kriz 
yaşamış, gelişme sürecinde olan ülkeler olduğu belirtilmektedir. 

Gruber ve Karnin (2005: 17) ise Asya ülkelerinin cari fazla vermesini: 
ekonomilerin dış kredi olanaklarının azalmasına, finansal derinleşmelerinin sekteye 
uğraması neticesinde yaşanan kredi hacminin daralmasına, firmalar ve hane 
halklarının bütçelerindeki kötüleşmenin tüketimi daraltmasına ve iç talepteki 

kötüleşmeye karşı ekonomi yönetimlerinin dış talebi sürdürebilmek adına kurlarını 
rekabetçi bir yapıda tutmak için aldığı önlemlere bağlamaktadır. Karnin (2005: 25) 
çalışmasında ise Asya ülkelerinin tasarruflara yönelmesindeki faktörler olarak 
yatırımların banka kredileri de dahil olmak üzere azalırken; kurların gelişmiş 
ülkelerde değerlenme yaşanmasına rağmen bu ülkelerde dolar karşısında zayıf 

tutulmasına yönelik atılan adımların etkili olduğu ileri sürülmektedir. 
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Gruber ve Karnin (2005: 14) çalışmasına atıfta bulunan Dooley vd. (2003) 
makalesinde ise ABD’nin cari açığının finansmanının büyük çoğunluğunun Asya 
ülkelerinden oluşan ticaret ortaklarından sağlandığı belirtilmiştir. Çalışmada, bu 

ülkelerin kurlarını rekabetçi seviyede tutarak, büyümelerini destekledikleri 
vurgulanmış ve bu duruma yeni Bretton Woods sistemi8 adı verilmiştir. Mann (2004: 
124) ise bu gelişmeleri çalışmasında bağımlılık (co-dependency) olarak 

tanımlamaktadır. Temelde bu iki görüş Bemanke’nin tasarruf fazlalığı hipotezine 
benzerlik göstermektedir. Mann, 1990’larm sonundaki krizi Asya ülkelerinin döviz 
rejimini etkileyen temel unsur olarak görmektedir. Dooley vd. (2003) çalışmasında 
ise reel kuru rekabetçi seviyede tutmak için yapılan müdahaleler ile cari fazla 
vermenin gelişmekte olan ekonomilerin ilgisini çektiğini vurgulamaktadır. Kriz 
sonrası gelişmelerin Asya ekonomilerine yansımasının daha çok 2000Ti yıllarda 
kendini gösterdiği belirtilmektedir. Grafik 2.17’de yer alan bilgiler de bu argümanı 
destekler niteliktedir. 

Grafik 2.17: Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Dengesi ve Tasarruflar, 
2000-2011 (GSYH’ya Oran, Yüzde) 
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Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim, 2013) veri tabanı 

8 1944 yılında Birleşmiş Milletler Para ve Finans konferansında ortaya çıkan iktisadi sistemdir. Bu konferansta 
altına dönüştürülebilen tek para biriminin dolar olmasına, diğer para birimlerinin değerlerinin de dolara göre 
ayarlanmasına karar verilmiştir. 
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1. bölgede yer alan Hindistan ve Fas yüksek tasarruf oranlarına sahip 
olmalarına rağmen göreli yüksek yatırımları neticesinde cari açık vermektedir. 2. 
bölgede yer alan ülkeler ise beklenildiği üzere ağırlıkla Asya ülkelerinden 
oluşmaktadır9. Asya krizi sonrası dönemde temkinli davranan bu ülkeler yüksek 
yatırımlar ve yüksek büyüme rakamlarına rağmen tasarrufların azalmasına engel 
olmaya çalışmışlardır. 

Dünya ortalamasından daha az tasarruflara sahip olmalarına rağmen görece 
düşük yatırımları neticesinde cari fazla veren ülkeler ise üçüncü bölgede yer 
almaktadır. Ülkemizin de yer aldığı ve cari açığın en az sürdürülebilir bölge olduğu 
alan ise hem düşük tasarrufları hem de cari açığı ifade eden dördüncü bölgedir. 
Yunanistan, Portekiz, Macaristan ve Türkiye gibi ülkelerin bu dönemdeki cari açığı 
yatırımların yüksek oluşundan ziyade tasarruflardaki sert düşüşlerden 
kaynaklanmaktadır. Yatırımlar ile cari işlemler dengesinin analiz edildiği Grafik 
2.14’te de ifade edildiği gibi ülkemizin 2000’li yıllarda göreli olarak hem 
yatırımlarında hem de tasarruflarında azalma gözlenmekte ve cari işlemler açığı 
derinleşmektedir. Tasarrufları artırmaya yönelik atılacak adımların hali hazırda 
azalmakta olan yatırımları daha da engellemesi büyümenin önünde sorun teşkil 
etmektedir. Bu nedenle yatırımların üretken alanlara kaydırılması bir kez daha 

vurgulanmalıdır. 

Bu bölümde norm cari dengenin belirlenmesinde büyük öneme sahip tasarruf- 
yatırım dengesi penceresinden dönemsel olarak Türkiye ve bazı ülkelerdeki 
gelişmelere yer verilmiştir. Bu bilgilere ek olarak vurgulanması gereken bir diğer 
nokta ise cari açığın sürekliliği konusudur. Ödemeler dengesini konu alan analizlerde 
cari dengenin gecikmelerinin açıklayıcı değişken olarak modellerde yer alması, 
dönemler arasında gelişimini incelemenin faydalı olacağı görüşünü ortaya 
koymaktadır. Bu bağlamda hazırlanan Grafik 2.18’de cari dengenin 1990’lı yıllar ile 
2000’li yıllardaki değişimi yer almaktadır. 

9 Cezayir ve Çin yüksek tasarruf oranlan ile şekilsel açıdan grafiği bozduklan için analizden çıkarılmıştır. 
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Grafik 2.18: Cari Dengenin Dönemlerarası Değişimi (GSYH’ya Oran, Yüzde) 
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Dönemlerarası gelişmeler incelendiğinde, 1990’lı yıllarda cari açık veren 
Arjantin, İsrail, Şili, Tayland, Endonezya ve Malezya 2000Tİ yıllarda cari fazla 
vermeye başlamışlardır. Bu grupta yer alan Malezya’nın cari dengesindeki iyileşme 
artan tasarruf oranlarından ziyade düşen yatırımlardan kaynaklanmaktadır. Keza bu 

ülkenin büyümesi 1990-1999 döneminde ortalama yüzde 7,2 seviyesinde iken, 
2000’li yıllarda yüzde 5 seviyelerine gerilemiştir. Hali hazırda cari fazla veren 
ülkelerden Mısır hariç hepsinin cari dengesinde iyileşme gözlenmektedir. Özellikle 
Cezayir başta olmak üzere Hong Kong, Rusya ve Venezüella’nın cari fazlaları 
GSYH’ya oran olarak ortalama 3 kattan daha fazla artmıştır. Cezayir’in bu 
başarısındaki temel etken ise 1990’larda ortalama yüzde 28 düzeyinde olan tasarruf 
oranlarının 2000’li yıllarda yüzde 47,8 düzeyine ilerlemesi ve yatırımlardaki artışın 
6 puan seviyesinde kalması gösterilebilir. Slovenya ve İrlanda ise iki dönem 

arasında cari dengesinde kötüleşme yaşayan ülkeler arasındadır. 

Peru, Meksika, Pakistan, Brezilya, Fas, Hindistan ve Tunus 1990-1999 
dönemindeki cari açıklarını 2000’li yıllarda azaltarak daha az kırılgan hale 

gelmişlerdir. Ülkemizin de aralarında bulunduğu bu son grupta yer alan bütün 
ülkelerin cari açığı daha da derinleşmiştir. Oran olarak en fazla kötüleşme Güney 

Afrika (8,2 kat), Türkiye (3,6 kat) ve Polonya’da (3,4 kat) gözlense de; 2000’li 
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yıllarda ortalama en yüksek cari açığa sahip olan ülkeler olarak Portekiz (2,3 kat) ve 
Yunanistan (2,2 kat) karşımıza çıkmaktadır. 

Lane ve Pels, 2012 yılında yaptıkları çalışmada Avrupa Birliği ülkeleri ile 
İzlanda, Norveç ve İsviçre’nin yer aldığı ülkeleri incelemişler ve E30 olarak 
adlandırdıkları bu ülkelerin 2002-2007 dönemi için hesapladıktan ortalama cari 

dengeleri ile 1995-2001 dönemindeki ortalama cari dengeleri arasındaki korelasyonu 
yüzde 88 olarak hesaplamışlardır (Lane ve Pels, 2012: 27). Bu noktadan hareketle cari 
dengenin bu 30 Avrupa ülkesi için süreklilik arz ettiği sonucuna ulaşmışlardır. 

Benzer şekilde bu çalışmada yer alan analizde kullanılan 34 gelişmekte olan 
ekonomi için 2000-2011 dönemi ile 1990-1999 dönemi arasındaki korelasyon yüzde 

60 olarak hesaplanmaktadır. Sonuç olarak Lane ve Pels’in cari dengenin kalıcılığına 

ilişkin önermelerinin haklı yanları olduğu düşünülmekte ve kırılganlığın gelişimine 
ilişkin bir miktar da olsa bilgi sunan bu grafiğe bağlı olarak ülkemizin cari açığının 
daha da yüksek seviyelerde kalıcı hale gelmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının 
gerekliliği vurgulanmaktadır (Grafik 2.18). 

Norm cari işlemler dengesinin hesaplanmasında tasarruf yatırım dengesi ve 

bu dengenin temel belirleyicileri büyük önem arz etmektedir. Onar yıllık dönemler 

itibarıyla irdelendiğinde GSYH’ya oran olarak ortalama tasarruf ve yatırımların 
1980’li ve 1990’lı yıllarda çok fazla değişkenlik göstermediği belirtilmelidir. Ancak 
2000’li yıllarda özellikle tasarruf oranlarındaki düşüş dikkat çekmektedir. 
Yatırımlardaki azalma ise tasarruf oranlarına kıyasla daha düşük seviyelerde 
gerçekleşmiştir. Sonuç itibarıyla 1990’lı yıllarda ortalama yüzde 0,9 civarında 
seyreden cari açığın GSYH’ya oranı 2000’lerde yüzde ortalama bazda yüzde 4 
seviyesine yükselmiştir. 

Sonuç olarak bu bölümde son 30 yıllık döneme ilişkin ülkelerin tasarruf, 
yatırım ve cari işlemler dengesi gelişmelerine mukayeseli olarak yer verilmiştir. 
Diğer etkenler göz ardı edildiğinde, özellikle 2001 sonrası dönemde Türkiye 
ekonomisinde makroekonomik istikrara yönelik olumlu gelişmeler yaşansa da; bu 

olumlu gelişmeler tasarruf-yatırım dengesinde ve dolayısıyla cari işlemler 
dengesinde gözlemlenememektedir. 
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3. NORM CARİ İŞLEMLER DENGESİNİN TANIMI VE 
BELİRLEYİCİLERİ 

3.1. Norm Cari İşlemler Dengesinin Tanımı 

Son yıllarda, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki kalıcı dış 
dengesizlikler, cari denge pozisyonunun belirleyicileri ve sürdürülebilirliği 
konusunun işlenmesi hususunda önemli bir itici güç haline gelmiştir. Neden bazı 

ülkeler kronik cari açıkla baş etmekte ve neden bazıları için bu dengesizlikler önemli 
bir endişe kaynağı oluşturmakta sorusu önemli bir hal almıştır (Debelle ve Faruqee, 
1996: 2). 

Özellikle gelişmekte olan ekonomilerdeki makroekonomik istikrarsızlığın 
nedenlerinden biri olan cari açığın sürdürülebilirliği konusu her geçen gün daha 

önemli hale gelmiştir. Ülkemiz de cari dengedeki dalgalanmaların açacağı 
kırılganlıkların getirdiği olumsuz gelişmelerden nasibini almaktadır. 

Tiryaki (2002) çalışmasında ifade edildiği üzere, Türkiye’nin 1970’lerin 
sonunda, 1994 yılında ve son olarak 2001 ydında yaşadığı ekonomik krizlerin cari 

işlemler dengesi kaynaklı olduğu ileri sürülmektedir. Ödemeler dengesi kaynaklı 
olduğu iddia edilen bu krizler, milli paranın değerinin sert bir şekilde düşürülmesine 
(yüksek devalüasyon) bağlanmaktadır. Ayrıca yüksek devalüasyonun 

gerçekleşmemesi için, yurt içi faiz oranlarının aşırı yükseltilmesi ve rezervlerin 
yüksek miktarda ve ani olarak erimesi de krizin tanımı arasında yer almaktadır. Bu 
noktada cari işlemlerin sürdürülebilirliği tartışmaları, dünyada olduğu gibi ülkemizde 

de önemli hale gelmektedir. 

Cari işlemler dengesinin sürdürülebilirliğinin dönemler arası yaklaşım 

perspektifinde inceleyen çalışmalardan Milesi-Ferretti ve Razin (1996), Ghosh ve 
Ostry (1995) ve Edwards (2001) makalelerinde aşırılık kriteri belirlenmeye 
çalışılmaktadır. Milesi-Ferretti ve Razin (1996) sürdürülebilirlik tanımının ülkenin 

ödeme gücüyle ilişkili olduğunu öne sürmektedir. Buna göre, bir ülkenin gelecekteki 
dış ticaret fazlalarının bugünkü değeri ülkenin dış borcunun cari değerine eşitse o 
ülkenin ödeme gücü bulunmaktadır. Aynı şekilde Deutsche Bank (2000: 3) 
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çalışmasında sürdürülebilirlik, ülke parasında değer kaybı veya ekonomide sert 
önlemler alınmasına gerek kalmaksızın devamlı yükselmekte olan net dış 

yükümlülüklerinin yeterince dış ticaret fazlası yaratılarak kontrol altında 

tutulabilmesi olduğunu belirtmektedir. Dönemler arası yaklaşımı benimseyen benzer 
bir diğer çalışmada ise Uygur (2004), dış borcun GSYH’ya oranının artmaması için 
sahip olunması gereken dış ticaret dengesini hesaplamaktadır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, iktisat yazınında cari açığın 

sürdürülebilirliğine ilişkin pek çok çalışma yer almaktadır. Bu çalışmalarda 
genellikle sürdürülebilirlik kavramı çerçevesinde belirli bir eşik oran seviyesi 
hesaplanmaya çalışılmaktadır. Bu çerçevede, çoğunlukla çeşitli finansal göstergelere 
odaklanılmakta ve yapısal etkenler göz önünde bulundurulmamaktadır. 

Edwards (2001: 19) çalışmasında ise makroekonomik değişkenlerle sürekli 
etkileşim halinde olan cari işlemler dengesi için sürdürülebilirliği ifade edecek bir 
oranın hesaplanmasının zor ve yanıltıcı olabileceği belirtilmektedir. Yani, yapısal 
etkenlerin göz önünde bulundurulmadığı ortamda cari işlemler dengesine ilişkin 
kırılganlık ölçütü belirlemeye odaklanan çalışmaların sürdürülebilirlik 
tartışmalarında yetersiz kalabileceği vurgulanmaktadır. 

Özellikle 1990’lı yılların ortasından sonra IMF’in ön ayak olduğu çalışmalar, 
cari açığın sürdürülebilirliği ve belirleyicilerinin analizine farklı bir boyut 
kazandırmıştır. 1995 yılından itibaren IMF’e bağlı olarak çalışmalarını sürdüren 
CGER grubu pek çok ülke için denge reel döviz kuru ve denge cari işlemler dengesi 
tespitine ilişkin değerlendirmeler ortaya koymaktadır. Bu çalışmalarda kullanılan 
yöntemlerde ise norm cari işlemler dengesi kavramına yer verilmektedir. 

Sonuç olarak, norm cari işlemler dengesi kavramının gelişiminde iki temel 
etkinin varlığı üzerinde durulmaktadır. Bunlardan ilki cari açığın sürdürülebilirliğine 
ilişkin yer alan çalışmalarda makroekonomik dengelere odaklanılmamasıdır. İkincisi 
ise IMF’in denge cari işlemler pozisyonu tahminine ilişkin ele aldığı çalışmalardır. 

Akçay ve Üçer (2008: 225) çalışmasında da belirtildiği üzere cari işlemler 
dengesinin sürdürülebilirliği ile norm kavramı farklılaşmaktadır. Sürdürülebilirlik 
kavramı dış borcun GSYFFya oranının durağanlığına ilişkin bilgi sunarken; norm, bir 
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takım temel belirleyicilerin fonksiyonu olarak ifade edilen cari dengeyi açıklamakta 

ve bu nedenle zaman içinde evrim geçirerek gelişebilen bir modeli ifade etmektedir. 

Norm cari işlemler dengesinin tanımı, ele alman yaklaşımlara göre ufak 

farklılıklar göstermektedir. Bu aşamada norm hesaplamasında kullanılan iki temel 
yaklaşım olduğu ifade edilmelidir. Bu iki yöntemden Makroekonomik Denge 
Yaklaşımında (MD Yaklaşımı) ilk aşamada cari işlemler dengesinin yapısal 

belirleyicileri belirlenmekte, ikinci aşamada ise bu temel etkenlerin orta vadeli 
tahminleri kullanılarak norm hesaplaması yapılmaktadır. İkinci yöntem olan Dış 
Sürdürülebilirlik Yaklaşımında (DS Yaklaşımı) ise net dış varlığı belirli bir referans 

seviyesinde istikrarlı hale getiren norm cari denge seviyesi belirlenmektedir. 

Norm hesaplamasında kullanılan bu iki yöntemin Williamson’un (1994) 

temel denge döviz kuru (Fundamental Equilibrium Exchange Rates, FEER) 
kavramına benzer olduğu ifade edilmektedir (Bussiere vd., 2010: 5). Benzerliğin 
ardındaki temel düşünce ise ekonominin iç ve dış dengesini sağlayan reel kur denge 

seviyesi olarak ifade edilmektedir. 

İktisat yazınında norm tanımının daha çok MD yaklaşımıyla ilişkilendirildiği 
gözlenmektedir. Buna göre Chinn ve Prasad’ın (2003: 48) makalesinde yapılan 
analiz ile kalkınmışlık seviyesi, demografik yapı, bütçe dengesi vs. yapısal ve 
makroekonomik değişkenlerle bir ülke için “normal” sayılabilecek cari açık düzeyine 

ilişkin bilgi verilebileceği ifade edilmektedir. 

Chinn ve Prasad (2003: 48) hazırladıkları çalışmanın amacını gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkelerde cari açığın belirleyicilerinin tanımlanması olduğunu ifade 
etmişler ve cari açığa tasarruf-yatırım dengesinin uzun vadeli görünümünden bakan 
bir yaklaşım kullanmışlardır. Bu nedenle tasarruf-yatırım dengesinin temel 

belirleyicileri göz önünde bulundurulmuş, ancak cari denge üzerinde kısa vadeli 

etkisi olduğu düşünülen reel kur gibi değişkenlere yer verilmemiştir. 

Isard vd. (2001) çalışmasında ise norm cari denge yerine denge tasarruf- 
yatırım pozisyonu terimi kullanılmaktadır, ilgili çalışmada her bir ülke için tasarruf- 
yatırım pozisyonunu etkileyecek değişkenler kullanılarak bu pozisyonun diğer bir 
yüzünü oluşturduğu öne sürülen cari işlemler dengesi tahmin edilmektedir. Daha 
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sonra ülkelerin potansiyel büyümelerinde üretim yaptıkları varsayımı altında, orta 
vadeli bir perspektifte denge tasarruf-yatınm pozisyonu hesaplanmaktadır. 

Bussiere vd. (2004: 6) makalesinde ise Isard vd.nin (2001) çalışmasının baz 

alındığı belirtilmekte ancak denge tasarruf-yatınm pozisyonu terimi yerine yapısal 
cari işlemler dengesi terimi kullanılmaktadır. Çalışmada ampirik modelin sonuçları 
çerçevesinde, ülkelerin yapısal cari işlemler dengesinin orta vadede hangi noktaya 

yakınsayacağını bulmaya çalışmışlardır. Bu yapısal cari işlemler pozisyonu 
kavramının ardındaki temel düşünce ise cari dengenin temel belirleyicilerindeki 
kalıcı değişikliklerin ancak alışkanlık oluşturduğu durumda tedrici olarak cari 

dengeyi etkileyebileceği, diğer durumlarda ise hemen somutlaşmayacağıdır. 

Medina vd. (2010) çalışmasında ise norm cari denge iki aşamada elde 

edilmektedir. İlk aşamada, tarihsel verilerle cari denge ile temel belirleyicileri 
arasındaki ilişki ekonometrik yöntemlerle analiz edildikten sonra modelde yer alması 

uygun görülen temel değişkenler belirlenmektedir. İkinci aşamada ise, bu temel 
değişkenlerin katsayılarıyla orta vadeli tahmin değerleri kullanılarak ülkelerin 
durağan durumları (steady state) için denge olarak ifade edilebilecek norm cari 

açık/fazla rakamları hesaplanmaktadır. Dolaylı olarak bu yöntemde de, saptanan 
temel belirleyicilerin projeksiyonlarının durağan durum olduğu varsayılmaktadır. 

MD yaklaşımı çerçevesinde toplulaştırılmış bir tanım yapmak gerekirse norm 
cari işlemler dengesi, potansiyel üretim düzeyinde, temel belirleyicilerdeki kalıcı 
değişikliklerin alışkanlık yarattığı durumda ileriye dönük tahmin edilen yapısal 
dengeyi ifade etmektedir. Bu denge, ülkenin tasarruf yatırım dengesini 
etkileyebilecek olası temel belirleyiciler kullanılarak tahmin edilen katsayılarla, bu 
belirleyicilerin orta vadeli tahmin değerlerinin çarpılmasıyla elde edilmektedir. 
Tasarruf-yatınm penceresinden bakılarak seçilen değişkenlerin orta vadeli tahmin 
değerler kullanılarak konjonktürel etkilerin giderilmesi amaçlanmaktadır. Bu sayede 
potansiyel dengeye ulaşılmaya çalışılmaktadır. 

Dış sürdürülebilirlik yaklaşımında tanımlanan norm denge ise büyüme ve 
enflasyon beklentileri altında net dış varlık pozisyonunu denge noktasına ulaştıran 
cari işlemler dengesini ifade etmektedir. Literatürde yaklaşımın temellerine ilişkin 
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ayrıntılı bilgi verilmese de bu yaklaşımın Milesi-Ferretti ve Razin (1996) ve 
Deutsche Bank (2000) çalışmalarında belirtilen sürdürülebilirlik tanımlarına benzer 

olduğu dikkat çekmektedir. 

Hesaplama yöntemleri ve norm dengeye bakış açılan farklı olsa da bu iki 

yaklaşım çerçevesinde ima edilen norm denge, farklı belirleyiciler göz önünde 
bulundurulduğunda (MD yaklaşımında genel bir makroekonomi denklemi 
kullanılırken, DS yaklaşımında net dış varlık pozisyonuna vurgu yapılmaktadır) 
ekonominin potansiyel üretim seviyesinde yakınsayacağı normal sayılabilecek cari 
işlemler dengesini ifade etmektedir. 

Kara ve Sarıkaya’nm (2013: 3) çalışmasında cari dengenin çevrimsel 
(konjonktürel) etkileri arındırılarak, iç ve dış talep “normal” konumunda olsaydı 
(uzun dönem ana eğilimlerinden sapmamış olsaydı) cari denge hangi noktada olurdu 
sorusuna yanıt bulunmaya çalışılmaktadır. Bu noktadan hareketle, cari dengenin 
temel bileşenleri uzun dönem eğilimlerini sürdürdüklerinde cari denge ne olurdu 
sorusunun yanıtı olarak norm cari denge tanımı karşımıza çıkmaktadır. 

Sonuç olarak norm cari denge genel olarak, cari açığı etkileyeceği düşünülen 
temel makroekonomik değişkenlerin orta-uzun vadedeki görünümlerinin ima ettiği 
cari denge seviyesidir. Dolayısıyla Bussiere vd. (2004) çalışmasında da vurgulandığı 
gibi cari dengenin temel belirleyicilerindeki kalıcı değişikliklerin ancak alışkanlık 
oluşturduğu durumda tedrici olarak yapısal cari dengenin etkilenmesi beklenmekte 
iken, konjonktürel gelişmelerin yapısal cari açıktaki etkilerinin hemen 

somutlaşmayacağı düşünülmektedir. Bu noktada norm cari işlemler açığı ile 
çevrimsel etkilerinden arındırılmış cari açık arasındaki keskin farklılık ortaya 
çıkmaktadır. Konjonktürel etkilerinden arındırılmış cari açık yıllar bazında 
değişkenlik arz edebilmekte iken; norm cari açığın kalıcı değişimlerden etkilenmesi 
beklenmektedir. 

Türkiye yazınında norm cari işlemler dengesinin tahminine ilişkin Akçay ve 
Üçer (2008) çalışması bulunmaktadır. Bu çalışmada norm dengenin hesaplanması 
aşamasında yazarlar herhangi bir model kurmamış; Rahman (2008) çalışmasındaki 
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norm tahmininde kullanılan denklemdeki katsayıları kullanılarak norm hesaplaması 
yapmışlardır. 

Genel olarak değerlendirildiğinde, cari açığın sürdürülebilirliğine yönelik 
çalışmalarda cari işlemler dengesinin temel belirleyicilerine yer verilmesi hususunda 
eksiklikler yer almaktadır. Sürdürülebilirlik tartışmalarına yeni bir boyut kazandıran 
norm denge tahminleri çerçevesinde (özellikle MD yaklaşımında) cari işlemler 

dengesinin temel belirleyicilerine odaklamlması ve bu belirleyicilerin cari dengeyi 
etki kanallarına yer verilmesi hem tahminlerin sağlamlığı hem de daha fazla politika 
önerilerine imkân tanıması açısından büyük önem arz etmektedir. Bu noktadan 

hareketle izleyen bölümde literatürde denge cari açık tahmininde karşılaşılan temel 
belirleyicilere ve bu değişkenlerin etki kanallarına yer verilecektir. 

3.2. Cari İşlemler Dengesinin Makroekonomik Belirleyicileri 

MD yaklaşımı çerçevesinde panel veri analizinde kullanılması planlanan 
açıklayıcı değişkenlerin, cari işlemler dengesiyle olan ilişkilerinin açıklanması önem 
arz etmektedir. Daha önce belirtildiği üzere bu yaklaşım çerçevesinde yapılan 
analizlerde seçilen değişkenlerin cari işlemler dengesine etkisi genellikle tasarruf- 
yatırım penceresinden değerlendirilmektedir. Ekonomideki paydaşların tasarruf ve 
yatırım kararlarını etkilemesi beklenen ekonomik değişkenler olarak ise literatürde 
yer alan modeller incelenmiş ve benzer değişkenler seçilmiştir. 

3.2.1. Büyüme 

Yapılan çalışmalarda büyümenin cari işlemler dengesine olan etkisinin ters 
yönlü olduğuna ilişkin sonuçlar ağırlıktadır. İthalat talebinin ülke büyümesi, ihracat 
talebinin ise dış büyümeyle alakalı oluşu; büyümenin iç talep artışıyla birlikte ithal 
mal ve hizmet talep artışını tetiklemesi ve ticaret dengesindeki bozulmanın cari 
işlemler dengesine yansıması beklenmektedir. Daha önceki bölümlerde de ifade 
edildiği üzere ithalata bağlı üretim yapısı ve iç talep odaklı büyüme, ülkemizde de 
cari işlemler açığının derinleşmesine neden olmaktadır. 

IMF tarafından yayımlanan ekonomi notlarındaki çalışmaların tamamında 
büyüme ile cari denge arasındaki ters yönlü ilişki göze çarpmaktadır. Calderon vd. 
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(1999: 5) çalışmasında da büyümenin yatırımla ilişkisinin tasarrufla ilişkisinden 
güçlü oluşunun cari açığa neden olduğu vurgulanmaktadır. 

Aristovnik (2007: 12) çalışmasında ise genel görüşten farklı olarak büyümenin 
tasarrufları daha fazla artırması sonucu cari dengenin iyileştiğine yer verilmektedir. 

MENA bölgesi ülkelerinin kullanıldığı çalışmada, ülkelerin çoğunun net alacaklı 

konumunda olmasının bu sonucun elde edilmesinde etkili olduğu ifade edilmektedir. 

Glick ve Rogoff (1995) çalışmasında bu ilişki dönemlerarası yaklaşım 

çerçevesinde irdelenmektedir. Buna göre, bütçe kısıtı altında dönemlerarası faydasını 
en yüksek dereceye çıkarmaya çalışan hane halkları için, eğer hasıla artışı kalıcı ise 
kişiler tüketimlerini artırarak cari dengedeki bozulmayı hızlandıracak; eğer artış 
geçici ise hane halkları tüketimlerini düzleştirecek ve daha fazla tasarruf ederek cari 

fazla verilmesine katkı sağlayacaktır. 

Grafik 3.1: Cari İşlemler Dengesi ve Sabit Fiyatlarla Kişi Başına GSYH Büyümesi 
(1980-2011) 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim, 2013) veri tabanı 

1980-2011 dönemi için ülkelerin ortalama cari işlemler dengesi ile ortalama 
büyümelerinin yer aldığı veriler Grafik 3.1’de sunulmaktadır. Serpilme grafiğine 

göre, kişi başına reel büyüme ile cari denge arasında belirgin bir negatif ilişki 
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gözlenmektedir10. Kırmızı renkle ifade edilen Türkiye’nin son 32 yıllık dönem 
ortalamaları irdelendiğinde yüzde 2,6 oranında kişi başına hasıla büyümesi 
rakamlarına ulaşılmıştır. Aynı dönemde cari işlemler dengesi ise ortalama yüzde 2 
civarında açık vermektedir. Bu çalışmadaki analizler sonucunda da grafikteki 
duruma benzer şekilde büyüme ile cari denge arasında negatif ilişki beklenmektedir. 

Literatür çalışmalarında sıklıkla kişi başına sabit fiyatlarla büyüme 
kullanılmaktadır. Bu sayede ülkeler arasında mukayese imkânı sağlandığı 
belirtilmektedir. Bu çalışmada da, literatürdeki çalışmalara paralel olarak sabit 
fiyatlarla kişi başına GSYH büyümesi kullanılacaktır. 

3.2.2. Bütçe dengesi 

Cari dengenin belirleyicileri üzerine yapılan çalışmalarda karşılaşılan ve 
etkisi ampirik olarak anlamlı bulunan değişkenlerin başında bütçe dengesi 
gelmektedir. Geleneksel görüşe göre bütçe açığındaki artış mal ve hizmet talebiyle 
birlikte ithalat talebini de artırmakta ve cari açık derinleşmektedir (Kayıkçı, 2011: 
32). Hashemzadeh ve Wilson (2006: 115) yüksek bütçe açıklarının yurtiçi faizlerle 

birlikte kurun daha fazla değerlenmesine neden olarak cari açığı artırdığını öne 
sürmektedir. 

İkiz açık teoreminin basit anlatımında, cari denge tasarruf ve yatırım 
farkından oluşmakta, bütçe açığının artması özel sektör tasarruflarının azalmasına 
neden olmakta ve cari açık derinleşmektedir. Bu teoremin daha karmaşık biçiminde 

ise, genişleyici mali politikalar iç talebi artırarak faiz oranlarının diğer ülkelere 
kıyasla yükselmesine neden olmakta, bu durum yatırımcıların sermaye girişlerini 
artırması kanalıyla cari dengeyi bozmaktadır. 

Chinn (2005: 27) çalışmasında ise bütçe açıklan, gelecekteki gelir akımlannın 
bugüne taşınmasına neden olarak cari açığın artmasına neden olmaktadır. David 
Ricardo tarafından ortaya atılan Ricardocu Denklik yasasına göre ise (Ricardo, 1817), 
özel sektör bütçe açığı kamunun yatmmlan olarak görülmekte ve kamu ile özel 

yatınmlar tam ikame olarak tanımlanmaktadır. Bu noktadan hareketle, Ricardocu 
denkliğin tam sağlanmadığı dummda, yani özel sektör tasarrufunun kamu tasarrufunu 

10 Çin ve Singapur aykın değerler olarak saptandığı için grafikten çıkarılmıştır. 
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tam olarak telafi etmediği dummlarda, bütçe açığındaki artış toplam tasarrufları 
azaltarak cari dengeyi aşağı çekecektir (Lee vd. 2008: 4; Rajan 2006: 12; Chinn ve Ito, 

2005). Benzer şekilde Ca’zorzi vd. (2009: 14) ve Bussieıe vd. (2010: 13) 

çalışmalarında da tam Ricardocu denklik durumunda özel kesim tasarrufları kamunun 
tasarruflarını dengeleyeceği için bütçe dengesiyle cari denge arasında ilişki 

bulunamayacağı ifade edilmektedir. Ancak Bemheim (1987) çalışmasında tam 

Ricardocu denklik durumunda kısmi de olsa bütçe dengesiyle cari işlemler dengesi 

arasında ilişki bulunmuştur (Lee vd. 2008: 4). 

Grafik 3.2: Genel Devlet Bütçe Dengesi ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi (1980-
2011, Yüzde) 

Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim, 2013) veri tabanı 

Literatürde yer alan çalışmaların sonuçları ve teoriler göz önünde 
bulundurulduğunda bütçe dengesindeki iyileşmenin cari dengeyi pozitif etkilemesi 
beklenmektedir. Grafik 3.2‘de ömeklemde yer alan ülkelerin bütçe dengesi ile cari 

işlemler dengesinin GSYH’ya oranındaki ikili ilişki İncelenmektedir. Serpilme 
grafiği sadece iki değişken arasındaki kısmi ilişkiyi incelerken diğer değişkenlerdeki 
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değişimi göz önünde bulundurmamaktadır. Ancak iki değişken arasındaki basit ilişki 

ileriki bölümlerde yer alan analizlere ilişkin bilgi sunmaktadır. 

1980-2011 dönemi için ortalama cari işlemler dengesi ile bütçe dengesinin 

yer aldığı grafik sonuçlan ampirik çalışmaların bulgularını destekler niteliktedir. 
Bütçe dengesindeki iyileşme diğer bütün etkenler sabitken -ceteris paribus- cari 
işlemler dengesini pozitif etkilemektedir. Kırmızı renkle ifade edilen Türkiye için de 

32 yıllık dönemde ortalama bütçe açığının GSYH’ya oranının yüzde 4,5 civannda; 

cari işlemler açığının GSYH’ya oranının ise yüzde 2 seviyelerinde seyrettiğini 
söylemek mümkündür. 

3.2.3. Uluslararası Yatırım Pozisyonu (Net Dış Varlık) 

İktisat yazınındaki çalışmalarda, bütçe dengesine benzer şekilde, ülkelerin net dış 
varlık pozisyonları cari dengenin temel belirleyicilerinden biri olarak ifade edilmekte ve 
cari dengenin kalıcılığına ilişkin bilgi sunduğu öne sürülmektedir. Bussiere vd. (2004: 
12) çalışmasında da ampirik çalışma sonuçlan göz önünde bulundurulduğunda, cari 
dengenin kalıcılığını ifade edebilen net dış varlık pozisyonunun norm denge üzerinde 
önemli etkileri olan iki temel olgudan biri olduğu ifade edilmektedir. 

Cari işlemler dengesinin basit olarak ticaret dengesi, hizmetler dengesi ve net 
yatırım gelirlerinden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda, ülkenin net dış varlık 
pozisyonu yatırım gelirlerini ve cari dengeyi etkileyecektir. Bu noktadan hareketle cari 
işlemler dengesi varlık pozisyonundaki değişim olarak tanımlanacağı gibi; net dış 
varlık pozisyonu da cari dengenin toplulaştınlmış şekli olarak ifade edilebilmektedir. 
Bu nedenle UYP ya da cari dengenin geçmiş dönem değerleri cari açığın/fazlanın 
kalıcılığına ilişkin bilgi sunmaktadır. 

Cari işlemler dengesindeki kalıcılığa ilişkin bilgi sunan UYP’nin cari işlemler 
dengesine net etkisi tam olarak kestirilememektedir. Bir görüş, hem yüksek varlık 
pozisyonuna sahip olup hem de yüksek cari açığı sürdüren ülkelerin varlığı neticesinde 
UYP ile cari işlemler dengesi arasında ters yönlü ilişkinin olabileceğini öne 
sürmektedir. Ayrıca bugün net dış borçlu olan ülkelerin yarın borçlarını ödeyebilmek 
için cari fazla vermeleri gerektiği görüşü ters ilişkinin varlığını desteklemektedir. 
Diğer taraftan, yüksek varlık pozisyonu yüksek gelir kazancına neden olabilmekte ve 
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cari dengeyi pozitif etkileyebilmektedir. Standart açık ekonomi modelinde ise bu ikinci 

etkinin daha güçlü olduğu ve net dış varlıklar ile cari denge arasında aynı yönlü 
ilişkinin olduğu ileri sürülmektedir (IMF, 2006; Lee vd., 2008: 4). 

Grafik 3.3: Net Dış Varlık Pozisyonu ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi (Yüzde) 

Grafik 3,3’te analizde yer alan ülkelerin 1980-2011 dönemi için ortalama net 
dış varlık pozisyonu ile cari dengesine ilişkin bilgi sunulmaktadır. Buna bağlı olarak 
net dış varlıklarda olumlu gelişmeler yaşanmasının cari dengeyi iyileştireceği görüşü 

desteklenmektedir. Türkiye ise bu dönemde GSYH’ya oran olarak ortalama yüzde 2 
civarında cari açık verirken, net dış yükümlülüklerinin GSYH’ya oranı ise ortalama 
yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir. Bu çalışmada panel veri analizi yönteminde 
kullanılacak olan net dış varlık pozisyonunun GSYH’ya oranı değişkeni için Lane- 
Milessi Feretti veri tabanından faydalanılmıştır. 

3.2.4. Göreli Gelir (Kalkınmışlık Seviyesi Hipotezi) 

Ekonomik gelişmişlikleri başlangıç aşamasında olan ülkeler yüksek yatırım 
ihtiyacı duymakta ve yatırımlarının finansmanını dış borçlanmayla 
gerçekleştirmektedir (Obstfeld ve Rogoff, 1995: 1728). Ödemeler dengesi için 

kalkınmışlık hipotezi de bu yargıyı destekler niteliktedir. Hipoteze göre gelişmekte 

olan ülkeler sermaye yeterliliği ve işgücü bakımından yetersiz oldukları, ayrıca 
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büyümelerini gelişmiş ülkelerden ithal ettikleri sermaye ile sürdürmeye çalıştıkları 
için cari açık verirler. Gelişmiş ülke seviyelerine ulaştıklarında ise sermayeyi ihraç 

etmeye başlar ve cari dengelerini iyileştirirler. 

Bir diğer bakış açısına göre ise, gelişmemiş ülkelerin düşük tasarruf oranları 
yatırım ihtiyaçlarını karşılayamadığı için yüksek cari açıkla karşı karşıya kalırlar. 

Ancak gelişmeye başladıkça daha az dış finansmana ihtiyaç duyarlar ve dış borçlarını 
kapatmaya başlarlar (Calderon vd., 1999: 5). 

Yaşam döngüsü hipotezine göre de, düşük gelir grubundaki ülkeler 
gelecekteki gelirleri için borçlanırlar (tasarruflarını azaltırlar) ve cari açık verirler. 
Chinn ve Prasad (2003: 51) ile Debelle ve Faruqee (1996) çalışmasında da bu 

hipotezi destekleyici sonuçlar elde edilmiş ve göreli geliri yüksek olan ülkeler cari 
fazla verirken, düşük olan ülkeler ise cari açık vermektedir. Bu nedenle yapılan 
analizde göreli gelirin etkisi pozitif olarak beklenmektedir. 

Debelle ve Faruqee (1996) kalkınmışlık seviyesi hipotezince cari işlemler 
dengesi ile göreli gelir arasında doğrusaldan ziyade “U” şekilli bir ilişkinin 
olabileceğinden hareketle göreli gelirin karesini de analize katmışlardır. Yani uzun 
vadede pozitif bir ilişki beklenmekte iken, bu ilişkinin biraz da “U” harfine 
benzeyeceği düşünülmektedir. 

Ca’zorzi vd. (2012: 28) ve Bussiere vd. (2010: 79) çalışmalarında göreli gelir 
için ABD doları cinsinden satın alma gücü paritesine göre düzeltilmiş reel bazda kişi 
başına gelir rakamlarından yararlanılmaktadır. Bu çalışmada da benzer şekilde 2005 
yılı sabit dolar fiyatlarıyla satın alma gücü paritesine göre düzeltilmiş ABD doları 
bazında kişi başına gelir kullanılmaktadır. 

Grafik 3.4’te 1980-2011 dönemi için ülkelerin ortalama göreli gelir düzeyleri 
ile ortalama cari işlemler dengesi mukayese edilmektedir. Pozitif yönlü ilişkinin 
varlığının yanı sıra, “U” şeklindeki dağılım kalkınmışlık seviyesi hipotezini doğrular 
niteliktedir. Türkiye’nin konumu göz önünde bulundurulduğuna ise ortalama 9150 
ABD dolan göreli gelir düzeyiyle parabolik eğrinin neredeyse tabanında yer 
almaktadır. Bu noktadan sonra yukarı yönlü yapacağı bir sıçramayla birlikte hem 
gelir düzeyinin artması hem de cari işlemler dengesinin iyileşmesi beklenebilir. 
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Grafik 3.4: Göreli Gelir ve Cari İşlemler Dengesi İlişkisi 

Göreli gelir düzeyi (Kişi Başına Gelir, SAGP, 2005 yılı sabit fiyatlarla, ABD Doları) 

Kaynak: Dünya Bankası veri tabanı 

3.2.5. Demografi ve Nüfus 

Tüketim ve tasarrufların yaşam döngüsü hipotezine göre, gençler borçlanır, 
orta yaş grubu emeklilik için tasarruf yapar, emekli grubu ise tasarruflarını harcar. 
Modigliani (1986) tarafından ortaya atılan bu hipotezde, gelirin insanların hayatlan 
ve tasarrufları üzerinde sistematik etkisi bulunmakta, gelir düzeylerinin durağan hale 

gelmesi için insanlar çalışma çağında kazançlarını biriktirirken, diğer dönemlerde 
birikimlerini tüketmektedir. 

Tasarruf kararlarına olan etkisi göz önünde bulundurulduğunda genç ve yaşlı 
bağımlılık oranlan yüksek olan ülkelerin daha az tasarruf yapması ve cari 
dengelerinin daha kötü olması beklenir. Genç ve yaşlı bağımlılık oranlan ise sırasıyla 
0-14 yaş grubu ile 65 ve üstü yaş grubunun çalışma çağı grubu olarak adlandırılan 

15-64 yaş nüfusuna bölünmesi sonucu elde edilmektedir. 

Lee vd. (2008), Chinn ve İto (2005), Bussiere vd. (2010) ve Rahman 
(2008: 5) gibi pek çok çalışmada beklentilere paralel şekilde yaş bağımlılık 
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oranlarıyla cari işlemler dengesi arasında negatif ilişki saptanmıştır. Chinn ve 
Prasad (2003: 52) ile Gruber ve Karnin (2005) çalışmasında da düşük genç ve 
yaşlı bağımlılık oranlarının cari dengeye olumlu katkı sağladığı ifade 
edilmektedir. OECD (2012: 7) çalışmasında ise çalışma çağındaki nüfusun 
tasarrufa yatkın olduğunu; genç ve yaşlı nüfusun ise tasarruf yapamadığı 
belirtilmektedir. 

Özellikle tasarruf kararlarını etkilemesi açısından cari dengeyle ilişkili olması 
beklenen demografik değişken olarak seçilen yaş bağımlılık oranlarıyla cari denge 
arasındaki ilişki serpilme grafiğinde ele alınmaktadır. 

32 yıllık dönem ortalamaları kullanılarak hazırlanan bağımlılık oranlarıyla 
cari işlemler dengesi arasında beklentilere paralel şekilde ters yönlü ilişki göze 

çarpmaktadır. Bu ters yönlü ilişkinin genç bağımlılık oranında daha güçlü olduğu 
gözlenmektedir. Bunun temel nedeni olarak ise genç bağımlılık oranlarının 
gelişmekte olan ülkelerde daha yüksek olması gösterilebilir. Bu ülkelerde hem cari 

açık hem de genç bağımlılık oranları mukayeseli olarak diğer ülkelerden daha 
fazladır. 

Türkiye’nin bağımhlık oranları göz önünde bulundurulduğunda ise, 1980- 
2011 döneminde ortalama genç bağımlılık oranının yüzde 52 seviyesinde; yaşlı 
bağımlılık oranının yüzde 9 düzeyinde olduğu göze çarpmaktadır. Yıl bazında 
incelendiğinde ise genç bağımlılık oranında azalma, yaşlı bağımlılık oranında ise 

artış eğilimi göze çarpmaktadır. 

Verilen bilgiler doğrultusunda çalışmada sunulacak olan ekonometrik 
analizler sonucunda da, literatürdeki çalışmalara benzer şekilde cari işlemler dengesi 
ile demografik değişkenler arasında ters yönlü ilişki beklenmektedir. 
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Grafik 3.5: Bağımlılık Oranları ve Cari İşlemler Dengesi (GSYH’ya Oran, 
Yüzde) 
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Kaynak: IMF, Dünya Ekonomik Görünüm Raporu (Ekim, 2013) veri tabanı 

3.2.6. Diğer Etkenler 

Buraya kadar sunulan temel belirleyiciler norm cari işlemler dengesinin 
hesaplanması aşamasında sıklıkla kullanılan değişkenleri içermektedir. Bu 
değişkenler cari dengenin temel belirleyicileri olarak literatürde genel kabul görmüş 

değişkenlerdir. Bunların dışında genel kabul görmemekle birlikte literatürde ortaya 

konan diğer değişkenler de bulunmaktadır. Belirleyicilere ilişkin vurgulanması 
gereken diğer bir unsur ise iktisat yazınında norm hesaplamasında yer alan temel 
belirleyicilerden biri olan enerji dengesinin GSYH’ya oranına ilişkindir. Enerji 
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dengesindeki iyileşme literatürde yer alan bütün çalışmalarda cari dengede de 
iyileşmeye neden olmakta yani aralarında pozitif ilişki bulunmaktadır. Değişkenin 

cari dengeye olan pozitif katkısına kesin gözüyle bakıldığından iktisat yazınında 

ayrıntılı bir şekilde bahsedilmemektedir. Bu nedenle tez çalışmasında da ayrıntılı bir 

şekilde analiz edilmemiştir. Ancak analiz sonuçlarında pozitif katkı beklenmektedir. 

3.2.6.I. Dış ticaret hadleri 

Cari dengenin makroekonomik anlamda uzun vadede temel belirleyicileri 
olan diğer etkenlerin başında dış ticaret hadleri gelmektedir. İhracat fiyatlarının 
ithalat fiyatlarına oranı şeklinde tanımlanan dış ticaret hadleri ile cari işlemler 
dengesi arasında pozitif bir ilişkinin olduğu ileri sürülmektedir. Harberger-Laursen- 
Metzler (HLM) hipotezine göre hadlerde yaşanan düşüşün dış ticaret gelirlerinde 
azalmaya neden olarak tasarrufları azaltacağı ve cari dengeyi negatif etkileyeceği 
iddia edilmektedir. Calderon vd. (1999: 6) makalesinde bu hipotezi destekleyen 
sonuçlar elde edilmiştir. Obstfeld (1982) çalışmasında ise, HLM hipotezine karşıt 
görüş sunulmakta ve hadlerdeki kötüleşmenin reel geliri azaltması durumunda 
bireylerin harcamalarım kısarak tasarrufa yöneleceği ve cari dengede iyileşmenin 
gerçekleşeceği ifade edilmektedir (Kayıkçı, 2011: 36) . 

Debelle ve Faruqee (1996) çalışmasında ise dış ticaret hadlerindeki artışın 
kısa vadede pozitif etkili olduğu ve bu durumun hadlerdeki geçici artışların 
tüketimden ziyade tasarrufları artırmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. 
Çalışmalarında yer verdikleri yatay kesit analiziyle dönemsel kalıcı etkiler analiz 
edilmeye çalışılmış ve hiçbir ülke için hadlerdeki değişim anlamlı çıkmamıştır. Bu 
durum da ticaret hadlerindeki değişimin kalıcıdan ziyade geçici etkilere neden 
olduğu şeklinde yorumlanmaktadır. 

Chinn ve Prasad (2003: 52) makalesindeki analizde ise dış ticaret hadlerinin 
oynaklığı kullanılmıştır. Hadlerdeki yüksek sapmanın, uluslararası sermayeden 
alman payı azaltacağı ve önlem amaçlı tasarrufları artırarak yatırımları düşüreceği 
ifade edilmektedir. Yani hadlerdeki yüksek volatilitenin cari dengeyi olumlu yönde 
etkilemesi beklenmektedir. Ancak ampirik bulgular beklentiyle çok fazla 
örtüşmemektedir. Yazarlar sadece Afrika ülkelerinden oluşan ömeklem için 
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hipotezlerini destekler sonuçlar elde etmiş iken; gelişmiş ülkeler için ters yönlü bir 

ilişkinin varlığından söz edilmektedir. 

3.2.Ö.2. Ticari Açıklık 

Ticari açıklık, genelde ihracat ve ithalatın toplamının GSYH’ya oranı 
şeklinde hesaplanmaktadır. Bu sayede bir ülkenin dış dünya ile olan toplam 
ticaretinin gelire oranı ifade edilmekte olup, ülkenin dışa açıklığına ilişkin bilgi 

sunulması amaçlanmaktadır. Ticari açıklığın cari dengeye net etkisi belirsizliğini 
korumakta, analizlerde kesin sonuçlar elde edilememektedir. 

Chinn ve Prasad (2003: 52), açıklığın artması sonucunda ticaretin liberal hale 
gelerek teknoloji transferlerinin artmasını tetikleyeceğini ve ülkeye artan bir şekilde 
döviz girmesi sonucu cari dengenin iyileşebileceğini ifade etmektedir. Öte yandan daha 

açık ekonomilerin dış sermaye akımlarına daha fazla maruz kalmalan neticesinde artan 

yatırımların dış ticaret dengesini bozabileceği iddia edilmektedir. Sonuç olarak yapılan 

çalışmada, gelişmekte olan ülkeler için ticari açıklık ile cari denge arasında negatif ilişki, 
gelişmiş ülkeler için ise pozitif ilişkinin varlığı saptanmıştır. Aristovnik (2007) ve 

Gmber ve Karnin (2005) çalışmalannda da ekonominin açıklık derecesiyle cari denge 

arasında pozitif ilişki tespit edilmiştir. 

3.2.6.3. Finansal Bütünleşme ve Derinleşme 

Cari işlemler dengesinin belirleyicisi olarak gösterilebilecek diğer önemli 
kavramlar olarak finansal bütünleşme ve finansal derinleşme tanımlan karşımıza 

çıkmaktadır. Basit anlamda, finansal bütünleşme ya da finansal açıklık bir ülkenin 
sermaye hareketlerine ne kadar açık olduğunu ve bu açıklık neticesinde finansal varlık 
ve yükümlülüklerinin hacminin ne kadar büyük olduğunu ifade etmektedir. Ampirik 
çalışmalarda da finansal açıklık genel olarak bir ülkenin net varlık ve yükümlülükleri 
toplamının GSYH’ya oranı olarak hesaplanmaktadır. 

Serdaroğlu (2013) çalışmasında belirtildiği gibi, ülkelerin uluslararası 
finansal bütünleşme düzeylerinin ölçülmesinde temel olarak iki farklı gösterge 

kullanılmaktadır. Bazı çalışmalar sermaye akımları üzerindeki resmi kısıtları finansal 
açıklık ölçütü (resmi, de jure) olarak ele alırken, bazı çalışmalar alternatif bir yöntem 
kullanarak gerçekleşen toplam sermaye akım düzeylerini finansal açıklık ölçütü (fiili, 
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de facto) olarak değerlendirmektedir. Sermaye akımlarını baz alan ölçütte (fiili ölçüt) 
yaygın olarak ülkenin toplam varlık ve yükümlülüklerinin GSYH’ya oranı 
kullanılmaktadır. Sermaye kontrollerini baz alan ölçüte ise Chinn ve Ito’nun 2005 

yılında oluşturdukları endeks örnek verilebilmektedir. Her iki yöntemin birbirlerine 
olan üstünlükleri tartışma konusudur. Ancak finansal açıklık ölçütü olarak kullanılan 
resmi göstergeler, sermaye kontrollerinin gerçek etkisini göz önünde bulundurmadığı 

gerekçesiyle eleştirilmekte, bu eleştirilerin temel dayanağı olarak ise sermaye 
hareketleri kapalı olduğu halde 1970’li ve 1980’li yıllarda Latin Amerika ülkelerine 
yönelik gerçekleşen sermaye hareketleri neticesinde aslında bu ülkelerde fiili olarak 
finansal bütünleşmenin sağlandığı görüşü ileri sürülmektedir (Serdaroğlu, 2013: 48). 

Finansal bütünleşmeden farklı olarak finansal derinleşme kavramı ise finansal 

sistemin ne kadar gelişmiş olduğuna ilişkin bilgi sunmaktadır. Finansal piyasalardaki 
gelişmelerinin cari dengeye olan etkilerini tespit edebilmek için pek çok değişken 
kullanılmaktadır. Bunların başında finansal derinliğe ilişkin bilgi sunan para arzının - 
genellikle M2 para arzı11- GSYH’ya oranı ve kredi genişlemesi yer almaktadır. Chinn 
ve Ito (2005: 5) çalışmasında finansal gelişme olarak özel sektör kredilerinin GSYH’ya 
oram kullanılmış iken; Chinn ve Prasad (2003: 52) çalışmasmda ise M2 para arzının 
GSYH’ya oram modelde yer almıştır. Çalışmada bu değişken ile cari denge ile 
arasında pozitif ilişki saptanmış ve finansal gelişimin tasarrufu yatırımdan daha fazla 
etkilediği yargısına varılmıştır. Gruber ve Karnin (2005) çalışmasında ise Chinn ve 
Prasad çalışmasından farklı olarak ters yönlü bir ilişkiden bahsedildiği belirtilmektedir 
(Kayıkçı, 2011: 34). 

Bemanke’nin 2005 yılında kaleme aldığı “tasarruf fazlalığı” (saving glut) 
hipotezinde, özellikle Asya’daki gelişmekte olan ülkeler tasarruflarım finansal açıdan 
daha gelişmiş piyasalara yönlendirmektedir. Yapılan çalışmada Amerika'nın cari 
açığının özellikle gelişmekte olan ülkelerden gelen tasarruflarla finanse edildiği ifade 
edilmektedir. Bu nedenle OECD (2012) çalışmasmda sanayileşmiş ülkelerdeki gelişmiş 

finansal piyasa koşullarının tasarrufları azaltabileceği ve cari dengenin bozulmasına 
neden olabileceği öne sürülmektedir. Ayrıca finansal derinleşmenin cari denge 

11 Para arzı, bir ekonomide dönen toplam para miktarıdır. Mİ ekonomideki nakit para, vadesiz 
mevduat ve çeklerin toplamıdır. M2 ise Mİ para arzına vadeli mevduatlann eklenmesiyle 
oluşmaktadır. 
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üzerindeki negatif etkisinin, borçlanma kısıtlarım ve ihtiyati tasarrufları azalttığı 

durumda daha da etkili olacağı belirtilmiştir. 

Ayrıca literatürde yatırım kararlarını pozitif etkilemesi açısından ise yatırım 

olanaklarının genişlemesi sonucunda cari dengenin olumsuz etkilenebileceği 

belirtilmektedir. Ancak bu etkinin kısa vadede geçerli olabileceği ihtimali de 
bulunmaktadır. Uzun vadede yatırımlar ile birlikte üretim kapasitesindeki artışı cari 
işlemler dengesini pozitif etkileme ihtimali bulunmaktadır. Özmen (2005: 558) 

finansal derinleşmenin likidite kısıtlarını azaltarak tüketimi artırması neticesinde cari 

açığın derinleşebileceğini belirtmektedir. 

Sonuç olarak finansal piyasaların derinleşmesi sonucunda tüketimin mi yoksa 

yatırımların mı finanse edildiği büyük önem kazanmaktadır. Tüketimin finanse 

edilmesinin cari açığı derinleştireceği açıktır. Ancak finansal derinleşmeyle birlikte 
yatırımların finanse edilmesi durumunda ise kısa vadede cari açığın artması beklense 

de uzun vadede olumlu katkı sağlama ihtimali bulunmaktadır. Bu noktada 

yatırımların üretken alanlara kaydırılması gerekliliği tekrar ortaya çıkmaktadır. 

Öte yandan bir diğer görüşe göre ise güvenli ve gelişmiş finansal piyasaların 
varlığında insanların tasarrufa yatkın olabilecekleri ve cari dengenin iyileşebileceği 
belirtilmektedir. Paralel şekilde bazı araştırmacılar ise finansal piyasaların 
gelişiminin işlem maliyetlerini azaltabileceğinden ve risk yönetimi anlayışına olanak 

tanıyabileceğinden tasarrufların artmasını tetikleyebileceğini ve cari dengenin 
iyileşebileceğini iddia etmektedir. Bu nedenle finansal piyasalardaki gelişimin cari 
denge üzerindeki net etkisi tam olarak kestirilememektedir. 

Bu bölümde iktisat yazınında norm cari işlemler dengesinin hesaplanmasında 
kullanılan temel belirleyicilere ve cari işlemler dengesine olan muhtemel etkilerine 
yer verilmiştir. Literatür çalışmalarına genel olarak bakıldığında, büyüme ve 
demografik değişkenlerle cari işlemler dengesi arasında negatif ilişki 

beklenmektedir. Bütçe dengesi, göreli gelir, dış ticaret hadleri ve net dış varlık 
pozisyonunda yaşanacak olumlu gelişmelerin ise cari açığı azaltıcı etki yapacağı 
düşünülmektedir. Ticari açıklık, finansal derinleşme ve bütünleşmeyi ifadecek 

belirleyicilerin cari işlemler hesabına etkisi ise kesinlik arz etmemektedir. 
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4. NORM CARİ DENGENİN ALTERNATİF YÖNTEMLERLE 

HESAPLANMASI 

Çalışmanın bu bölümünde Türkiye’nin norm cari dengesinin tahminine 
yönelik yapılan ayrıntılı analizlerin sonuçlanna ve yöntemlere ilişkin bilgiler 

sunulacaktır. Literatürde yer alan çalışmalar paralelinde norm cari dengenin hesabı 

için makroekonomik denge ve dış sürdürülebilirlik yaklaşımlarına yer verilecektir. 
Panel veri analizine yer verilen bölümlerde norm tahmini için hem WEO veri 
tabanında yer alan projeksiyonlardan hem de OVP’deki (2014-2016) 

projeksiyonlardan faydalanılacaktır. Bu sayede iki veri tabanında yer alan tahminler 
doğrultusunda elde edilen sonuçlar için mukayese imkanın sağlanması 
amaçlanmaktadır. 

En son aşamada ise, çalışmanın ana konusunu oluşturmasa da, hesaplanan 
norm cari denge ile Orta Vadeli Programda (T.C. Kalkınma Bakanlığı, 2013) yer 
alan cari açık tahminleri arasındaki farkı dengeleyecek denge reel döviz kuru 
hesaplanacaktır. Bu denge reel kur tahminleri çalışmada bilgi amaçlı sunulmakta ve 
literatürde yer alan çalışmalar arasındaki bütünlüğün sağlanmasına yönelik olarak yer 
almaktadır. Bu bölümde yer analiz sonuçlan Eviews 7 programıyla elde edilmiştir. 

4.1. Makroekonomik Denge Yaklaşımı 

Norm cari açığın hesaplandığı çalışmalarda kullanılan yöntemlerden en 
yaygını makroekonomik denge yaklaşımıdır. Bu yaklaşım çerçevesinde, ilk adımda 
cari işlemler dengesi ve dengenin temel belirleyicileri olarak seçilen temel etkenler 
arasındaki ilişki panel ekonometrik tekniklerle tanımlanmaktadır. İkinci adımda ise 
her bir ülkenin denge cari işlemler açığı/fazlası (norm cari dengesi) bu ilişki 

sonucunda elde edilen fonksiyona ilgili değişkenlerin orta vadeli değerleri 
eklemlenerek elde edilmektedir (Lee vd. 2008: 3; Medina vd. 2010; Rahman, 2008: 

5; IMF, 2006: 5; IMF, 2013). Yani bir ülkenin norm cari dengesi ileriye dönük 

tahmin değerleri kullanılarak elde edilmektedir. Bu da analizin ileriye dönük 
sonuçlarının yorumlanması gerekliliğini ortaya çıkarmakta ve gerçekleşme 
değerleriyle model sonuçlarının mukayese edilmesinin hatalı yorumlamalara neden 
olabileceğini göstermektedir. 
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Makroekonomik denge yaklaşımı çerçevesinde, cari işlemler dengesinin orta- 

uzun vadede temel belirleyicileri olarak kabul edilen değişkenler, panel veri analizi 
yöntemiyle açıklayıcı değişkenler olarak analiz edilmiştir. Bu yöntem sayesinde 
1980-2011 dönemi için ülkeler arası değişimler göz önünde bulundurularak 

toplulaştırılmış katsayıların elde edilmesi suretiyle norm cari denge için mantıklı ve 
tutarlı sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Panel veri analizi için gerekli verilerde 

Dünya Bankasının veri tabanından ve WEO (Ekim, 2013) veri tabanından 
faydalanılmıştır. Türkiye’ye ilişkin veriler ise TÜİK ve TCMB rakamları 
çerçevesinde oluşturulmuştur. Analizde yer alan ve tanımı açık olmayan bazı temel 
değişkenler ve bu değişkenlerin oluşturulmasına ilişkin varsayımlar şu şekildedir: 

• Büyüme: Kişi başına sabit fiyatlarla ülke parası bazında büyüme 
rakamları kullanılmaktadır. Türkiye’ye ilişkin veriler ise cari fiyatlarla kişi 

başına hasıla rakamlarının deflator yardımıyla sabit hale getirilmesiyle elde 
edilmiştir. 

• Bütçe Dengesi: Genel devlet bütçe dengesinin GSYH’ya oranı 
kullanılmaktadır. 

• Göreli Gelir: Dünya Bankası tarafından üretilen satın alma gücü 
paritesine (SAGP) göre düzeltilmiş 2005 yılı sabit fiyatlarla dolar bazında gelir 

verisi kullanılmıştır. 
• Demografı: Yaş bağımlılık oranlan Dünya Bankası veri tabanından 

alınmış, Türkiye verileri ise Kalkınma Bakanlığı Ekonomik ve Sosyal 

Göstergeler veri tabanı ile TÜİK verileri göz önünde bulundurularak 
oluşturulmuştur. 

Analizde kullanılan diğer değişkenler ilgili veri tabanlarından her hangi bir 

varsayım yapılmadan kullanılmıştır12. Örneğin enerji dengesi WEO veri tabanında ve 
OVP tahminlerinde yer aldığı için bu veri tabanlarından faydalanılmıştır. 

4.1.1. Panel Veri Analizi Yönteminin Teorik Altyapısı 

Panel veri; bireyler, ülkeler, firmalar, hane halkları gibi birimlere ait yatay 

kesit gözlemlerinin belli bir zaman döneminde bir araya getirilmesidir (Baltagi, 

12 Ekonometrik modellerde kullanılan tüm değişkenlere ilişkin özet bilgiler Ek 1 ’de yer almaktadır. 

60 



2005: 476). Bir başka deyişle eğer aynı kesit birimi zaman içinde izleniyorsa bu tür 
karma verilere panel veri adı verilir (Gujarati, 1999: 248). 

Panel veri setinin her bir yatay kesit için eşit uzunlukta zaman serisi içermesi 

durumu dengeli paneli; zaman serisinin uzunlukları yatay kesitten yatay kesite 

değişmesi durumu ise dengesiz paneli ifade etmektedir (Wooldridge, 2003: 467). Bu 
çalışmada ise, dengesiz panel durumu söz konusudur. 

Son yıllarda kullanımı iyice yaygınlaşan panel veri analizinin avantajlarını 
Baltagi (2005: 477) şu şekilde özetlemektedir: 

• Zaman serisi ve yatay kesit çalışmalarında heterojenlik kontrol 

edilemediği için sapmalı sonuçlar elde etme riski varken, panel veri 
heteroj enliğin kontrol edilmesine katkıda bulunmaktadır. 

• Panel veri analizi, zaman serisi ve kesit veri analizlerine göre daha çok 

değişkenlik arz ettiği için, bu verilerde çoklu bağlantı sorunuyla daha az 
karşılaşılmaktadır. 

• Gözlem sayısının nispeten daha fazla olması nedeniyle, panel verilerle 
tahmin edilen modellerde serbestlik derecesi daha yüksek olmaktadır. 

• Kısa zaman serisi ya da yetersiz kesit gözleminin var olduğu 

durumlarda analiz yapılmasına izin vermektedir. 

Bu analiz yönteminin avantajlan kadar dezavantajları da mevcuttur. İnal 
(2009: 16) çalışmasında bu dezavantajlar: (i) veri sağlamada ve oluşturmada 
karşılaşılan problemler; (ii) ölçüm hatalanndaki bozulmalar; (iii) standart birim kök 
testlerine dayandırılan panel birim kök testlerinin, standart birim kök testlerinde 
karşılaşılan kırılmaları dikkate almaması ve gecikmelere aşın duyarlılık gibi 
problemleri içerisinde banndırması şeklinde sıralanmaktadır. 

Klasik regresyon modeli gösterimine benzer yapıya sahip k değişkenli bir 
panel veri regresyon modeli en genel biçimiyle aşağıdaki gibi gösterilebilir: 

y* = A+/ÎA +... A, xm +e„ 1 = 1,2,...,N ; i = l,2,...,T (4.1) 
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Modelde, i=l,2,....,N kesit birimini ve t=l,2, ,T de zaman dönemini 

göstermektedir. Ayrıca hata teriminin ortalamasının sıfır ve sabit varyanslı olduğu 
varsayılmaktadır. 

E{eit) = 0 ve Var(eit) = er] (4-2) 
Pîit'den Pkit’ye kadar olan eğim katsayıları ise bilinmeyen tepki katsayılarıdır. 

Bunlar farklı birimler ve farklı zaman dönemleri için değişebilir. Model tahmin 
edilirken modelin sabit terimi, eğim katsayıları ve hata terimi ile ilgili çeşitli 
varsayımlar yapılmaktadır. Buna bağlı olarak birleştirilmiş panel regresyon modeli, 
sabit ve rassal etkili panel veri analizi yöntemleri kullanılmaktadır. 

Bu çalışmada yazın çalışmalarına benzer olarak birleştirilmiş panel analiz 
yönteminin yanı sıra, sabit ve rassal etkiler modelleri de kullanılmaktadır. Temelde 
birleştirilmiş model tüm kesitler için ortak bir sabit terim varsayımı yaparken, hem 
sabit hem de rassal etkiler modelleri ise kesitler arası sistematik farklılıklara olanak 

tanımakta, sektöre özgü sabit ve rassal terimler içermektedir (Matur, 2002). 

4.1.1.1. Birleştirilmiş Panel Modeli 

Bu modele göre, denklemde bütün yatay kesitler için tek bir sabit katsayı yer 

almaktadır. Bu doğrultuda (5.1) numaralı eşitlik modelde (5.3) numaralı denkleme 

dönüşmektedir. 

yil=Pl+P2Xlil+... + (3kXkll+eil i =1,2,...,N; t = 1,2,...,T (4.3) 

Pı bütün yatay kesitlerin ortak sabitini ifade etmektedir. Diğer katsayılar ise 
her bir açıklayıcı değişkenin marjinal etkisini göstermektedir. Bir başka ifade ile 
modeldeki p parametrelerinin birimler arasında ve/veya zaman üzerinde farklılık 
göstermediği varsayılmaktadır. 

Çetin ve Ecevit (2010) çalışmasında, panel verilerin analizinde en yaygın 
olarak kullanılan bu yöntemde, birleştirilmiş verilerin kesit ve zaman boyutu ihmal 
edilerek geleneksel En Küçük Kareler (EKK) tahmincisinin yer aldığı 

belirtilmektedir. Ancak bu yöntemde, tahmin edilen parametre sayısı kullanılan 
gözlem sayısını aşabilmekte, böylece model tahmininde güçlükler yaşanabilmektedir. 
Bu tür sıkıntıları aşabilmek için panel veri analizlerinde hata terimlerinin özellikleri 
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ve katsayıların değişebilirliği ile ilgili farklı varsayımlarda bulunarak farklı modeller 

elde edilebilmektedir. Farklı varsayımlar kullanılarak elde edilen bu modeller, Sabit 
Etkiler Modeli ya da Rassal Etkiler Modeli olarak ortaya çıkmaktadır (Pazarlıoğlu ve 
Gürler, 2007). 

Norm tahminine yönelik çalışmalarda birleştirilmiş panel yönteminin 
kullanımının ağırlıkta olduğu görülmektedir. İzleyen bölümde ifade edileceği üzere 
sabit etkiler modelinde, bağımlı değişkendeki değişimin önemli bir kısmı ülkeye 
özgü katsayılar tarafından açıklandığı için araştırmacılar tarafından tercih 
edilmemektedir. Pek çok araştırmacı bağımsız değişkenlerin bağımlı değişken 

üzerindeki net etkisinin araştırılmasının önemini vurgulamakta, ülkelere özgü 
katsayılar kullanıldığında ise bu etkilerin bir kısmının ortadan kaybolduğunu ifade 
etmektedir. 

Bazı araştırmacılar ise ülkeye özgü katsayıların kullanılmadığı durumda 
ihmal edilmiş değişkenlerin yarattığı sapma probleminin oluşabileceğini (omitted 
variable) savunmaktadırlar. 

4.1.1.2. Tek Yönlü Sabit Etkiler Ylodeli 

Sabit katsayısının yatay kesitten yatay kesite ya da zaman içinde değişim 

gösterdiği modeller Sabit Etkiler Modeli olarak tanımlanmaktadır. Bu modelde sabit 
etkilerin yatay kesitten yatay kesite değiştiği, ancak zaman içinde değişmediği 
varsayılabileceği gibi; sabit etkilerin yatay kesitten yatay kesite değişmediği, ancak 
zaman içinde değişim gösterdiği varsayılabilir. Sabit etkili modelde, birimlere göre 
değişiklikler sabit katsayıda farklılıklar meydana getirmektedir. 

Eğim parametreleri tüm yatay kesit birimler için aynı (Pi = P) iken, sabit 
parametre birim etki içermesi sebebiyle birimden birime değişmektedir. Diğer bir 
deyişle, sabit terim her bir yatay kesit birim için farklı değerler alır, yani birimler 
arası farklılıklar sabit terimdeki farklılıklar ile ifade edilmektedir. Bu nedenle sabit 

katsayı, sabit bir değişken gibi düşünülmektedir. 

Sabit terimler arasındaki farklılıkların ifade edilebilmesi için her bir birim 

için bir kukla değişken içeren EKK tahmin edicisi kullanılmaktadır (Demirtaş, 2010). 

LSDV (Kukla Değişkenli En Küçük Kareler Regresyon Yöntemi) olarak da ifade 
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edilen bu yöntem, çok sayıda kukla değişkenin kullanılmasına sebep olması 
nedeniyle serbestlik derecesinin düşmesine ve çoklu doğrusal bağıntı problemine 
neden olabilmektedir. Her bir birim için kukla değişken kullanıldığında (5.1) 
numaralı denklemle gösterilen sabit etkiler modeli aşağıdaki şekilde yazılabilir 

(Pazarlıoğlu ve Gürler, 2007): 

Yjt = aıDı + + anDn + Xjtp + e;t (4.4) 

Modelde birimler veya zamanlar arasındaki farklılıkların sabit terimler 
arasındaki farklılıklardan kaynaklandığı ve değişken katsayıların (P) birimler veya 

zamanlar arasında değişmediği varsayılmaktadır. Modelin sabit terimi ise bütün 

değişkenler için geçerli olup, birimlere özel sabit terimler modele eklenmektedir. 

4.1.1.3. Tek Yönlü Rassal Etkiler Modeli 

Panel veri ile yapılan çalışmalarda, birimlere veya birimlere ve zamana göre 
meydana gelen farklılıklardan kaynaklanan değişim “Sabit Etkili Modeller” 
kullanılarak incelenebileceği gibi, “Rassal (Tesadüfi) Etkili Modeller” kullanılarak 

da incelenebilmektedir. Rassal etkiler modelinde ise kesitlere ve/veya zamana bağlı 

olarak meydana gelen değişimler modelde hata teriminin bir bileşeni olarak yer 
aldığı için serbestlik derecesi kaybı bu modelde ortadan kalkmaktadır. 

Bu modelde rassal etkilerin, yatay kesitten yatay kesite değiştiği, ancak 
zaman içinde değişmediği; yatay kesit birimler arasında değişmediği, ancak zaman 
içerisinde değişim gösterdiği; ya da hem yatay kesit birimler arasında hem de 

zamana göre değişim gösterdiği kabul edilebilir. 

Eğer sabit etkiler modelindeki kukla değişkenler doğru model konusunda 

bilgi vermiyorsa bu durumda tesadüfi etkiler modeli ya da diğer bir adıyla hata 
bileşen modeli kullanılarak model hakkındaki bu bilgisizlik, hata terimi yoluyla ifade 
edilmeye çalışılır. Modelin temel gösterimi şu şekildedir: 

Yit = ait + Xitp + eit e„ = p, + vit (4.5) 

Söz konusu modelde hata terimlerinin, varyanslarınm sıfıra eşit olacak 
şekilde bağımsız ve özdeş dağıldığı kabul edilmektedir, “p”, birey davranışlarındaki 
bireysel farklılıkları dikkate alan gözlenemeyen tesadüfi hatalardır. “vjt” ise geri 
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kalan hata terimlerini içermektedir. Yatay kesite özgü hata terimi olan “p”, kendi 
aralarında ve zaman serisi ile yatay kesitin birleşimi sonucu oluşan hata terimini 
ifade eden “vit” ile ilişkili değildir. Model bu şekilde iki hata teriminden oluştuğu 
için hata (tesadüfi) bileşen modeli adını almaktadır. 

4.1.1.4. Panel Birim Kök Testi 

Ekonometrik modellerde kullanılacak değişkenlerin durağan yapıda olması 
önem arz etmektedir. Durağanlığın sağlanmaması durumunda, regresyon tahminleri 
güvenilir olmayan, sapmalı sonuçlann elde edilmesine yol açabilmektedir. Gujarati 
(2003), durağan olmayan zaman serileriyle çalışmanın sahte regresyon sorununa 

neden olabileceğini belirtmektedir. Bu nedenle, modellerde kullanılan değişkenlerin 
durağan oldukları seviyenin tespit edilmesi önem taşımaktadır. 

Panel veri analizinde ise diğer klasik regresyon modellerinden farklı olarak 
değişkenlerdeki birim köklerin varlığı grup halinde sınanmaktadır. Bu amaçla 
kullanılan testler ise yatay kesitlerin bağımsızlık varsayımlarına göre değişmektedir. 

Yatay kesitlerin bağımsız olma durumunda Levin-Lin ve Chu (LLC), Breitung, Im- 
Pesaran ve Shin (IPS), Fisher ADF, Fisher PP ve Hadri birim testleri 
kullanılmaktadır. Bu testlerin olasılık değerlerinin 0’a yakın çıkması serilerin 

durağan; l’e yakın çıkması ise birim kök varlığını işaret etmektedir (Çınar, 2010). 

Bu çalışmada, serilerin durağanlık derecesini belirlemede uygulamalı 
analizlerde sıkça kullanılan Fisher Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) ve Levin-Lin 
ve Chu (LLC) birim kök testlerinden yararlanılmıştır. IPS metodu ADF testiyle 
yakından ilişkilidir. Bu yöntem, her bir kesit için hesaplanan bireysel birim kök test 
istatistiklerinin ortalamasına dayalı alternatif bir test süreci önerir (Saraçoğlu ve 
Doğan, 2005; Demirtaş, 2010). IPS metodunun, Fisher ADF ile yakın ilişkili olduğu 

belirtildiği için LLC yönteminin sonuçlarına yer verilmiştir. 

4.1.2. Makroekonomik Denge Yaklaşımının Temel Varsayımları ve Analiz 

Sonuçları 

Çalışmanın bu bölümünün temel amacı, cari dengenin uzun dönem 

belirleyicileri olan faktörler incelenerek Türkiye için tanımlanabilecek makul bir 
norm cari dengenin hesaplanmasıdır. MD yaklaşımının uygulanmasında, değişken 
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seçimi ve analiz yöntemleri gibi konularda literatürde sıklıkla atıfta bulunulan Lee 
vd. (2008) çalışması başta olmak üzere diğer IMF çalışmaları ve sonuçlan göz 

önünde bulundurulmuştur. Bu sayede analiz çıktılarının mukayese edilmesine olanak 
sağlanması da amaçlanmıştır. 

1980-2011 dönemi için literatür çalışmalarında çoğunlukla karşılaşılan ve 

yıllar itibarıyla düzgün bir veri setine sahip olan 54 ülke analize dahil edilmiştir13. 
Seçilen ülkeler dünya hasılasının yaklaşık yüzde 90’mı oluşturmaktadır. Ülkelerin 

sermaye piyasalarındaki etkinlikleri de göz önünde bulundurulmuş ve özellikle düşük 

kişi başına gelir ya da küçük coğrafî bölgeye sahip ülkeler analizden çıkarılmıştır. 

Gelişmiş ülkelerin ağırlıkta olduğu örnekleme, gelişmekte olan ülkelerin de 
katılımıyla ülkeler arası mukayesenin yapılabilmesi amaçlanmaktadır.14 

Norm cari dengenin makroekonomik belirleyicileri kısmında ayrıntılı bir 
şekilde yer verilen değişkenlerle birlikte yazında yer verilen pek çok değişken 
analizlerde kullanılmıştır. Kullanılan değişkenler ve veri kaynaklarına ilişkin bilgiler 

EK 1 ’de yer almaktadır. 

Chinn ve Prasad (2003: 49) çalışmasında, yıllık frekanstaki verilerin analizinden 

doğabilecek ölçüm hatalarının (özellikle gelişmekte olan ülkeler için) sonuçlan olumsuz 

etkileyebileceği ifade edilmiştir. Bu ölçüm hatalarından kaynaklanabilecek somnlan en 
aza indirmek ve cari açıktaki kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade orta vadeli 
dalgalanmalara yoğunlaşmak amacıyla panel veriler her ülke için 5 yıllık tekrar etmeyen 
ortalamalar şeklinde seçilmiştir. Bu yöntem sayesinde cari denge ve belirleyicilerinden 

kısa vadeli oynaklıklann aynştınldığı, bu sayede çalışmanın ana konusundan 
uzaklaşılmasma engel olunduğu belirtilmektedir. 

IMF (2006: 5), Rahman (2008: 5), Chinn ve Ito (2005: 7), Gruber ve Karnin 

(2005), Lee vd. (2008: 4) gibi pek çok çalışmada da benzer yöntemle 4 yıllık 
ortalamalar kullanılmış ve bu sayede cari denge ile belirleyicileri arasındaki orta- 

13 Analizde yer alan ülkelerin listesi EK 2’de yer almaktadır. 
14 Bu ülkelerden Hong Kong, pek çok çalışmada kullanılmasına rağmen, ülke statüsünde yer almadığı için 
analizden çıkarılmıştır. Tayvan’a ilişkin yeterli gözlem sayısı yer almadığı için Eviews programı otomatik olarak 
bu ülkeyi analizden çıkarmaktadır. Sonuç olarak analize 52 ülke ile devam edilmiştir. 
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uzun vadeli ilişkinin araştırılmasına odaklanıldığı belirtilmiştir.15 Analizin sağlamlık 
testi için ise daha sonra kurulan yıllık frekansta analiz tekrar test edilmiştir. Çıkan 
sonuçların ortalamaların kullanıldığı modelle benzer olduğu saptanmıştır. 

IMF tarafından son yıllarda yapılan çalışmalarda ise (2012a, 2012b ve 2013) 
yıllık frekansta veriler analizde kullanılmaktadır. 4 veya 5 yıllık ortalamalar 
kullanmak yerine yıllık verilerle çalışılmasındaki temel amaç ise, cari dengedeki 
dönemsel etkilerin de analizde yer almasının faydalı olacağı görüşüdür. Ayrıca bu 
sayede ömeklemde yer alan değişkenlerin son dönemdeki gözlem değerlerinin 
analizine de imkân yaratıldığı belirtilmiştir. 

Pek çok çalışmada karşılaşılan ve bu tez çalışmasında da yer verilecek olan 

diğer bir olgu ise bazı açıklayıcı değişkenlerin “dünya, ticaret ortaklan veya 
ömeklem ortalamasından farklan” şeklinde kullanılmasıdır. Araştırmacılar ekonomik 
gelişmelerin dünya gelişmelerine kıyasla irdelenmesinin norm tahmininde daha 

faydalı olabileceğini ifade etmektedirler. Ayrıca yurtiçinde yaşanacak bir şokun cari 

dengeyi ne kadar etkileyeceğinin ülkenin ekonomik büyüklüğü ve dünyayla 
etkileşimine de bağlı olduğu belirtilmektedir. Örneğin küçük bir ekonomide meydana 
gelecek bir gelişme kendi cari dengesini etkileyebilecekken diğer ülkelerin 
dengesinde herhangi bir değişikliğe yol açmayacaktır. Ancak büyük bir ekonominin 
cari dengesinde yaşanabilecek gelişmeler diğer ülkelerin dengesini etkileyebilecek ve 
geri dönüş mekanizması (pushback) çalışabilecektir. Bu nedenle her iki ülkede de 
oluşabilecek bir yurtiçi şokun cari dengeye etkisi küçük ekonomide daha fazla 

olacaktır (IMF, 2013: 48). IMF (2006, 6) çalışmasında ise bütçe dengesinin 
ortalamadan fark olarak kullanılmasının gerekliliği şöyle ifade edilmektedir: eğer 
bütçe dengesi bütün ülkelerde iyileşme kaydederse, bu durum dünya çapında 
makroekonomik bir etki yaratsa da her bir ülkenin cari dengesine etkisi çok sınırlı 
yaşanacaktır. 

Bu çalışmada da bazı açıklayıcı değişkenlerin ömeklem ortalamasından 

farklarının kullanılması analiz açısından makul görülmüş ve sonuçlarına ileriki 
bölümlerde yer verilmiştir. 

15 Net dış varlık değişkeni için ise her bir alt dönemin başındaki değer kullanılmaktadır. Örneğin diğer 
değişkenler için 1980-1983 yılları arasındaki dönem ortalaması alınarak analize katılmakta; UYP için ise 1980 
yılındaki değeri kullanılmaktadır. 
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Bussiere vd. (2010: 11) çalışmasında da değişkenlerin göreli şekilde 

kullanılmasının modele katkı sağlayacağı belirtilmiştir. Dünya kapalı bir ekonomi 
olarak düşünüldüğünde, bir ülkenin net borçlanmasının diğer ülkelerin net 
tasarruflarıyla dengelenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Örneğin, eğer bütün ülkeler 
aynı yaşlanma hızına sahip ve aynı anda borçlanıyorlarsa, dünya faiz oranlan artacak 
ve bu durumun cari dengeye etkisi olamayacaktır. Bu noktada cari dengeyi etkileyecek 
olan unsur bir ülkenin dünyaya kıyasla ne kadar borç alıp verdiği olacaktır. 

Yazın çalışmalarındaki modeller ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve bütçe 
dengesinin GSYH’ya oranı, bağımlılık oranları, nüfus artışı ve büyüme gibi 
değişkenler, literatürdeki örneklerine paralel olarak ömeklem ortalamasından farkları 

alınarak analize katılmıştır. 

Ödemeler dengesi metodolojisi cari açığın sermaye hesabındaki sermaye 
akımlarıyla dengelenmesinin gerekliliğini vurgulamaktadır. Başka bir deyişle, cari 

açık veren bir ülke için, diğer ülkeler o ülkenin borçlarını finanse etmelidir (Chinn ve 
Prasad, 2003: 49). Bosworth ve Collins (1999) gelişmekte olan ülkelere yapılan 
sermaye akımlarının çoğunun cari açığın finanse edilmesi maksadıyla kullanıldığını 

belirtmektedir. Ayrıca ülkelerin açıklarını rezerv pozisyonlarını ayarlayarak da 

finanse edebilecekleri ifade edilmektedir. Ancak bu yaklaşımın sadece kısa vadede 
sürdürülebilir olduğu vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın da odak noktasının cari 
işlemler dengesindeki orta uzun vadeli gelişmelerin olduğu düşünüldüğünde 

ülkelerin rezerv varlıklarındaki değişimlerin göz ardı edilmesi uygun görülmüştür16. 

Ekonometrik modellerde kullanılan değişkenler farklı birim ve büyüklüklere 
sahip olduğundan, ilgili verilerin doğal logaritması alınarak ölçek birliği 

sağlanmıştır. Serilerin durağanlığı Fisher ADF ve LLC testleriyle incelenmiştir. Lee 
vd. (2008), Rahman (2008: 4) ve IMF (2006: 5) analizlerinde bağımlı değişken olan 
cari dengenin GSYH’ya oranının durağan olması neticesinde eş bütünleşme 
analizlerinin kullanılmadığını belirtmiş ve bağımlı değişkenin durağanlığının analiz 

edilmesini yeterli görmüşlerdir. 

16 Rezerv değişimi ve toplam rezervlerin dış borca oram gibi değişkenler analizlerde yer almasına rağmen makul 
sonuçlar elde edilememiştir. 
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4.1.2.1. Makroekonomik Denge Yaklaşımının Ortalama Kullanılan Verilerle 
Analizi 

Daha önce belirtildiği üzere, norm cari dengenin hesabına ilişkin yapılan 
çalışmalarda sıklıkla değişkenlerin belirli dönem ortalamalarının kullanıldığı 
görülmektedir. Analizin orta vadedeki dengeye odaklanması, doğası gereği kısa 
vadeli dalgalanmaların bertaraf edilmesi ihtiyacını doğurmuş ve bu ihtiyaç 

doğrultusunda literatürde yer alan çalışmaların çoğunda bu yöntem kullanılmıştır. Bu 
bölümde sunulan analiz sonuçlarının elde edilmesinde Lee vd. (2008) çalışmasındaki 

uygulama adımlarına paralel bir yapının oluşturulması da gözetilmiştir. Bu sayede 

IMF tarafından yayımlanan bu çalışmayla karşılaştırabilirliğin sağlanması da 
amaçlanmıştır. 

Bu çalışmada literatürde yer alan çalışmalara paralel olarak bağımlı ve 
açıklayıcı değişkenlerin 4 yıllık tekrarsız ortalamaları kullanılmıştır. Bu yöntemle, 
1980-2011 dönemini kapsayan ömeklemdeki gözlem sayısı her bir değişken için 8 

döneme inmiştir. Net dış varlık pozisyonu için ise her 4 yıllık alt dönemin başlangıç 
yılındaki değeri o dönemin değişkeni olarak kullanılmıştır (Bakınız 15 numaralı 
dipnot, sayfa 67). Norm cari dengenin hesaplanmasında kullanılacak en iyi modelin 
tespit edilmesine ilişkin çalışmalar adım adım ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. 

Norm cari dengenin hesaplanmasında panel regresyon analizinin kullanıldığı 
çalışmalarda birim kök sınaması üzerinde çok durulmamakla birlikte; sınamanın 

yapıldığı analizlerde ise yalnızca cari dengenin GSYH’ya oranının durağan olup 
olmadığı test edilmektedir. 

Bu çalışmada ise analizde yer alan değişkenlerin durağanlığı test edilmiş, 
ancak bazı değişkenlerin sonuçlarına yer verilmiştir. Durağanlık testleri sonucu elde 
edilen olasılık değerleri Tablo 4.1’de sunulmaktadır. Boşluk hipotezi (Ho) serinin 
birim kök içerdiği yani durağan olmadığı şeklinde kurulmakta ve olasılık değerinin 
sıfıra yakınlığı serinin durağan olduğunu işaret etmektedir. 
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Tablo 4.1: Grup Birim Kök Testleri Sonucu Elde Edilen Olasılık Değerleri 

Değişkenler 

Sabitsiz-Trendsiz Sabitli-Trendsiz Sabitli-Trendli 

ADF LLC ADF LLC ADF LLC 

Cari Den. GSYH’ya Oranı 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,24 0,00* 

Bütçe Den. GSYH’ya Oranı1 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,07** 0,00* 

Göreli Gelir (SAGP, 2005 sabit 
fiyatlarla $) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,35 

Enerji Dengesi (GSYH oran) 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

Genç Bağımlılık Oranı1 (GSYH 
oran) 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,96 

Yaşlı Bağımlılık Oram1 (GSYH 
oran) 0,67 1,00 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

Ticari Açıklık1 1,00 1,00 0,30 0,00* 0,86 0,00* 

Kişi Başına Büyüme1 0,99 0,29 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

’Ömeklem ortalamasından fark alınmış halini ifade etmektedir. 
* ve ** sırasıyla yüzde 95 ve 90 güven düzeyinde hipotezin reddedildiğini ve serinin durağan olduğunu 
göstermektedir. 

Birim kök sınaması sonucunda, bağımlı değişken olan cari dengenin 
GSYH’ya oranı gibi pek çok değişkenin durağan yapıda oldukları göze çarpmaktadır. 

Durağan yapıda olmayan değişkenlerin ise teorik olarak fark serilerinin alınması 

gerekmektedir. Ancak 8 dönemlik verilerle çalışıldığı göz önünde 
bulundurulduğunda, fark serilerinin alınmasının mantıklı bir seçim olmadığı 
düşünülmektedir. Bu nedenle yazın çalışmalarına paralel olarak bağımlı değişkenin 

durağanlığının, analiz için yeterli olacağı varsayılmaktadır. Salto ve Turrini (2010) 
çalışmasında da bazı değişkenlerin durağanlığının EKK yönteminin kullanılmasında 
herhangi bir sakınca yaratmadığı ifade edilmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda, tahmin değerleriyle gerçekleşme değerlerinin 
birbiriyle uyumlu hareket etmedikleri gözlenmiştir17. Bu sorunun bertaraf edilmesi 
ve güçlü tahmin sonuçlarının elde edilmesi için modele Türkiye’nin özellikle 2001 
krizi sonrası dönemdeki yapısal dönüşümü ifade edebilecek kukla değişkeni 

17 Bu sorun IMF 4. Madde toplantılarında da sıklıkla dile getirilmektedir. 13 Mayıs 2013 tarihinde 
Hazine Müsteşarlığında düzenlenen toplantıda makroekonomik denge yaklaşımı kullanılarak panel 
veri analizi sonucu Türkiye için belirlenen norm cari işlemler açığının yüzde 1 civannda olduğu ifade 
edilmiştir. Bu oranının ise oldukça düşük seviyelerde olduğu vurgulanmış ve panel sonuçlarının 
güvenilir olmadığına dikkat çekilmiştir. 
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eklenmiştir. Kukla değişkenin yer almadığı panel veri analizi sonuçlarına EK 3’de 
yer verilmektedir. Kukla değişkenin yer aldığı ve almadığı modellerin 
tahminlerindeki değişime ve değişimin temel nedenlerine ilişkin özet bilgilere ayrıca 
değinilecektir. 

Literatürde yer alan çalışmalara paralel olarak bazı değişkenler ömeklem 
ortalamasından farkları alınarak analize dâhil edilmiştir. Bu değişkenlerden net dış 
varlık pozisyonunun GSYH’ya oranı, enerji dengesinin GSYH’ya oranı ve göreli 
gelir zımni olarak hesaplandığı gerekçesiyle -Lee vd. (2008: 8) çalışmasına paralel 
olarak- ortalamadan farkları alınmadan kullanılmıştır. Ayrıca cari açığın kalıcılığının 
test edilmesi amacıyla net dış varlık pozisyonu yerine cari dengenin gecikmeli değeri 
kurulan 2. modele dâhil edilmiştir. 

Tablo 4.2’de yer alan sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, norm 

tahmininde modelin hatalarını en aza indiren ve açıklayıcı gücün daha fazla olduğu 
2. modelin kullanılması daha makul görülmüştür. Keza Lee vd. (2008: 5) 
çalışmasında olduğu gibi tahminlerde literatür çalışmalarında cari açığın sürekliliğini 
ifade etmesi açısından önem taşıyan cari işlemler dengesinin gecikmeli değeri net dış 
varlık pozisyonu değişkeni yerine kullanılmaktadır. 

İkinci modelin kullanımının daha mantıklı olduğuna ilişkin karar verildikten 
sonra sabit etkiler modeliyle birleştirilmiş model arasında seçim yapılması 
gerekmektedir. Basit olarak sabit etkiler modelinde ülkeler arasındaki değişimin daha 

iyi ifade edilmesi amacıyla ülkeye özgü katsayılar hesaplanmaktadır. Daha önce 
ifade edildiği gibi, bazı araştırmacılar ülkeye özgü katsayıların kullanılmadığı 
durumda ihmal edilmiş değişkenlerin yarattığı sapma probleminin oluşabileceğini 
(omitted variable) savunmaktadır. 

Öte yandan norm tahminine yönelik çalışmalarda birleştirilmiş panel 
yönteminin kullanımının ağırlıkta olduğu görülmektedir. Sabit etkiler modeline 
getirilen en büyük eleştiri bağımlı değişkendeki değişimin önemli bir kısmının 
ülkeye özgü katsayılar tarafından açıklanmasına yöneliktir. Keza bu çalışmada cari 

işlemler dengesi sadece sabit etkilerle yani ülkeye özgü katsayılarla analiz edilmiş ve 
bağımlı değişkendeki değişimin (Uyarlanmış R-kare) yaklaşık yüzde 46’sının bu 
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katsayılarla açıklandığı görülmüştür. Araştırmacılar temel belirleyicilerin cari 
işlemler dengesi üzerindeki net etkisinin araştırılmasının önemini vurgulamakta, 

ülkeye özgü katsayılar kullanıldığında ise bu etkilerin bir kısmının ortadan 

kaybolduğunu ifade etmektedir. Nitekim Chinn ve Prasad (2003: 52) ve Bussiere vd. 
(2004: 13) çalışmalarında da benzer noktalara vurgu yapılmakta ve norm cari 
dengenin tahmininde birleştirilmiş panel veri analizi sonuçlarının yorumlanmasının 
daha anlamlı olduğu belirtilmektedir. 

Literatür çalışmalarına paralel olarak bu çalışmada da tahminlerde 
birleştirilmiş panel veri analizi sonuçlarının kullanılması tercih edilmiştir. Bu sayede 

ülkeye özgü etkilerin sonuçlar üzerindeki baskın etkisinin giderilmesi ve literatürdeki 
çalışmalarla mukayese imkanının sağlanması amaçlanmıştır. 

Tablo 4.2: Panel Veri Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Cari Dengenin GSYH’ya Oranı 
Örneklem: 1984 — 2008 (7 dönem) 
Yatay Kesit Gözlem Sayısı: 52 
Toplam Toplulaştınlmış (dengesiz) Gözlem Sayısı: 283 

Değişkenler 

Model 1 Model 2 

Birleştirilmiş Sabit 

Etkiler 
Birleştirilmiş Sabit 

Etkiler 

Cari Den. GSYH’ya Oranı (-1) -- - 0.81065* 0.42775* 

UYP 7.49524* 4.72047* - -

Bütçe Den. 0.21614* -0.02369 0.11086* -0.10472*** 

Kişi Başına Büyüme1 -0.05514 -0.15120*** -0.15755** -0.17583** 

Göreli Gelir 0.00152* 0.03004* 0.00031** 0.02029* 

Enerji Dengesi 0.21183* 0.54162* 0.07570* 0.53641* 

Genç Bağımlılık Oram7” -0.00668 0.03927 -0.03924*** 0.03916 

Yaşlı Bağımlılık Oranı1 -0.11252* -0.25482* -0.09740* -0.18194*** 

Türkiye Kukla Değişkeni -0.04463* - -0.03139*** -

Uyarlanmış R-kare 0,60 0,79 0,70 0,81 

'Örneklem ortalamasından fark alınmış halini ifade etmektedir. 
*, **, *** sırasıyla yüzde 95, 90 ve 85 güven düzeyinde değişkenlerin anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 
(-1) Bir önceki dönem değerini ifade etmektedir. 
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Model sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde, sabit etkiler modelinin 
tercih edilmesi durumunda modelin cari dengedeki değişimi açıklayıcı gücünün 
arttığı gözlenmektedir. Ancak ülkeye özgü etkilerin modele katılmasıyla birlikte 
bütçe dengesinin GSYH’ya oranı18 anlamsız hale gelmektedir. 

Tablo 4.2’de yer alan ikinci modelin birleştirilmiş panel veri analizi 
sonucunda elde edilen katsayılar göz önünde bulundurulduğunda19: 

• Genel devlet bütçe dengesinin GSYH’ya oranındaki (ömeklem 
ortalamasına göre) değişimin cari dengeye katkısı beklenildiği gibi pozitif ve 
anlamlı bulunmuştur. Buna göre ömeklem ortalamasına kıyasla bütçe 
dengesindeki yüzde 1 Tik iyileşme, cari işlemler dengesine yaklaşık yüzde 
0,11 Tik pozitif katkı sağlayacaktır. 

• Beklentilere paralel olarak genç ve yaşlı bağımlılık oranlarındaki artış 
cari dengeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Tasarruflar üzerindeki etkileri 

nedeniyle analize dahil edilen bu değişkenlerin ömeklem ortalamasına göre 
artışları cari dengeyi yaklaşık sırasıyla yüzde 0,04 puan ve yüzde 0,1 puan aşağı 
çekmektedir. 

• Satın alma gücü parkesine göre düzeltilmiş, dolar bazında kişi başına 
geliri ifade eden göreli gelirin katsayısı pozitif ve anlamlıdır. Analizde ayrıca 
kalkınma seviyesi hipotezinin sınanması adına göreli gelir yerine göreli gelirin 
karesi kullanılmış ve yer aldığı modelde bu değişkenin cari işlemler dengesine 
etkisi yüzde 90 güven düzeyinde anlamlı bulunmuştur. Göreli gelirin ve 
karesinin pozitif katkısı “U” şeklinde bir etkinin varlığını kanıtlar niteliktedir ve 
sonuçlar kalkınmışlık seviyesi hipotezinin geçerliliğini göstermektedir. Buna 

göre ülkelerin kişi başına geliri, ABD’ye kıyasla, arttığında cari denge 
iyileşmektedir. 

• Reel büyümenin etkisi ise beklentilere paralel şekilde negatiftir. 
Büyümenin özellikle iç talebi artırıcı etkisinin ağırlıkta oluşu özellikle 

18 Bütçe için genel devlet bütçe dengesi kullanılmıştır. 
19 Literatürde panel veri analizi yöntemiyle norm hesaplamasında kullanılan başlıca çalışmaların 
katsayıları EK 7’de yer almaktadır. Bu çalışmada özellikle Lee vd. (2008) çalışmasının izlediği 
yöntem üzerinde durulduğu bir kez daha vurgulanmalıdır. 
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gelişmekte olan ülkelerde ithalatı daha fazla artırmakta ve cari işlemler 
dengesinde bozulmalara neden olmaktadır. 

• Net dış varlık pozisyonu yerine cari dengenin gecikmesinin modele 
eklenmesi sonucu kurulan 2. model sonuçlarında cari işlemler dengesinin 

kalıcılığının istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmektedir. Bir önceki döneme 

göre dengedeki iyileşme, cari işlemler açığını azaltıcı yönde etki yapmaktadır. 

Literatür çalışmalarına paralel olarak Asya krizini, banka krizlerini, fmansal 

merkez olma özelliği taşıyan ülkeleri ve Avrupa Birliğine üye ülkelerin modele 
etkilerini analize katmak amacıyla kukla değişkenler kullanılmış; ancak bu 
değişkenlerin modele katkıları anlamsız bulunmuştur. 

Türkiye’nin 2002 sonrası dönemde geçirdiği yapısal dönüşümü ifade 
edebilmesi amacıyla modele eklenen kukla değişkeninin modele katkısı anlamlı 
bulunmaktadır. EK 3’te yer alan modelle mukayese edildiğinde, katsayıların 

büyüklükleri bakımından Tablo 4.2’de (sütun 3) yer alan ve norm tahmininde 
kullanılacak katsayıları içeren 2. modelin birleştirilmiş panel veri analizi sonuçlan 
arasında ciddi farklılıklar gözlenmemektedir. Ancak her iki modelin tahmin sonuçları 

arasında radikal farklılıklar bulunmaktadır. 

Bu doğrultuda hazırlanan Tablo 4.3 ve Grafik 4.1’de kukla değişkenin yer 

aldığı ve almadığı model sonuçlarına göre hazırlanan 4 yıllık dönemler için panel 

veri analizi sonucu elde edilen tahmin değerleri yer almaktadır. Tahmin 1 değerleri 
Türkiye kukla değişkeninin yer aldığı model sonucunda elde edilmiş iken; Tahmin 2 
değerleri ise kukla değişkenin kullanılmadığı EK 3’de yer alan modelden elde 
edilmiştir. Ortalama sütunu ise iki tahminin basit ortalamasından oluşmaktadır20. 

20 Tablo ve grafikte yer alan değerler gerçekleşme rakamlarının regresyon katsayılarıyla çarpılması 
sonucu elde edilen ve modelin gerçekleşmeyle uyumunu yakalaması maksadıyla sunulan tahmin 
değerlerini yansıtmaktadır. Norm değerler ise açıklayıcı değişkenlerin 2016 yılına ilişkin 
projeksiyonlarının katsayılarla çarpılması sonucu elde edilecektir. 
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Tablo 4.3: Cari Denge Tahmini Grafik 4.1: Cari Denge Tahmini 

GSYH’ 

ya 
oran, 

% 

Tahmin 1 Tahmin 2 Ortalama Gerçekleşme 
1.50 

0.50 

-0.50 

1984 -1,81 -1,88 -1,85 -1,25 -1.50 

1988 -1,11 -1,21 -1,16 0,20 -2.50 

1992 -0,65 -0,79 -0,72 -0,66 
-3.50 

1996 -0,71 -0,86 -0,79 -0,42 
-4.50 

2000 -1,12 -1,28 -1,20 -1,14 
-5.50 

2004 -3,99 -1,12 -2,55 -4,97 
-6.50 

2008 -6,00 -0,74 -3,37 -5,83 

(GSYH’ya oran, %) 

\\ 
\\ $ ' 
•\ 

\ 

1984 1988 1992 1996 2000 2004 2008 
• Cari Denge Tahmini 1  Cari Denge Tahmini 2 

mm mm mm Ortalama Cari Denge Tahmini = = = = = = Gerçekleşen Cari Denge 
Kaynak: Gerçekleşme TCMB ödemeler dengesi istatistikleri, tahminler model sonuçları 

Sonuçlar genel olarak değerlendirilecek olursa, kukla değişkenin tahminleri 
ne kadar değiştirdiği göze çarpmaktadır. Modelin tahmin gücünün artırılması için 
eklenen kukla değişken neticesinde cari dengedeki eğilim daha iyi yakalanmaktadır. 

4 yıllık dönemler itibarıyla tahmin değerleri incelendiğinde 2000-2003 yıllan 
arası zaman dilimiyle 2004-2007 yılları arasındaki dönem arasında büyük kırılmalar 

göze çarpmaktadır. Bu noktada modelin gerçekleşme rakamlarını neden iyi 
yakalayamadığı sorusu ortaya çıkmaktadır. İki dönem arasında bağımlılık 
oranlannın, göreli gelirin ve enerji dengesinin tahmin değerlerine katkılannda çok 
fazla değişim göze çarpmamaktadır. 

Dönemler arasındaki en belirgin farklılık ise bütçe dengesi ve büyümede 
yaşanmıştır. Kişi başına büyüme 2000-2003 döneminde ortalama yüzde 1,7 

seviyesindeyken; bu oran 2004-2007 döneminde yüzde 6 seviyesine yükselmiştir. Yani 
büyümenin cari işlemler dengesine olan negatif katkısı artmıştır. Ancak buna rağmen 
model tahminleri gerçekleşmeyle uyumu yakalayamamaktadır. Bütçe dengesinde ise 
daha radikal bir değişim yaşandığı gözlenmektedir. 2000-2003 döneminde GSYH’ya 

75 



oran olarak ortalama yüzde 9,4 olan bütçe açığı, 2004-2007 döneminde yüzde 0,7 

seviyelerine kadar gerilemiştir. Yani bütçe dengesindeki olumlu gelişmelerin teorik 

olarak cari açığı azaltması beklenmektedir. Ancak 2000-2003 döneminde GSYH’ya 
oran olarak ortalama yüzde 1 seviyesinde gerçekleşen cari açık, 2004-2007 döneminde 

yüzde 5 düzeylerine kadar yükselmiştir. Sonuçta cari açık ile bütçe dengesi arasmdaki 

ters yönlü ilişki (bütçe dengesindeki iyileşmenin cari cari açığı azaltması 

beklenmektedir) bu dönemde bozulmuş ve tahmin değerleri gerçekleşme değerleriyle 
büyük oranda ayrışmıştır. Cari açıktaki bu hızlı yükselişin temel belirleyiciler 

tarafından açıklanamaması neticesinde 2004 sonrası dönem için modele eklenen kukla 

değişken tahmin değerlerinin makul seviyelere gelmesinde etkili olmuştur. 

Kukla değişkenin modele alınmasında etkili olan bütçe dengesindeki 

gelişmelere ilişkin kısaca bilgi verilmesinde fayda görülmektedir. 2000 yılının 
Kasım ayı itibariyle bankacılık kriziyle karşı karşıya kalan Türkiye ekonomisi, 2001 
yılının Şubat ayında patlak veren kurlardaki ani yükseliş ile ciddi bir şekilde 

daralmıştır. Kurlarda yaşanan bu hareketliliğin nedenlerinden biri olarak kamu iç 
borçlanmasının sürdürülebilirliğiyle ilgili kuşkuların ön planda olduğu ifade 
edilmektedir. Daha açık bir ifadeyle yabancı yatırımcıların devlet iç borçlanma 
senetleri konusundaki tedirginliğinin temelinde, kendilerine borçlu olan bankaların, 
devlet iç borçlanma senetleri piyasasında bir problem yaşaması halinde ne tür bilanço 
etkilerinin ortaya çıkacağının belirsiz olması yatmaktadır. 

Kriz sonrası dönemde ise alınan bir dizi yapısal reform neticesinde kamu 
mâliyesinde disiplin sağlanarak, özellikle bütçe dengesinde ciddi iyileşmeler 
kaydedilmiştir. Kamu mali yönetimi reformu kapsamında; bütçe kapsamının 

genişletilmesi suretiyle bütçe hakkının en iyi şekilde kullanılması, bütçe hazırlama ve 

uygulama sürecinde etkinliğin arttırılması, mali yönetimde saydamlığın sağlanması, 
sağlıklı bir hesap verme mekanizması ve bu suretle çağdaş gelişmelere uygun yeni 
bir kamu mali yönetim sisteminin oluşturulması hedeflenmiştir. 

Sonuç olarak 2004 yılı sonrası dönem için Türkiye’nin gösterdiği yapısal 
dönüşümü ifade etmesi ve modelin tahmin gücünün artırılması için kukla değişken 

eklenmiş ve değişkenin modele katkısı anlamlı bulunmuştur. Norm cari dengenin 
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hesaplanmasında nihai denklem olarak seçilen ikinci modelin birleştirilmiş panel 
analizi sonuçlarından elde edilen katsayıların kullanılmasına karar verilmiştir. 

Makroekonomik denge yaklaşımı çerçevesinde norm cari dengenin iki 
aşamada oluşturulduğu ifade edilmişti. İlk aşamada cari dengenin belirleyicisi olan 
değişkenler panel veri analizi yöntemiyle tahmin edilmiştir. İkinci aşamada ise, 
değişkenler potansiyel seviyelerine ulaştığında cari dengenin ne olacağı sorusuna 

yanıt olacak norm cari denge hesaplanacaktır. Bu amaçla değişkenlerin potansiyel 
seviyelerini ifade edecek orta vadedeki tahmin değerleri kullanılmaktadır. 

Norm tahminlerinin oluşturulmasında yapılan varsayımlardan biri ömeklem 
ortalamasından fark alınmamış bağımsız değişkenlerin analiz edilmesi sonucu elde 

edilen katsayıların kullanımıdır. Daha önce belirtildiği üzere başta Lee vd. (2008) 
çalışması olmak üzere diğer literatür çalışmalarına benzerlik göstermesi açısından 
bağımsız değişkenlerin bir kısmı ömeklem ortalamasından fark alınarak analize 

katılmıştır. Bu durum, ileriye dönük öngörülerin hazırlanmasında diğer ülkelere 
ilişkin tahminlerin de göz önünde bulundurulması ihtiyacını doğurmaktadır. Diğer 
ülke tahminlerinin de hesaba katılması, tahminlerin hata payının artma olasılığını 
güçlendirmektedir. Bu çerçevede ömeklem ortalaması alınmadan aynı değişkenlerle 
model tekrar tahmin edilmiş ve en iyi model olarak seçilen ikinci modelin katsayı 
değerlerinde farklılıklar oluşmuştur. Bu farklılıklar göz ardı edilebilir boyutlarda 
olduğu için norm hesabının yapılmasında değişkenlerin ömeklem ortalamasından 
farklarının alınmadığı dummdaki katsayılarının kullanılması makul görülmüştür21. 

Yazın çalışmalarında değişkenlerin orta vadedeki değerleri için IMF’in WEO 
veri tabanında yer alan değerler kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise norm hesabı için 
hem IMF tahminlerine hem de Orta Vadeli Program (OVP, 2014-2016) tahminlerine 

yer verilecektir. Tahminlerde kullanılacak referans yıl olarak ise 2016 yılı seçilmiştir. 

Bazı değişkenlerin tahmin değerlerinin WEO veri tabanmda ve OVP’de yer 
almamasmdan dolayı belirli varsayımlarla oluşturulmuştur. Bu varsayımlar şu şekilde 

özetlenebilir: 

21 Ortalamadan fark alınmadan oluşturulan modelin sonuçları EK 4’te yer almaktadır. Ekte yer alan 
modelin katsayıları kullanılarak norm tahminleri yapılacaktır. 
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• OVP’de kişi başına sabit fiyatlarla büyüme rakamları yer 
almamaktadır. IMF hesaplamalarına paralel şekilde, bu değişken OVP’de yer 

alan hasıla deflatörü tahminleri kullanılarak cari kişi başına gelir rakamlarının 
sabit hale getirilmesiyle elde edilmiştir. 

• Bağımlılık oranları WEO veri tabanında yer almadığı için her iki 

değişkenin Türkiye için hazırlanan tahmin değerleri kullanılmıştır. Her iki 
senaryo için de veriler TÜİK’in dönemsel tahminlerinin ortalama artışları 

kullanılarak elde edilmiştir. 

• OVP’de ve IMF’in WEO veri tabanında satın alma gücü paritesine 
göre düzeltilmiş 2005 yılı sabit fiyatlarla dolar bazında gelir değişkeni (göreli 
gelir) yer almamaktadır. Göreli gelir ile reel bazda kişi başına büyüme arasında 

yüksek korelasyon tespit edilmiştir. Bu çerçevede, ileriye yönelik tahminler 
OVP’nin (2014-2016) ve IMF’in WEO veri tabanında yer alan kişi başına 
büyüme tahminleri göz önünde bulundurularak oluşturulmuştur22 

Bu varsayımlar altında hesaplanan norm cari açık değerleri Tablo 4.4’te yer 
almaktadır. 

Tablo 4.4. Norm Cari Açık 

WEO-2016 OVP-2016 

Bütçe Den. GSYH’ya Oranı, % -2,41 -0,50 

Göreli Gelir (SAGP, $, 2005 sabit fiyatlarla) 15236 15336 

Kişi Başına Büyüme, % 3,32 3,83 

Eneıji Dengesinin GSYH’ya Oran, % -6,1 -5,7 

Cari Dengenin GSYH’ya Oranı (-1) -5,83 -5,83 

Yaşlı Bağımlılık Oram, % 12,41 12,41 

Genç Bağımlılık Oranı, % 34,59 34,59 

Cari Açık/GSYH, % 7,67 5,50 

Norm Cari Açık, % -4,66 -4,43 

Kaynak: WEO veri tabanı, OVP (2014-2016) ve yazarın tahminlerinden oluşturulmuştur. 
(-1) Bir önceki dönem değerini ifade etmektedir. 

22 2012-2016 yılları arasındaki dönem için ortalama göreli gelir artışı, WEO veri tabanı tahminleri göz 
önünde bulundurulduğunda yüzde 2,6; OVP tahminleri göz önünde bulundurulduğunda ise yüzde 3,1 
olarak varsayılmıştır. 
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OVP ve WEO tahminleri arasındaki farklılığa bağlı olarak norm hesaplarında 
da değişiklik yaşanmaktadır. Buna göre, WEO’ya kıyasla daha iyi genel bütçe 

dengesi, göreli gelir ve enerji dengesi OVP tarafından hesaplanan norm cari açığa 
olumlu katkı sağlarken, büyümenin daha yüksek oluşu ise olumsuz etkilemektedir. 

Rahman (2008) çalışmasında da vurgulandığı gibi, bu yöntem sonucunda 
elde edilen tahminler seçilen bağımsız değişkenler, dönemler, ülkeler, ortalama 

alman dönemler, değişken tanımlamaları, ülkeye özgü etkiler vb. pek çok 

nedenden ötürü farklılık göstermektedir. Ca’Zorzi vd. (2009 ve 2012) ile Bussiere 
(2010) çalışmalarında da aynı noktalara vurgu yapılmakta ve cari işlemler 

dengesinin pek çok potansiyel belirleyicisi olmasından ötürü tahmin aşamasında 
bazı noktaların gözden kaçabileceği belirtilmektedir. 

Bu amaçla norm hesabı için pek çok model analiz edilmiş, çeşitli 
senaryolara bağlı olarak tahmin değerleri oluşturulmuş ve norm cari dengeye 
ilişkin makul sonuçlar elde edilmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak makroekonomik 
denge yaklaşımı çerçevesinde ortalama metodu kullanılarak Türkiye’nin norm 
cari açığının yüzde 4,5 civarında olduğunu söylemek mümkündür. 

4.1.2.2. Makroekonomik Denge Yaklaşımının Yıllık Frekanslı Verilerle Analizi 

Daha önce belirtildiği üzere, norm cari dengenin hesaplanmasında 
kullanılacak regresyon modelindeki değişkenlerin ortalamalarının alınması 
yaygın bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sayede, ölçüm hatalarının en 
aza indirgendiği ve kısa vadeli dalgalanmalardan ziyade orta vadedeki 
gelişmelere odaklanıldığı savunulmaktadır. Bazı araştırmacılar ise, dönemsel 
etkilerin de analize katılması gerektiğini vurgulamakta ve daha fazla gözlem 
değerinin kullanılmasıyla daha geçerli sonuçların elde edileceğini iddia 
etmektedirler. Bu amaçla hem ortalama kullanılan yöntem sonucunda elde edilen 

çıktıların tutarlılığını kanıtlamak hem de yazın çalışmasında yer alan yöntemlerin 
denenerek norm cari denge için güçlü bir tahminde bulunmak amacıyla bu 
bölümde yıllık frekanstaki veriler kullanılarak tekrar tahminler yapılmıştır. 
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Bu bölümde, yapılan ayrıntılı analizler sonucunda elde edilen çıktılar daha 

özet bir şekilde sunulacaktır23. Buna göre norm cari dengenin hesaplanmasında 
kullanılacak katsayıların tespiti için yapılan tahmin sonucunda elde edilen sonuçlar 
Tablo 4.5‘de sunulmaktadır. 

Tablo 4.5: Yıllık Frekansta Verilerin Panel Analiz Sonuçları 

| Bağımlı Değişken: Cari Dengenin GSYH’ya Oranı 
j Yöntem: Birleştirilmiş En Küçük Kareler 

Ömeklem: 1981-2011 
Yatay Kesit Gözlem Sayısı: 52 
Toplam Toplulaştırılmış (dengesiz) Gözlem Sayısı: 1114 

Katsayı p-değeri 

; Cari Den.GSYH’ya Oranı (-1) 0,874932* 0,0000 

I Bütçe Den. GSYH’ya Oranı 0,050471* 0,0042 

Kişi Başına Büyüme -0,199452* 0,0000 

Göreli Gelir 0,002138* 0,0014 

Enerji Dengesi 0,051718* 0,0001 

Genç Bağımlılık Oram -0,013758*** 0,1881 

Yaşlı Bağımlılık Oranı -0,060503* 0,0103 

Türkiye Kukla Değişkeni -0,013835** 0,1034 

Uyarlanmış R-kare 0,820003 

Kaynak: Model sonuçlarını yansıtmaktadır. 
*,** ve *** sırasıyla yüzde 99, yüzde 90 ve yüzde 80 anlamlılık düzeyinde değişkenlerin anlamlı olduğunu ifade 
etmektedir. 
(-1) Bir önceki dönem değerini ifade etmektedir. 

Bir önceki bölümde yer alan ortalama metoduyla tahmin edilmiş ve en iyi 

denklem olarak seçilen ikinci model sonuçlarıyla kıyaslandığında (Tablo 4.2, sütun 3), 
değişkenlerin eğilimi her iki modelde de aynıdır. Ancak katsayıların büyüklükleri 
bakımından farklılıklar bulunmaktadır. Buna göre: bütçe dengesinin, enerji dengesinin 
ve bağımlılık oranlarının bağımlı değişken olan cari işlemler dengesinin GSYH’ya 

23 Yıllık verilerle uygulanan panel veri analizi yönteminde değişkenlerin durağanlığını ölçmek 
maksadıyla uygulanan grup panel birim kök testi sonuçları EK 5’te yer almaktadır. Bağımlı değişken 
dahil pek çok değişkenin durağan olması eşbütünleşme analizini gereksiz kılmaktadır. 
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oranına etkisi azalırken; büyümenin negatif katkısı, göreli gelirin ve bir önceki 
dönemin cari işlemler dengesinin pozitif katkısı artış göstermiştir. Ayrıca modelin 
açıklayıcı gücü belirgin bir oranda artmıştır. 

Grafik 4.2: Cari İşlemler Dengesi ve Model Tahmini Sonuçları (GSYH’ya oran, 
Yüzde) 

Cari İşlemler Dengesi Cari İşlemler Dengesi Tahmini 

Kaynak: Gerçekleşme TCMB ödemeler dengesi istatistikleri, tahminler model sonuçlannı yansıtmaktadır. 

Grafik 4.2’deki sonuçlar irdelendiğinde, tahmin değerleriyle gerçekleşme 
arasındaki uyum dikkat çekmektedir. Model gerçekleşme değerlerini iyi 
yakaladığından dolayı norm hesabında kullanılmasında bir sakınca görülmemektedir. 
Bu kapsamda OVP ve IMF’in 2016 yılına ilişkin tahminleri kullanılarak hesaplanan 
norm cari denge rakamları ise Tablo 4.6’da yer almaktadır. 

Tablo 4.6: Norm Cari İşlemler Dengesinin GSYH’ya Oranı (Yüzde) 

OVP (2014-2016) WEO (Ekim, 2013) 

Tahmin Norm Tahmin Norm 

2016 -5,50 -3,95 -7,67 -4,30 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
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Son aşamada açıklayıcı değişkenlerin orta vadedeki tahminleri kullanılarak 
elde edilen norm denge hesabına bağlı olarak, Türkiye için bu rakamın yüzde 4 ila 
4,5 arasında değiştiğini söylemek mümkündür. Ortalama metodu kullanılarak yapılan 

analiz sonucunda da benzer rakamlara ulaşılmış olması yapılan analizlerin tutarlılığı 

açısından büyük önem taşımaktadır. 

4.1.2.3. Makroekonomik Denge Yaklaşımının Türkiye tçin Uygulanması 
Makroekonomik denge yaklaşımı çerçevesinde panel veri analiz sonuçlanna 

bağlı olarak tahmin edilen norm cari denge bir önceki bölümde sunulmuştur. Panel 

veri analizi sonuçlarının tutarlılığını test etmek ve sadece Türkiye’ye özel 

katsayılarla norm tahmini yapmak amacıyla Türkiye verileri 1980-2012 dönemi için 
EKK yöntemiyle analiz edilmiştir. 

Panel veri analizinde bağımlı değişken olarak kullanılan cari işlemler 

dengesinin GSYH’ya oranı yerine altın hariç cari işlemler dengesi kullanılmıştır. 
Özellikle 2012 ve 2013 yıllarında konjonktürel etkisi daha hissedilir hale gelen altın 
ticareti dengesi analizlerde sapmalar yaşanmasına neden olmaktadır. Ayrıca, 

ömeklemdeki son yıllar olması nedeniyle baz etkisi yoluyla da yanıltıcı etki 

yapabileceği düşünülmektedir. 

Bu etkilerin giderilmesi amacıyla cari işlemler dengesi altın ticaretinden 

arındırılarak analize dâhil edilmiştir. Bağımsız değişkenlerde bir değişiklik 
yapılmamış, panel veri analizinde yer alan değişkenler aynen korunmuştur24. 

Erişim sağlama imkanı sağlayan uluslararası veri tabanlarında altın ticareti 
konusunda veriye rastlanamamış olmasından dolayı panel veri analizinde bu ayrıma 
yer verilmemiştir. Panel veri analizinin ülkeler için toplulaştırılmış bir katsayı elde 
edilmesinde yardımcı olduğu düşünüldüğünde altın ticaretinin norm tahminlerine 

etkisinin de sınırlı olacağı düşünülmektedir. Ancak, Türkiye özelinde yapılacak 

analizlerde bu ayrıma gidilmesinin faydalı olacağı düşünülmüştür. 

24 Son dönemde daha belirgin hale gelen altın ticaretinin cari dengeye olan etkisi Kutu l’de ayrıntılı 
bir şekilde ele alınmaktadır. 
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Kutu 1: Altın Ticaretinin Cari Denge Üzerine Konjonktürel Etkisi 
2012 yılına kadar olan dönemde belirli bir patikada hareket eden altın ticareti, 2012 yılında altın 

ihracatı; 2013 yılında ise altın ithalatı kaynaklı olarak normalden farklı eğilimler sergilemiştir. Bu 
durum, altın ticaretini cari işlemler dengesi ile ilgili tartışmaların merkezine taşımıştır. 

Türkiye yıllar itibarıyla incelendiğinde genel olarak net altın ithalatçısı konumundadır. 2001-2011 
döneminde altın ihracatının toplam ihracat içindeki payı yüzde 1 düzeyinde seyretmektedir. 2008 
yılından itibaren altın ihracatında belirgin bir artış gözlenmekle birlikte altın ihracatının toplam 
ihracat içindeki payı 2012 yılında yüzde 8,8 seviyesine kadar yükselmiştir. Bu dönemde yüksek 
düzeyleri ile ön plana çıkan altın ihracatı ticaret dengesine ortalamanın üstünde bir olumlu katkı 
sağlamıştır. TÜİK tarafından açıklanan veriler doğrultusunda ise altın ihracatı 2013 yılında 2012 
yılına kıyasla ciddi oranda gerilemiş (10 milyar ABD dolan) ve toplam ihracata oranı yüzde 2,2 
olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan, 2001-2011 döneminde altın ithalatının toplam ithalat içindeki payı ortalama yüzde 
2,7 seviyesinde seyretmekte iken, bu oran 2012’de hafif bir yükselişle yüzde 3,2 olarak 
gerçekleşmiştir. Ancak 2013 yılına gelindiğinde ise payı yüzde 6 düzeyine kadar yükselmiştir. Bu 
artışta, 2012 yılında ihracata bağlı olarak altın stokunda meydana gelen düşüşün telafi edilmesinin ve 
uluslararası altın fiyatlarında gerçekleşen hızlı düşüşlerin talep etkisinin etkili olduğu 
düşünülmektedir (TCMB, 2013: 12). 

Geçmiş dönem ortalamasıyla mukayesenin daha da açık bir şekilde anlaşılması için GSYH’ya 
oran bazında değişiklikler de incelenmiştir. Bu bağlamda, 2001-2011 döneminde altın ihracatının 
GSYH içindeki payı ortalama yüzde 0,2 düzeylerinde iken; bu oran 2012 yılında yüzde 1,7 
seviyesine kadar yükselmiştir. Altın ithalatının GSYH içindeki payı ise aynı dönemde ortalama 
yüzde 0,7 civarında gerçekleşmiş iken; 2012 yılında yüzde 1 seviyesine, 2013 yılının ilk dokuz aylık 
döneminde ise yaklaşık yüzde 2 düzeyine ulaşmıştır. 

Bu kapsamda, 2012 ve 2013 yıllarında altın ihracat ve ithalatında yaşanan gelişmeler cari açık 
üzerinde konjonktürel bir etki yaratmıştır. Nitekim 2001-2011 yılları arasında gerçekleşen altın 
ticareti, cari açığın milli gelire oranını ortalama 0,5 puan olumsuz etkilerken, 2012 yılında cari 
işlemler açığının milli gelire oranında 0,7 puan iyileşmeye, 2013 yılının ilk üç çeyreğinde ise 1,1 
puan kötüleşmeye neden olmuştur. 

Grafik 4.3: Altın Ticaretinin Cari işlemler Dengesine Etkisi 
Yüzde 

SSSİSSSS8S3S5 
■ Cari İşlemler Açığı / GSYH »Altının Cari Açığa Katkısı 

* İlk 9 ay 
Kaynak: TCMB ödemeler dengesi istatistikleri 

Milyar ABD Doları # 

I I I 1 § İ § I I 1 İ s 1 
Altın İhracatı •••••• Altın İthalatı 

Kaynak: TÜİK dış ticaret istatistikleri 
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Panel veri analizinin yer aldığı bölümde ekonometrik modellerde kullanılacak 
değişkenlerin durağan olmadığı durumlarda regresyon tahminlerinin güvenilir 

olmayan sonuçlar verebileceği ifade edilmişti. Bu bölümde, serilerin durağanlığının 
test edilmesinde uygulamalarda sıkça yer verilen Genişletilmiş Dickey Fuller (ADF) 
birim kök testinden yararlanılmıştır. 

Tablo 4.7: Serilerin ADF Birim Kök Test Sonuçları 

Değişkenler 

Sabitsiz-T rendsiz 
Model 

Sabitli-T rendsiz 
Model 

Sabitli-Trendli 
Model 

ADF P 
değeri 

ADF P 
değeri 

ADF P 
değeri 

Altın Hariç Cari Denge 
(GSYH’ya oran) -1,001 0,911 0,496 0,983 -3,220* 0,010 

Kişi Başına Büyüme -4,571* 0,000 -6,017* 0,000 -5,902* 0,000 

Enerji Dengesi (GSYH’ya 
oran) 0,511 0,819 -0,856 0,789 -3,862* 0,026 

Yaşlı Bağımlılık Oranı -1,979 0.047* -1,773 0,385 -2,542 0,306 

Genç Bağımlılık Oram 0,688 0,857 -2,351* 0,164 -1,056 0,918 

Genel Devlet Bütçe Dengesi 
(GSYH’ya oran) -1,174 0,213 -1,744 0,398 -1,680 0,733 

A(Genel Devlet Bütçe 
Dengesi) -5,028* 0,000 -4,927* 0,000 -4,998* 0,002 

Net Dış Varlık (GSYH’ya 
oran) 1,571 0,967 0,235 0,969 -4,031* 0,019 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
A: Birinci Dereceden fark alınmış seriyi ifade etmektedir. Bütün değişkenler analizde yer aldığı şekliyle “log” 
dönüşümü yapılmış olarak test edilmiştir. 

serinin durağan olduğunu ifade etmektedir. 

Yokluk hipotezinin durağanlığın varlığını ifade ettiği durumda, Tablo 4.7’de 
ile ifade edilen değerler hipotezin reddedildiğini ve serinin durağan olduğunu 

göstermektedir. Bu doğrultuda bütçe dengesinin GSYFFya oranı durağan değil iken, 
seri birinci dereceden farkı alındığında durağan hale gelmektedir. Bu nedenle 
analizlerde birinci dereceden fark alınmış halinin kullanılması istatistiki varsayımlar 

açısından önem arz etmektedir. Değişkenlerin durağan olması sahte regresyon25 

25 Sahte regresyon (spurious regression) sorunu ortalaması ve varyansı zaman içerisinde sabit olmayan 
“durağan olmayan”(non-stationary) serilerle analiz yapıldığında oluşabilmektedir (Granger ve 
Newbold, 1974:117). Bu durumda ilişkilerin gerçek düzeyi tespit edilememektedir. 
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ihtimalini ortadan kaldırmakta ve EKK yöntemiyle analizin sürdürülmesini istatistiki 
anlamda desteklemektedir. 

Doğrusal regresyon analizleri, serilerin durağanlığının yanı sıra tahminlerin 

doğru bir şekilde yorumlanabilmesi ve güvenilir sonuçlann elde edilmesi adına bir 
takım varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımların başında ise hata terimleri için 

normallik varsayımı, değişen varyans (heteroscedasticity) sorunu ve otokorelasyon 
sorunu gelmektedir. 

Ömeklem sayısı az (n<30) olan analizlerde hata terimlerinin normal dağılım 
sergilemesi önem arz etmektedir (Gujarati, 2003). Buna göre hata terimleri normallik 
varsayımını sağladığında EKK tahmin edicisi sapmasız ve etkin tahminler 
yapabilmektedir. Bu doğrultuda, normallik testi için Jarque-Bera (JB) testi 
kullanılmış ve olasılık değeri (0,92 > 0,05) kritik değerden yüksek bulunarak 
normallik varsayımının sağlandığı kaydedilmiştir. 

Değişen varyans (heteroscedasticity) sorunu, katsayıların varyanslarımn 
olması gerekenden büyük ya da küçük olmalarına neden olarak modelde yer alması 
gereken değişkeni anlamsız, anlamsız olması gereken değişkeni ise anlamlı 
çıkarmaktadır. Bu durumda F ve t testlerinin güvenirliliği kalmamakta uygun tahmin 
edicilerin seçimi açısından risk oluşturmaktadır. Çalışmada değişen varyans 
sorununun varlığı ekonometrik çalışmalarda kullanılan en yaygın yöntem olan White 
test istatistiği ile araştırılmıştır. Yokluk hipotezi artıkların sabit varyansa sahip 
olduğu şeklinde kurulmuş ve F testi olasılık değeri (0,07 > 0,05) olduğu için yüzde 
95 düzeyinde yokluk hipotezi kabul edilerek hataların değişen varyansa sahip 
olmadığı kanıtlanmıştır. White testi, F istatistiği sonuçlarının güvenilirliğinin 
yapılması için alternatif test imkanı sunmaktadır. Gözlem sayısı ile belirtim 
katsayısının (R2) çarpımıyla elde edilen bu istatistik değeri de 0,35 olasılık değeri ile 
yüzde 95 güven düzeyinde hipotezin kabul edilmesine neden olmakta ve değişen 
varyans sorununun olmadığının kanıtlanmasına katkı sağlamaktadır. 

Hata terimlerinin birbiriyle ilişkili olma durumunu ifade eden otokorelasyon 
sorunu göz ardı edilirse hata terimlerinin varyansı olduğundan küçük tahmin 
edilmekte bu da anlamsız değişkenlerin modelde yer almasına neden olabilmektedir. 

85 



Bu bağlamda, otokorelasyon sorununun varlığı Breusch - Godfrey LM testi 
vasıtasıyla araştırılmıştır. F testi sonuçlan göz önünde bulundurulduğunda olasılık 

değeri (p=0,29 > 0,05) kritik değerden büyük olduğu için otokorelasyon yoktur 
şeklinde kurulan yokluk hipotezi kabul edilmiş ve otokorelasyon sorunun olmadığı 
istatistiki olarak kanıtlanmıştır. 

EKK yöntemine ilişkin gerekli varsayımların sağlandığı kanıtlanmış, norm 
hesabı için gerekli olan katsayılar logaritmik dönüşümü yapılmış verilerin Eviews 7 
programı yardımıyla elde edilmesi sonucu elde edilmiştir. Analiz sonuçları Tablo 

4.8’de yer almaktadır. 

Tablo 4.8: EKK Yöntemiyle Elde Edilen Analiz Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Altın Hariç Cari Dengenin GSYH’ya Oranı 
Yöntem: En Küçük Kareler 
Ömeklem: 1985-2012 
Yatay Kesit Gözlem Sayısı: 28 

Katsayı p-değeri 

Sabit 0,007646 0,8912 

Altın Hariç CİH GSYH’ya Oranı (-1) 0,230659 0,2466 

A(Bütçe Dengesi) 0,017198 0,8872 

Kişi Başına Büyüme -0,253552 0,0007 

Enerji Dengesi 0,726341 0,0540 

Yaşlı Bağımlılık Oranı -0,006216 0,7643 

Türkiye Kukla Değişkeni -0,019437 0,0580 

Uyarlanmış R-kare 0,847005 

Kaynak: Model sonuçlarını yansıtmaktadır. 
A: Birinci dereceden fark 

(-1) Bir önceki dönem değerini ifade etmektedir. 

Analiz sonuçları irdelendiğinde, modelde yer alan değişkenlerin cari dengeye 

katkıları panel analizin sonuçlarıyla tutarlıdır. Genel devlet bütçe dengesinin 

GSYH’ya oranı durağan olmadığı için birinci dereceden fark alınmış hali analizde 
yer almaktadır. Yaşlı bağımlılık oranı ve bütçe dengesinin bağımlı değişkene olan 
etkisi istatistiki anlamda anlamlı bulunmasa da modelde kalması tercih edilmiştir. 

İlgili değişkenlerin modelden çıkarılması analizin açıklayıcı gücünde (Düzeltilmiş 
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R2) ve tahmin sonuçlarında radikal değişikliklere yol açmamaktadır. Bu nedenle 
diğer çalışmalarla olan tutarlılığın sağlanması da gözetilerek ilgili değişkenler 
modelde tutulmuştur. 

Norm cari dengenin tahminine ilişkin iktisat yazınında yer alan çalışmalarda 
bütçe dengesinin cari dengeye katkısının pozitif olduğu ifade edilmektedir. Keza 
panel veri analizi sonuçları da bu argümanı destekler niteliktedir. Bu bölümde yer 
alan analiz çıktıları da bütçe dengesindeki iyileşmenin cari işlemler açığını azaltıcı 
etki yaptığını göstermektedir. Ancak bütçe dengesinin cari dengeye olumlu katkısına 
ihtiyatlı yaklaşmanın faydalı olacağı düşünülmektedir. 

Feldstein zinciri yaklaşımının ikiz açık teoremine bakış açısına göre: bütçe 
açıklarındaki artışlar kamu kesimi borçlanma gereğinin artmasına, bu durum iç 

borçlanma ile beraber ulusal faiz oranlarının yükselmesine; artan faiz oranlan da 
yurtdışından fonların ülkeye girişinin hızlanmasına neden olarak döviz kurunu 
düşürücü etki yapar. Döviz kurunun düşmesi ise ihracatı azaltır, ithalatı arttırır ve 
sonunda dış ticaret açığı derinleşir. Türkiye’de ise son yıllarda bu teorinin aksi 
yönünde gelişmeler yaşanmaktadır. 

2002 yılı sonrası dönemde sağlanan makroekonomik ve mali istikrar ile 
birlikte enflasyon oranlarının ve faizlerin tedrici olarak tek haneli rakamlara inmesi, 
yatırım ortamının görece iyileşmesi vb. nedenlerle tüketim ve yatırım hızlanmış ve 
cari açığın yapısal problemlerinin gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. Bütçe 
dengesinde hızlı iyileşme ve mali disiplin bu gelişmelerin etkilerinin hızla belirgin 
hale gelmesinde etkili olmuştur. Bu nedenle 2002-2012 dönemi incelendiğinde bütçe 
dengesinde hızlı bir iyileşme, ancak cari işlemler dengesinde hızlı bir kötüleşme göze 
çarpmaktadır26. Kamu tasarruflarındaki toparlanmayı özel sektör takip edememiş ve 
cari açık derinleşmeye ve yapısal bir sorun halini almaya başlamıştır. Dolayısıyla 
analizlerde 2002 sonrası dönemin yapısal bir takım değişikliklerin yaşandığı dönem 
olarak göz önünde bulundumlması faydalı olacaktır. 

26 1984-2000 döneminde cari denge ile bütçe dengesi arasında pozitif bir ilişki mevcut iken, bu yapı 
2002 sonrası dönemde bozulmuştur. Ayrıca hızlanan yurtiçi talep dolaylı vergi gelirlerinin artmasına 
ve bütçe dengesi ile cari işlemler dengesi arasındaki mekanik ilişkinin kopmasına da katkı sağlamıştır. 
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Diğer değişkenlerin cari dengeye etkileri ise panel analizle örtüşmektedir. 
Enerji dengesindeki iyileşme cari dengeyi iyileştirirken, bağımlılık oranı ve büyüme 

olumsuz katkı sağlamaktadır. Açıklayıcı değişkenlerin gerçekleşme değerleri göz 
önünde bulundurularak elde edilen tahmin sonuçlarıyla, cari işlemler dengesinin 
gerçekleşme rakamları Grafik 4.4’de yer almaktadır. 

Grafik 4.4: Cari İşlemler Dengesi ve Model Tahmini (GSYH’ya oran, Yüzde) 

———— Cari İşlemler Dengesi —— Cari İşlemler Dengesi Tahmini  Altın Hariç Cari İşlemler Dengesi 
Kaynak. TCMB ödemeler dengesi istatistikleri ve model sonuçları 

Grafiğe göre, tahmin değerleriyle gerçekleşen cari denge uyumlu bir şekilde 
hareket etmekte, bu da analiz sonuçlarının geçerliliğini göstermektedir. Tablo 4.8’de 

yer alan katsayılar ile OVP’nin (2014-2016) 2016 yılına ilişkin tahminleri 
kullanılarak Türkiye’nin orta vadede norm cari açığının yüzde 4 düzeyinde olduğu 

saptanmıştır. 

Panel veri analizine yer verilen 4.1 bölümünde bağımlı değişken olan cari 
işlemler dengesinin GSYH’ya oranında veri eksikliği nedeniyle altın ticaretine ilişkin 
ayrıma yer verilemediği ifade edilmişti. Ancak Türkiye özelinde yapılacak olan 
analizlerde bu ayrım gözetilebilmektedir. Çevrim etkilerinin bir miktar da olsa 
bertaraf edilebilmesi ve özellikle 2012 ile 2013 yıllarındaki altın ticaretindeki 
dalgalanmaların yaratabileceği baz etkisinin ortadan kaldırılması amacıyla bu 



bölümde yer alan analizlerde altın hariç cari işlemler dengesine yer verilmiştir. Panel 
veri analizi sonuçlarıyla tutarlı olması açısından ve bilgi amaçlı olmak üzere EKK 

yöntemiyle altın dahil cari işlemler dengesi tekrar analiz edilmiş ve Türkiye için 
norm cari açığın GSYH’ya oranı yüzde 4,2 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak altın 
ayrımı tahmin değerlerini bir miktar da olsa etkilemiştir. Ancak bu etki çok yüksek 

düzeylerde gerçekleşmemiştir. 

4.2. Dış Sürdürülebilirlik Yaklaşımı 

Bussiere vd. (2010), dış sürdürülebilirlik (DS) yaklaşımının makroekonomik 

denge yaklaşımıyla aynı aileden geldiğini ifade etmektedir. Bu yöntemin farkı ise 
norm cari dengenin hesaplanma şeklidir. MD yaklaşımında panel ekonometrik 
yöntemler kullanılmakta iken; daha matematiksel bir yöntem olan DS yaklaşımında 

ise net dış borcun istikrarlı hale gelmesini sağlayacak norm cari denge basit 
işlemlerle elde edilmektedir. 

IMF (2006: 18) bu yöntemin, diğer makroekonomik analizlerle elde edilen 
norm cari denge yaklaşımlarını tamamlayıcı bir yöntem olduğunu vurgulamaktadır. 
Bu basit yapıdaki yöntemin modele, regresyon denklemlerine veya hipotezlere bağlı 

kalmaması hem güçlü yanını hem de sınırlı yapısını oluşturmaktadır (IMF, 2013: 72). 

Dış sürdürülebilirlik yaklaşımında temel olarak net dış varlığı belirli bir 

referans seviyesinde istikrarlı hale getiren norm cari denge seviyesi 
hesaplanmaktadır. Ekonometrik tahminlere dayalı olan Makroekonomik Denge 
yaklaşımının aksine bu yaklaşım, ekonominin potansiyel büyümesi, enflasyon oranı 
ve net dış varlığın istikrarlı olacağı seviye gibi birkaç varsayıma dayalı olarak norm 
hesabının yapılmasına olanak sağlamaktadır. Net dış varlık seviyesi için belirlenen 
referans değer olarak da genellikle son gözlem yılı seçilmektedir (Bussiere vd. 2010). 
IMF (2006: 20) çalışmasında ise seçilen gösterge düzeyin öznel olabileceği 
belirtilmektedir. 

Tez çalışmasında dış sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde yazın 
çalışmalarında sıkça tercih edilen yöntem ele alınmaktadır. Bu yöntem çerçevesinde 
modelin teorik altyapısı Bussiere vd. (2010) çalışmasındaki bilgiler doğrultusunda 
aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 
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Ödemeler dengesi eşitliği şu şekilde tanımlanabilir: 

CİH, + SH, + FHY,t - FHv,t + NHN, = O (4.6) 

Eşitlik (4.6)’ya göre cari işlemler hesabı (CİFİ), sermaye hesabı (SF1), 
rezervleri de içeren net fınans hesabı (FH = FHy.t - FHy.t) ve net hata noksan (NHN) 
kalemlerinin toplamı sıfıra eşit olmalıdır. 

Finans hesabındaki fiyat değişimlerini de içeren varlık (V) kalemleri ile 
yükümlülük (Y) kalemleri belirli bir zamanda sermaye kazancına (SK) neden 

olmaktadır. Bu durum şu şekilde gösterilebilir (bütün değişkenler ülke parası 

cinsindendir): 

Varlıklardaki sermaye kazancı: SKv,t = Vt — Vt-ı - FHy.t 

Yükümlülüklerdeki sermaye kazancı: SKy.t = Yt — Yu — FHy.t 

Varlık ve yükümlülüklerdeki sermaye kazancına bağlı olarak hesaplanan 
toplam sermaye kazancı (5.7) eşitliğinde sunulmaktadır. 

SKt = SKv,t - SKy,t = (V, - V,.ı - FHv,t) - (Y, - YM - FHy,,) (4.7) 

Sermaye kazancı eşitliğini (4.7), ödemeler dengesi özdeşliğine (4.6) 

eklendiğinde (5.8) eşitliğine ulaşılmaktadır. Eşitlikteki Bt = Vt - Yt ifade edecek 
şekilde net dış varlık pozisyonunu göstermektedir. 

B,-Bm = CİHt + SH, + SK, + NHN, (4.8) 

Net dış varlıktaki değişim Sermaye kazancım içeren akım 

(4.8) eşitliği nominal GSYH’a bölündüğünde ise (4.9) eşitliğine 

ulaşılmaktadır. 

ciht+ sk,+ sh,+ nhn, = b,-^ GgS™^ = b,-b„ + ^ b,., (4.9) 
Küçük harfler GSYH’ya oranlan ifade etmekte iken, nt = GSYHt / GSYHt.ı -1 

cari hasıla artışını göstermektedir. 

Bu şartlar altında sermaye kazancının (sk), sermaye hesabının (sh) ve net hata 

noksan kaleminin (nhn) sıfıra eşit olduğu varsayıldığında, norm cari denge “bs” 
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olarak ifade edilen, durağan durumdaki net dış varlık pozisyonuyla uyumlu hale 
gelecektir. 

ciht= n«_b.= *t+(l+*t)gt faS 
l+nt (l+7Tt)(l+gt) ' ’ 

Yukarıdaki eşitlikte nominal hasıla artışı, reel büyüme (gt) ve GSYH 
deflatörünü ifade eden 7t, enflasyon bileşenine ayrılmıştır27. 

Net dış varlık pozisyonunu istikrarlı hale getiren norm cari denge (4.10) 
eşitliğinde ifade edilmekte; sermaye kazancının, sermaye transferlerinin ve net hata 
noksanın olmadığı varsayımı altında nominal hasılanın artışına bağlı olarak 
oluşmaktadır. Bu denkleme göre, yüksek dış borçlu ülkelerin norm cari dengeleri 
daha negatif olmakta iken; net kredi veren ülkelerin ise fazlaları ön plana 
çıkmaktadır. 

Genel olarak dış sürdürülebilirlik yaklaşımı, net dış varlık pozisyonu daha 
dengesiz yani mukayeseli olarak yüksek borçluluk oranına sahip ve orta vadede bu 
oranın artması beklenen ülkeler için daha iyi çalışmaktadır (IMF, 2013: 57). Ayrıca, 
ekonometrik tahminler sonucu elde edilen norm denge tatmin edici sonuçlar 
vermediğinde başvurulabilecek tamamlayıcı bir yöntem olarak gösterilmektedir. 

Bu yaklaşım, MD yaklaşımını bütünleyici bir yöntem olarak algılansa da iki 
modelin sonuçlarının direk kıyaslanması araştırmacıları hataya sürükleyebilir. Çünkü 

MD yaklaşımında optimal politika sonuçları ve cari dengenin belirleyicilerinin 
etkileri norm hesabının oluşturulmasında etkili olmakta iken; DS yönteminde bu 
etkilere yer verilmemektedir. Bir diğer farklılık ise regresyon bazlı modeller 
dönemsel etkileri, yapabildiği ölçüde kontrol altına almaya çalışarak gerçekleşmelere 
bağlı sonuçlar elde etmekte iken; DS yaklaşımı ileriye dönük cari dengeyi kullanarak 
(pek çok çalışmada 4 dönem sonraki tahminler kullanılmaktadır) norm cari dengenin 
hesaplanmasına olanak sağlamaktadır. 

Genel olarak incelendiğinde ise makroekonomik denge ve dış 
sürdürülebilirlik yaklaşımları sonucunda elde edilen çıktılar arasındaki farklılığın: 

27 Bazı çalışmalarda eşitliğin pay kısmında yer alan ve nominal büyümeyi ifade eden “jıt+(l-Ht,)gt” 
işlemi yerine “n,+gt” işlemi kullanılmaktadır. Her iki hesaplama yöntemi de analizde denenmiş ve 
benzer sonuçlar elde edilmiştir. 
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• DS yaklaşımında seçilen referans (benchmark) net varlık 

pozisyonunun GSYH’ya oranı, optimallikten uzak bir değer olarak 
belirlendiğinde, 

• Halihazırda uygulanan politikalarla (DS yaklaşımında içerildiği 

varsayılmaktadır) arzu edilen politikalar bileşimi (regresyon bazlı MD 
yaklaşımında içerildiği varsayılmaktadır) arasındaki farktan, 

• Regresyon sonuçları uyumsuzluğundan kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. 

4.2.1. Dış Sürdürülebilirlik Yaklaşımıyla Türkiye İçin Norm Cari Dengenin 
Hesaplanması 

Kullanım kolaylığı açısından tercih edilen bir yöntem olan DS yaklaşımında 

ileriye dönük tahminlerin hesaplanmasında net dış varlık pozisyonunun referans 
değerinin ne olacağı sorusu bu yöntemin en kritik noktasını oluşturmaktadır. Örneğin 
belirlenecek olan tahmini düşük borç pozisyonu krizlere karşı azalan riskleri ifade 
edebilmekte iken; yüksek dış borç dış sermayeye olan erişimin artmasını ve 

yakınsama hipotezinin geçerliliğini gösterebilmektedir. Net alacaklı durumundaki 
ülkeler için net dış varlık pozisyonunun yüksek olması dış risklere karşı tampon 
görevi üstlenebilecekken; öte yandan düşük yatırım ve/veya tüketime ilişkin riskleri 

de barındırmaktadır. Sonuç olarak net varlık pozisyonunu istikrarlı hale getirecek 
referans değerin tespiti bu yöntemin en önemli kısmını oluşturmaktadır. 

Tablo 4.9’da 1996-2012 dönemi için DS yaklaşımıyla gerçekleşme değerleri 

baz alınarak hesaplanan cari denge tahminleri sunulmaktadır. Bu değerler norm cari 
açığı ifade etmemekte, sadece modelin gerçekleşme değerleriyle uyumunun test 
edilmesi amacıyla yer almaktadır. Tabloda yer alan tahmin değerleri Eşitlik (4.10)’a 
reel büyüme (gt), enflasyon (n,) ve net dış varlık pozisyonunun gerçekleşme değerleri 

eklenerek elde edilmiştir28. Eşitlik (4.10) hatırlatma amaçlı olarak bir kez daha 
aşağıda ifade edilmektedir. 

28 Dış varlık ve yükümlülüklerinin yabancı para cinsinden domine edildiği ortamda dolar bazında 
enflasyon kullanılmasının uygun olabileceğinden hareketle bazı çalışmalarda enflasyon rakamı için 
ABD enflasyon rakamı kullanılabilmektedir. Arncak Türkiye’de enflasyon artışları beraberinde reel 
kur değerlenmesine ve cari açıkta bozulmalara neden olabilmekte ayrıca finansman maliyetlerini 
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cih,= -g-bbs l+nt (l+n:t)(l+5t) 

Tablo 4.9: DS Yaklaşımıyla Cari İşlemler Dengesi Tahmini (GSYH Oran, %) 
Büyüme 

Yıllık 
enflasyon, % 

UYP Gerçekleşen 
Cari Denge 

Cari Denge 
Tahmini 

1996 7,0 77,5 -22,4 -1,0 -10,6 

1997 7,5 83,7 -23,7 -1,0 -11,7 
1998 3,1 82,1 -24,2 0,7 -11,3 

1999 -3,4 58,6 -30,5 -0,4 -10,6 
2000 6,8 52,2 -37,0 -3,7 -14,3 
2001 -5,7 53,7 -43,4 1,9 -13,4 
2002 6,2 48,0 -37,1 -0,3 -13,5 
2003 5,3 26,3 -34,6 -2,5 -8,6 

2004 9,4 8,6 -32,7 -3,6 -5,2 
2005 8,4 8,2 -36,3 -4,5 -5,3 

2006 6,9 9,6 -39,1 -6,0 -5,7 
2007 4,7 8,7 -47,7 -5,7 -5,8 

2008 0,7 10,4 -26,9 -5,4 -2,7 
2009 -4,8 6,3 -44,8 -2,0 -0,5 

2010 9,2 8,6 -49,4 -6,2 -7,7 
2011 8,8 6,5 -40,7 -9,7 -5,6 

2012 2,2 8,9 -53,6 -6,2 -5,4 
Kaynak: TÜİK fiyat istatistikleri ve ulusal hesaplar; TCMB Üluslarlarası Yatırım Pozisyonu istatistikleri ve 
ödemeler dengesi istatistikleri ile yazarın hesaplamaları sonucu oluşturulmuştur. 

Gerçekleşme değerleriyle net dış varlığın GSYH’ya oram kullanılarak elde 

edilen tahmin değerleri arasındaki uyum tabloda çok açık ifade edilememektedir. Bu 
amaçla hazırlanan Grafik 4.5’te tahminlerin gerçekleşme rakamlarıyla birlikte seyri 
daha net görülmektedir. 

artırabilmektedir. Sonuç olarak enflasyon rakamı için ABD enflasyon rakamının kullanılması yerine 
Türkiye’nin fiyat düzeyinin kullanılması daha makul görülmüştür. 
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Grafik 4.5: Dış Sürdürülebilirlik Yaklaşımıyla Cari İşlemler Dengesi Tahmini 

    Gerçekleşen Cari Denge — — — Cari Denge Tahmini 

Kaynak: Gerçekleşme TCMB ödemeler dengesi istatistikleri ve TÜİK ulusal hesaplar, tahmin yazarın 
hesaplamaları 

Tablo 4.9 ve Grafik 4.5’te sunulan bilgiler doğrultusunda, 2004 yılma kadar 

olan dönemde enflasyonun yüksek seyri analiz sonuçlarının sapmasına neden 

olmaktadır. 2004 yılında yıllık ortalama enflasyonun tek haneli rakamlara inmesiyle 
birlikte DS yaklaşımı sonucu elde edilen sonuçlann gerçekleşen cari denge 
rakamlarıyla tutarlılığı da artmaktadır. 

2001-2004 döneminde gerileme gösteren net dış varlık açığı, bu dönemden 
itibaren 2008 yılı hariç hızla artmaya başlamıştır. 2001-2012 döneminde yaklaşık 4,6 
kat artan dış yükümlülükler net dış varlık pozisyonunun kötüleşmesine neden 

olmaktadır. Ülkemizin net döviz pozisyonu açığının gün geçtikçe derinleşmesi de 
döviz kurundaki olası şoklara karşı ekonomiyi daha kırılgan hale getirmekte ve cari 
açığın sürdürülebilirliğini tehdit etmektedir. 

Gerçekleşme değerleri baz alınarak hesaplanan tahmin rakamları 
incelendiğinde, 2003 sonrası dönemde kriz yılları ve yarattığı baz etkisi göz ardı 
edilirse tahmin edilen cari işlemler açığının GSYH’ya oranının yüzde 5 ile 5,5 arasında 
dalgalandığı gözlenmektedir. Tekrar belirtilmesi gereken önemli husus ise grafik ve 
tabloda yer alan tahmin değerleri norm cari dengeyi yansıtmamaktadır. Çünkü DS 
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yaklaşımında norm cari denge büyüme ve enflasyonun orta vadedeki tahmin değerleri 
ve seçilen referans UYP değerinin kullanılmasıyla elde edilmektedir. 

Literatürde yer alan çalışmalar incelendiğinde referans UYP değeri için 
genellikle analizde kullanılan ömeklemin son gözlem değerine yer verilmektedir. 

Örneğin 1981-2007 arası dönemi inceleyen Bussiere vd. (2010) çalışmasında 
ülkelerin net dış varlık pozisyonlarının referans değeri olarak 2007 yılındaki 
rakamlar kullanılmıştır. 

Daha önce belirtildiği üzere, norm hesabının yapılmasında karşılaşılan en 
büyük zorluk UYP için referans değerinin seçimidir. Bu nedenle çeşitli senaryolar 
altında norm değerleri hesaplanmış ve Tablo 4.10’da sunulmuştur. 

Tablo 4.10: Norm Cari Dengeye îlişkin Senaryolar 
Durum Büyüme Yıllık enflasyon 

UYP(%,GSYH 
oran) 

Norm Cari Denge (%, 
GSYH oran) 

1 5,0 5,0 -47,4 -4.41 

2 5,5 5,0 -47,4 -4.61 

3 5,5 5,5 -47,4 -4,81 

4 5,5 5,0 -42,4 -4.31 

5 4,0 5,0 -47,4 -3,99 

Kaynak: Yazarın hesaplamalan 

Bazı temel senaryolar altında norm değerlerde belirgin değişiklikler göze 
çarpmaktadır. Büyümede ya da enflasyonda yarım puanlık değişim norm dengede 
yaklaşık 0,2 puanlık değişime neden olmaktadır. Net dış yükümlülüklerdeki 5 
puanlık azalma ise norm cari dengeyi yaklaşık 0,3 puan iyileştirmektedir. 

Net dış yükümlülüklerin GSYH’ya oranının 2013 yılında yüzde 47,4 

seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu oran referans değer olarak 
seçildiğinde OVP dengeleri gözetildiğinde (Durum 1) norm cari açığın GSYH’ya 
oranının yüzde 4,4 olacağı öngörülmektedir. 
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Daha makul bir senaryo olarak ifade edilebilecek 5. Durum göz önünde 
bulundurulduğunda ise norm cari açığın GSYH’ya oranı yüzde 4 olarak 
hesaplanmaktadır. 5. Durumda ifade edilen varsayımda enflasyon rakamı yüzde 7 

olarak kabul edilirse norm cari açık yüzde 4,8 olarak tahmin edilmektedir. 

4.3. Denge Reel Kurun Hesaplanması 

IMF tarafından reel kurun tahminine ilişkin hazırlanan çalışmalarda norm cari 

dengen hesaplamalarına yer verilmektedir. Bu çalışmalarda reel kur, cari dengeye 
ilişkin orta vadeli tahmin değeriyle norm değeri arasındaki farkı (gap) kapatan 
dengeleyici bir unsur olarak görülmektedir. Cari işlemler dengesine ilişkin ileriye 
dönük tahminler için ise Dünya Ekonomik Görünüm Raporunda yer alan 

projeksiyonlar kullanılmaktadır. Isard vd. (2001) ve Bussiere vd. (2010) 

çalışmalarında cari işlemler dengesine yönelik oluşturulan WEO tahminlerinin trend 
cari dengeye ilişkin bilgi sunduğu ve geçmiş reel kur gecikmelerinin gerçekleştiği 
durumu yansıttığı için tercih edildiği belirtilmektedir. Sonuç olarak trend cari 

işlemler dengesi tahminleri ile norm yani ideal cari işlemler dengesi arasındaki farkı 
kapatacak unsurun denge reel döviz kuru olduğu söylenebilir. 

Bu çalışma norm cari işlemler dengesinin tahminine yönelik hazırlanmış olsa 

da literatürde yer alan çalışmalarda norm hesaplamasından sonra denge reel kur 
tahminine yer verildiği için bu bölüm bilgi amaçlı olarak hazırlanmıştır. Öte yandan 
literatürde denge reel kur tahminine yönelik alternatif yaklaşımlar bulunmaktadır. Bu 

yaklaşımlara FEER, BEER, NATREX vb. gibi yöntemler örnek gösterilebilir. Ancak 

çalışmanın ana konusunu döviz kurunun tahmini oluşturmadığı için ayrıntılı literatür 
ve analizlere yer verilmeyecektir. 

Çalışmanın sadece Türkiye’nin norm dengesine odaklanmış olması WEO veri 

tabanında yer alan tahminler yerine OVP (2014-2016) tahminlerine yer verilmesini 
daha mantıklı kılmaktadır. Bu nedenle bu bölümde ileriye dönük denge reel kur 
tahminlerinde OVP tahminleri kullanılacaktır. Ayrıca gerçekleşen reel kur ile norm 
tahminleri sonucunda elde edilen reel kur tahminleri arasındaki ilişkiye de yer 

verilerek tahminlerin tutarlılığı test edilecektir. 
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Bu bölümde yer alan hesaplamalar dış ticaret esnekliklerine dayanmaktadır. 
Reel kurda hangi oranda değişiklik meydana gelirse cari denge farkının kapanacağı 
ifade edilmeye çalışılmaktadır. Bu nedenle, bir ülke ekonomisi ne kadar dışa açıksa, 
tahmin ve norm arasındaki açık bir o kadar az reel kur düzeltmesiyle 
kapanabilecektir (Lee vd., 2008: 7). Yöntemin zorluğu bu noktada ortaya 
çıkmaktadır. Çünkü esneklik hesaplamaları çalışmadan çalışmaya büyük değişiklik 
göstermekte ve bu durum gerekli kur uyarlamasının hesaplanmasındaki belirsizliği 
artırmaktadır. 

Esneklikler yaklaşımının sonuçlarına uyumlu şekilde, reel kurdaki değer 
kaybının cari işlemler dengesini uzun vadede olumlu etkileyeceği varsayılmaktadır. 
Eğer tahminle norm arasındaki fark (gap) pozitif ise reel kurun eksik değerlendiği; 

negatif ise aşırı değerlendiği ifade edilmektedir. Daha açık bir ifadeyle örneğin, 
gerçekleşme değeriyle norm arasındaki fark gözetilerek cari denge açığı hesaplanmış 
olsun. Eğer bu fark pozitif ise, örneğin gerçekleşen cari açık yüzde 5; norm değeri 

ise yüzde 6 varsayılsın, kur değerlenmek ki ithalat artışıyla beraber cari denge 
bozulsun ve fark kapansın. Tersi durumda ise eğer norm cari açık gerçekleşen 
değerden daha olumlu bir noktada ise, örneğin gerçekleşen cari açık yüzde 5; norm 

değeri ise yüzde 4,5 varsayılsın, bu durumda kur aşırı değerlenmiş kabul edilmekte 
ve bir miktar devalüasyonla değer kaybederek farkın azaltılması gerektiği ifade 
edilmektedir. 

Bussiere vd. (2010: 27) çalışmasında bu yaklaşım için “cari dengenin 
esnekliğinin” hesaplanması gerektiği ifade edilmektedir. Söz konusu esneklik ise 
eşitlik (5.11) vasıtasıyla elde edilmiştir. 

Sca=8x*x- (5m-l)m (5.11) 

Eşitlikteki 8X ihracatın fiyat esnekliğini, x ihracatın GSYH’ya oranını, 8m 

ithalatın fiyat esnekliğini, m ise ithalatın GSYH’ya oranını ifade etmektedir. 
Literatürde yer alan çalışmalarda ihracat ve ithalatın fiyat esnekliği için reel kur 
esnekliği de kullanılabilmektedir. Ancak hem kur hem de fiyat gelişmelerinin hesaba 
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katılması amacıyla çalışmada reel kur yerine fiyat esneklikleri kullanılmıştır29.Son 
aşamada cari denge açığım dengeleyecek gerekli reel kur düzeltmesi ise açığın (gap) 
eşitlik (5.11) deki esnekliğe bölünmesiyle elde edilecektir. Daha net bir şekilde ifade 
edilecek olursa: 

. (İleriye Dönük Cari Denge Tahmini - Norm Cari Denge ) 
Reel kur düzeltmesi      (5.12) 5ca v } 

Reel kur düzeltmesinin hesaplandığı bu yöntem iki temel varsayıma 
dayanmaktadır. İlk olarak bu yaklaşımda cari dengenin büyük bir kısmını oluşturan 
dış ticaret dengesine odaklanılmakta, gelir dengesi, cari transferler gibi diğer 
kalemler göz ardı edilmektedir. İkincil olarak cari işlemler dengesini etkileyecek 
diğer düzeltme kanalları örneğin finansal bağlantılar yer almamaktadır. Örneğin 
kurdaki değer kaybının uluslararası yatırım pozisyonuna dolayısıyla varlık ve 
yükümlülük kompozisyonuna etkisi göz ardı edilmektedir. 

Bu bilgiler doğrultusunda gerçekleşmeler göz önünde bulundurularak 
hesaplanan reel kur tahminleri Tablo 4.11’de yer almaktadır. Cari denge açığı (gap) 
rakamları 3 farklı norm hesabı çerçevesinde hesaplanmış ve bu hesaplamalar 
doğrultusunda 3 farklı reel kur değerlenmesi rakamı (değer 1-2-3) elde edilmiştir. 

• Tahmin 1: 4.1.2.2 Bölümünde yıllık frekansta makroekonomik denge 
yaklaşımı çerçevesinde panel veri analizi sonucu elde edilen cari denge tahmini 
rakamlarını yansıtmaktadır. 

• Tahmin 2: 4.2 Bölümünde dış sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde 
elde edilen cari denge tahmini rakamlarını yansıtmaktadır. 

• Tahmin 3: 4.1.2.3 Bölümünde makroekonomik denge yaklaşımının 

Türkiye verilerine uygulanması sonucu elde edilen cari denge tahminini 
yansıtmaktadır. 

29 Reel kur esneklik rakamları da kullanıldığında sonuçlarda çok fazla değişim yaşanmamaktadır. 
Keza, Türkiye için reel kurun ihracat ve ithalat esneklikleri incelendiğinde rakamlar mutlak değerce 
0,3 ilâ 1 arasında değişmektedir (Ekinci ve Kılınç, 2013: 6). Bu bölümde kullanılan fiyat esneklikleri 
de benzer düzeydedir. 
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Daha önce belirtildiği üzere bu analizin kritik boyutunu esneklik 
hesaplamaları oluşturmaktadır. İhracatın ve ithalatın fiyat esnekliklerinin 
hesaplanması için pek çok analiz tekniği denenmiştir. Bu bölümde, elde edilen 
sonuçlardan en makul görünen ve farklı varsayımları yansıtması bakımından seçilen 
iki ayrı esneklik hesaplaması için iki farklı senaryo analizi hazırlanmıştır. Birinci 
senaryoda yer alan esneklikler, Eviews 7 programı kullanılarak ihracat ve ithalatın; 
fiyat, toplam tüketim ve ihracat ortakları büyümesine bağlı olarak tahmin edilmesi 
sonucu elde edilen modeldeki katsayılar vasıtasıyla hesaplanmıştır. İkinci 
senaryodaki esneklikler ise daha kolay bir yöntem olan ortalama yaklaşımıyla elde 

edilmiştir. Bu çerçevede 1984-2012 dönemi için fiyat artışları ile toplam ihracat ve 
toplam ithalat artışlarının birbirlerine oranlanması sonucu elde edilen değerlerden 
kriz dönemleri çıkarılmış ve ortalama esneklikler elde edilmiştir. 

Esneklik hesaplamalarının yapılmasında altın etkisi de göz önünde 
bulundurulmuş ve altın ticareti hariç tutulmak üzere fiyat esneklikleri hesaplanmıştır. 

Altın ihracat ve ithalatının hariç tutulduğu durumda elde edilen esneklik değerleriyle 
toplam ihracat ve ithalatın kullanıldığı hesaplamalar sonucunda elde edilen esneklik 
değerleri arasında radikal farklılıklar gözlenmemiştir. Bu nedenle altın ticaretinin 
dahil olduğu durumda elde edilen esneklik rakamları kullanılmıştır. 
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Tablo 4.11: Denge Reel Kur 

o 
o 

Cari İşlemler Dengesi (GSYH’ya Oran, Yüzde) Reel Kur Değerlemesi (Yüzde) 

Senaryo 1: Sx = 0,52; om = 0,46 Senaryo 2 S* = 1,02; 5m = 1,03 

Gerçekleşme Tahmin 
1 

Tahmin 
2 

Tahmin 
3 

Gerçekleşme1 Değeri Değer2 Değer3 Değeri Değer2 Değer3 

2004 -3,64 -2,67 -5,17 -4,38 3,85 -3,83 6,11 2,95 -3,16 5,03 2,43 

2005 -4,45 -4,30 -5,34 -5,17 10,00 -0,57 3,17 2,56 -0,46 2,59 2,09 

2006 -6,05 -5,39 -5,73 -5,74 -1,21 -2,38 -1,15 -1,11 -1,93 -0,93 -0,90 

2007 -5,73 -6,02 -5,79 -5,11 8,19 0,94 0,18 -2,07 0,76 0,14 -1,68 
2008 -5,45 -5,92 -2,71 -4,83 0,85 1,61 -9,38 -2,14 1,31 -7,63 -1,74 

2009 -1,97 -4,90 -0,50 -2,49 -6,95 9,60 -4,83 1,68 7,85 -3,95 1,38 
2010 -6,21 -6,49 -7,71 -5,52 10,77 1,12 6,06 -2,81 0,94 5,06 -2,34 

2011 -9,70 -7,73 -5,56 -7,21 -11,57 -6,81 -14,31 -8,63 -5,51 -11,58 -6,98 

2012 -6,17 -6,44 -5,42 -6,56 3,99 0,72 -2,08 1,07 0,58 -1,66 0,86 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
'TCMB TÜFE bazlı reel kur (2003=100) değerlemesini ifade etmektedir. 
Değer 1: Tahmin 1 rakamları kullanılarak elde edilmiştir.Değer 2:Tahmin 2 rakamları kullanılarak elde edilmiştir..Değer 3: Tahmin 3 rakamları kullanılarak elde edilmiştir. 
Not: Esneklik rakamları mutlak değerce sunulmaktadır. 



Tablo 4.11’de yer alan bilgiler gerçekleşme değerleriyle hazırlanmış olup 
bilgi amaçlı sunulmaktadır. Kurulan üç modelin tahmin sonuçları doğrultusunda 
tahmin edilen reel kur ile TCMB’nin açıkladığı reel kur gerçekleşmelerinin 
karşılaştırılması maksadıyla hazırlanmıştır. 

2004-2012 dönemi için hesaplanan reel kur tahmini ile TCMB’nin 
hesaplamalarına dayanan reel kur arasındaki en yüksek ilişkiye, ikinci senaryoda yer 
alan ve dış sürdürülebilirlik yaklaşımıyla elde edilen tahmin değerlerinde ulaşılmıştır 
(Korelasyon: yüzde 81). Bu nedenle ikinci senaryoda yer alan “Değer 2” sütunundaki 
hesaplamaların yorumlanması makul görülmüştür30. 

Denge reel kur tahmini için oluşturulan Tablo 4.11’de gerçekleşen reel kur 
rakamlarıyla tahmin değerleri farklılaşabilmektedir. Norm hesabı kullanılarak elde 
edilen reel kur tahmini rakamları, tahmin edilen cari işlemler dengesi ile gerçekleşen 

cari açık düzeyi arasındaki farkı kapatması için gerekli olan düzeyi ifade etmektedir. 

Yani bir nevi, reel kurun olması gereken düzeyi ifade edebilmektedir. Bir örnekle 
açıklanacak olursa, örneğin 2012 yılı ele alındığında kur reel bazda yaklaşık yüzde 4 
değer kazanmıştır. Oysaki hesaplamalar göz önünde bulundurulduğunda, reel kurun 

yüzde 1,7 değer kaybetmesi ve cari açığın azalarak tahmin değeri ile arasındaki 

farkın kapanması gerektiği yorumu yapılabilmektedir. Bu bağlamda, 2012 yılında 
reel kur yüzde 1,7 değer kaybetmesi gerekirken yüzde 4 değer kazanmış ve cari 
açığın tahminin üstünde seyretmesine neden olmuştur. 

İleriye dönük denge reel kur tahminleri ise, OVP’de yer alan cari ihracat ve 
ithalat artışları baz alınarak hazırlanmıştır. Esneklik varsayımındaki değişikliklere 

bağlı olarak norm ile tahmin arasındaki farkı dengelemesi gereken reel kur düzeyleri 
de değişkenlik göstermektedir. 2016 yılı tahminleri göz önünde bulundurulduğunda 
denge reel kurun gerçekleşmesi beklenen seviyesi Tablo 4.12’de yer almaktadır. 
Norm değerleri ise Tablo 4.11’de kullanılan üç yöntemin sonucunda elde edilen 
rakamlardır31. 

Birinci senaryoda yer alan değer 2 kolonundaki değerler de gerçekleşmedeki eğilimi yüksek oranda 
yakalamaktadır (korelasyon = yüzde 81). İkinci senaryo esneklikleri yerine birinci senaryo esnekliklerinin 
kullanılması makul görülürse, bu kolondaki değerlerin kullanılmasında sakınca bulunmamaktadır. 

Norm 1: 4.1.2.2 Bölümünde yıllık frekansta makroekonomik denge yaklaşımı çerçevesinde panel veri analizi sonucu 
elde edilen norm cari denge rakamlarını yansıtmaktadır. 
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Tablo 4.12: Denge Reel Kur Tahmini 

Senaryo 1 

8X = 0,52; Sm = 0,46 
Senaryo 2 

8X = 1,02; 8m = 1,03 
T ahmin Norm Norm Norm Değer Değer Değer Değer Değer Değer 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

-5,52 -3,95 -3,99 -4,02 -4,61 -4,48 -4,41 -3,77 -3,67 -3,61 

Not: 2016 yılı tahminleri göz önünde bulundurularak yapılan hesaplamalardır. 

Tablo 5.12’de ikinci senaryoda yer alan rakamlar yorumlanacak olursa: 

• Yıllık frekansta verilerle panel veri analizi çerçevesinde hesaplanan “Norm 1” 
rakamları gözetildiğinde, norm ile tahmin cari açık arasındaki fark, kurun reel 

bazda yüzde 3,8 civarında değer kaybetmesi durumunda dengelenecektir. 

• DS yaklaşımı çerçevesinde hesaplanan “Norm 2” rakamları gözetildiğinde 
ise, denge reel kur yüzde 3,7 düzeyinde değer kaybını işaret etmektedir. 

• Sadece Türkiye verilerinin analiz edilerek hesaplanan “Norm 3” rakamlarına 
göre ise norm ile tahmin arasındaki dengenin oluşması için reel kur yüzde 3,6 
oranında değer kaybetmelidir. 

Nihai denge reel kur sonuçları için ise, gerçekleşme ile en iyi uyumu 
yakalayan DS yaklaşımı vasıtasıyla elde edilen reel kur tahminlerinin kullanılması 

makul görülmektedir. Bu bağlamda denge reel kurun yaklaşık yüzde 3,6 civannda bir 

değer kaybı norm cari açık ile tahmin arasındaki farkın kapanmasını 
sağlayabilecektir. 

4.4. Norm Cari Açığın Tahmini ve Genel Değerlendirme 

Küresel ekonomilerin birbiriyle entegrasyonu arttıkça ülkelerin dış 
dinamiklerden etkilenme düzeyleri de bir o kadar hızla artmaktadır. Bu noktada, 
ülkelerin cari işlemler dengesini belirleyen temel unsurlann ayrıştırılması önem 
kazanmakta ve bu temel unsurlann orta vadedeki gelişimi göz önünde bulundurularak 

hesaplanan norm cari işlemler dengesi tahminlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. 

Norm 2: 4.2 Bölümünde dış sürdürülebilirlik yaklaşımı çerçevesinde elde edilen norm cari denge rakamlarım 
yansıtmaktadır. 
Norm 3: 4.1.2.3 Bölümünde makroekonomik denge yaklaşımının Türkiye verilerine uygulanması sonucu elde 
edilen norm cari denge rakamlarını yansıtmaktadır. 
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Bu tez çalışmasında Türkiye için norm dengenin tahmin edilmesi hususunda 
yazın çalışmasında yer alan yaklaşımlar ayrıntılı bir şekilde incelenmiş; 
Makroekonomik Denge Yaklaşımı ve Dış Sürdürülebilirlik Yaklaşımları 
çerçevesinde norm dengeler tahmin edilmiştir. 

Literatür çalışmalarına benzerlik göstermesi adına panel veri analizi 
yöntemiyle dönemsel ortalamaların kullanıldığı ve kullanılmadığı (yıllık frekanslı 
verilerin kullanıldığı) durumlar ayrı ayrı ele alınmıştır. İlaveten bu yaklaşım sadece 
Türkiye çerçevesinde incelenmiş ve oluşturulan regresyon modeli neticesinde norm 
değerler hesaplanmıştır. Son olarak, MD yaklaşımına göre uygulaması daha basit 
görülen dış sürdürülebilirlik yaklaşımı kullanılarak, norm tahminine ilişkin yazın 
çalışmalarında kullanılan bütün teorik modeller sulanmıştır. Bu çerçevede orta 
vadede Türkiye için tahmin edilen norm cari işlemler dengesi rakamları literatürde 
yer alan sonuçlarla birlikte Tablo 4.13’te sunulmaktadır32. 

Tablo 4.13: Türkiye İçin Norm Cari Açık Tahminleri 
-

Norm Cari Açık/GSYH, 
Yüzde 

Analiz Zaman Aralığı 

MD Yaklaşımı (Ortalama vöntemi, panel) 4,43” 4,6634 1980-2011 

MD Yaklaşımı (Yıllık frekans, panel) 3,9532 4,30” 1980-2011 

MD Yaklaşımı (Türkiye özel regresyon) 4,0 1980-2012 

DS Yaklaşımı 4,0   

Lee vd. (2008)35 3,4 1973-2004 

Akçay ve Üçer (2008) 3,5 
— 

IMF (2010) 2 4 
— 

Bussierevd. (2010)36'37 2,5 3,1 1980-2005 

Medina vd. (2010)38 4,9 1970-2008 

OECD (2012) Baz Senaryo 3,8 1985-2010 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 

32 Literatürde yer alan norm cari işlemler dengesine ilişkin çalışmalar ve özet bilgiler EK 6’da sunulmaktadır. 
33 OVP’nin (2014-2016) 2016 yılına ilişkin tahminleri kullanılarak elde edilmiştir. 
34 Dünya Ekonomik Görünüm Raporu’nun (Ekim, 2013) 2016 yılına ilişkin tahminleri kullanılarak elde 
edilmiştir. 
35 201 1 yılı tahminleri kullanılarak elde edilmiş ve Medina vd. (2010) çalışmasında sunulmuştur. 
36 2013 yılı tahminleri kullanılarak elde edilmiştir. 
37 Dış sürdürülebilirlik yaklaşımı kullanılarak hesaplanmıştır. 
38 2014 yılı tahminleri kullanılarak elde edilmiştir. 
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Çalışmada yer alan analiz sonuçlan değerlendirildiğinde Türkiye için orta 
vadede norm cari açığın GSYH’ya oran olarak yüzde 4 civarında olduğunu söylemek 

mümkündür. Daha önce vurgulandığı üzere MD Yaklaşımı benimsenerek hesaplanan 

norm tahminleri dayandığı varsayımların fazlalılığmdan dolayı radikal farklılıklar 
gösterebilmektedir. Keza Rahman (2008), Lee vd. (2008), Ca’Zorzi vd. (2009 ve 
2012) ile Bussiere vd. (2010) çalışmalarında da aynı husus vurgulanmakta ve seçilen 

ömeklemin genişliği, ülkeler, bağımsız değişkenler, analiz yöntemi vb. etkiler norm 

tahminlerinin farklılık göstermesine neden olabilmektedir. 

Literatür çalışmalarının pek çoğunda norm cari dengenin eğilimini etkileyen 

temel belirleyicilerden enerji dengesi, bütçe dengesi ve cari açığın sürekliliğini ifade 
etmek için analizlerde yer alan cari dengenin bir dönem gecikmeli değeri39 bu eğilimi 
belirlemede baskın dinamikler olarak ifade edilmektedir. Bu çalışmada da iktisat 

yazınında yer alan analiz sonuçlanna paralel sonuçlar elde edilmiştir. Bu temel 

belirleyicilerin etkileri bazı senaryo analizleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

• Enerji senaryosu: Orta Vadeli Planda (2014-2016) tedrici olarak yüzde 
5.7 seviyesine gerileyen enerji ticaretinin GSYH’ya oranı 2014 yılı ve sonrası 
için yüzde 6,7’de sabit tutulmuştur. Buna göre 4.1.2.3 bölümünde yer alan 
regresyon modeli sonucu elde edilen norm cari açık ise yüzde 4’ten yüzde 4,9’a 
yükselmektedir. Aynı etkinin büyüklüğü ise panel analiz sonucu elde edilen 
denge rakamında farklılaşmaktadır (Bölüm 4.1.2.2’de yer alan). Buna göre 
yüzde 3,9 olan norm cari işlemler açığı yüzde 4,1’e ulaşmaktadır. Yani sadece 

Türkiye özelinde tahmin edilen norm tahminleri panel analize kıyasla enerji 

dengesindeki gelişmelere daha duyarlıdır. 

• Büyüme senaryosu: OVP (2014-2016) tahminleriyle uyumlu şekilde 

elde edilen sabit fiyatlarla kişi başına büyüme tahminlerince 2016 yılında yüzde 

3.8 oranında büyüme beklenmektedir. Bu senaryo çerçevesince 2014 yılı sonrası 
kişi başına büyüme tahminleri 0,5 puan artırılmıştır. Sonuç olarak regresyon 
analiziyle tahmin edilen yüzde 4 oranındaki norm cari açık yüzde 4,2’ye; panel 
analizle tahmin edilen yüzde 3,9 oranındaki açık da yüzde 4,2’ye ulaşmıştır. İki 

farklı analiz yönteminde benzer etkiler gözlenmiştir. Buna göre büyümede 1 

39 Net dış varlık pozisyonu, cari işlemler dengesinin bir dönem gecikmeli değeri yerine kullanılabilmektedir. 
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puanlık artış yaşandığında diğer etkiler sabitken norm cari açık yaklaşık 0,4 
puan civarında kötüleşecektir. 

• Bütçe senarypşu:. Bu senaryoda ise OVP’ye (2014-2016) göre 2016 
yılma kadar yüzde 0,5 seviyesine gerilemesi öngörülen genel devlet bütçe 
açığının GSYH’ya oranı, 2014-2016 dönemi için tahminlerden her yıl 1 puan 
daha da kötüleşeceği varsayılarak 2016 yılında yüzde 1,5 seviyesine 
getirilmiştir. Bütçedeki kötüleşme Türkiye özelinde kumlan regresyon modeli 
sonucu elde edilen norm dengede çok düşük oranda değişikliğe neden olmuş, 
panel analizle tahmin edilen norm cari dengeyi ise 0,2 puan kötüleştirmiş ve 
denge açık yüzde 4,1 seviyesine yükselmiştir. 

Sonuç olarak özellikle panel veri analizi yöntemiyle elde edilen bulgular 
iktisat yazınındaki sonuçlarla örtüşmektedir40. Literatürde norm dengenin en önemli 
belirleyicilerinin cari dengenin sürekliliği ve bütçe dengesinin olduğu sıklıkla ifade 
edilmektedir. Bu çalışmada yer verilen panel veri analizi sonuçları da aynı 
doğrultudadır. Ortaya konan temel belirleyiciler kapsamında altılı çizilmesi gereken 
bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Uzun yıllar makroekonomik istikrarsızlıklarla 
boğuşan Türkiye, 2001 krizi sonrası dönemde uygun dış konjonktür, politik ve mali 
istikrar ortamında hızlı bir dönüşüm geçirerek 2002-2007 döneminde yıllık ortalama 

yaklaşık yüzde 7 civarında büyüme gerçekleştirmiştir. Bu dönemde sağlanan 
makroekonomik ve mali istikrar ile enflasyon oranlan tek haneli rakamlara gerilemiş, 
kamu borcu hızlı bir şekilde iyileşme kaydetmiştir. Anılan dönemde, yatırım 
ortamının iyileşmesiyle birlikte yatırımlar hızlı bir şekilde artmaya başlarken; kamu 

tasarrufları sıkı maliye politikasının etkisiyle artış göstermiş; ancak özel kesim 
tasarruflarındaki gerilemeyi telafi edememiş ve toplam tasarruflar sert bir şekilde 
düşmeye başlamış; cari açığın yapısal sorunları gün yüzüne çıkmıştır. Neticede, 

1990’larda GSYH’ya oran olarak yıllık ortalama yüzde 0,5 civarında seyreden cari 

açık 2002-2012 döneminde yıllık ortalama yüzde 5 seviyesine kadar yükselmiştir. 

40 Literatür çalışmalarında MD yaklaşımına ilişkin sıklıkla vurgulanan bir diğer konu ise fınansal 
gelişmelere ve özel sektörün borç yapısına ilişkin analize dahil edilen belirleyicilerden anlamlı 
sonuçlar elde edilememektedir. Bu çalışmada da özel sektöre sağlanan krediler, kredi hacmi, para arzı 
rasyoları vb. farklı göstergeler kullanılmasına rağmen makul sonuçlar elde edilememiştir. 
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Lane ve Pels (2012) çalışmasında da vurgulandığı ve bu tez çalışmasında da 
gösterildiği üzere cari açık önceki dönemlerdeki gelişmelerden yüksek oranda 

etkilenmektedir. Bu nedenle ülkemizin cari açığının daha da yüksek seviyelerde 

kalıcı hale gelmemesi için geçici tedbirlerden ziyade yapısal önlemlerin alınması 
gerekliliği vurgulanmalıdır. Bu noktada, sadece kur ve para politikalarıyla fiyat 
avantajı kazanılması yoluyla cari dengede kalıcı olarak iyileşme beklenmesi gerçekçi 

gözükmemekte, Türkiye’nin uluslararası arenada rekabet avantajı sağlayacak üretim 

yapısının tesis edilmesi gibi yapısal adımların atılması büyük önem arz etmektedir. 

Makroekonomik denge yaklaşımınca norm cari dengenin tasarruf yatırım 

penceresinden değerlendirildiği göz önünde bulundurulduğunda, tasarrufların denge 
cari açığa olan kritik etkisi de ortaya çıkmaktadır. Özellikle 2002 sonrası dönemde 
tasarrufların sabit sermaye yatırımlarının sürekli olarak altında seyretmesi, kalıcı bir 

cari işlemler açığına ve Türkiye’nin uluslararası yatırım pozisyonunun sürekli 
kötüleşmesine neden olmaktadır. Sonuç olarak ülkemiz yurtdışma artan miktarlarda 
faktör ödemesi gerçekleştirmekte ve bu durum cari açıktaki bozulmanın kalıcı hale 
gelmesinde etkili olmaktadır. Türkiye’nin yurtiçi tasarruf oranlarının yüzde 15’in 

altındaki mevcut düzeyi, benzer gelir grubundaki ülkelere ve hızlı büyüyen ülkelere 

göre daha düşük seviyededir. Mevcut durumda Türkiye ekonomisinin dış finansman 
kaynaklarına olan ihtiyacı artmakta ve bu dış sermaye bağımlılığı ani sermaye 
çıkışlarında ekonomiyi daha kırılgan hale getirmektedir. Bu noktadan hareketle, 

yatırımların ve büyümenin istikrarlı bir biçimde sürdürülmesi ve cari açığın 

büyümenin önünde bir kısıt olmaktan çıkarılması için en güvenilir ve kalıcı 
finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların artırılmasına yönelik önlemlerin 
alınması gerekmektedir. 

Tasarruf yatırım dengesinin yatırım tarafı da cari açığın sürdürülebilirliği 
açısından büyük öneme sahiptir. Tasarrufların yatırımların altında seyretmesinde 
sorun yatırımlardan değil, düşük tasarruf oranlarından kaynaklanmaktadır. Ancak 

özellikle yurtiçinde doğrudan yabancı yatırımlar (DYY) konu olduğunda 
yatırımlarda ayrıma gidilmesi hem cari denge hem de genel ekonomi açısından önem 
kazanmaktadır. Tiusanen (2006) çalışmasında da ifade edildiği gibi hizmetler 
sektörüne yoğunlaşan DYY Ter denge cari açıkta iyileşmeden ziyade kötüleşmeye 
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neden olmaktadır. Rahman (2008) çalışmasında da benzer şekilde, görece düşük 
sermaye stokuna sahip ülkelerde yurtdışmdan gelen yatırımların hizmetler sektörünü 
hedef almasının tüketimi artırdığı ve denge cari açığa negatif katkı sağladığı 
belirtilmektedir. Türkiye’de ise 2002-2012 döneminde, yabancı yatırımların ortalama 
üçte ikisi hizmetler sektörüne, özellikle bankacılık ve sigortacılık sektörüne, 
yoğunlaşmaktadır. Bu noktadan hareketle, hem iç hem de dış kaynaklı yatırımların 
üretken alanlara yönlendirilmesi yoluyla dışa bağımlılığın azaltılması 
hedeflenmelidir. Rekabetçiliği artıran yatırım politikalarının da katkısıyla üretim 
yapısının güçlendirilmesinin cari açığın sürdürülebilir düzeylere kalıcı olarak 

indirilmesinde önemli bir rol oynayacağı bir kez daha vurgulanmalıdır. 

Literatür çalışmalarında sıklıkla önemine atıfla bulunulan, cari işlemler 

dengesinin temel belirleyicilerinden bir diğeri ise bütçe dengesidir. Bu tez 
çalışmasında da bütçe dengesinin cari işlemler dengesine, dolayısıyla norm dengeye 
pozitif katkı sağladığı görülmektedir. Ancak Türkiye için, cari dengeyle bütçe dengesi 

arasındaki aynı yönlü olan ikili ilişkinin özellikle 2002 yılından sonra bozulduğu göze 
çarpmaktadır. 2001 krizi sonrası dönemde sağlanan makroekonomik ve mali istikrar 
ortamıyla birlikte enflasyon oranlarının ve faizlerin tek haneli rakamlara inmesi, 
yatırım ortamının görece iyileşmesi, refah artışıyla birlikte ertelenmiş tüketim 
güdüsünün hayata geçirilmesi vb. nedenlerle özel sektör tüketim ve yatırımları 
hızlanmış ve cari açığm yapısal problemlerinin gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. 
2002 öncesi daha çok kamu kaynaklı verilen tasarruf-yatırım açığı, bu tarihten itibaren 

özel sektör kaynaklı verilmeye başlanmıştır. Özel sektör açığının derinleşmesi ise 
tasarruflardaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Bu noktada özel tasarrufların artırılmasına 
yönelik önlemlerin alınmasının gerekliliği bir kez daha vurgulanmaktadır. 

Ayrıca Türkiye için 2002 sonrası dönemde bütçe dengesiyle cari işlemler 
dengesi arasındaki pozitif ilişki bozulmuş gibi gözükse de orta uzun vadede bütçe 
disiplininin sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir. Bütçe dengesinde atılacak 
olumlu adımlar neticesinde sağlam bir büyüme altyapısının tesis edilmesinin 
desteklenmesi, kamu tasarruflarının artırılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi vb. 
katkıların sağlanması amaçlamalıdır. Bu noktada tekrar vurgulanması gereken nokta 
olarak, büyümenin desteklenmesi neticesinde artacak olan yatırımların sanayileşme 
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ve rekabet vurgusunu ön plana çıkaracak şekilde verimli ve üretken alanlara 

kaydırılmasının gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. 

Özellikle 1980’li ve 1990’lı yıllarda gelişmekte olan ülkeler için cari açığın 
belirleyicileri ve sürdürülebilirliği iktisat yazınında geniş yer edinmiş, 2008 krizi 

sonrasındaki dönemde bu tartışmalar tekrar gündeme gelmiştir. Küresel üretim 
süreçleri neticesinde ekonomilerin birbirlerine olan bağımlılıkları artmış ve 
uluslararası dikey bütünleşme süreci son dönemlerde hız kazanmıştır. İthalata olan 

bağımlılığı artıran bu yapı içerisinde son dönemlerde cari açık, içsel dinamiklerden 

çok küresel fînansal şoklara ve ani sermaye hareketlerine göre şekillenmekte ve 

derinleşebilmektedir. Mevcut üretim yapımız göz önünde bulundurulduğunda 
ithalata ve özellikle enerjiye bağımlılığımız cari açığın sürdürülebilirliğini tehdit 

etmektedir. 50 milyar ABD doları seviyelerinde gezinen enerji açığımızın GSYH’ya 

oranı 2011-2013 dönemi için ortalama yüzde 6,3 düzeylerine ulaşmıştır. Sonuç 
olarak bu üretim yapısında Türkiye’nin yüksek enerji faturasıyla karşı karşıya 
kalması kaçınılmazdır. Mevcut konjonktürde, Türkiye’nin doğal kaynaklar 
bakımından zengin bir habitata sahip olmadığından dolayı enerjide dışa bağımlılığı 

azaltıcı yapısal politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Alternatif eneıji kaynaklarını 
özendirici, fosil yakıtların kullanımını sınırlandırıcı, mevcut kaynakların 
kullanımında tasarruf sağlanmasını ön plana çıkaran adımların atılması 

gerekmektedir. Ayrıca yeni teknolojik atılmaların takip edilerek enerjiye daha az 

bağımlı üretim yapısının tesis edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Sadece Türkiye’ye özel verilerin irdelendiği regresyon modelinde ise cari 

işlemler dengesinin en önemli belirleyicilerinden biri olarak enerji dengesi göze 
çarpmaktadır. Keza senaryo analizlerine göre norm cari açıktaki en fazla değişimi 
enerji dengesi yaratmaktadır. Cari işlemler hesabındaki değişimin dış ticaret 
dengesine göre şekillendiği ödemeler dengesi dinamikleri göz önünde 

bulundurulduğunda, enerji dengesinin arzu edilen seviyelerde tutulması da büyük 

önem kazanmaktadır. Enerjiye olan bağımlılığımızın dış ticaret dengesindeki 
dalgalanmaların baş aktörü olması bu durumun en temel nedenini oluşturmaktadır. 
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Grafik 4.6: Cari İşlemler Hesabı ve Enerji Dengesi (GSYH’ya Oran, Yüzde) 

— HİZMETLER DENGESİ ———GELİR DENGESİ   ■■■■»Enerji Dengesi   Dış Ticaret Dengesi 

Kaynak: TCMB ödemeler dengesi istatistikleri ve yazarın hesaplamaları 

Tarihsel olarak cari işlemler dengesi ve alt kalemleri incelendiğinde, gelir ve 
hizmetler hesabımn 2002 sonrası dönemde belirli bir patikaya oturduğu gözlenmektedir. 
Gelir dengesi ortalama yüzde 1,2 düzeylerinde açık verirken; hizmetler dengesi ise 
ortalama yüzde 2,8 civarında fazla vermektedir. Cari işlemler dengesindeki dalgalı seyir 
dış ticaretteki gelişmelerden kaynaklanmaktadır. Dış ticaret dengesindeki eğilim ise 
enerji dengesindeki gelişmelerden yoğun bir şekilde etkilenmektedir. Üretim yapısının 
enerji ithalatına olan bağımlılığının ödemeler dengesi açısmdan ne denli bozucu etki 
yarattığı Grafik 4.6’da gözlemlenebilmektedir. 

Vurgulanması gereken bir diğer önemli alan ise, özellikle tasarruf tercihleri 
kanalıyla cari işlemler dengesini etkileyen demografik eğilimlerdir. IMF (2010) 
çalışmasında da belirtildiği üzere yaşlı bağımlılık oranımn göreli düşük seyri 
Türkiye’nin norm cari işlemler dengesine olumlu yönde katkı sağlamaktadır. Büyüme 
ÖİK rapomnda (T.C Kalkınma Bakanlığı, 2014a) nüfus dinamiklerinin gelişmekte olan 
ülkelerin gelişmiş ülkelere yakınsayabilmesi için önemli bir fırsat penceresi sunduğu 
ifade edilmektedir. Türkiye de genç nüfus yapısı itibanyla bu önemli fırsat penceresine 
sahip bulunmaktadır. Ancak söz konusu raporda, nüfiıs dinamikleri açısından 
Türkiye’nin sahip olduğu firsat penceresinin uzun vadede geçerliliğini yitirebileceğine 
dikkat çekilmektedir. Keza TÜİK tarafmdan oluşturulan yaş gruplarına göre nüfus 

109 



projeksiyonlarında baz senaryoya göre uzun vadede genç bağımlılık oranı azalmakta; 

ancak yaşlı bağımlılık oranı artmaktadır. Dolayısıyla önümüzdeki 10 yıllık dönemde 

nüfus dinamiklerinin sunacağı fırsattan en yüksek düzeyde yararlanmak, nüfus 

dinamiklerinin zayıflayacağı döneme yönelik olarak ise işgücü arzında oluşabilecek 
riskleri asgariye indirecek önlemlerin (işgücünün niteliğinin artırılması, hayat boyu 
eğitim vb.) bugünden tasarlanıp kararlılıkla uygulamaya konulması gerekmektedir. 

Dış sürdürülebilirlik yaklaşımı, net dış varlık pozisyonundaki gelişmelerden 
yola çıkarak denge cari açığa ilişkin bilgi sunmaktadır. Özel sektör öncülüğünde 

yüksek ve istikrarlı büyüme yapısına kavuşmayı amaçlayan ekonomimizde, reel 

sektörün yüksek net döviz pozisyonu açıkları ve yüksek borç dolarizasyonu cari 
açığın sürdürülebilirliği açısından büyük risk unsuru oluşturmaktadır. Bu şartlar 

altında reel kurdaki değer kaybının cari işlemler açığına yapması beklenen olumlu 

katkının gerçekleşmemesi; hatta net döviz yükümlülüklerinin artması ve dış borçların 

sürdürülemez hale gelmesiyle reel gelirde daralmaya yol açma ihtimalinin 
güçlenmesine neden olmaktadır. Yani borç dolarizasyonunun yüksek olduğu ortamda 

Türk Lirasının değer kaybının cari açığa etkisi belirsiz hale gelmektedir. Bu durum 

daha önce de ifade edildiği gibi kur ayarlamaları, Türk Lirasının reel değer kaybı vb. 
geçici çözümlerin yapısal sorunlara bir çözüm getirmeyeceğini, hatta negatif etkilere 
sebep olabileceği düşüncesini destekler niteliktedir. 

Çalışmanın ana konusunu norm cari işlemler dengesi tahmini oluştursa da, 
literatür çalışmalarıyla bütünlük sergilemesi maksadıyla bilgi amaçlı olarak denge 

reel kur tahmini sonuçlarına da yer verilmiştir. İleriye dönük cari açık tahminleriyle 

norm tahminleri arasındaki farkı kapatacak denge reel kur tahminleri için OVP 

(2014-2016) projeksiyonları kullanılmıştır. Buna göre denge cari açık ile tahmin 
arasındaki farkın kapanması için reel kurun ortalama yüzde 3,5 civarında değer 
kaybetmesi gerekmektedir41. Reel kurda öngörülen bu yüzde 3,5 düzeyindeki değer 
kaybının nominal kura etkisi ise enflasyon varsayımları altında değişebilmektedir. 
2014 yılı için yüzde 9 enflasyon oranı varsayımı altında kurun yaklaşık yüzde 13 
civarında aşırı değerli olduğu söylenebilir. 

41 Tablo 4.13’te ikinci senaryoda DS yaklaşımı çerçevesinde elde edilen (Değer 2) değeri 
yansıtmaktadır. 
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

1980’li yıllarda neredeyse dış ticaret açığından oluşan cari açık, serbest 
bırakılan sermaye hareketleriyle birlikte derinleşmeye başlamış, izleyen dönemlerde 
ise Türkiye için kırılganlık unsuru oluşturan bir sorun halini almaya başlamıştır. 1989 
yılında gerçekleştirilen fmansal serbestleşmeyle birlikte Türkiye ekonomisi dünya ile 
daha fazla entegre olmuş ve dolayısıyla 1990 Tarda dışa açık bir ekonomi haline 

gelmiştir. Bu bağlamda Türkiye ekonomisinin performansında küresel gelişmeler 
önemli bir belirleyici olmaya başlamıştır. 

1990Tarda ekonominin içsel ve dışsal krizlere maruz kalması cari açığın 

derinleşmesini engellemiş; ancak 2001 krizi sonrası dönemde ekonomideki olumlu 
atılmalarla birlikte cari açık hızlı bir artış eğilimine girmiştir. Bu yükselişte 2001 krizi 

sonrası dönemde sağlanan makroekonomik istikrar, başarılı enflasyon hedeflemesi, 

maliye politikalarının etkinliğinin sağlanması, faiz oranlarının hızla düşmesi ve 
yapılan fmansal düzenlemelere ek olarak yüksek büyüme beklentileri, finansal 
sistemin gelişiminin yanı sıra hane halkı tüketiminin de artmasının etkili olduğu 

düşünülmektedir. Ayrıca küresel piyasalardaki likidite bolluğunun davam etmesi ve 
üretimin ithalata bağımlılığının sürmesinin cari açığın hızlı yükselişindeki etkisi 
yadsınamaz. 

2000Ti yıllar daha ayrıntılı incelendiğinde, 2001 krizi sonrası dönemde 
kararlılıkla hayata geçirilen politika ve reformların bir sonucu olarak ekonomi 
yapısal bir dönüşüm sürecine girmiş ve ekonomik sorunlar çözüme kavuşturulmaya 
çalışılmıştır. Bu dönemde ihracattaki olumlu performans reel kurdaki değerlenmeye 
rağmen dış talepteki canlılık ve verimlilik artışlarının etkisiyle sürdürülebilmiştir. 
Ancak, üretimin ve ihracatın ithalata bağımlılığından dolayı ihracattaki bu güçlü yapı 
hızlı ithalat artışlarını da beraberinde getirmiştir. Bunun yanı sıra, bu dönemde hızlı 
refah artışının da bir sonucu olarak ithal mallara olan iç talep de güçlü bir artış 
sergilemiştir. Tüm bu gelişmeler çerçevesinde cari açık özellikle 2004-2008 arası 
dönemde hızla derinleşmeye başlamıştır. Bu dönemde ayrıca yüksek enerji ithalatı 
belirleyici olmuş ve cari işlemler dengesine negatif katkısı hızlı bir şekilde artış 

göstermiştir. 
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Tüm bu gelişmelere paralel olarak, 2001 yılı sonrası dönemde yurtiçi 

tasarruflarda özellikle özel tasarruf kaynaklı düşüşler gözlenmiş ve tasarruf-yatırım 
açığı da artış eğilimine girmiştir. Dolayısıyla yurtiçi tasarruflardaki bu düşük düzey, 
yüksek büyüme hedefinin gerçekleştirilmesi yolunda kritik rol oynayan üretken 
alanlara yapılacak yatırımların güvenilir ve kalıcı kaynaklarla finansmanı ve dış 

dengenin sürdürülebilirliği açısından ekonominin kırılganlığını artıran bir unsur 

haline gelmiştir. 

Cari işlemler açığındaki kalıcı yüksek seyir ekonominin en temel kırılganlık 

noktalarından birini oluşturmaktadır. Cari açık tartışmalarının hız kazandığı son 
zamanlarda Türkiye için norm cari açık nedir sorusuna cevap aramak için bu tez 
çalışması hazırlanmıştır. 

Bu çalışmada, son yıllarda iktisat yazınında daha çok yer edinen norm cari 
işlemler dengesinin tespitine ilişkin ayrıntılı ekonometrik analiz yöntemlerine yer 

verilmektedir. Ayrıca, norm dengenin hesaplanması aşamasında cari işlemler 
dengesinin dinamiklerine ve temel belirleyicilerine ilişkin ayrıntılı bilgiler 
sunulmaktadır. Bu çerçevede orta-uzun vadede hem Türkiye özelinde hem de genel 

çerçevede cari işlemlerin yapısal belirleyicilerine ilişkin bilgiler edinilmiştir. 

İktisat yazınında norm dengenin hesaplanmasında kullanılan iki temel yöntem 
bulunmaktadır. Bunlardan ilki olan makroekonomik denge yaklaşımında, cari 

işlemler dengesi ile temel belirleyicileri arasındaki ilişki ekonometrik analiz 

teknikleriyle saptanmakta ve belirleyicilerin orta-uzun vadeli tahminleri vasıtasıyla 
denge cari açık hesaplanmaktadır. Daha matematiksel bir yöntem olan dış 
sürdürülebilirlik yaklaşımında ise net dış varlığı belirli bir referans seviyesinde 
istikrarlı hale getiren norm cari denge seviyesi belirlenmektedir. 

Bu tez çalışmasında literatür çalışmalarına benzerlik göstermesi adına MD 
yaklaşımı çerçevesinde panel veri analizi yöntemiyle dönemsel ortalamalar 
kullanılarak norm hesaplaması yapılmıştır. Ayrıca, analizin sağlamlığını ölçmek ve 

yıllık verilerle analiz yapılan çalışmalarla karşılaştırılabilir sonuçlar elde edilmesi 
adına panel veri analiziyle yıllık frekanslı verilerin irdelenmesine yer verilmiştir. 
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İlaveten bu yaklaşım sadece Türkiye çerçevesinde incelenmiş ve oluşturulan 
regresyon modeli neticesinde norm cari açık tahminleri hesaplanmıştır. 

MD yaklaşımının göreli olarak çok fazla varsayım içermesinden dolayı bu 
yöntemle elde edilen sonuçlar literatürdeki benzer çalışmaların sonuçlanndan 
farklılaşabilmektedir. Rahman (2008) çalışmasında da vurgulandığı gibi, bu yöntem 
sonucunda elde edilen tahminler seçilen bağımsız değişkenler, dönemler, ülkeler, 
ortalama alman dönemler, değişken tanımlamaları, ülkeye özgü etkiler vb. pek 

çok nedenden ötürü farklılık göstermektedir. Ca’Zorzi vd. (2009 ve 2012) ile 
Bussiere (2010) çalışmalarında da aynı noktalara vurgu yapılmakta ve norm 
tahminlerinin farklılaşabileceği belirtilmektedir. 

Türkiye’ye ilişkin norm hesaplamasının yapıldığı çalışmalarda tahminler 
yüzde 2,5 ilâ yüzde 5 arasında değişkenlik göstermektedir. Yukarda yer alan 

etkenler farklı sonuçların elde edilmesinin temel nedenleri olarak göze 
çarpmaktadır. Bu nedenle çalışmada gerçekçi tahminlerin elde edilmesi amacıyla, 
alternatif yöntemler denenmiş ve MD yaklaşımı çarçevesinde Türkiye için norm 
cari açığın GSYH’ya oran olarak yüzde 4 civarında olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Son olarak, MD yaklaşımına göre daha matematiksel bir yöntem olan dış 
sürdürülebilirlik yaklaşımı kullanılarak, norm tahminine ilişkin yazın çalışmalarında 
kullanılan bütün teorik modeller sınanmıştır. DS yaklaşımı çerçevesinde elde edilen 
tahminlerle MD yaklaşımı çerçevesinde hesaplanan norm değerleri paralellik arz 
etmekte ve Türkiye için norm cari açığın yüzde 4 civarında olduğu sonucuna 
ulaşılmaktadır. 

Norm hesaplamasında kullanılan her iki yöntemin de kendine göre 
üstünlükleri bulunmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı literatürde yer alan 
yöntemlerin ayrıntılı analizlerine yer verilerek norm cari dengeye ilişkin güçlü 
tahminlerin ortaya koyulması olduğu için belirli bir yöntem üzerinde durulmamıştır. 

Alternatif yöntemler neticesinde, Türkiye için norm cari işlemler açığının 
yüzde 4 seviyesinde olduğunu söylemek mümkündür. Dinamik yapısı gereği norm 
tahminleri temel belirleyicilerdeki potansiyel denge seviyesini yansıtmaktadır. Bu 
yapısı itibarıyla elde edilen rakam orta uzun vadedeki dengeyi ifade etmekte ve cari 
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açığın yapısal düzeyine ilişkin bilgi sunmaktadır. Dolayısıyla cari açığın kısa vadeli 
gelişmelerine değil uzun dönem gelişmelerine odaklanılmakta ve cari açığın 
sürdürülebilir düzeyinin hesaplanmaya çalışıldığı diğer çalışmalardan ayrışmaktadır. 

Sonuç olarak, alman makro-ihtiyati tedbirler neticesinde (kredi kartlarına, 
taşıt ve bireysel kredilere getirilen sınırlamalar vb. uygulamalar) cari açığın 

çözümüne yönelik olarak katkı sağlaması beklenmekte ve bu politikaların 

sürdürülmesi büyük önem arz etmektedir. Ancak, alınan makro-ihtiyati tedbirler ile 

kur ve para politikalarıyla cari açığın kısa vadedeki konjonktürel etkilerin çözümüne 
değil, uzun vadede bu sorunun ortadan kaldırılmasına odaklanılması gerekmektedir. 

Bu noktadan hareketle kısa vadeli çözümlere ek olarak, uzun vadede alınacak 

önlemlerle norm cari açığın daha aşağı seviyelere çekilmesi ve cari açığın denge 
seviyesine yakınsamasının sağlanması önem teşkil etmektedir. Bu sayede cari açığın 
büyümenin önünde engel oluşturmasının engellenmesi ve kırılganlığın ortadan 

kaldırılması amaçlanmalıdır. 
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EKLER 

EK 1. Ekonometrik Modellerde Kullanılan Değişkenlere İlişkin Özet Bilgiler 
Değişken Tanım Kaynak 
Cari işlemler Dengesi Cari İşlemler Dengesi/GSYH WEO, Ekim 2013 
Enerji Dengesi Net Enerji Ticareti/GSYH WEO, Ekim 2013 
Büyüme Sabit Fiyatlarla GSYH Artışı (ülke parası 

cinsinden) 
WEO, Ekim 2013 

Büyüme 2 Sabit Fiyatlarla GSYH Artışı (ABD doları 
bazında) 

WEO, Ekim 2013 

Kişi Başına Büyüme Sabit Fiyatlarla Kişi Başına GSYH Artışı WEO, Ekim 2013 
Yatırımlar Toplam Yatırımlar/GSYH WEO, Ekim 2013 
Tasarruflar Ulusal Tasarruflar/GSYH WEO, Ekim 2013 
Enflasyon Yıllık Ortalama TÜFE WEO, Ekim 2013 
Bütçe Dengesi Genel Devlet Bütçe Dengesi/GSYH WEO, Ekim 2013 
Varlıklar Dış Varlık Lane-Milessi Ferretti veri tabanı, 

2011 
Yükümlülükler Dış Yükümlülükler Lane-Milessi Ferretti veri tabanı, 

2011 
UYP Net Dış Varlık/GSYH Lane-Milessi Ferretti veri tabanı, 

2011 

Finansal Açıklık (Varlıklar+Yükümlülükler)/GSYH Lane-Milessi Ferretti veri tabanı, 
2011 

Sermaye Açıklık Endeksi Chinn-Ito Endeksi42 Chinn ve Ito (2011) 
Yaşlı Bağımlılık Oranı 65+yaş/15-64 yaş grubu Dünya Bankası veri tabanı 
Genç Bağımlılık Oranı 15-/15-64 yaş grubu Dünya Bankası veri tabanı 
Toplam Bağımlılık Oranı Genç ve Yaşlı Bağımlılık Oranlan Toplamı Dünya Bankası veri tabanı 
Göreli Gelir SAGP düzeltmesi yapılmış, 2005 yılı sabit 

fiyatlarıyla kişi başına dolar bazında gelir 
Dünya Bankası veri tabanı 

Çalışan Başına Gelir 1990 sabit dolar bazında SAGP düzeltmesi 
yapılmış istihdam başına gelir 

Dünya Bankası veri tabanı 

Ticari Açıklık (İhracat+İthalat)/GSYH Dünya Bankası veri tabanı 
Dış Ticaret Hadleri Net dış ticaret haddi (2000=100) Dünya Bankası veri tabanı 
Dolaşımdaki Para Geniş Tanımıyla Para Arzı/GSYH Dünya Bankası veri tabanı 
Dolaşımdaki Para Artışı Geniş tanımıyla para arzı artışı Dünya Bankası veri tabanı 
Para-Rezerv Rasyosu Para Arzı/ Toplam Rezervler Dünya Bankası veri tabanı 
Krediler Bankacılık Sektörünün Yarattığı Krediler/GSYH Dünya Bankası veri tabanı 
Özel Sektöre Krediler Özel Sektör Kredileri/GSYH Dünya Bankası veri tabanı 
DYY DYY/GSYH Dünya Bankası veri tabanı 
M2 Para Rasyosu M2 Para Arzı/GSYH Dünya Bankası veri tabanı 
M2-Rezerv Rasyosu M2 Para Arzı/ Toplam Rezervler Dünya Bankası veri tabanı 
Nüfus Yıl Ortası Nüfiıs Artışı Dünya Bankası veri tabanı 
Reel Döviz Kuru Reel Efektif Döviz Kuru (2005=100) Dünya Bankası veri tabanı 
Rezerv-Dış Borç Rasyosu Toplam Rezervler/Toplam Dış Borç Dünya Bankası veri tabanı 

Asya Krizi Lee vd. (2008) 
Finansal Merkez Lee vd. (2008) 

Kukla Değişkenler AB Üye Ülkeler Jaumotte ve Sodsriwiboon (2010) 
AB Ekonomik ve Para Birliği Üye Ülkeler Jaumotte ve Sodsriwiboon (2010) 
Avro’yu Kabul Eden AB Ülkeleri Jaumotte ve Sodsriwiboon (2010) 

Not: Daha önce belirtildiği üzere panel veri analizinde Türkiye’ye ilişkin veriler için TÜİK, TCMB ve 
Kalkınma Bakanlığı’nın açıkladığı verilerden faydalanılmıştır. 

42 -1,87 ile 2,48 aralığında değişmekte olup, pozitif rakam sermaye akımlarının daha açık olduğu durumu ifade 
etmektedir. 

115 



EK 2. Ülke Grupları Listesi 

Panel veri analizinde yer alan aşağıdaki ülkeler, başta Lee vd. (2008) olmak üzere 

literatürde yer alan diğer çalışmalara paralel olarak seçilmiştir. 

A. Gelişmiş Ülkeler 

ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, 

Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, 
Japonya, Kanada, Lüksemburg, Norveç, Portekiz, Yeni Zelanda, 
Yunanistan. 

B. Gelişmekte Olan Ülkeler 

Cezayir, Arjantin, Brezilya, Şili, Çin, Kolombiya, Hırvatistan, Çek 

Cumhuriyeti, Mısır, Hong Kong, Macaristan, Hindistan, Endonezya, 
İsrail, Güney Kore, Malezya, Meksika, Fas, Pakistan, Peru, Filipinler, 
Polonya, Rusya, Singapur, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, Güney Afrika, 
Tayvan, Tayland, Tunus, Türkiye, Venezüella 
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EK 3. Türkiye Yapısal Kukla Değişkeninin Yer Almadığı Panel Veri Analizi 
Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Cari Dengenin GSYH’ya Oranı 
Yöntem: Birleştirilmiş En Küçük Kareler 
Ömeklem: 1984-2008 (7 dönem) 
Yatay Kesit Gözlem Sayısı: 52 
Toplam Toplulaştırılmış (dengesiz) Gözlem Sayısı: 283 

Katsayı Standart Hata t-istatistiği p-değeri 

Cari Den.GSYH’ya Oranı (- 
1) 

0.813729 0.041117 19.79069 0.0000 

Bütçe Den. GSYH’ya Oranı 1 0.108656 0.049341 2.202143 0.0285 

Kişi Başına Büyüme1 -0.161066 0.000187 1.508639 0.1325 

Göreli Gelir 0.000282 0.090108 -1.787478 0.0750 

Enerji Dengesi 0.078805 0.033007 2.387493 0.0176 

Genç Bağımlılık Oranı1 -0.038962 0.026220 -1.485999 0.1384 

Yaşlı Bağımlılık Oram1 -0.093566 0.048966 -1.910814 0.0571 

R-kare 

Uyarlanmış R-kare 
Akaike Kriteri 
Schwarz Kriteri 

0.701813 
0.695330 

-4.222748 
-4.137318 

Hata Terimi Karelerinin Top. 
Log Olabilirlik 
Durbin-Watson İstatistiği 

0.0230 
605.19 
1.8854 

Not: Sonuçlar Eviews 7 Programı yardımıyla elde edilmiştir. 
'Ömeklem ortalamasından fark alınmış halini ifade etmektedir. 

(-1) Bir önceki dönem değerini ifade etmektedir. 
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EK 4: Norm Hesaplamasında Kullanılacak Panel Veri Analizi Sonuçları 

Bağımlı Değişken: Cari Dengenin GSYH’ya Oram 
Yöntem: Birleştirilmiş En Küçük Kareler 

Ömeklem: 1984 -2008 (7 dönem) 
Yatay Kesit Gözlem Sayısı: 52 

Toplam Toplulaştırılmış (dengesiz) Gözlem Sayısı: 283 

Katsayı Standart Hata t-istatistiği p-değeri 

Bütçe Den. GSYH’ya Oranı 
Göreli Gelir 

Büyüme 

Enerji Dengesi 

Cari Den.GSYH’ya Oram (- 
1) 

0.123263 

0.003058 

-0.059094 

0.075227 

0.794077 

0.047363 

0.001637 

0.076781 

0.033148 

0.042129 

2.602516 

1.868024 

-0.769640 

2.269401 

18.84886 

0.0098 

0.0628 

0.4422 

0.0240 

0.0000 

Yaşlı Bağımlılık Oranı 

Genç Bağımlılık Oram 

Türkiye Kukla Değişkeni 

-0.097008 

-0.023180 

-0.034122 

0.057821 

0.025307 

0.020596 

-1.677732 

-0.915984 

-1.656779 

0.0945 

0.3605 

0.0987 

R-kare 

Uyarlanmış R-kare 
Akaike Kriteri 

Schwarz Kriteri 

0.705993 

0.698509 

-4.234539 

-4.131487 

Hata Terimi Karelerinin Top. 

Log Olabilirlik 

Durbin-Watson İstatistiği 

0.0523 

607.18 

1.8991 

Not: Sonuçlar Eviews 7 paket programıyla elde edilmiştir. 
(-1) Bir önceki dönem değerini ifade etmektedir. 
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EK 5: Yıllık Frekanslı Verilerle Yapılan Panel Analizinin Grup Birim Kök 
Testleri Sonucu Elde Edilen Olasılık Değerleri 

Değişkenler 
Sabitsiz-T rendsiz Sabitli-T rendsiz Sabitli-Trendli 

ADF LLC ADF LLC ADF LLC 

Cari Den. GSYH’ya Oranı 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

Bütçe Den. GSYH'ya Oranı 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,07** 0,00* 

Göreli Gelir (SAGP, 2005 sabit 
fiyatlarla $) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,99 0,98 

Eneıji Dengesi (GSYH oran) 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

Genç Bağımlılık Oranı (GSYH 
oran) 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 1,00 

Yaşlı Bağımlılık Oranı (GSYH 
oran) 1,00 1,00 0,13 1,00 0,00* 1,00 

Kişi Başına Büyüme 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
Not: * ve ** sırasıyla yüzde 95 ve 90 güven düzeyinde hipotezin reddedildiğini ve serinin durağan olduğunu 
göstermektedir. 
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EK 6. Cari İşlemler Dengesinin Belirleyicilerinin ve Norm Cari Dengenin Tahminine İlişkin Literatürde Yer Alan Çalışmalarla 
İlgili Temel Bilgiler 

Çalışma 
Analizdeki 

ülkeler 
Analizdeki 

zaman aralığı 
Tahmin 
vöntemi Baz değişkenler Yapısal değişkenler 

Bames vd. 

(2010) 

25 OECD 
ülkesi, 
Norm tahmini 

yapılmamış, 
cari dengenin 
belirleyicileri 
incelenmiştir. 

1969-2008 

Statik 
Birleştirilmiş 
EKK ve sabit 

etkiler, 5 yıllık 
ortalama 

• Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) (++) 
• Bütçe Dengesi (++) 
• Yaşlı Bağımlılık Oranı (--) 
• Genç Bağımlılık Oranı(-) 
• Kişi Başına Reel Büyüme. (++) 
• Büyüme (0) 
• Petrol Fiyatları (--) 
• Ticari Açıklık (++) 
• Uzun Vadeli Faiz Oranlan (++) 
• Merkez AB Ülkeleri Kukla Değişkeni (0) 
• Diğer AB Ülkeleri Kukla Değişkeni (-) 

• Özel Sektöre Sağlanan Krediler (0) 
• Hisse Senedi Piyasası Serbestleşmesi 

(0) 
• Konut Yatınmlan (—) 
• NAIRU (++) 

Bussiere vd. 

(2010) 

77 ülke (57 
gelişmekte ve 
20 gelişmiş) 
Norm tahmini 

yapılmıştır. 

1980-2005 

Bayesyen Model 
Ortalaması 

(BACE), 12 yıllık 
ve 4 yıllık 
ortalama 

• UYP(-H-) 
• Bütçe Dengesi (+) 
• Yaşlı Bağımlılık Oranı (--) 
• Genç Bağımlılık Oranı (-) 
• Göreli Gelir (++) 
• Büyüme (+) 
• Eneıji Dengesi (++) 
• Ticari Açıklık (+) 
• Nüfus Artışı (--) 
• Finansal Bütünleşme (0) 
• Asya Krizi Kukla Değişkeni (++) 
• Yatırım (0) 

Cheung vd. 
(2010) 

94 ülke (30 
OECD ve 64 
gelişmekte 
olan) 
Norm tahmini 

yapılmamış, 
cari dengenin 
belirleyicileri 
incelenmiştir. 

1973-2008 (baz 
senaryoda), 1994-
2008 (yapısal 
değişkenler olan 
senaryoda) 

Statik 

Birleştirilmiş 
EKK, 5 yıllık 
ortalama 

• UYP (++) 
• Bütçe Dengesi (++) 
• Yaşlı Bağımlılık Oram (0) 
• Genç Bağımlılık Oranı (-) 
• Göreli Gelir (+, - gelişmekte olan ekonomiler) 
• Göreli Gelir karesi (- gelişmekte olan ekonomiler) 
• Büyüme (0) 
• Kişi Başına Eneıji Tüketimi (+ gelişmekte olan ekonomiler) 
• Eneıji Üretimi (++) 
• Ticari Açıklık (+) 

• Özel Sektöre Sağlanan Krediler (-, 
Bütün ömeklem) 

• Düzenleyici Sistemin Kalitesi (-, Bütün 
ömeklem) 



Çalışma 
Analizdeki 

ülkeler 
Analizdeki 

zaman ar 

Chinn ve 
Prasad (2003) 

89 ülke (18 
gelişmiş, 71 
gelişmekte 
olan) 
Norm tahmini 

yapılmamış, 
cari dengenin 
belirleyicileri 
incelenmiştir. 

Chinn ve Ito 

(2005) 

89 ülke (19 
gelişmiş ve 70 
gelişmekte 
olan) 
Norm tahmini 
yapılmamış, 
cari dengenin 
belirleyicileri 
incelenmiştir. 

1971-2004 (baz 
senaryoda), 1984-
2004 (yapısal 
değişkenler olan 
senaryoda) 

Tahmin 

yöntemi Baz değişkenler ^ apışa! değişkenler 

Statik 

Birleştirilmiş 
EKK, 
Dinamik 

Birleştirilmiş 
EKK, 5 yıllık 
ortalama. 
Sağlamlık testi 
için: Dinamik 
sabit etkiler 
modeli 

Statik 

Birleştirilmiş 
EKK, 5 yıllık 
ortalama. 
Sağlamlık testi 
için:sabit etkiler, 
2SLS, GLS 

Bütün örneklem Afrika hariç 
• UYP(++) 
• Bütçe Dengesi (++) 
• Yaşlı Bağımlılık Oranı (0) 
• Genç Bağımlılık Oranı (0) 
• Göreli Gelir (+) 
• Göreli Gelirin karesi(O) 
• Büyüme(O) 
• Eneıji İhraç Eden ülke(++) 
• Ticari Açıklık (0) 
• Dış Ticaret Hadleri (DTH) 

oynaklı^ı(+) 
Bütün örneklem 

• UYP (++) 
• Bütçe Dengesi (++) 
• Yaşlı Bağımlılık 

Oranı (--) 
• Genç Bağımlılık 

Oranı (--) 
• Göreli Gelir(0) 
• Göreli Gelir 

karesi(O) 
• Büyüme(O) 
• Enerji İhraç Eden 

ülke (++) 
• Ticari Açıklık(O) 
• DTH oynaklığı (0) 

Gelişmekte ülke Afrika hariç 
• UYP (+) 
• Bütçe Dengesi (++) 
• Yaşlı Bağımlılık Oranı (0) 
• Genç Bağımlılık Oranı (-) 
• Göreli Gelir (0) 
• Göreli Gelir karesi (0) 
• Büyüme(O) 
• Enerji İhraç Eden Ülke(+) 
• Ticari Açıklık (0) 
• DTH oynaklığı (+) 

Bütün örneklem Afrika hariç 
• Finansal Derinleşme(M2/GSYH) (++) 
• Sermaye Kontrolleri (0) 

Gelişmekte ülke Afrika hariç 
• Finansal Derinleşme (M2/GSYH) (++) 
• Sermaye Kontrolleri (0) 

Gelişmiş ülke 
UYP (++) 
Bütçe Dengesi(-H-) 
Yaşlı Bağımlılık 
Oranı (0) 
Genç Bağımlılık 
Oranı (0) 
Göreli Gelir(+) 
Göreli Gelirin 
karesi(-) 
Büyüme(O) 
Ticari Açıklık(+) 
DTH oynaklığı (0) 

Gelişmekte olan ülkeler 
(Asya) 

* UYP (++) 
» Bütçe Dengesi(++) 
> Yaşlı Bağımlılık Oranı (—) 
* Genç Bağımlılık Oranı (-) 
» Göreli Gelir(++) 
* Göreli Gelir squared(0) 
> Büyüme(O) 
* Eneıji İhraç Eden ülke (+) 
* Ticari Açıklık(O) 
> DTH oynaklığı (0) 

Bütün örneklem 

► Özel Sektöre Sağlanan Krediler (0) 
Gelişmiş ülke 

* Özel Sektöre Sağlanan Krediler (0) 
* Hukuki gelişmeler (0) 
* Finansal Açıklık (0) 
► Özel Sektöre Sağlanan Krediler * 

Hukuki gelişmeler 43(—) 
* Finansal Açıklık * Hukuki gelişmeler 

(++) 
* Finansal Açıklık * Özel Sektöre 

Sağlanan Krediler (0) 
Gelişmekte olan ülkeler (Asya) 

* Özel Sektöre Sağlanan Krediler (—) 
» Hukuki gelişmeler (-) 
» Finansal Açıklık (0) 
» Özel Sektöre Sağlanan Krediler * 

Hukuki gelişmeler (—) 
* Finansal Açıklık * Hukuki gelişmeler 

(0) 
» Finansal Açıklık * Özel Sektöre 
Sağlanan Krediler (0)  

43 jkj değişkenin beraber kullanımını ifade etmektedir. 



Çalışma 
Analizdeki Analizdeki Tahmin 

ülkeler zaman aralığı yöntemi Baz değişkenler Yapısal değişkenler 

Lee vd. 

(2008) 

54 (gelişmiş ve 
gelişmekte olan 
ekonomiler) 
Norm tahmini 

yapılmıştır. 

1973-2004 

Statik 

Birleştiril 
miş EKK 
ve sabit 
etkiler, 4 
yıllık 
ortalama 

• UYP (++) 
• Bütçe Dengesi (++) 
• Yaşlı Bağımlılık Oranı (—) 
• Nüfus Artışı (-) 
• Göreli Gelir (+) 
• Kişi Başına Reel Büyüme(-) 
• Enerji Dengesi (++) 
• Bankacılık Krizi (+) 
• Asya Krizi Kukla Değişkeni (++) 
• Finansal Merkez Olan Ülkeler Kukla Değişkeni (++) 

Medina vd. 
(2010) 

33 (gelişmekte 
olan 

ekonomiler) 
Norm tahmini 
yapılmıştır. 

1970-2008 

Statik 
Birleştiril 
miş EKK, 
yıllık 
veriler 

• UYP (++) 
• Bütçe Dengesi (++) 
• Yaşlı Bağımlılık Oram (0) 
• Genç Bağımlılık Oranı (--) 
• Nüfus Artışı (0) 
• Göreli Gelir (0) 
• Büyüme (—) 
• Eneıji Dengesi (++) 
• Asya Krizi Kukla Değişkeni (++) 
• Yurtiçinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar (0) 

Rahman 

(2008) 

59 (21 gelişmiş 
ve 38 

gelişmekte 
olan) 
Norm tahmini 

yapılmıştır. 

1971-2006 (Bütün 
ömeklem), 1992- 
2006 (geçiş 
ekonomileri) 

Statik 
Birleştiril 
miş EKK 
ve sabit 
etkiler. 4 

yıllık 
ortalama 

• UYP (++) 
• Bütçe Dengesi (++) 
• Yaşlı Bağımlılık Oranı (-) 
• Nüfus Artışı (--) 
• Göreli Gelir (+) 
• Büyüme (-) 
• Eneıji Dengesi (++) 
• Bankacılık Krizi (++) 
• Asya Krizi Kukla Değişkeni (++) 
• Finansal Merkez Olan Ülkeler Kukla Değişkeni (0) 
• Yurtiçinde Doğrudan Yabancı Yatırımlar (-) 
• İşçi Dövizleri (+) 

OECD 

(2012) 

52 (23 gelişmiş 
ve 29 

gelişmekte 
olan) 

1985-2010 (Baz 
Senaryo) 

Bayesyen 
Model 
Ortalaması 
, 5 yıllık 
ortalama 

• UYP (++) • Asya Krizi Kukla Değişkeni (++) • AB Kukla Değişkeni (++) 
• Bütçe Dengesi (+) • Yaşlı Bağımlılık Oranı (0) • Göreli Gelir (+) 
• Eneıji Dengesi (++) • Genç Bağımlılık Oram (0) • Enflasyon (0) 
• Büyüme (0) • Nüfiıs Artışı (0) 
• DTH büyümesi (0) 

Not: -H- pozitif ve katsayı anlamlılığı yüksek bulunan değişkeni, + pozitif ve katsayı anlamlılığı düşük bulunan değişkeni; 0 katsayısı anlamsız bulunan değişkeni; — negatif ve katsayı anlamlılığı yüksek 
bulunan değişkeni, - negatif ve katsayı anlamlılığı düşük bulunan değişkeni ifade etmektedir. Tablonun oluşturulmasında OECD (2012) çalışmasından da faydalanılmıştır. 



EK 7. Literatürde Panel Veri Analizi Yöntemiyle Norm Hesaplamasında 
Kullanılan Başlıca Çalışmaların Katsayıları 

Medina vd. 

(2010, 
Birleştirilmiş 

Panel) 

Lee vd. 

(2008, 
Birleştirilmiş 

Panel) 

Rahman 

(2008, 
Birleştirilmiş 

Panel) 

IMF (2006, 
Birleştirilmiş 

Panel) 

Enerji Dengesi 0,17*** 0,15*** 0,23*** 

DYY -0,199* -0,13* 

Bütçe Dengesi 0,492*** 0,19*** 0,39*** 0,19*** 

Nüfiıs Artışı -0,0741 -1,03** -0,79** -1,22*** 

Genç Bağımlılık Oranı -0,0580*** 

Yaşlı Bağımlılık Oranı -0,0526 -0,12** -0,14** -0,14** 

UYP 0,0658***   0,04*** 0,02*** 

Cari İşlemler Dengesi (-1) 0,37*** 

Göreli Gelir -0,00567 0,02* 0,03** 0,02* 

Asya Krizi Kukla Değ. 0,0447*** 

Büyüme -0,184*** -0,16* -0,05 -0,21** 

Petrol İhraç Eden Ülke 0 199*** Kukla Değ. 

Banka Krizi Kukla Değ. 0,01 0,015*** 0,01* 

Asya Krizi Kukla Değ. 0,04*** 0,028*** 0,06*** 

Finans Mer. Kukla Değ.   0,03*** 0,01 0,03*** 

İşçi Dövizleri Kukla Değ. 0,02*** 

Kaynak: Yazar tarafından oluşturulmuştur. 
Not: *,** ve *** sırasıyla yüzde 90, yüzde 95 ve yüzde 99 anlamlılık düzeyinde değişkenin katkısının 
anlamlı olduğunu ifade etmektedir. 
(-1) Bir önceki dönem değerini ifade etmektedir. 
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