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ÖZET
1980’DEN SONRA TÜRKİYE’DE CARİ AÇIK PROBLEMİ VE

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

Doğan BARAK

Yüksek Lisans Tezi, İktisat Anabilim Dalı

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Zübeyir TURAN

Ocak 2013, 145 Sayfa

Türkiye ekonomisinde sıkça gündeme gelen ve tartışılan cari işlemler açığı,

ekonominin en önemli konularından ve krizlerin temel nedenlerinden biridir. Cari

işlemler hesabının açık vermesi sorunu gelişmekte olan ülkeler kadar bazı gelişmiş

ülkelerin de önemli problemlerinden birisidir. Aslında bir ülkenin gelirinden fazla

harcama yapmasından veya tasarrufundan fazla yatırım yapmasından kaynaklanan bu

durumun varlığından çok sürdürülebilirliği tartışma konusudur.

24 Ocak 1980 Kararları sonrasında Türk bankacılık sektörü hızlı bir değişim

sürecine girmiştir.  Özellikle Türkiye’de Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinde zayıf

olan bankacılık sektörü büyük zarar görmüştür. 2008 yılında ortaya çıkan küresel

finansal kriz tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de belirsizlikleri artırmış, talebin

düşmesine ve üretimin gerilemesine neden olmuş, reel ve finansal kesimde olumsuz

etkilerin ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bu çalışmanın amacı, 1980-2011 yılları arasında Türkiye’de cari açık

sürdürülebilirliğini incelemek olacaktır. Uygulama kısmında ekonometrik model

yardımıyla yapılan teknik analiz, çeşitli veri analizleri ile de desteklenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Cari İşlem Açıkları, İhracat, İthalat, Sürdürülebilirlik,

Ekonomik Kriz,
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ABSTRACT
THE PROBLEM OF THE CURRENT ACCOUNT DEFİCİT AND

SUSTAINABILITY IN TURKEY AFTER 1980

Doğan BARAK

Master Thesis, Department of Economics
Supervisor: Asst.Prof.Dr. Zübeyir TURAN

January 2013, 145 pages
Current account deficit, which frequently comes into questions and being

discussed in Turkey’s economy, is one of the most important subjects and main

reason of economic crisis. Current account deficit is one of the main problems for

developed and also developing countries. Actually, it has been discussed if it is

possible to sustain this situation as a result of spending more than incomes and

making investments more than savings for a national economy.

After the stabilization programmed of January 24, 1980 Turkish banking

sector come into a rapid change process. In Turkey, especially weak banking sector

has been significantly damaged by November 2000 and February 2001 financial

crisis. The global crisis which occurred in 2008 raised the uncertainties in Turkey as

in the world, caused decline in demand, and reduction in production, opened a road

to advers effects in real and financial sectors.

The aim of this study is to investigate the sustainability of the current account

deficits in Turkey over the 1980-2011 period. The empirical analysis use not only the

technical methods, but also supported with data analysis.

Keywords: Current Account Deficits, Import, Export, Sustainability,

Economic Crisis
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1

GİRİŞ
Daha çok gelişmekte olan ülkeler açısından önemli bir sorun olan cari işlem

açıkları, günümüzde yaşanılan 2008 Küresel Ekonomik Krizi ile gelişmiş

ekonomilerin de önemli bir sorunu haline gelmiştir. Gelişmekte olan ülkeler, üretim

için ihtiyaç duydukları ara malları, teknoloji ve yatırım mallarını ithal etmek

zorundadırlar. Dolayısıyla ihracat gelirleri ile ithalatlarını karşılamaları mümkün

değildir. Bu nedenle cari işlem açıkları ile karşılaşmaları kaçınılmaz bir hale geliyor.

Uzun yıllar cari açıkla karşı karşıya kalan ülkeler makroekonomik dengeler açısından

önemli sorunlarla karşılaşabilirler. Ayrıca son yıllarda cari açıklara bağlı olarak

yaşanılan ekonomik krizler cari işlemler dengesine olan ilginin daha da artmasına

neden olmuştur. Cari işlem açıklarının bu denli önemli bir hale gelmesinden dolayı

cari açık sorunundan çok cari açığın sürdürülebilirliği üzerinde durulmuştur.

1980’den sonra uluslararası sermayenin önündeki engellerin kaldırılmasıyla

ödemeler bilançosunun önemli hesap kalemlerinden biri olan cari işlemler dengesi

konusunun öneminin artmasına neden olmuştur. Cari işlemler hesabı her şeyden önce

bir ülkenin dış ekonomik ilişkilerinin önemli bir göstergesidir. Ülkenin mal, hizmet

ticaretini ve karşılıksız transferlerini gözler önüne sermektedir. Cari açığın

GSYİH’ye oranı %5’i aşması ekonomik krizin önemli bir göstergesi olarak

nitelendirilmektedir. Cari açığın GSYİH’ye oranı arttıkça yabancı sermayeye olan

ihtiyacın şiddeti arttığında döviz kurları üzerindeki baskı artmıştır. Yetersiz rezerv

yapısının da etkisiyle 1990’lı yıllar boyunca yaşanan cari açıklar finansal krizlerin

önemli göstergelerinden biri olmuştur.

Cari işlem açıklarının Türkiye ekonomisindeki seyrine baktığımızda,

ülkemizde yaşanılan 1994 ve 2001 yıllarındaki finansal krizlerin nedenlerinden biri

yüksek oranlara ulaşan cari işlem açıklarıdır. 2003 yılında cari açığın mili gelire

oranı %3,3 iken, 2004’de %5,0, 2005’de %6,5, 2006’da ise %8,5 olarak

gerçekleşmiştir. Bu krizlerden sonra cari işlem açıkları artarak devam etmiştir.

Türkiye’de cari işlemler dengesinin önemli bölümünü mal dış ticareti oluşturuyor.

Bu nedenle 2010’da ihracatta performans zayıf kalırken ithalatın artmasıyla dış

ticaret açığında yaşanan artış cari açığa aynen yansıdı. Bu çalışmanın amacı
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1980’den günümüze kadar gelen süreçte cari işlem açıklarının nedenleri ve gelişim

süreci ele alınarak bu açıkların Türkiye ekonomisinde yarattığı etkilere değinilmiştir.

Çalışmanın birinci bölümünde cari işlemler hesabının tanımı yapılarak cari

işlemler açığındaki artışın nedenleri ve cari işlemler açığına yönelik teorik

yaklaşımlar açıklanmıştır.

İkinci bölümde dünya ekonomisindeki dış denge ve cari açık sorunları

üzerinde durulmuş, sürdürülebilirliğin tanımı yapılarak sürdürülebilirliğe ilişkin

kriterler açıklanmıştır.

Üçüncü bölümde Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığının gelişim süreci

ele alınmış ve Türkiye’de yaşanılan 1994, Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizleri cari

açık bağlamında açıklanarak Türkiye’de bu krizler sonucunda uygulanan 5 Nisan

1994 Kararları ve Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı üzerinde durulmuştur.

Dördüncü bölümde 2008 yılında yaşanan ve neredeyse bütün dünyayı

etkileyen dolayısıyla ekonomi çevrelerince Küresel Finansal Kriz olarak adlandırılan

2008 krizi nedenleri, yayılması ve Türkiye ekonomisine etkileri açıklanmıştır.

Beşinci bölümde Türkiye’de cari işlem açıklarının 1980-2011 yılları arasında

sürdürülebilir olup olmadığı ekonometrik model olarak test edilmiştir.



3

I. BÖLÜM

CARİ İŞLEMLER HESABININ TANIMLANMASI

1.1. Cari İşlemler Hesabı

Cari işlemler hesabının tanımına geçmeden önce, ödemeler bilançosunu

tanımlamakta fayda var. Çünkü cari işlemler hesabı, ödemeler bilançosu ana hesap

grupları içinde yer alan ve en fazla önem verilen hesaptır. Makro ekonominin dış

dünyaya olan yüzünün açık ifadesi ödemeler bilançosudur. Bir ülkenin yurttaşlarının

ya da yurttaşı olmasa bile yerleşik olanların bir başka ülkenin yerleşikleri ile olan

iktisadi ilişkilerinin belli bir hesap düzeni içinde analitik olarak gösterimine

ödemeler bilançosu denir (Aktaş, Çolak, 2010:87). Ödemeler bilançosu, ulusal bir

ekonominin yabancılarla iktisadi ilişkilerinin alternatif bir resmini verir. Bununla, her

biçimdeki yabancı ödeme araçlarının ülkeye girişi, ulusal ödeme araçlarının da yurt

dışına çıkışının sistematik biçimde kayıtlanması anlaşılır (Felderer, Homburg,

2010:209). Aynı zamanda bir ülkenin döviz kaynakları (arz) ile döviz kullanımlarının

(talep) kaydını ifade eder (Case, Fair, Oster, 2011:690). Ödemeler bilançosu kayıtları

genellikle bir yıllık olarak hazırlanır. Ancak daha kısa süreler için, üç aylık

(mevsimlik) olarak hazırlayan ülkeler de vardır (Seyidoğlu, 2007:312).

Yabancıların ülke sakinlerine ödemede bulunmalarını gerektiren işlemler

veya alternatif olarak, ülke sakinlerinin yabancılara ödemelerde bulunma imkânını

veren işlemler, ödemeler dengesi ifadesinde kredi girişleri olarak yer alır. Diğer

yandan, ülke sakinlerinin yabancılara ödemelerde bulunmalarını gerektiren işlemler

veya alternatif olarak, yabancıların ülke sakinlerine ödemeler yapabilmelerine imkân

veren işlemler, ödemeler dengesi ifadesinde borç girişleri olarak kaydedilir

(Peterson, 1994:312).

Ödemeler bilançosunda yer alan işlemler nedeniyle, ülkenin döviz

gelirlerinde artış ya da azalış ortaya çıkabilir. Mal ve hizmet ticaretinin yanı sıra,

sermaye girişi döviz gelirlerinin artmasına yol açar. Tersi durumda ise döviz gelirleri

azalır. Döviz gelirlerinin artması ödemeler bilançosunun fazla vermesine, döviz

gelirlerinin azalması ise, bilançonun açık vermesine yol açar. Ödemeler bilançosunun
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açık ya da fazla vermesi, ekonomik performans açısından önemli bir gösterge olarak

kabul edilmektedir (Erdoğan, Orhan, 2010:540).

Ödemeler bilançosu genel olarak, cari işlemler hesabı, sermaye hesabı, net

hata ve noksan hesabı ile rezerv varlıklar hesaplarından meydana gelmektedir.

Bunlar içinde kamuoyunun en çok ilgilendiği kalem, cari işlemler hesabıdır.

Cari denge olarak da tanımlanan cari işlemler dengesi, ödemeler dengesi

bilançosunun en önemli ana hesaplarındandır ve dış ticaret (ihracat-ithalat dengesi),

hizmetler (hizmet alımları-hizmet satımları), yatırım (net faktör) gelirleri (dış

yatırım gelirleri-dış yatırım giderleri) ve cari transferler (karşılıksız olarak elde

edilen dış gelirler-karşılıksız olarak yapılan dış giderler) dengelerinin toplamından

oluşmaktadır (Erdil Şahin, 2011:48-49).

Ertürk(1996)’e göre cari işlemler hesabı üç kalemden oluşmaktadır.

Bunlardan biri ve en önemlisi, ihracat ve ithalatın yer aldığı dış ticaret işlemleridir.

Bu hesapta ülkenin dış dünyaya mal satması (yani ihracat ile) dış dünyadan mal

alınması (yani ithalat) işlemleri yer alır. İkinci önemli kalem hizmet ticaretidir.

Burada muhasebeleştirilen kalemler arasında turizm gelir ve giderleriyle dış borçların

faiz ödemeleri ve dışarıya verdiğimiz kredilerden elde ettiğimiz kârlardan ülkemize

aktarılanlar, ülkemizdeki yabancı yatırımların elde ettiği kârlardan ülke dışına

transfer edilenler sayılabilir. Üçüncü önemli kalem ise, karşılıksız transferlerdir.

Türkiye’nin döviz ödemeden yaptığı ithalat, döviz geliri elde etmeden yaptığı ihracat

ile ülke dışındaki işçilerimizin ülkeye transfer ettiği dövizler bu kalemde

muhasebeleştirilir (Ertürk, 1996:438).

Cari işlemler dengesi içinde dış ticaret dengesi (ihracat-ithalat), turizm gelir

gider dengesi, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri, yurt dışında işçi dövizleri ve faiz

ödemeleri ile kâr transferleri kalemleri bulunur. Dolayısıyla cari işlemler dengesi

esasen ekonominin reel kesiminin mal ticareti ve üretici faktörlerinin döviz gelir ve

giderlerinin dengesini vermektedir. Kamuoyunda daha çok kullanılmakta olan dış

ticaret açığı kavramından daha geniş bir tanımlama içermekte olduğundan, bir

ülkenin döviz açığının belirlenmesinde de önemli bir gösterge olarak

değerlendirilmektedir (Yeldan, 2010:35). Cari işlemler hesabı ülkenin mal ve hizmet

ihracatını ve ithalatını gösterir. Mal ihracatı ile mal ithalatı arasındaki farka dış

ticaret dengesi denir. Bu fark negatif bir değer ise ticaret açığı, pozitif bir değer ise
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ticaret fazlası söz konusudur. Mal ve hizmetler birlikte ele alındıklarında, mal ve

hizmet ihracatı ile mal ve hizmet ithalatı arasındaki farka cari işlemlere dengesi

denir. Bu fark negatif bir değerde ise cari işlemler açığı, pozitif bir değer ise cari

işlemler fazlası söz konusudur (Ertek, 2005:322).

Cari açık bir ülkede tasarruflarla harcamalar arasındaki farkı göstermektedir.

Bir ülkede büyük bütçe ve cari açık varsa, bu açık ülkeye gelen yabancı fonlarla

finanse edilir. Örneğin bir ülke ihracatından daha fazla ithalat yaparsa bu ithalat için

gerekli ödemeyi diğer ülkelerden elde ettiği kredilerle yapacaktır (Alagöz, Delice,

Işık, 2006:348). Yeni gelişen ülkeler için, büyüme sürecinde, cari işlem açıklarının

olağan borçlanmayla karşılanabilecek düzeyde tutulması, dış ticaretten büyümeye

gelen olumlu etkileri ençoklaştırmak ve olumsuz etkileri de enazlaştırmak kadar

önemlidir. Çünkü ikili-açık modelinin belirttiği gibi, büyümeyi sınırlayan öğelerden

biri olarak döviz geliri, tasarrufla birlikte göz önünde tutulmayı gerektirir. Ayrıca dış

borçlanma arttıkça, dış finans kurumlarının ekonomideki etkisi de artar (Kazgan,

1998: 604).

Cari işlem dengesi çeşitli nedenlerle önemli bir ödemeler dengesi kavramıdır.

Ödemeler dengesi hesabından görebileceğimiz gibi, cari hesaptaki fazla veya açığın

ya sermaye hesabındaki işlemlerle (dışarıdan borçlanarak veya ödünç vererek) ya da

hükümetin rezerv varlık kalemlerindeki değişmelerle dengelenmesi gerekmektedir

(Mishkin, 2000:113):

Cari Hesap + Sermaye Hesabı = Hükümetin Rezerv Varlıkları

Ödemeler bilançosu cari işlemler hesabı ile sermaye hesabı arasında önemli

bir etkileşim vardır. Eğer hesapta açık varken, sermaye hesabı aynı miktarda fazla

verirse ödemeler bilançosu dengededir. Bu denge sağlanmamışsa açık veya fazla

ortaya çıkar (Alagöz, Yapar, 2006:83).

Cari işlemler hesabı, cari yılda üretilen mal ve hizmetlerin ithal ve ihracını

kapsadığı için ülkenin dış ekonomik işlemleri ile ulusal geliri arasında doğrudan bir

bağ kurmaktadır. Ülkede üretilip yabancılara satılan mallar, ülkenin Gayri Safi

Yurtiçi Hasılası (GSYİH)’nın bir bölümüdür. İthalat ise yabancı mal ve hizmetlere

yapılan harcamalardır. O bakımdan açık ekonomilerde ulusal gelirin (gayri safi



6

yurtiçi hasıla: GSYİH) oluşumu açısından cari işlemler dengesinin önemli bir yeri

vardır. Milli gelir hesaplamalarında ihracat (X) toplam harcamaları artıran ( harcama

akımına bir katılım), ithalat (M) ise toplam harcamaları azaltan (harcama akımından

ayrılan bir sızıntı) durumundadır (Seyidoğlu, 2007:319).

Dışa açık bir ekonomide milli gelir aşağıdaki denklemle ifade edilir (Eğilmez,

Kumcu, 2011: 211-212).

Y = C + I + G + (X – M) (1)

Bu eşitlikte, Y milli geliri, C toplam tüketimi, I toplam yatırımı, G devlet

harcamalarını, X ihracatı ve M ithalatı göstermektedir. İhracat ve ithalat yalnızca

malları değil, yurtiçinde yerleşiklerle yurtdışında yerleşikler arasındaki toplam mal

ve hizmet alışverişini içerir. Dolayısıyla, (X – M) aslında cari işlemler dengesidir.

Tüketilmeyen kullanılabilir gelirin tasarruf olduğundan yola çıkarak,

kullanılabilir gelir,

Y – T = C + S (2)

Şeklinde yazılabilir. Burada, Y milli geliri, T vergileri, C tüketimi ve S toplam özel

kesim tasarruflarını göstermektedir.

(1) ve (2) no’lu eşitliklerin beraber yazılmasıyla, aşağıdaki eşitliğe ulaşılır.

(S – I) + ( T – G) = (X – M) (3)

Bu eşitlikte (S – I) özel kesimin tasarruf-yatırım dengesini, (T – G) kamu

kesiminin finansman dengesini ve (X – M) cari işlemler dengesini göstermektedir. O

halde, (3) no’lu eşitlikten yola çıkarak cari işlemler dengesinin özel kesim tasarruf-

yatırım dengesi ile kamu kesimi finansman dengesinin toplamı olduğu ortaya çıkar.

Özel kesim, tasarruflarının üzerinde yatırım yaptığında, (S – I) < 0, kamu

kesimi de finansman açıkları verdiğinde, cari işlemler açığının olması, (X – M) < 0,

kaçınılmazdır. Bir başka deyişle, yurtiçi toplam tasarruf açığı ancak yurtdışı

tasarrufların ithal edilmesiyle finanse edilebilmektedir.
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Eğer yurt içi tasarruf yurtiçi yatırımı aşıyorsa fazla tasarruf yabancılara borç

vermek için kullanılmaktadır. Yabancılar, bizim onlara sunduğumuzdan bize daha az

mal ve hizmet sundukları için, bu fonlara ihtiyaç duyuyorlar. Yani bir ticaret fazlası

veriyoruz. Eğer yatırım tasarrufu aşıyorsa ilave yatırım dışarıdan borçlanılarak

finanse edilmek zorundadır. Bu yabancı fonlar ihraç ettiğimizden daha çok mal ve

hizmet ithal etmemize olanak sağlamaktadır. Yani bir ticaret açığı veriyoruz.

Aşağıdaki tabloda bu durum özetlenmektedir (Mankiw, 2010:132).

Tablo 1.1: Malların ve Sermayenin Uluslararası Akımları

Ticaret Fazlası Dengeli Ticaret Ticaret Açığı

İhracat >İthalat İhracat = İthalat İhracat < İthalat

Net İhracat >0 Net İhracat = 0 Net İhracat < 0

Y >C + I + G Y = C + I + G Y < C + I + G

Tasarruf >Yatırım Tasarruf = Yatırım Tasarruf <Yatırım

Net Sermaye Çıkışı >0 Net Sermaye Çıkışı = 0 Net Sermaye Çıkışı < 0
Bu tablo açık bir ekonominin sahip olabileceği üç durumu özetlemektedir.

Kaynak: Mankiw, N. Gregory (2010); Makroekonomi, (Çev. Ömer Faruk

ÇOLAK), Efil Yayınevi, 1. Basım, Ankara, s.132.

Ödemeler bilançosu alt kalemleri içinde yer alan mal ve hizmetler dengesi

GSMH’nin önemli bir bileşenidir ve doğrudan üretim ve istihdama katkıda bulunur.

Bu dengedeki bozulma özel yatırım ve devlet harcamalarında da aynı miktarda

bozulmaya neden olur. Bu durum üretim ve istihdamda ciddi bir düşüşe neden olur

(Gordon, 1990:423).

1.2. Cari İşlemler Açığındaki Artışın Nedenleri

1980’li yılların başından itibaren finansal serbestleşme yönünde atılan

adımlarla uluslararası sermaye, ülkeler arasındaki getiri farklılıkları çerçevesinde

kendine serbestçe yön çizebilmeye başlamıştır. Sermaye girişleriyle özellikle

gelişmekte olan ülkelerde ulusal para değerlenmiş, tüketim, yatırım harcamaları,

ithalat artmış ve büyüme süreci hızlanmıştır. Diğer taraftan, ülkelere hızlı sermaye

giriş/çıkışları, döviz kurları ve faiz oranları aracılığıyla reel ekonomiye yansıyan
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sorunları beraberinde getirmiştir. Sermaye girişinin hızlanması döviz kuru

istikrarsızlığına ve kurda ulusal paranın aşırı değerlenmesine neden olmaktadır.

Böylece ithal malları ucuzlamakta, ihracatta azalış ve bu malları üreten sektörlerde

gerileme meydana gelmektedir. Parasal borçlar artarak, cari işlemler açığı

büyümektedir (Kumcu, Tarı, 2005:158)

Krugman,Wells(2011)’e göre, ticaret açıkları ve karşıtı olan ticaret fazlaları

makro iktisadi fenomenlerdir. Bunlar, bütünün kendi parçalarının toplamından

oldukça farklı olması durumunun sonucudur. Son derece verimli işçilere veya

satılmak için çokça tercih edilen ürün ve hizmetlere sahip olan ülkelerin ticaret

fazlası; buna karşın, verimsiz işçilere veya düşük kaliteli ürün ve hizmetlere sahip

olan ülkelerin ticaret açığı vereceklerini düşünebilirsiniz. Ancak gerçek şudur ki, bir

ekonominin başarısıyla, ticaret fazlası ya da açığı vermesi arasında tam bir ilişki

yoktur (Krugman, Wells, 2011:167).

Bir dönem önceki cari açık, büyüme oranı, yatırım, bütçe açığı, reel döviz

kurundaki değerleme, enerji fiyatlarındaki artış, reel faiz oranındaki artış ve dış borç

GSYİH oranındaki artışlar cari açığı artırırken; ülke bazlı verimlilik artışı, tasarruf,

gelişmiş ülkelerin büyüme oranı ve dünya reel faiz oranı artışı cari açığı

azaltmaktadır (Görmüş, 2010:83).

Gelişmekte olan ülkelerde kriz mekanizmalarının incelendiği, giderek

büyüyen bir literatür vardır. Cari hesap üzerinde odaklanan ilk çalışmalardan (Sachs,

1981 ve 1982) bu tarafa konuyla ilgili çok sayıda ampirik araştırma

gerçekleştirilmiştir. Örneğin, Edwards (1989) devalüasyon, cari hesap ve hasıla

davranışı arasındaki bağı incelemiş, Kaminsky ve Reinhart  (1996), Kaminsky ve

Reinhart (1997) ve Demirgüç-Kunt ve Detragiache (1997) ödemeler bilançosu ve

bankacılık krizlerinin öncü göstergeleri üzerinde odaklanmışlardır. Daha yakın

zamanlarda, cari hesabın belirleyicilerini inceleyen Debelle ve Faruqee (1996); cari

hesap açıklarının sürekliliğini değerlendirecek bir metodoloji geliştiren ve bunu

Avustralya’ya uygulayan Cashin ve McDermott (1996) ve OECD ülkelerinde mali

politikanın ticari denge üzerindeki etkisini araştıran Lane ve Perotti (1997) bu

alandaki önemli ampirik çalışmalardan bazılarıdır (Alagöz, Delice, Işık, 2006:348).

Açık bir ekonomide, dış âlemle ilişkiler nedeniyle, yatırımlarla yurtiçi

tasarruflar arasındaki eşitlik ortadan kalkmaktadır. Cari işlemler dengesinin açık
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veya fazla vermesine bağlı olarak yatırımlar yurtiçi tasarrufların üzerinde veya

altında olabilmektedir. Bu durumda cari işlemler dengesi, karşılıksız sermaye

transferlerinin olmaması durumunda dış tasarruflara eşit olmaktadır. Cari işlemler

dengesinin açık vermesi ekonominin gelirinden fazla harcama yapmasına imkân

vermekte ve ortaya çıkan cari işlemler açığı ise sermaye girişi veya rezerv azalışı ile

finanse edilmektedir. Ekonomide gelirden az harcama yapılması durumunda cari

işlemler dengesi fazla vermekte ve bu fazla sermaye ihracı veya rezerv artışında

kullanılmaktadır (Yükseler, 1998:17).

Transfer riski yabancı hükümetlerin sermaye hareketlerini kısıtlama yönünde

aldığı kararlar sonucu ortaya çıkar. Kısıtlama kararı, kârın ve sermayenin yatırımcı

ülkeye geri dönmesini zorlaştırır. Hükümet sermaye hareketi kurallarını her an

değiştirebileceği için, transfer riski bütün yatırım türleri için önemlidir. Transfer riski

genellikle ülkenin döviz kazanabilme yeteneği ile ölçülür. Döviz kazanmada ortaya

çıkabilecek güçlükler sermaye hareketlerinin kontrolünün ortaya çıkmasına neden

olabilir. Döviz kuru riski cari işlemler bilançosu açığı, sermaye bilançosundaki

sermaye tiplerinin miktar ve türleri, döviz rezervleri, dış açık v.b. klasik ölçüm

araçlarıdır. Ayrıca potansiyel dış açık baskısını ölçebileceğimiz ulusal paranın aşırı

veya eksik değerlenmesi önemli göstergeler olacaktır (Kula, 2006a:158).

1.2.1. Yurtiçi Yatırımda Büyük Bir Artışın Neden Olduğu Cari İşlemler Açığı

Uluslararası ticarete konu olan, uzun dönemde net döviz girdisi sağlayan

alanlara yapılan kamu veya özel sektör yatırımları, kısa dönemde cari açık

yaratabilirken, orta ve uzun dönemde cari fazla yaratarak cari açığın

sürdürülebilirliğine katkı sağlar (Özmen, 2004:3). Yatırımların artmasının cari açığı

artırıcı yönde etkide bulunması beklenen bir olgudur. Yatırımlardaki artış, ülkede

döviz arzını artıracağından döviz kurlarını düşürmekte ve ulusal paranın değerini

yükseltmektedir. Ulusal paranın değerindeki artış ise ithalatı artırıcı yönde etkide

bulunacağından cari işlemler açığını artıracaktır. Debelle ve Faruqee’ye göre, uzun

dönemde istenen net yabancı varlık pozisyonu, cari işlemler açığının temel belirleyici

faktörlerini etkilemektedir. Şöyle ki, cari açığın belli başlı belirleyicileri olan yatırım

ve tasarruf davranışları net yabancı varlık pozisyonu üzerinden akım dengesini

etkilemektedir (Bayraktutan, Demirtaş, 2011:12).
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Kalkınma hızı da dış dengeyi etkiler. Az gelişmiş ülkeler genellikle, yeterli

bir kalkınma hızını gerçekleştirebilmek için, önemli hacimlerde makine, donatım ve

ara malları ithal etmek zorundadırlar. Oysa bu ülkelerin döviz gelirleri, genellikle

ihtiyaçlarına oranla oldukça sınırlıdır. Dolayısıyla kalkınma hızının göreceli olarak

yükseltilmesi dış ödeme açıklarını ve dış borçların büyümesine yol açabilir

(Seyidoğlu, 2007:330).

Finansal küreselleşme ile ülkeye gelen yabancı sermaye yatırımları döviz

birikimi sağlamakta, döviz birikimi ile ithalat ve para arzı artışıyla tüketim ve yatırım

harcamaları artarken ulusal tasarruflar azalmakta ve ülkeye gelen sermayenin

azalması nedeniyle de ithalat artarken ülke büyük cari açıklarla karşı karşıya

kalmakta ve neticede ekonomik krizler baş göstermektedir. Sermaye hareketleri bir

taraftan cari açıklara yol açarken diğer taraftan cari açıkların finansmanı için

kullanılabilmektedir (Atay, 2010:373-375).

1.2.2. Ulusal Tasarruflarda Bir Düşmenin Neden Olduğu Cari İşlemler Açığı

Gelişmekte olan ekonomilerde, yurtiçi tasarrufların yetersizliği nedeniyle,

tasarruf-yatırım denkliğinin kurulamaması iktisadi büyümenin önünde engel teşkil

etmekte, vadesi gelen borçları ödeyebilmek ve cari işlemler açığını kapatabilmek için

dış borçlanmaya gidilmektedir. Dış kaynak gereksinmesinin azaltılmasının tek yolu

ekonominin büyüyerek cari fazla vermesidir (Enç, 2001:36).

Bir ekonomi ancak yeni sabit sermaye yatırımları yapıldığında büyüyebilir.

Yeni kurulan üretim tesisleri ve mevcut kapasitelere eklenen modern makine ve

teçhizat sayesinde üretim artar ve ekonomi büyür. Yapılacak yatırımların mümkün

olduğu ölçüde yurtiçi tasarruflardan karşılanması gerekir. Aksi takdirde yatırımların

yabancı sermaye ile finanse edilmesi zorunlu olur. Mal ve hizmet üretimi için gelen

doğrudan yabancı sermaye, ülkede uzun süre kalabilir ama sıcak para denen kısa

vadeli portföy yatırımları, en küçük bir riskte kaçıp gidebilir. Buna karşılık

yatırımların yurtiçi tasarruflar ile finanse edilmesi ekonomideki kırılganlığı ve cari

işlemler açığını azaltır (Türkoğlu, 2012:20).

Ülkede ekonomik gelişme sürecinin ilk aşamalarında yurtiçi talep artışı ve

buna bağlı olarak da yatırım talebinde artış gözlenmektedir. Ülkenin, yatırım

fonlarına artan talebi sonucunda ise uluslararası borçlanma ortaya çıkmakta ve ülke
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net borçlu konuma gelmektedir. (yeni borçlu ülke). Yabancı sermayenin ülkeye girişi

ile ülkede yaşanan dönüşüm süreci ihracatı artırır ve cari işlemler bilançosu fazla

vermeye başlar. (olgun borçlu ülke). Gelir artışı ve buna bağlı olarak tasarrufların

artması yurtiçi sermaye birikimini artırmakta ve ülkeden yurt dışına doğru sermaye

ihracı başlamaktadır. Yani ülke zaman içerisinde net borçlu konumdan net alacaklı

konuma gelmektedir. (yeni alacaklı ülke). Ekonomik gelişme sürecinin daha ileri

aşamalarında ise ülkenin marjinal tasarruf eğiliminde düşüşler ve buna bağlı olarak

ödemeler bilançosundaki hesaplarda dalgalanmalar ortaya çıkabilir. (olgun alacaklı

ülke) (Kula, 2006b: 3).

Esnek döviz kuru ve sermaye hareketliliğinin geçerli olduğu bir ekonomide,

kamu harcamalarının artması ulusal tasarrufları azaltacaktır. Ulusal tasarrufların

azalması ise faiz oranlarını yükseltecektir. Faiz oranlarının yükselmesi, dış

yatırımcıları çekerek ulusal paraya değer kazandıracaktır. Daha değerli hale gelen

ulusal para ise ihracat aleyhine cari işlemler dengesinin bozulmasına neden olacak ve

ticaret açığı meydana gelecektir (Karaçor v.d., 2004:76).

İktisatçı Roy Harrod ve Evsey Domar, 1950 yılı öncesinde ayrı çalışmalarla

geliştirdikleri “Harrod-Domar Büyüme Modeli”nde, bir ekonominin büyümesi için

tasarrufların milli gelire oranının, sermaye/hasıla katsayısının ve emek artışının

gerekli olduğunu düşünüyorlardı. Bu görüş, bir ekonominin daima istikrarlı bir ortam

içerisinde olduğu varsayımına dayanıyordu. Oysa kapitalist ekonomi adeta patlayan

bir oynaklık ortamındadır. Dolayısıyla yüksek tasarruf oranı gerçekleşemez ve uzun

dönemli büyüme yüksek tasarruf varsayımına bağlanamaz. İşte bu görüşü savunan

Robert Solow, uzun dönemli ekonomik büyümenin tasarruflara bağlı olmadığını ileri

sürmüştür. Çünkü Solow, 1890 bunalımı, 1929 büyük krizi ve II. Dünya Savaşı’nı

inceleyerek kapitalist ekonomide sürekli istikrarın olmayacağını düşünmüştür

(Yaşar, 2011:12).

1.3. Cari İşlemler Hesabına Yönelik Teorik Yaklaşımlar

1.3.1. Elastikiyetler Yaklaşımı

Bu yaklaşım Keynesci düşüncenin, dış ekonomik dengelerle ilgili olarak

geliştirdiği ilk yaklaşım olmakla birlikte, en önemli özelliği; ekonomik ilişkileri,

fiyat ve ücretlerin esnek olmadığı (fiyatların katı olduğu) bir ortamda incelemesidir.
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Keynesci görüşe göre, fiyat ve ücret katılığı; bir taraftan, eksik istihdama sebep

olabilmekte, diğer taraftan ithalat ve ihracatın otomatik olarak dengeye gelmesini

engelleyebilmektedir. Böylece ödemeler bilançosunda oluşan dengesizliklikler,

rezerv hareketleriyle giderildiğinde, içerideki parasal büyüklükler de değişmektedir

(Paya, 2007:141). Elastikiyetler yaklaşımına göre, fiyatlar ve ücretler katıdır. Bu

yüzden ulusal ekonomide değişmeyen fiyat ve ücretler uluslararası ekonomide

devalüasyon ve revalüasyon sayesinde değişebilmektedir.

Devalüasyon, ulusal paranın dış değerinin ani ve iradi olarak hükümetçe

düşürülmesidir. Revalüasyon ise, hükümet kararı ile ulusal paranın dış değerinin

yükseltilmesidir (Karluk, 2009:570-574). Devalüasyon, sabit kur politikası

uygulayan ülkelerin başvurabileceği bir yoldur. Yabancı malların ve hizmetlerin

fiyatını ülke parası cinsinden artırarak bunlara olan dış talebi artırıcı bir etki yapar.

Bunun sonucu olarak devalüasyon yapan ülkenin dış ödeme açığı azalır ve ortadan

kalkar (Töre, 1996:660). Devalüasyon ödemeler bilançosu üzerinde üç tür etki

yaratmaktadır. İlki, ithal mallarının fiyatlarındaki yükselme nedeniyle bu malların

miktarındaki azalma, ikincisi ihraç mallarının fiyatlarındaki azalış nedeniyle ihracat

miktarındaki azalış, üçüncüsü ise belli bir ihracat miktarının devalüasyondan sonra

daha az bir döviz geliri sağlamasıdır. Bu üç etkinin net sonucu ihracat ve ithalat

esnekliklerine bağlıdır. Eğer esneklikler toplamı birden büyük ise etki pozitif

olacaktır. Bu koşul Marshall-Lerner koşulu olarak bilinmektedir (Karaman,

Taşdemir, Yıldırım, 2008:244-245).

Gerçekte döviz piyasası, ithal ve ihraç mallarına yönelik talebin fiyat

elastikiyetleri toplamının birden büyük olduğu varsayımı altında, istikrarlı olacaktır.

Ancak, eğer Marshall-Lerner koşulu geçerli değil ise piyasa istikrarsız olacaktır

(Oktay, 2006:186). Esnekliklerin devalüasyondaki başarı için, kesin ifadesini

Marshall-Lerner şartı şöyle gösterir: Dış dünyada ihraç malları talep (fiyat) esnekliği

ex yurtiçinde ithal malları talep esnekliği em ve yurtiçinde ithal malları talep

esnekliği em toplamı en az (1)’den büyük olmalıdır. Yani ex 0.5 ise; em 0.7 ise,

toplam 1.2 demektir. Buna ek olarak ihraç ve ithal malları arz esnekliği de yüksek

olmalı, dış açık çok büyük olmamalıdır. Devalüasyon izleyerek enflasyon olmaması

da bir diğer koşuldur. Ayrıca döviz piyasasında istikrarı bozucu nitelikte olaylar da

(spekülasyon gibi) bulunmamalıdır ( Kazgan, 1998:607).
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1.3.2. Toplam Harcama(Massetme) Yaklaşımı

Massetme, yerli ekonomide kullanım amacıyla ülke içi ve dışında üretilen

mal ve hizmetlere yönelik harcamaların toplamına eşittir. Bir ülkenin ithalatının

ihracatını çok fazla aşması halinde, bu ülke ürettiğinden daha fazla mal ve hizmet

massedebilmektedir. Kapalı bir ekonomide ülke ancak ürettiği kadar massetmesi

mümkündür. Açık bir ekonomide ise massetme iç üretimi aşabilmektedir (Walther,

2002:48).

Fiyat ve gelir mekanizmaları birlikte, dış dengesizliğin giderilmesinde ele

alınıp incelenebilir. Bu konudaki ilk araştırma A. C. Harberger’e aittir. Harberger,

bazı varsayımlar altında ulusal paranın değer kaybetmesi sonucunda gelir ve fiyat

mekanizmasının birlikte işleyişini bir model içinde göstermiştir. L. A. Metzler ticaret

hadleri, W. F. Stolper ise ithalat fiyatları üzerinde durarak konuyu biraz daha

açmışlardır. Özellikle Marshall-Lerner’in yaklaşımını eleştiren Sidney Alexander,

döviz kuru değişmelerinin ödemeler dengesi üzerindeki etkilerini Gelir-Massetme

yaklaşımı ile açıklamıştır (Karluk, 2009:607).

Devalüasyon yoluyla cari işlemler açığını azaltmaya ilişkin çözümlemede

bazı eksiklikler mevcuttur. Esneklikler yaklaşımında yapılan devalüasyon sonraki

dönemlerde gelir üzerindeki etkileri göz ardı edilmiştir. Devalüasyon ilk etapta

ülkenin ihracatını teşvik edici bir rekabet gücü sağladığı gibi, ithalatı da caydırıcı bir

etkide bulunur. Böylelikle önceden ithal edilen malların yurt içinde üretimi teşvik

edilmiş olunur. Üretimde ve dolayısıyla reel gelirde artış yaşanması ithalatı yeniden

artırıcı yönde etkiler. Bundan dolayı ülkenin dış ticaret dengesinde gözlenen

devalüasyon kaynaklı iyileşme kısmen giderilmiş olur (Tiryaki, 2002:3).

Devalüasyon, siyaseten, iki sebepten dolayı, hoşlanılmayan bir uygulamadır.

İlki, İngiltere gibi, temel hayati mallarda ithalata bağımlı bir ülkede, bir devalüasyon

ithal edilecek gıda mallarının fiyatını artıracağı için hoşnutsuzluk yaratacaktır. İkinci

sebep de, para değer kaybettiğinde, ülkenin milli “gururu”ndan bir şey kaybedilmiş

olduğu duygusunun yaşanılmasıdır (Branson, 1995:402).

Ödemeler bilançosu denkleştirme sürecinde gelir etkisini de dikkate alan

toplam harcama yaklaşımı ekonomideki iç denge (istihdam) durumuna göre farklı

sonuçlara ulaşır. Keynesyen gelir belirleme modelindeki toplam harcama

değişkenleri birlikte ele alınarak net ihracatın ve gelir düzeyinin (Y) etkileşimi açığa
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çıkarılabilir. Ülkenin reel gelir düzeyi aşağıdaki eşitlikle belirlenir (Bozgeyik,

Kesgingöz, 2012:2011):

Y = C + I + G + (X – M)

Eşitlikte C, I, G yurtiçi harcama (A) olarak tanımlanırsa eşitlik,

Y = (A) + (X – M) şeklinde olur.

Dış ticaret açığının iyileşebilmesi için ülkenin ya üretim düzeyini (Y) artırması

gerekir ya da yurt içindeki toplam harcama düzeyini (A) azaltması gerekir.

Massetme yaklaşımı döviz açığı gibi dengesizlik hallerinde, ödemeler

bilançosu denkliğini sağlamak üzere, üç öneride bulunmaktadır (Paya, 2007:143).

a) Harcamaları azaltıcı politikalar,

b) Üretimi, harcamalardan daha hızlı artırmak (gelirleri artırıcı politikalar),

c) Yukarıda önerilerin karışımı şeklinde oluşan politikalar.

Ekonomide reel gelir arttığında tüketim harcamaları artmakta, dolayısıyla da

tasarruflar azalmaktadır. Reel gelirde artış yatırım harcamalarını arttırdığından bu

artışın hem tasarruf oranı hem de yatırım oranı üzerindeki etkisinden dolayı cari

işlemler dengesini olumsuz etkilemesi beklenmektedir. Diğer taraftan reel faiz

oranları arttığında tasarrufların artacağı, yatırım harcamalarının ise azalacağı

dolayısıyla da cari işlemler dengesinin artacağı öngörülmektedir (Berument, Togay,

2011:7).

Toplam harcama yaklaşımına getirilen başlıca eleştiri, devalüasyonun sadece

gelir etkisi açıklanırken fiyat etkisinin nasıl olduğuna dair politika önermesinde

bulunmamasıdır. Ayrıca, yaklaşım cari tüketimin cari gelirle bağlantısını açıklamaya

yönelik dönemler arası kavrama da yer vermemektedir. Bu eksiklik esneklikler

yaklaşımı için de aynı şekilde geçerlidir (Erkılıç, 2006:20).

Alexandar’e göre döviz kurundaki değişmelerin ihracat ve ithalat üzerindeki

etkilerini, bu değişmelerin ekonomideki diğer fiyat ve gelir etkilerinden soyutlayarak

ele almak mümkün değildir. Bu sebeple, Marshall-Lerner şartındaki esneklikler

“kısmi” değil, “toplam” esneklikler olmalıdır. Kısmi esneklikte, sadece fiyat miktar
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ilişkisi söz konusudur. Toplam esneklikte de, fiyat miktar ilişkisi vardır. Fakat

burada, miktardaki değişmeler sadece fiyat yüzünden değil, devalüasyon sonucu

görülen bütün ekonomik değişmelere bağlı olarak ihracat ve ithalat miktarındaki

değişmeleri de kapsar. Toplam esneklik, döviz kurundaki değişmenin doğrudan

doğruya veya dolaylı olarak yol açtığı ekonomideki bütün fiyat ve gelir değişmelerini

içine alır. Bu durumda, ekonomik sistem döviz kurundaki değişmeye gösterdiği tepki

tam olarak bilinmeden, toplam esneklikleri hesaplamak mümkün olmaz.

Ekonomideki fiyat değişmeleri, milli paranın değer kaybetmesinden farklı olabilir.

Ekonomideki gelir değişmeleri de hiçbir zaman ihmal edilemez. O halde döviz

kurundaki değişiklik ile ödemeler bilançosundaki dengesizliği gidermek için yeni bir

yol olmalıdır. Bu yol gelir-massetme yaklaşımıdır (Karluk, 1991:449-450).

1.3.3. Mundell-Fleming Yaklaşımı

1960’lı yılların başında Mundell ve Fleming adlı iki iktisatçı, Keynesci

nitelikli modelleri, sermaye hareketlerini kavrayacak şekilde geliştirmiştir. Bu model,

sermaye hareketleriyle ilgili temel politikaların kavranmasını kolaylaştırdığı için

faydalıdır (Paya, 2007:144).

Geleneksel kuramlarda ödemeler bilançosunun sadece mal ve hizmet

hareketleri göz önünde bulundurulmakta, sermaye hareketleri dikkate

alınmamaktadır. Mundell-Fleming modeli yaklaşımı IS-LM Modeline ödemeler

dengesi (BP) dâhil edilerek açık ekonomiye uyarlanarak ortaya konan kısa dönem

ödemeler dengesi akımı modeli niteliğindedir (Bayraktar, Öztürk, 2010:166).

Mal ve para piyasalarında dengeyi yansıtan IS-LM analizinin, uluslararası

sermaye hareketlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiş biçimi olan Mundell-

Fleming modeli de bütçe açıklarının cari işlemler açığına yol açtığını kabul

etmektedir. Sermaye hareketlerinin akışkan olduğu ve esnek döviz kuru sisteminin

uygulandığı bir ekonomide bütçe açıklarının oluşması, faiz oranlarının yükselmesine

yol açmaktadır. Faizlerdeki yukarı doğru hareketlenmenin sermaye girişlerini

özendirmesi, ulusal paranın değerlenmesine neden olarak cari işlemlere

yansıtmaktadır (Karaçor, Mucuk, 2010:100).
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Mundell-Fleming modeli, bütçe açıklarının dış açıkları arttırıcı etkisi ikiz açık

hipotezinin sadece bir yönüdür. Bir diğer yönden bakıldığında, bütçe açıklarındaki

artış çarpan mekanizması yoluyla toplam talebi arttıracaktır. Toplam talepteki artışla

birlikte yurt içi faiz oranları yükselecek ve tam sermaye mobilitesi varsayımı altında,

yüksek faiz oranları ülke dışından yatırımı cazip kılarak ve ulusal paraya olan talebi

artırarak ulusal paranın değerlenmesine ve ülkeye yabancı paranın girişine destek

sağlayacaktır. Yabancı sermayenin yurt içine girmesi ile birlikte ulusal para değer

kazanacak ve ihracat azalırken ithalat artacaktır. Bu durumda da dış ticaret açıkları

ortaya çıkacaktır (Erdinç, 2008:211).

Mundell-Fleming modelinden çıkarılan derslerden biri, bir ekonominin

davranışının, o ekonominin benimsediği döviz kuru sistemine bağlı olduğudur.

Gerçekten de bu model ilk olarak ve büyük ölçüde alternatif kur rejimlerinin nasıl

işlediğini ve kur rejimi tercihlerinin para ve döviz kuru politikalarını nasıl

etkilediğini anlamak için geliştirilmiştir (Mankiw, 2010:376). Mundell-Fleming

modeli; iç ve dış faiz hadlerinin eşit olduğu, ülke riskinin bulunmadığı, dalgalı kur

rejiminin uygulandığı, sermaye ve mal hareketlerinin sınırlandırılmadığı, bir açık

ekonomide gelir düzeyinin “döviz kurunun değişimiyle” belirlendiğini ileri

sürmüştür (Yaşar, 2005:81)

1.3.3.1. Esnek Kur Rejimi

Sermaye hareketliliğinin serbest olduğu ve esnek döviz kuru sisteminde hiç

etkin olmayan maliye politikası, planlanan harcamanın bileşimini etkiler. Genişletici

maliye politikası sonucu hâsıla düzeyi ve faiz haddi değişmediğinden, maliye

politikası sırasıyla tüketimi ve yatırımı etkilemez. Bu husus planlanan harcamanın

tüketim, yatırım, hükümet alımları ve net ihracat toplamından ibaret olduğu hesaba

katılarak değerlendirilirse, esnek kur sisteminde hükümet alımlarındaki artış net

ihracattaki kendisi kadar bir azalmaya neden olur. Bir başka deyişle, genişletici

maliye politikası net ihracatı tam olarak engeller (Ünsal, 2001:489). Dolayısıyla ülke

parası cinsinden ihracat pahalılaşacak ithalat ucuzlayacaktır ve cari işlemler

bilançosunda bozulma meydana gelecektir (Karatay, Uğur, 2009:114).

Mundell-Fleming Modeline göre para politikalarının iç ve dış denge

üzerindeki etkinliği döviz kuru rejimleri ve sermaye hareketliliğinin yapısına bağlı
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olarak farklılık göstermektedir. Genişletici bir para politikası, faiz oranını düşürüp iç

yatırımları özendirerek ulusal geliri yükseltir. Ulusal gelirin yükselmesi ise yabancı

mal ve hizmetlere olan talebi artırır. Böylece cari işlemler bilançosundan

kaynaklanan genişlemelere dayalı olarak döviz talebi artar. Bu da serbest değişken

kur sistemi koşullarında döviz kurunu yükseltir ya da ulusal paranın değer kaybına

neden olur. Ulusal paradaki değer kayıpları ise, diğer yandan ihracatı artırıp ithalatı

azaltarak ulusal gelir artışını destekler. Ancak para arzındaki genişleme, yurtiçi faiz

oranını düşürerek yabancı sermaye girişini azaltmakta böylelikle, cari işlemler

bilançosundan gelen etkilerin ötesinde ulusal paranın daha fazla değer kaybına neden

olmaktadır (Dalyancı, Oktar, 2011:4)

Esnek kur sisteminde ödemeler dengesi döviz kuru ayarlamalarıyla

sağlandığından ülke ekonomisini dış rahatsızlıklardan uzak tutar. Oysa sabit kur

sisteminde ülkenin ihracatına olan talep düşerse, ülke ekonomisi dış ticaret

çarpanının tersine çalışmasıyla olumsuz yönde etkilenir (Parasız, 2006:528)

Tam esnek döviz kurları altında müdahalenin olmaması ödemeler dengesinin

sıfır olmasını ifade eder. Herhangi bir cari işlemler açığının yurtiçine özel sermaye

girişleriyle finanse edilmesi gerekir; bir cari işlemler fazlası yurtdışına sermaye

çıkışlarıyla denkleştirilir. Döviz kurundaki uyarlamalar cari işlemler ile sermaye

hesapları toplamının sıfır olmasını garanti eder (Dornbusch, Fischer, 1998:173).

1.3.3.2. Sabit Kur Rejimi

Tam sermaye hareketliliği ve sabit kur koşulları altında genişletici maliye

politikası uygulandığında, yurtiçi faiz oranları yurtdışı faiz oranlarının üzerine

çıkmakta, ülkeye sermaye girişi olmakta ve döviz rezervleri artmakta ve ulusal para

değer kazanmaktadır. Sabit kur sisteminde Merkez Bankası piyasaya ulusal para

sunarak döviz satın almakta, bu durumun doğal bir sonucu olarak para arzı

artmaktadır. Para arzında meydana gelen artış, yurtiçi faiz oranlarının yurtdışı faiz

oranlarına eşit olduğu noktaya kadar devam etmekte ve gelir düzeyinde artış

meydana gelmektedir. Bu durumda tam sermaye hareketliliği ve sabit kur koşullar

altında maliye politikası tam etkilidir (Bayraktar, Öztürk, 2010:166).

Sermaye hareketlerinin göz önüne alındığı sabit kur koşulları altında

uygulanan genişletici para politikası sonucunda artan para arzı nedeniyle düşen faiz
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oranları, kısa vadeli sermayenin cazip yatırım olanakları nedeniyle yurt dışına

kaymasına yol açacaktır. Bu durumda Merkez Bankası ülke parası satın alıp, döviz

rezervlerini eritecek, diğer bir deyişle ekonomide para arzını daraltacaktır. Bunun

sonucunda faiz oranlarının yeniden yükselmesi, yurt dışına sermaye akışını önlemiş

olacak, ancak, daha önce yükselmiş olan gelir düzeyi tekrar başlangıç düzeyine

inecektir. Görülmektedir ki, bu durumda para politikası ekonominin gelir düzeyini

artırma konusunda etkisiz kalmaktadır (Ataç, 2009:99).

Tam sermaye hareketliliği ve genişletici para ve maliye politikası koşulları

altında; para politikası, maliye politikasına göre dışsal dengenin sağlanmasında içsel

dengenin sağlanmasına oranla daha etkindir. Gerçekten de kısıtlayıcı bir para

politikası tıpkı kısıtlayıcı maliye politikası gibi geliri azaltıcı etki yapar. Bu sırada

faiz oranlarının yükselmesine neden olarak yabancı sermayeyi çekici etki yaratır

(kısıtlayıcı maliye politikası ise faiz oranlarını tersine düşürücü etki yapar).

Ödemeler bilançosunun fazla olduğu durumda da genişletici para politikasının

uygulanması gerekir (Parasız, 2003:424)

Bir ülke, sabit döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği altında bağımsız bir

para politikası izleyemez. Faiz oranları, dünya piyasasında geçerli olan faiz

oranlarından farklı olamaz. Bağımsız para politikası izlenmesi yönünde bir girişim,

sermaye akımlarına ve faiz oranları dünya piyasasındakilerle tekrar uyuşuncaya

kadar bir müdahale gereksinimine yol açar (Dornbusch, Fischer, 1998:169).

1.3.4. Parasalcı Yaklaşım

Parasalcı yaklaşım tarafından açıklanan ödemeler dengesine parasal yaklaşım,

Hume tarafından ileri sürülen fiyat-altın para akımı mekanizmasına benzer. Her

ikisinde de ödemeler dengesizliği uluslararası para ve uluslararası rezervler ile

dengelenmektedir (Salvatore, 1990:574). Parasalcılara göre parasal genişleme, kısa

dönemde geçici olarak yüksek reel gelire yol açar. Ancak uzun dönemde artan para

arzı, sadece enflasyon oranındaki yükselmenin belirleyicisidir. Kısa dönemde milli

gelir artışı, uzun dönemde ise enflasyon şeklinde etki yapan para arzı artışı

ekonomideki enflasyona tepki olarak para otoritelerinin para arzını daraltmaları

sonucunu doğuracak, bu da durgunluğa yol açacaktır (Kaya, Kızıltan, Yılmaz,

2005:86).
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Johnson, ödemeler dengesinin, dışa açık parasal bir ekonomide, parasal bir

olgu olarak kabul edilmesini ve bu nedenle de parasal kavramlarla izah edilmesi

gerekliliğini savunmuştur. Para arzının stok niteliğini vurgulayarak, parasal

uyarlamanın gerçek para stokunun arzulanan miktara uyarlanması şeklinde

düşünülmesini; böylece, uluslararası para akımlarının da reel nispi fiyat ve gelirlerle

etkilenen reel akımların bir kalıntısı olarak değil gerçek para stokunun arzulanan

miktara uyarlanması sonucu etkilenen reel akımların bir kalıntısı olarak görülmesi

gerektiğini savunmuştur (Keyder, 1993:355).

Parasalcı yaklaşım, para arzındaki değişmelerin kısa dönemde milli gelir

üzerinde etkili olduğu, buna karşılık uzun dönemde fiyatlar genel düzeyi üzerinde

etki yarattığı saptamasına dayanır ve ideal para politikasının para arzını denetlemek

olduğunu ortaya koyar. Parasalcılara göre, para arzının sürekli olarak artırılması

kaçınılmaz biçimde enflasyonist sonuçlar yaratır. O nedenle para otoritesi fiyatlar

düzeyinin istikrarına odaklanmalı, buna uygun bir para politikası yürütmelidir

(Eğilmez, 2010a:183). Monetarist düşünce, kamunun hiçbir şekilde piyasalara

müdahale etmemesi gerektiğini savunmaktadır. Özellikle paranın ekonomik

faaliyetler üzerindeki hassasiyetine vurgu yapan Paracılar, ekonomideki bütün

arızaların/dengesizliklerin reel ekonomik üretim ile reel para arzının dengeli bir

biçimde yürütülememesinden kaynaklandığını savunmaktadırlar. Bu nedenle

hükümetleri özellikle para arzı artışı konusunda çok daha dikkatli ve katı olmaları

gerektiğini vurgulamaktadırlar (Karagül, 2010:259)

Parasalcı yaklaşıma göre gelir artışı para talebini artırmakta, para arzı

değişmediğinde para talebi para arzından büyük olmaktadır. Bu süreç tüketimin

azalmasına, ithalatın azalmasına, fiyatların düşmesine neden olduğundan ihracat ve

ithalat dengesini olumlu etkilemektedir. Öte yandan tahvil satışları faiz oranlarını

yükseltmekte ve sermeye girişlerine yol açmaktadır. Her iki durumda da bilanço

iyileşmektedir (Ekren, 2002:1).

Fiyat esnekliğini ön planda tutan iktisatçılar, ekonomideki bütün

değişikliklerin arkasında nispi fiyatlardaki değişmelerin bulunduğunu öne sürerler.

Nispi fiyatlar ise, kısa vadede nispi fiyatların oluşumunda sadece piyasa güçleri etkili

olmaktadır. Paracılara göre, bu ilişki, ülke içinde olduğu gibi ülkelerarası ilişkilerde

de geçerlidir. Devalüasyon yapılan ülkede nispi fiyatlar dış dünyaya göre düşürülür.
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Böylece ülkenin rekabet gücü artar, döviz girişi yükselir. Ancak döviz girişleri para

arzını uyarır. Genişleyen para arzı, iç talebi canlandırır, fiyatlar yükselmeye başlar.

Bu noktada ülkenin rekabeti azalır, döviz girişleri düşer, ilk çıkış noktasına geri

dönülür (Paya, 2007:147)

Bu yaklaşımın temel özellikleri şöyle sıralanabilir.(Tunalı, Tunca, 2006:5);

a) Ekonomide fiyatlar ve ücretler esnektir.

b) Para uzun dönemde yansızdır.

c) Para talebi birkaç ekonomik değişkene bağlı istikrarlı bir fonksiyondur.

d) Ticaret engellerinin olmaması durumunda ve taşıma maliyetleri göz ardı

edildiğinde tek fiyat kanunu doğrultusunda aynı mallar, tüm piyasalarda

aynı fiyattan satılacaktır.

e) Sabit kur sistemi altında, merkez bankaları döviz kuru istikrarını

hedeflediğinden, para arzı bir politika aracı olmaktan çok endojen bir

değişken haline gelmektedir.

f) Para piyasasında dengenin sağlanması, tüm piyasaların etkin, bir şekilde

işleyebilmesi için son derece önemlidir.

Bir ülkede ödemeler bilançosu açık vermekte ise bu, ya içeride aşırı para

yaratılmasından, ya da yurt dışında aşırı talepten kaynaklanmaktadır. Ancak

ödemeler dengesi açıkları süreklilik arz etmekte ise, bu durumda, içeride para arzının

aşırı genişlemesi, “tek sebep” olarak gösterilebilir. Esnek kur rejimine geçilmesi

halinde para arzının ödemeler bilançosundan etkilenmesi söz konusu olmayacaktır.

Ödemeler bilançosu, döviz fiyatlarındaki değişmeler yardımıyla denkleşecektir

(Paya, 2007:146-147).

Ödemeler dengesine parasal yaklaşıma göre cari işlemler açığı ile karşılaşan

bir ülkede faiz hadleri yükselecek ve faiz hadlerindeki bu yükselmede yurt dışından

ülkeye sermaye girişine yol açacaktı. Böylece bir taraftan ödemeler dengesindeki cari

işlemler açığı sermaye hesabı fazlasıyla kapatılırken, diğer taraftan ülkeye döviz

girişi ile birlikte sabit kur sistemi altında artan para arzı faiz hadlerinin düşmesine ve

böylece para piyasasında da dengenin sağlanmasına yol açacaktır (Tunalı, Tunca,

2006:5).
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1.3.4.1. IMF ve Ödemeler Dengesine Paracı Yaklaşım

IMF 1957 yılında kısa dönem ödemeler dengesi problemi olan ülkelere stand-

by (taahhüt kabulü anlamında) olarak bilinen anlaşmaların hazırlama çalışmalarını

başlattı. 1963 yılında ise ülkelerin dış ticaret piyasalarındaki (hammadde, ticari mal

gibi ürünler) fiyat dalgalanmalarından korunabilmesi için telafi edici önlemleri

yürürlüğe koydu. 1978 de IMF Kuruluş Anlaşması ikinci kez değişime uğrayarak,

üye ülkelerin kendi sistemlerine uygun bir döviz kuru ayarlaması yapabilmeleri

serbest bırakıldı. Üye ülkelerin “firm surveillance” (gözetim) ile parasal sistemlerinin

IMF açısından denetlenmesi sağlandı (Atakişi, 2009:109).

IMF programlarının en çok tartışmaya neden olan noktalarından biri, dış

dengenin her zaman iç kredi genişlemesi sonucu bozulduğu görüşüdür. IMF’ye göre,

tek çözüm iç kredilerin kısıtlanması ve böylelikle toplam talebin baskı altına

alınmasıdır. IMF’nin bu görüşü, sabit kur sistemi altında ödemeler dengesine

parasalcı (monetarist) yaklaşımın izlerini taşımaktadır. Parasal görüş bu analizde,

para piyasasındaki gelişmeler ile ödemeler dengesi gelişmeleri arasında bir ilişki

kurmaktadır. Parasal yaklaşıma göre, bir dış ödemeler açığı ya da fazlası para arzı ile

para talebi arasındaki dengesizliklerin sonucudur (Akalın, Uçak, 2007:30).

Aşırı enflasyon yaşayan bir ekonomide GSMH’ye göre elde tutulmak istenen

para miktarı daha küçük olacaktır (paranın dolanım hızı yüksek olur). Bunun sonucu

olarak para arzındaki küçük bir artış fiyatlar üzerinde çok güçlü baskı yaratacaktır.

Eğer fiyat düzeyi aşırı miktarda yükselirse (hedefi aşan bir şekilde) ödemeler

bilançosundaki iyileşmeyi tersine çevirecektir. İşte ortaya çıkan bu yan etki IMF tipi

programların doğal sorunudur (Parasız, 1996b:101).

Bir ülkenin ödemeler dengesi ile para arzı arasında yakın bir ilişki vardır.

Net Dış Varlıkları (net foreign assets), NFA ile; NFA daki artışları, NFA ile; İç

Kredileri (Domestic Credit), DC ile; ve DC deki artışı DC; Para Tabanını, H ile ve

bundaki artışı da H ile gösterdiğimizde (Paya, 2007:149):

H = NFA + DC yazabiliriz.

Bu ilişki, merkez bankasınca yaratılan paranın; altın-döviz alımları (dış varlıklar) ve

kredi vermek için kullanıldığını ifade etmektedir. Buradan
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NFA = H – DC dir.

Net dış varlıklar, ödemeler dengesi durumunu yansıttığına göre, ödemeler

dengesindeki herhangi bir değişme, para arzını etkilemektedir. Örneğin; bir açık,

altın ve döviz kaybına, bu yolla net dış varlıkların azalmasına, böylece parasal

tabanın daralmasına, neden olmaktadır. Ödemeler dengesinin fazla vermesi

durumunda ise ülkeye net altın ve döviz girişi olacak, net dış varlıklar ve dolayısıyla

para arzı artacaktır (Keyder, 1993:354).
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II. BÖLÜM

DÜNYA EKONOMİSİNDE DIŞ DENGE SORUNLARI VE

CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

2.1. Bretton Woods Sisteminin Çökmesi

İkinci Dünya Savaşı sonrası gerek Avrupa’nın yeniden inşası gerekse bozulan

uluslararası ticaretin yeniden sağlanması için, Temmuz 1944’de ABD’nin New

Hampshire eyaletinin küçük bir beldesi olan Bretton Woods’da toplanan Birleşmiş

Milletler Para ve Finans konferansında “Uluslararası Para Anlaşması” imzalanmış.

Bu anlaşma ile anlaşmaya taraf olan ülkelerin paraları için sabit kur esası

benimsendi. Ülke paralarının değeri ise dolar bazında hesaplanacaktı. ABD Doları da

Altın’a konvertibl (1 Ons altın = 35 ABD Doları) olacakt. (Apak, 2007:95). Bu

sistem ile uluslararası ödemelerin de uluslararası ticarete koşut biçimde

serbestleştirilmesi amaçlanıyordu. IMF Anasözleşmesi; üye devletlerin cari

işlemlerle ilgili ödemeler ve transferler üzerine kısıtlama koymalarını yasaklıyor ve

yabancıların elindeki ulusal paraya konvertibilite tanınmasını istiyordu (Çolak v.d,

1996:648). Bu sistem, ABD 1960’larda enflasyonist politikalar izlemeye başlayıp

yurt dışına fazla miktarda dolar tedavüle sokuncaya kadar iyi işledi. Yabancılar ucuz

dolarlar karşılığında altın talep edince ABD hazinesinde altın suyunu çekti. 15

Ağustos 1971’de Başkan Nixon ücretler ve fiyatları 90 gün dondurdu, yabancı

alıcılara altın pencereyi kapattı ve ABD dolarının yabancı paralara karşı yüzmesine

izin verildi (Skousen, 2010:395)

1971 Smitsonian Anlaşmasını takip eden aylarda Belçika, Hollanda, Japonya

ve Almanya’nın paralarının tespit edilen yeni esas kurların üst sınırına yaklaşması

dolar aleyhindeki spekülasyonları yeniden başlatmıştır. Dolar rezerv para olarak

kullanılıyordu ancak yeniden altına konvertibl hale getirilmediğinden Bretton Woods

sisteminden uzaklaşılmıştı. Bu gelişmeler üzerine Ortak Pazar ülkeleri, paralarını çok

fazla dalgalanmasını önlemek amacıyla “ tüneldeki yılan” çaresine başvurmuşlardır.

Tüneldeki yılanda alt ve üst sınırların her biri % 1.125’e eşit olup fiili kur kıstas

kabul edilen esas kurdan % 2.25 oranında dalgalanabiliyordu (Gerek, 1999:28).
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Bretton Woods Sistemi çeyrek asırdan daha fazla bir süre için uluslararası

ekonomik ilişkileri düzenledikten sonra 1971 yılında önce doların altına

konvertibilitesinin askıya alınması ve 1973 yılında da sabit kur sisteminin terk

edilmesinden sonra artık işlevini yitirmişti (Parasız, 1996a:140). 1970’lere kadar

ABD, parasını altın karşılığı olarak basan tek ülkeydi. 15 Ağustos 1971’de doları

altın değişim standardından çıkararak karşılığını kaldırdı ve dalgalanmaya bıraktı.

Böylece dünya para sistemi birden bire karşılıksız kalmış oldu. Hemen ardından

İngiltere de Pound’u dalgalanmaya bıraktığını açıkladı. Öteki sanayileşmiş ülkelerde

onları izledi. Para sisteminin karşılıksız kalmış olması gelişmiş ülkelerin rezerv

artırmak amacıyla kolaylıkla para basmalarına yol açtı bunun sonucunda hem dolar

hem de öteki para birimleri değer kayıplarına uğradılar (Eğilmez, 2010b:62)

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra geliştirildiği için, sabit döviz kuru sistemi,

1971’de terk edilmeye yol açacak bazı kusurlara sahipti. Birincisi, uluslararası finans

kurallarına ilişkin temel bir asimetri inşa etmesiydi. Büyük ve sürekli cari işlemler

açığı (Bretton Woods anlaşmaları bunu “önemli dengesizlik” olarak ifade etmiştir)

veren ülkeler paralarını devalüe etmek veya ekonomilerini daraltacak önlemler almak

zorundaydı. Her iki alternatifte hoş değildi çünkü devalüasyon fiyatların yükselmesi

anlamına geliyordu ve daralma da işsizliğin yükselmesi demek oluyordu. Bununla

birlikte, cari işlemler açığına sahip olan ülkenin seçeneği yoktu çünkü döviz

rezervlerindeki stoklarını kaybediyordu. Bir ülkenin döviz rezervleri tükendiği

zaman, döviz kurunu değiştirmek zorundaydı çünkü daha ileri bir müdahale

imkânsızdı. Bretton Woods Sistemi ile ilgili ikinci sorun, devalüasyon ancak bir

ülkenin kronik cari işlemler açığına sahip olması ve döviz rezervlerinin tehlikeli bir

biçimde tükenmesi koşulu ile izin vermesiydi. Bu devalüasyonların önceden tahmini

oldukça zordu ve eğer ciddi cari işlemler sorunu çözülecekse genellikle oldukça

büyük olmalı idi. Bu durum spekülatörlerin cari işlemler açığı olan ülkelere yönelik

hareketlerine sebep oluyordu (Case, Fair, Oster, 2011:711).

Kindleberger(2008)’e göre, günümüzdekiler dâhil çoğu iktisatçı dalgalı döviz

kurunu benimsemenin faize duyarlı sermaye hareketlerini öldüreceğini ve farklı

ülkeler için bağımsız para politikaları yürütmeyi mümkün kılacağını düşünmüşlerdir.

Spekülatif sermaye hareketlerinin devam edip etmeyeceği ve genel olarak istikrar

sağlayıcı mı yoksa zaman zaman ciddi şekilde istikrar bozucu mu olacakları
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konusunda fikir ayrılıkları vardır. Fakat dünya sermaye piyasasının ulusal bölmelere

ayrılacağı ve döviz risk korkusunun çoğu finansal sermeyenin evinde kalmasını

sağlayacağı konusunda mutabakat vardır (Kindleberger, 2008:281). Bugün dünyada

bütün ülkeler tarafından paylaşılan, uluslararası anlaşma ile oluşturulmuş, tek kur

sistemine bağlı bir uluslararası ödemeler sistemi yoktur. Bunun yerine, sabit kur

sisteminden dalgalı kur sistemine kadar değişebilen ve ülkelerin kendileri tarafından

tercih edilen, farklı sistem ve uygulamalar vardı (Bayraktutan, 2006:33).

Bretton Woods Sistemi’nin çökmesinin arkasından 1973-74 petrol şokuyla

daha da şiddetlenen cari açıklar Euoropiyasalar kanalıyla daha önce olduğundan çok

daha büyük boyutlarda kısa vadeli sermaye hareketleriyle finanse edildi. Dalgalı

döviz kurlarının eşlik ettiği 1973’te döviz piyasasında yaşanan kriz, 1968’deki altın

piyasası krizinden farklılık arz ediyordu.  1973 krizi doğrudan doğruya ticari ve cari

açık hesaplarından kaynaklanmış ve mevcut döviz kurlarından bu açıklar finanse

edilememişti. Krize verilen tepki de farklıydı. Açık veren ülkelerin devalüasyon

yapması, uyum mekanizmalarını harekete geçirmesi ve IMF’den borçlanması

şeklindeki geleneksel politikalar yerine, sadece önde gelen kreditör ülkeler doların

değerini desteklemeye yönelik yaptıkları müdahaleleri durdurdular (Delice,

2007:21).

Bretton Woods sistemi yerel özerklik ve uluslararası istikrar arasındaki

uyumsuzluğu çözme girişiminde bulundu, fakat sistemin temel özellikleri (ulusal

politikaların özerkliği, sabit kur oranları ve paranın çevrilebilirliği) birbiriyle çatıştı

(Gilpin, 2011:167).

Uluslararası sermaye akımlarına açık ve küçük ekonomilerde döviz kurunun

sabit tutulması yönünde gözlenen eğilim, uluslararası sermaye piyasalarına entegre

ülkelerde “yumuşak” döviz kuru politikalarının uzun vadede sürdürülemez olduğu

yönündeki yaygın kanının sonucudur. Bu görüşün, Obsfeld ve Rogoff tarafından

ortaya atılan “bir ekonomi uluslararası sermaye akımlarına açık olsa da, sabit döviz

kuru hedefleme stratejisinin ancak kısa süre için geçerli olabileceği” iddiasına ters

düştüğü açıktır. Obsfeld ve Rogoff’un görüşleri dünya ekonomisine ilişkin

gözlemlerin sonucudur: 1960’ların sonları ve 1970’lerin başında Bretton Woods

Sistemi’nin çöküşü; 1980’lerde Avrupa Para Sistemi’nde ard arda krizler yaşanması;

birlik içindeki paraların 1992 ve 1993’te spekülatif ataklara konu olması ve 1994-
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2000 döneminde yükselen piyasa ekonomilerinde yaşanan krizler sabit kur rejimi

aleyhine birer gerekçe oluşturmakta ve uluslararası sermaye akımlarına daha açık

ülkelerde problemin daha yoğun yaşandığına dair güçlü birer kanıt sunmaktadır

(Ilıkkan, Telatar, 2009:76)

ABD’nin ödemeler bilançosu açığını kapatamaması, uluslararası döviz

piyasalarında dolardan kaçışa, mark ve yen’e yönelişe neden olmuştur. Bu nedenle,

dolar ikinci kez 12 Şubat 1973 tarihinde % 10 oranında devalüe edilmiştir. Doların

ikinci kez devalüasyonu, dolardan kaçışı engelleyememiş ve sabit kur sistemine

duyulan güven sarsıldığından Mart 1973’de Bretton Woods Sistemi’nin işleyişine

resmen son verilmiştir (Çelebioğlu, Öztürk, 2006:172). Bu nedenle literatürde

1976’dan sonrasını “sistemsiz” dönem diye adlandırmak gelenek olmuştur.

Gerçekten de 1976’dan günümüze kadar süre gelen çeyrek yüzyılı aşkın sürede

uluslararası parasal ilişkileri belirleyen ne bir kural ne de bir kurum mevcut olmuştur.

Döviz kurlarının sürekli dalgalanması, kısa dönemli kapital giriş ve çıkışlarının

düzensizliği, sıklıkları gittikçe artan para ve finans krizleri, kriz içindeki ülkelerin

yardımına koşacak uluslararası son merci’in ortada görülmeyişi bu “sistemsiz”

dönemin genel karakterini oluşturmuştur ( Savaş, 2010:249).

Bretton Woods Sistemi uluslararası denkleşmenin yükünü açık veren

ülkelerin omzuna yüklemektedir. Ödemeler bilançosu fazla veren ülkeler, bu fazlalığı

giderici nitelikte kur ayarlamaları (revalüasyon) yapmaktan sürekli kaçınmakta ve

fazlayı giderici tedbirler almakta isteksiz davranmaktadır. Bu sistem ülkeleri

revalüasyon değil devalüasyon yapmaya iten bir sistemdir. Bu sistemin yıkılışından

sonra çok uluslu şirketler dünya çapında hakim durumda olup, ulusal devletlerin

ekonomik politika uygulama, verimli ve etkin bir politikayı hayata geçirme gücü bu

süreç içerisinde eriyip gitmiştir. Gelişmiş ülkeler sınaî ürünlerin fiyatlarını artırarak

durgunluktan ve enflasyondan daha az etkilenirken, az gelişmiş ülkelerin dış ticaret

açıkları hızla artmakta ve bu ülkeler sık sık devalüasyon yapmaya, IMF’den kredi

talebinde bulunmaya başlamışlardır. Ülkelerin krize neden girdikleri ile ilgili çeşitli

düşünceler söz konusudur. Ortak gözlem, ülkelerin para birimleri rekabet gücünü

kaybedince dolar bazında sabit kur politikalarını terk etmek zorunda kalmaları,

gerçekçi olmayan döviz kuru politikaları, finans sektöründeki yapısal zayıflıklar, kısa

vadeli borçlardaki artışlar, spekülatif sermaye hareketleri ve ülkelerindeki banka ve
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finans kuruluşlarının son derece riskli projeleri finanse etmiş olmalarıdır (Bayraktar,

Öztürk, 2010:21-33).

2.2. Petrol Krizi ve Borç Sorunu

İlk önce 1973 ve ardından 1979 petrol krizleri ile birlikte başta az gelişmiş ve

gelişmekte olan ülkeler olmak üzere pek çok ülke dış ödeme güçlükleri ile karşı

karşıya kalmıştır. Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliği (OPEC)’in petrol fiyatlarına

yaptığı yüksek oranlı zamlar nedeniyle söz konusu ülkelerin ödemelerini dış

borçlanma yoluyla karşılama yoluna gitmesi ve ardından borçlarını ödemede

güçlüklerle karşılaşması sonucu bunalım, dış borç krizi şeklinde ortaya çıkmıştır

(Bakan, 2009:119).

Petrol dışı ürünler ihraç eden gelişmekte olan ülkeler yüksek petrol fiyatları,

yüksek gerçek ithalat hacimleri ve sanayileşmiş ülkelerdeki ekonomik yavaşlama

sonucu, ihraç ürünlerine olan talep donukluğuna bağlı olarak dış ödemeler dengesi

sorunlarından yakınmışlardır. Ödemeler dengesi açıklarını düşük düzeylerde

tutmakta başarılı olan bazı gelişmekte olan ülkeler diğerlerine göre ihracata yönelik

politikalara daha çabuk uyum sağlamışlardır. Her ne kadar ithal ikame politikaları

yüksek büyüme oranları yaratsa da, bu ülkeler döviz kazançları ve harcamaları

arasındaki farkı kapatamamışlar ve uluslararası piyasalardan artan şekilde

borçlanmaya gitmişlerdir. İthal ikameci politikalar yanlış yönetimle birleşince,

1970’ler bu ülkelere dış borçlar, enflasyon ve ödemeler dengesi sorunları getirmiştir

(Apak,1993:7).

Uzun bir aradan sonra, bankacılık sektöründe zora giren ülkelerin payı ilk kez

1970’lerde artmaya başlamıştır. Petrol fiyatlarındaki ani artışla birlikte, Bretton

Woods’un sabit kur sisteminin çökmesi, uzun süren bir küresel resesyona yol

açmıştır; bunu da bazı gelişmiş ekonomilerde finansal sektörün zor duruma

düşmesine yol açmıştır. 1980’lerin başında, ABD’deki yüksek ve oynak faiz

oranlarıyla birleşen küresel meta fiyatlarındaki çöküş, yükselen ekonomilerde

bankacılık krizlerine ve devlet borcunu ödeyememe durumlarına katkıda bulundu;

bunların en ünlüleri önce Latin Amerika ve daha sonra da Afrika’da gerçekleşmiştir.

Yüksek faiz oranları, büyük borçların geri ödenmesinin maliyetini yükseltmiştir;

borçlar genellikle dünya piyasalarına bağlı değişken faiz oranlarına göre
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bulunuyordu. Yükselen piyasaların ana ihracat kalemini oluşturan meta fiyatlarındaki

düşüşler, onlar için borçlarının geri ödenmesini zorlaştırmıştır (Reinhart, Rogoff,

2010:266).

1974-75’te Batı dünyası yoğun bunalıma girdi. Petrol fiyatlarının artışı

ithalatçı ülkelerde satın alma gücünün önemli bölümünü yok etmiş, diğer mallara

talebi hızla azaltmıştı. Uluslararası piyasada satın alma gücü akımının paylaşımında

OPEC ülkelerinin payı artıyordu (Gürsoy, 2009:84). Petrol ithal eden sanayileşmiş

ülkeler petrol şokunu atlatmak için çözüm arıyorlardı. Dış ödemeler dengesi

zorlanınca ithalatlarını kısmışlardır. Böylece gelişmekte olan ülkelerin ihracatları

gerilemiştir (Korkmaz, 2012:137). Petrol fiyatlarının patlaması petrol ihracatçısı

ülkelere (OPEC) doğru büyük gelir transferine yol açınca, petrol ihracatçısı ülkeler

yoğun bir durgunluğa girmişti. Durgunluk her yerde fiyatların artışıyla birlikte

gitmekteydi, dünya stagflâsyona girmişti (Kazgan, 2000:93).

1970’lerin sonlarına doğru, yaşanan petrol bunalımının da etkisiyle,

gelişmekte olan ülkelerde başlayan dış borç servislerinin yerine getirilememesi

olgusu yaygınlaşarak 1980’lerin başında uluslararası bir kriz haline dönüşmüştür.

Azgelişmiş ülkelerin zayıf üretim yapıları ve bununla birlikte hem OPEC hem de

sanayileşmiş ülkelerden kaynaklanan yüksek fiyatların yol açtığı artan giderler bu

ülkeleri gitgide daha fazla cari işlemler açığı vermeye sevk ederken bir yandan da

borcu borçla kapatmaya yönelmeleri nedeniyle dış borç sarmalının içine çekmiştir

(Karagöz, 2007:99).

1973 ve 1979 yıllarında yaşanan iki enerji krizinin ardından dünya

ekonomisinin büyük bunalımından sonraki en önemli durgunluğa sahne olmuştur.

Petrol fiyatlarındaki ani artışın neden olduğu arz şokları, talep değişmezken arz

eğrisini sola doğru kaydırmıştır. Böylece fiyatlar genel düzeyinde bir artış meydana

gelirken aynı zamanda ekonomik bir daralma söz konusu olmuştur (Sönmezler,

2007:34). Yaşanan bu petrol şoku dünyada çeşitli negatif etkilere neden olmuştur;

işsizlik, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra en yüksek noktasına ulaşmış, firmaların

borç yükleri artmış, dünya ticaret hacmi daralmış, stagflasyon meydana gelmiş; yani

fiyatlar artmış, istihdam artışı olmamış, tersine işsizlik artmıştır. Bu da rekabet

imkânlarını daraltıyordu (Özgüven, 2001:58).
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1970’lerin ilk yarısında petrol krizleri ve savaşlar nedeniyle Bretton Woods

para sisteminin çökmesinden sonra, teknolojik ve finansal yeniliklere paralel olarak

hızlı bir küreselleşme süreci yaşanmaya başlamıştır. 1970’li yıllarda birçok ülkede

IMF’nin desteğiyle krizden çıkmak amacıyla yapısal uyum programları uygulanmaya

konulmuştur. Bu programlar özellikle gelişmekte olan ülkelere tavsiye edilmekteydi.

Esas olarak kamu harcamalarının azaltılması, ücret artışlarının sınırlandırılması,

kambiyo rejimlerinin serbestleştirilmesi, konvertibiliteye geçiş, ekonominin dışa

açılması ve rekabetçi bir yapı oluşturulması, paranın değerinin düşürülmesi ve

rekabetçi olması gibi önlemler içermekteydi (Günal, 2001a:1033).

1980’lere gelindiğinde, 1970’lerdeki ekonomik gerilemeler ve yerel

ekonomilerin, petrolü daha tutumlu kullanmak için çeşitli ayarlamalar yapmış olması

sonucu, petrole talep kontrol altına alındı ve petrol fiyatları daha istikrarlı düzeylere

dönmeye başlamıştır. Bu dönemin tüm ekonomilere etkisi aynı olmadı. Petrol

bakımından Ortadoğu ülkeleri, hem fiyatlardaki artıştan hem de dünyanın diğer

yerlerindeki petrol üretiminin yavaşlamasından dolayı muazzam paralar

kazandırmışlardır (Balı, Büyükşalvarcı, 2011:127).

1979-1980 yıllarında ikinci petrol şokunun ortaya çıkmasıyla, petrolün

ithalatçısı GOÜ’lerin dış açıkları yeniden büyümüş, uluslararası enflasyon artmış ve

dünya ekonomisi bir durgunluğa girmiştir. Artan fiyatları önlemek amacıyla

sanayileşmiş ülkeler anti-enflasyonist politikalar izlemeye başlamış, bu durum dünya

ticaret hacmini daraltmış ve korumacılık eğilimlerini artırmıştır. Faiz oranları hızla

artmış, dış ticaret hadleri GOÜ’ler aleyhine dönmüştür. Birçok GOÜ, dış çevrede

meydana gelen bu olumsuz gelişmelere uyum sağlamaya çalışmış ve bu konuda ağır

bir politik faturaya katlanmak zorunda kalmıştır. Güney Kore gibi bazı GOÜ’ler,

ekonomilerini yeniden yapılandırmış, piyasa ekonomisi ve ihracata yönelik

politikalara ağırlık vermişlerdir. Bütün bu çabaların sonucunda sadece çok az sayıda

GOÜ, dış borçlarını ödeyebilecek kapasiteye imkân verecek ödemeler dengesine ve

“kendi kendilerine yeterli” büyüme hızına ulaşabilmişlerdir (Sugözü, 2010:212).

Kaminsky’ye göre Asya Krizi, diğer bütün krizlerden önemli ölçüde farklıydı

ve sermaye hareketleri ve kısa vadeli dış borçların bunda büyük payı vardı. Zira

ülkeler, yüksek dış borç miktarlarına sahiplerse ödemeler dengesi problemleri daha

da ciddileşiyordu. Borçların kısa vadede yoğunlaşması ülkenin dış kırılganlığını
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arttırıyor ve ülkeyi dış şoklara açık hale getiriyordu. Bu yüzden ülkelerin borç

miktarı ve özellikle de kısa vadeli dış borçlar giderek daha önemli bir öncü gösterge

haline geliyordu (Sarı, 2004:8).

2.3. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Cari İşlemler Açığı

GOÜ’lerde 1980’lerin ortalarından sonra mal ticaretinde serbestleşme

sürecini takiben sermaye hareketleri önündeki kısıtlamalar azaltılmıştır. Finansal

serbestleşme akımının özellikle Bretton Woods sabit döviz kuru sisteminin terk

edilişinden itibaren GOÜ’leri de içine alacak şekilde yayılması ve bilgi

teknolojilerinde yaşanan devrim niteliğindeki ilerlemeler, uluslararası alanda finansal

araçların çeşitlenmesine ve işlem hacimlerinin büyük oranda artmasına sebep

olmuştur. Bu süreçte gelişmiş ve GOÜ’lerin cari işlem dengelerinde 1998 yılında bir

dönüşüm başlamıştır. Bu dönüşümde GOÜ’ler öncesinde grup olarak cari işlem açığı

verirken, 1998 sonrasında cari işlem fazlası vermeye başlamışlardır. Diğer taraftan

gelişmiş ülkeler ise grup olarak 1990’ların sonlarında cari işlem fazlası verirken cari

işlem açığı vermeye başlamışlardır (Cural, 2010:176).

1980’li yıllar aynı zamanda küreselleşme olgusunun da güç kazandığı yıllar

olarak bilinen bir gerçektir. Ancak aynı olumlu gelişme büyüme oranlarında

görülmemektedir. Bu süreçte 1980’li yıllarda uygulanmaya başlanan neoliberal

makro ekonomik politikaların rolü bulunmaktadır. Diğer yandan neoliberal iktisat

politikalarının dünya ölçeğinde yol açtığı üretim ve tüketim dengesizlikleri

istikrarsızlıkların nedeni olacaktır. Büyük şirketlerin Asya ülkelerinin düşük emek

ücretleri ile maliyetlerini düşürme çabaları, bu ülkelerde düşük tüketim ve yüksek

tasarrufa yol açarken, merkez ülkelerde ise yüksek tüketim ve sürekli artan cari açık

önemli bir dengesizlik unsuru olmuştur (Aytekin, İzgi, Kalaycı, 2010:9).

Küreselleşme sürecinde 1990’lı yılların başından itibaren GOÜ’lere yönelen

sermaye hareketleri katlanarak büyümüştür. Ancak bu dönemde gelişmekte olan ve

az gelişmiş ülkelere yönelen sermaye hareketleri, daha çok spekülatif nitelikli kısa

vadeli sermaye (sıcak para) akımları olmuştur. Finansal piyasaların küresel düzeyde

bütünleştiği bu ortamda, bir yandan gelişmiş ülkeler ve GOÜ’lerin sermaye ve para

piyasaları arasındaki bağımlılık düzeyi, diğer yandan finansal krizlere karşı mali

kırılganlık artmıştır. Bu ortamda, birçok GOÜ’nün oluşan iç/dış açıklarını kapatmak
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için denetimsiz biçimde sermaye piyasalarını sıcak para akımlarına açmaları

nedeniyle, bu yıllardaki finansal krizler daha çok GOÜ’lerde görülmüştür (Dikkaya,

Üzümcü, 2010:273).

Gelişmiş ülkeler 1990’lardan 2000’lere nihai mallarda net ithalatçı, ara

mallarda net ihracatçı konumuna gelmektedir. Gelişmekte olan ülkeler 1990’lardan

2000’lere nihai mallarda net ihracatçı, ara mallarda net ithalatçı konumuna

gelmektedir. Teknolojik gelişme, artan uluslararası rekabet, ticaret üzerine konan

engellerin azaltılması ve ulaştırma maliyetlerinin düşmesi üretim süreçlerinin dikey

olarak bölünerek farklı ülkelere taşınmasına sebep olmuştur. Dikey uzmanlaşma

üretimin ithalat gereğini artırmakta ve gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler

arasında üretim süreçlerinin bölüşülmesine sebep olmaktadır. Doğrudan yatırımlar

gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak bu sürece destek olmakta ve gelişmekte olan

ülkelerin ekonomik büyümelerine katkıda bulunmaktadır. Teknolojik gelişme, artan

uluslararası rekabet, ticaret üzerine konan engellerin azaltılması ve ulaştırma

maliyetlerinin düşmesi üretim süreçlerinin dikey olarak bölünerek farklı ülkelere

taşınmasına sebep olmuştur. Dikey uzmanlaşma üretimin ithalat gereğini artırmakta

ve gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında üretim süreçlerinin

bölüşülmesine sebep olmaktadır. Doğrudan yatırımlar gerek doğrudan gerekse

dolaylı olarak bu sürece destek olmakta ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik

büyümelerine katkıda bulunmaktadır (Aydın v.d, 2009:17-28).

1981-1982’den sonra tamamen ortadan kalkan ABD dış fazlalarıyla

belirginleşen dengesizlik, 1997-1998 Doğu Asya krizine kadar olan süreçte Japonya,

Almanya ve OPEC ülkelerinin dış fazlalarıyla kısmen de olsa gerilimsiz telafi

edilebilmişse de, 1997-1998 Asya kriziyle birlikte uluslararası gerilim artmaya

başlamıştır. 2006, bu gerilimin en uç noktasıdır. ABD’de artık sınır tanımaz ölçüde

artan tüketim ve her geçen gün eriyen tasarrufların yol açtığı bu açıklar, diğer fazla

veren ülkelerin marjinal katkıları yanında esas olarak Çin, Japonya ve OPEC

ülkelerinin tasarruflarıyla (cari işlem fazlalarıyla) finanse edilmiştir. ABD,

astronomik boyutlara varan cari işlem açıklarının finansmanını FED’in izlediği

gevşek para politikası ve doların değer kaybetmesini önleyici müdahalelerle mümkün

kılmış ve bu doğrultuda çekiciliği artırılan Amerikan finansal varlıklarıyla ülke içine

sürekli bir sermaye akışını sağlamıştır. Amerika’nın bu kadar rahat davranmasının
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nedeni, doların uluslararası rezerv para olması ve bunun dolar cinsinden varlıklara

ayrıcalıklı ve rakipsiz bir güç vermesidir (Güler, 2010:34).

Cari işlemler dengesi, ekonomik performansın önemli göstergelerinden

biridir. GOÜ’de yüksek oranlı ve uzun süreli cari işlem açıkları ekonomide ciddi

sorunlara yol açabilir. Uzun dönemde, bu açıkların varlığı yurtiçi faiz oranlarının

göreli olarak artmasına ve gelecek nesillerin, artan borç yükü nedeni ile hayat

standartlarının düşmesine neden olabilir. Bu açıkların varlığı makroekonomik

dengesizliğin döviz kurunun değerlenmesi veya sıkı para ve maliye politikaları

uygulanarak düzeltilmesi gerekebilir (Akçağlayan, 2006:242).

Tablo 2.1: Dünya Toplam Cari Açık ve Fazlalarında Ülke ya da Bölge Payları

Ülkeler 1995-2000 2001-2005 2006

ABD -77.8 -94.1 -89.1

Avro Bölgesi 14.9 5.9 0.8

Japonya 37.6 22.9 17.8

Britanya -6.1 -5.9 -8.3

OECD’nin kalanı 2.7 9.2 7.2

Çin 6.5 10.1 26.0

Asya (Çin ve Japonya hariç) 4.3 13.1 10.6

Afrika ve Ortadoğu 0.9 15.4 24.9

Orta ve Güney Amerika -16.1 0.6 5.4

Orta ve Doğu Avrupa 1.8 16.4 7.3

Dünya (istatiksel uyumsuzluk 31.3 16.4 -2.5

Kaynak: Lİ, Ming (2009); Yükselen Çin ve Kapitalist Dünya Ekonomisinin Çöküşü,

Çeviren: Aytül KANTARCI, Ercüment ÖZKAYA, 1. Baskı, Epos Yayınları, Ankara,

s.116.

Tablo 2.1, büyük ekonomi ya da ekonomik bölgenin dünyanın toplam cari

açık ya da fazlaları içindeki paylarını gösteriyor. 2001 ile 2002 arasında, büyük

ekonomiler arasında cari açık veren sadece iki ülke vardı: ABD ile Britanya ve ABD

dünyanın artı tasarruflarının %90’nını emmekteydi. Çin ise dünyanın en büyük artı
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tasarruf kaynağı olarak Japonya’yı yerinden etmişti. Çin ve (Afrika ile

Ortadoğu’daki) petrol ihracatçısı ülkeler, dünyanın toplam artı tasarruflarının

yaklaşık dörtte birini sağlıyordu. Başka ilginç bir olgu, “dünyanın” da (yani ülkeler

arası istatiksel fark ve uyumsuzlukların) bu dönem sonunda büyük bir net borç

vericiyken küçük bir borç alıcısına dönüşmesiydi. ABD cari açığının finanse

edilebilmesi için dünyanın geri kalanının aynı büyüklükte tasarruf sağlamaya gönüllü

olması gerekir. Dünyanın büyük bölümünün talep yetersizliğinden muzdarip olduğu

ve kurtuluşu çaresizce ihracata yönelik büyümede aradığı 1990’ların sonuyla

2000’lerin başında ABD dünyanın geri kalanından artı sermaye sağlamakta pek

güçlük çekmemişti (Li, 2009:116-119).

Üçüncü dünyanın kalkınmasında görülen yetersizliğin açıklanmasına yönelik

çabalar Rognar Nurkse, Gunnar Myrdal ve Hans Singer gibi yazarların

araştırmalarına ilişkindir; bu yazarların pozisyonu Raul Prebisch liderliğindeki Latin

Amerika İçin Birleşmiş Milletler Komitesinin (ECLA) çalışmalarıyla yakın biçimde

tanımlanmıştır. Bu yazarların azgelişmişliğe dair ortaya koydukları yapısalcı teori,

dünya ekonomisinin ekonomik gelişimlerini sınırladıklarını iddia ettikleri

niteliklerine ve özellikle de azgelişmiş ekonomiler için ihraç malları açısından

kötüleşen ticaret hadlerine odaklanmaktadır. Uluslararası ekonomiye yönelik bir

reformun ve ithal ikameye dayanan bir gelişme stratejisinin bu sorunlar için çözüm

olacağına inanmaktadırlar. Bu yüzden azgelişmiş ülkeler hızla sanayileşmeli ve

önceden daha ileri ekonomilerden ithal ettikleri ürünleri kendileri üretmelidir

(Gilpin; 2011:331).

Gelişmiş ülkelerde meydana gelen krizlere örnek olarak ABD krizleri

alınabilir. ABD’de meydana gelen finansal krizler, genelde şu süreci izlemektedir:

Bankaların bilançolarında kötüleşme, faiz oranlarında yükselme, borsada düşüş ve

belirsizlikteki artış faktörleri, ters seçim (asimetrik bilgiden kaynaklanır ve işlemin

yapılmasından önce meydana gelir) ve ahlaki tehlikeye (asimetrik bilgide

kaynaklanır ve işlemin yapılmasından sonra meydana gelir) yol açmaktadır.

Ekonomik faaliyetteki düşüş, banka paniklerine neden olmakta; bu da yine ters seçim

ve ahlaki tehlikeyi artırmaktadır. Ekonomik faaliyet hacmi düşmeye devam

etmektedir. Fiyat düzeyinde beklenmeyen düşüşler meydana gelmekte ve yine artan

ters seçimi ve ahlaki tehlikeyi ekonomik faaliyetlerdeki düşüş izlemektedir.



34

Gelişmekte olan ülkelerde meydana gelen krizlere Latin ve Doğu Asya finansal

krizlerinin izlediği sürecin aşamaları şu şekilde sıralanabilir: Banka bilançolarında

kötüleşme, faiz oranlarında artış, borsada düşüş ve belirsizlikte artış faktörlerinin

sonucu olarak ters seçim ve ahlaki tehlike artmakta; döviz krizi meydana gelmekte;

bu da ters seçim ve ahlaki tehlikeyi daha da artırmakta ve ekonomik faaliyet düzeyini

düşürmektedir. Bunu bankacılık krizi izlemektedir. Ters seçim ve ahlaki riskin iyice

artması sonucu ekonomik faaliyet daha da kötüleşmektedir (Toprak, 2001:861).

2008 yılı itibariyle dünya nüfusunun % 15,1’ini oluşturan gelişmiş ülkeler (33

ülke) dünya GSYİH’nin % 55,1’ini üretmekte ve dünya ihracatının % 65’ini

gerçekleştirmektedir. Dünya nüfusunun % 84,9’unu oluşturan yeni gelişen ve

gelişmekte olan ekonomiler (149 ülke) ise dünya GSYİH’nin % 44,9’unu üretirken

dünya ihracatının % 35’ini gerçekleştirmektedir (Çiftçi, Uğur, 2010:117).

2.3.1. Ticaret Hadleri ve Servet Etkisi

Dış ticaret hadlerindeki bir bozulmanın cari işlemler açığına yol açacağı

görüşü ilk kez 1950’li yıllarda A. Harberger, S. Laursen ve L. A. Metzler tarafından

ifade edilmiştir. Keynesci Açık Ekonomi Modeli’nin varsayımlarından hareket

ederek; uluslararası sermaye hareketlerinin olmadığı tek mallı bir ekonomide, dış

ticaret hadlerindeki bir bozulmanın geliri ve tasarrufları azaltarak cari işlemler

açıklarına yol açacağını belirtmişlerdir. Ama dış ticaret hadlerindeki değişimin cari

işlemler hesabı üzerindeki etkisi, ele alınan ülkelere ve dönemlere bağlı olarak

farklılık gösterebilecektir (Tunalı, 2007:155).

Dış ticaret hadleri, ülkelerin ihraç ve ithal ettiği malların fiyatlarındaki

değişmeler sonucu dış ticaretten kârlı ya da zararlı çıktığını gösteren kavramdır.

Ticaret hadlerindeki artış, ülkenin uluslararası pazarlardaki satın alma gücünü

artırarak, belli bir miktar ihracat ile daha fazla ithalat yapılmasına ve ekonomik

kalkınma için gerekli olan yatırım mallarının ve hammaddelerinin ithal edilmesine

neden olmaktadır. Aynı zamanda, ticaret hadlerinin düzelmesi ihracat fiyatlarının

yükselmesi anlamına geldiğinden, ilgili ülkeye daha fazla yabancı sermayenin

girmesine neden olmaktadır (Kaplan, Örnek, 2008:145).

N = Px / Pm
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Eşitlikte ( N) net değişim ticaret hadlerini, (Px) ihracat fiyatları endeksini,

(Pm) ithalat fiyatları endeksini ifade etmektedir. Eşitlikte açıkça görülmektedir ki,

ihracat kalemleri endeksinin büyüklüğü, ödemeler dengesi bilançosunun lehine, tersi

bir durum ise aleyhine gerçekleşmektedir. Diğer bir ifade ile kapsamlı bir ithalat

yapılması bir sonraki dönem için eğer düşünülüyorsa, ilgili cari yıl içinde olumlu bir

ihracat trendine ulaşmak kaçınılmaz bir zorunluluk ifade etmektedir (Özker,

2000:73).

Gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkelere göre dış ekonomik ilişkilere daha

fazla bağımlı olduğundan dış ticaret hadleri gelişmekte olan ülkeler açısından büyük

önem taşımaktadır. Kalkınma çabasında olan bu ülkeler kalkınmaları için gerekli

sermaye mallarını ve hammaddeleri ithal etmek zorundadırlar. Dış ticaret

hadlerindeki aleyhte bir gelişme ülkenin ithalat kapasitesini düşürür. Tersine lehte bir

gelişme sonucu sağlanan ek kaynaklar ekonomik kalkınma hızını yükseltebilir. Bu

durum ülkelerin dış borçlanma gereğini de düşürebilir. Bu tür ülkelerin dış yardım ve

borçlanma olanakları sınırlı olduğundan kalkınmalarının finansmanını yani

ithalatlarını ancak ihracat gelirleri ile karşılayabilirler. Yani gelişmekte olan ülkelerin

dış ticaret hadlerinin bozulması kalkınma için gerekli olan ithalatı güçleştireceğinden

kalkınma programlarının uygulanmasını güçleştirebilir (Aslan, Yörük, 2008:43).

2.4. Cari Açığın Sürdürülebilirliğine İlişkin Kriterler

2.4.1. Sürdürülebilirlik Kavramı

Milesi-Ferretti ve Razin’e göre cari işlemler açığının sürdürülebilirliği,

ülkenin mevcut dış borçlarını ödeme gücü (solvency) ile ilişkilidir. Bir ekonominin

gelecekteki dış ticaret fazlalarının bugünkü değeri, ekonominin dış borcunun cari

değerine eşitse (veya bundan yüksekse) o ekonominin ödeme gücü vardır (Çakmak,

Varlık, 2007:116).

Cari açığın “sürdürülebilirliği” kriz yaşanmadan cari açığın ne kadar

sürdürülebileceği ya da krizin ne kadar önceden tahmin edilebileceği üzerine

yoğunlaşmıştır. Yani buradaki amaç, kriz yaratan koşulların doğmasının

engellenmesi değil, kriz olmadan cari açığın ne kadar bir süre sürdürülebileceği ve

krizin önceden tahmin edilmesidir. Başka bir deyişle cari işlemler açığının
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sürdürülebilirliği, ödünç alınan kaynakların büyük sorunlar yaşanmadan geri

ödenebilmesini sağlayacak koşulların oluşturulup oluşturulmadığına bağlı olarak

tanımlanır (Şubasat, 2010:8)

Milesi-Ferretti ve Razin bir ülkenin cari işlemler dengesinin

sürdürülebilirliğini değerlendirmek için dikkate alınması gereken değişkenleri dört

grupta toplamışlardır (Atik, 2006:337):

a) Ülkenin yapısal özellikleri,

b) Ülkenin izlediği makro ekonomik politikalar,

c) Ülkedeki siyasi iktidar,

d) Yabancıların ülkeye borç verme isteği.

Sürdürülebilir cari açık yapılan birçok çalışmada cari açıkların GSYİH’ya

bölünmesi sonucunda bulunan orana göre belirlenmiştir. Türkiye’nin cari açığını C

ile GSYİH’nın ortalama (denge) büyüme oranını da g ile ifade edelim. λ = (C /

GSYİH) daha önce de sözünü ettiğimiz cari açık oranıdır. Basit bir makroekonomik

modeli temel alarak, ülkenin cari açık oranı λ ile κ ve g oranları arasında şu ilişki

kurulabilir (Uygur, 2001:26):

λ = gκ

Burada κ yabancıların tutmak istedikleri Türkiye kaynaklı varlıklar olduğundan, yani

kabaca Türkiye’ye vermek istedikleri borç olduğundan, λ oranı sürdürülebilir cari

açığı temsil etmektedir. κ ve g veri iken daha yüksek bir cari açık finanse edilemez.

Daha yüksek bir cari açığın finansmanı için κ’nın ve/veya g’nin artması gerekir.

Cari açık oranlarına bakarak cari açık seviyesi ve sürdürülebilirliği hakkında

yorum yapmak yanıltıcı olabilir. Sürdürülebilirlik analizlerinde çeşitli “cari

açık/GSYİH” oranları savunula gelmiştir. Örneğin Dornbusch, sürdürülemezlik için

%4 oranı bir eşik değer olarak hesaplanmışken, Freund sanayileşmiş ülkelerin

geçirmiş olduğu cari denge deneyimlerini incelediği çalışmasında aynı oranı %5

olarak hesaplamıştır (Babaoğlu, 2005:10-11).

2.4.2. Sürdürülebilirliğe İlişkin Kriterler

i. Yatırım/Tasarruf Oranı: Cari işlemler dengesi, ulusal tasarruf ve yerli

yatırım arasındaki fark tarafından belirlenmektedir. Belirli bir cari işlemler dengesi

için tasarruf ve yatırım düzeyleri, belirli bir hesap dengesizliği için dış dengenin
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sürdürülebilirliğini etkilemektedir (Milesi-Ferretti, Razin, 1996a:10). Bu oran büyük

olduğu zaman, yatırımların arttığı ve bu yatırımların büyümeyi arttıracağından, cari

açıkların sürdürülebilir olduğu söylenebilir (Yanar, Yücel, 2005:483-492).

ii. Cari Açık/ GSYİH Oranı: Cari açıklarla ekonomik krizler arasında yakın bir

ilişki vardır. Bu ilişki öncelikle büyük ve sürekli dış açıkların sürdürülemeyeceği

beklentisinden kaynaklanır. Büyük ve sürekli açıklar hem ülkelerin büyümeyi

sürdürebilmeleri, hem de yurt dışından kaynak çekebilmelerinin önünde ciddi bir

kısıttır (Doğan, 2006:202-203). Cari açık/GSYİH oranı yüzde 4-5’in üzerinde olan

ülkelerde, cari açığın sürdürülemez bir boyuta ulaşması ve kriz öncesinde kısa süreli

sermaye kaçışlarının yaşanması krizi tetikleyen erken uyarı sinyalleri olarak kabul

edilmesinin nedenidir (Alagöz, Delice, Işık, 2006:372).

iii. Dış Borç/ GSYİH Oranı: Holman (2001), net dış borç stoku aynı zamanda

uzun süredir devam eden cari işlemler açığının bir toplamıdır. Eğer ekonomide cari

işlemler dengesi sürekli açık veriyor ise, yabancı yatırımcıların söz konusu

ekonominin borçlarını ödeyebilme gücüne olan güveni azalacaktır. Yabancı

yatırımcıların güveninde meydana gelen bu azalma, faiz oranlarının yükselmesine

yol açarak hem dış borç yükünü hem de cari işlemler açığını sürdürülemez hale

getirecektir (Telatar, Terzi, 2010:162).

iv. Reel Döviz Kurunun Değerlenmesi: Ülkenin reel döviz kuru kesin eşik

değerinin ötesinde aşırı değerlendiğinde veya geçmiş yılların ortalamasının üzerine

çıktığında, bu durum cari işlemler hesabı ile ilişkilendirilmiş demektir ve bu şekilde

bir cari işlemler hesabının sürdürülemez olduğu tahmin edilmektedir (Ağaslan,

Akçoraoğlu, 2007:9). Döviz kurunun ticaret açığı üzerinde etkili olduğu yönündeki

görüş aşırı değerli yerli paranın yerli üretim ile ithal mallar arasında bir ikame etkisi

yarattığını vurgulamaktadır. Ancak ithalat ve ihracat artış oranlarının birbirine yakın

olması döviz kurunun ticaret açığı üzerinde etkisinin sınırlı olduğunu gösterir (

Doğruel, Doğruel, 2010:65).

v. İhracat/GSYİH Oranı: Açıklık derecesi GSYİH’nin ihracata oranı olarak

tanımlanabilir. Bir ülkenin dış borcunu finanse edebilmesi ve azaltabilmesi için döviz

kaynağı olarak ticari malların üretimine dayalı bir üretim sistemi benimsemelidir.

Açıkçası, büyük bir ihracat sektörüne sahip olan ülkelerde borç finansmanı daha

kolay olabilir, çünkü borç finansmanı, toplam ihracat gelirlerinin daha düşük bir
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kısmını karşılayacaktır. Bir ülkenin sermaye akımlarında bir kesinti olması

durumunda borç finansmanı için gerekli dövizi bulabilmesi için ihracat sektörüne

doğru kayarak bir kaynak bulması gerekir. Bu sektörel kaymanın kapalı bir

ekonomide maliyetli olması muhtemeldir. Ayrıca, bu değişim anında oluşmaz, çünkü

ithalata getirilen sınırlama temel ithal girdilere dayanan sanayi üzerinde olumsuz

etkide bulunabilir. Şunu da belirtmek gerekir ki, açık bir ekonomide dış borç

varsayılan olarak daha düşük bir teşviğe sahiptir. Çünkü borç yükü ile ilişkili ticaret

kesintileri çok maliyetli olacaktır. Sonuç olarak, diğer şartlar sabitken yabancı

yatırımcıların algıladıkları risk daha az olacağından sermaye girişlerinin aniden

tersine dönme olasılığı da düşecektir. Ticaretin mal bileşimi açığın önemli bir

göstergesidir. Mal fiyatlarındaki dalgalanmaların dar bir ihracat üssü olan ülkeler için

ticaret açısından daha büyük bir etkiye sahiptir. Ticaret dalgalanmaları ise cari işlem

açıklarının sürdürülebilme gücünü zayıflatabilmektedir (Milesi-Ferretti, Razin,

1996a:11).

vi. Sermaye Girişlerinin Büyüklüğü ve Bileşimi: Cari hesap açıklarının

finansmanı için gerekli sermaye girişlerinin bileşimi sürdürülebilirliğin önemli bir

belirleyicisidir. Kısa vadeli sermaye girişleri uzun vadeli sermaye girişlerinden daha

tehlikelidir. Bu bağlamda, doğrudan yabancı yatırımlar tarafından finanse edilen cari

işlem açıkları, piyasa koşullarına göre değişen kısa vadeli para akımları ile finanse

edilen bir cari açığa göre daha sürdürülebilirdir. Kısa vadeli sermaye girişleri, kısa

dönemde cari hesap dengesizliğini finanse ettikçe sürdürülebilirliği arttırır, uzun

dönemde ise iki nedenden dolayı cari açığın sürdürülmemesine neden olabilir: a)

Böyle büyük girişlerin geri dönüşümlü portföy yatırımlarının (sıcak para) birikimi ile

ilişkili olması muhtemeldir. b) Cari açığı aşan sermaye girişleri nominal paranın

değer kazanmasına yol açabilir. Bu durum ülke ihracatının rekabet gücünü

zayıflatabilir ve böylece cari işlemler açığında artış meydana gelebilir (Roubini,

Watchel, 1998:7-9).

vii. Brüt İçsel Rezervler/Borç Stoku: İç brüt rezervleri de cari açığın

sürdürülebilirliğini etkiler. Bu oran yüksek ise cari açığın daha iyi sürdürülebilirliğini

gösterir (Mançellari, Xhepa, 2003:6).

viii. İktisadi Büyüme: Hızla büyüyen ülkeler, GSYİH’ye oranla dış

borçlanmalarını artırmadan sürekli cari açıklarını sürdürebilirler. Yatırım ile fiziki
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sermaye birikimine ek olarak beşeri sermaye ve toplam faktör verimliliğindeki artış

gibi diğer faktörler tarafından yönlendirilen yüksek büyüme, dış dengesizliklerin

sürdürülebilirliğinin belirlenmesinde önemli rol oynar (Milesi-Ferretti, Razin,

1996a:11).

ix. Finansal Yapı: Yüksek cari açığın sürdürülebilirliği, iç finansal sistemin

durumu özellikle de bankacılık sisteminin durumu, siyasi istikrar ve ekonomik

politikalar ve gelişmelerin öngörülebilirliğine bağlıdır (Mançellari, Xhepa, 2003:6).

Özellikle gelişmekte olan ülkelerin finansal sistemindeki kırılganlıklar

sürdürülebilirliği olumsuz yönde etkilemektedir. Finansal piyasalarını

serbestleştirmiş olan birçok gelişmekte olan ülkede yerel bankacılık sistemi artan

sermaye hareketleri karşısında yetersiz kalmaktadır (Yanar, Yücel, 2005:486).

x. Döviz Rezervleri ve Borç Yükü: Cari açık, sermaye girişi veya borç

birikimiyle finanse edilmesi gereken cari gelir dışındaki ulusal tasarruflar ile ulusal

yatırımlara arasındaki bir dengesizliktir. Ülkenin dış borç yükünün fazla olması cari

hesap dengesizliğinin finanse edilmesini daha güç kılmaktadır. Üstelik yüksek oranlı

bir borç finansman yükü kolaylıkla ihracat gelirlerini tüketebilmekte ve büyüme için

gerekli yatırım mallarının ithalatını engelleyebilmektedir. Bu tür bir durumda, borç

yükü ülkenin büyüme politikalarını olumsuz yönde etkilemektedir. Yüksek döviz

rezervleri ve düşük dış borç yükü cari açığın sürdürülememe riskini azaltarak ülkenin

düşük maliyetle cari açığını finanse etmesini mümkün kılmaktadır. Ülkenin borcuna

ödediği yabancı para cinsinden reel faiz oranı ise piyasanın ülkenin risk primini

değerlendirmesinin veya cari açığın sürdürülebilme gücünün bir göstergesidir

(Berke, 2009:123).
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III. BÖLÜM

TÜRKİYE’DE CARİ İŞLEMLER AÇIĞININ GELİŞİM SÜRECİ

3.1. 1980’li Yıllarda Türkiye’de Cari İşlemler Açığı

Adam Smith ve Karl Marx gibi klasik iktisatçılar sermayenin, piyasa

ekonomisini harekete geçiren motor olduğuna inanıyorlardı. Sermayenin ekonomik

bütünün aslî unsuru – yani mümtaz üretim faktörü – olduğu düşünülüyordu (De Soto,

2005:24). Bu nedenle 1980’den itibaren benimsediği dışa açık birikim modeli ile

yapısal bir değişim ve dönüşüm sürecine giren Türkiye’de, temel olarak devletin

ekonomik faaliyetler içerisindeki etkinliğinin azaltılması ve piyasa ekonomisinin

güçlendirilmesi hedeflenmiştir (Karaçor, Mucuk, 2010:96). 1980/1985-1988 dönemi

bütünüyle neoliberal iktisat politikası araçlarının Türk ekonomisinin içine

yerleştirilmeye çalışıldığı dönemdir. 1985 yılı ortalarında sürekli stand-by

uygulamaları döneminin sonundan itibaren, 1984-1988 arasında da Dünya

Bankası’nın Yapısal Uyum Kredileri uygulamasının denetimi ile yönlendirme

sürmüştür (Ekzen, 2009:107).

Bir ekonominin dışa açılmışlık derecesini ölçmek için kullanılan ölçülerin

başında ülke ihracatının ya da “dış ticaret hacmi” başlığı altında ihracat ve ithalat

değerleri toplamının milli gelir içindeki payı gelir (Töre, 1992:199). 1980 sonrasına

baktığımızda ihracatın milli gelirdeki oranının kısa sürede %4’den %14’e çıkmasının

nedeni; bu yıllarda yapılan devalüasyonlarla Türk Lirası’nn yabancı paralar

karşısındaki değeri yarısına indirilmiş, ihracata inanılmaz özendirmeler verilmiş,

petrol fiyatlarındaki inanılmaz yükselişler Orta Doğu Ülkeleri’ni bizim ihracatımız

için müşteri yapmış, ithalatı ikame döneminde yapılan sanayi yatırımları ihracatın

artmasına olanak vermiş v.b nedenlerle ihracat zıplamıştı (Hatipoğlu, 2008:103).

1980-1989 döneminde ihracat ve ithalat değerlerinde oldukça hızlı

gelişmelerin gerçekleştiği inkâr edilemez. 1980 yılında 2,9 milyar dolar civarında

olan ihracat, 1989 yılında 11,6 milyar dolara erişmiştir. Aynı dönemde ithalat değeri

7,9 milyar dolardan 15,7 milyar dolar düzeyine ulaşmıştır. Dönemin ilk yıllarında dış

ticaret açığı 1980 yılında 5 milyar dolar düzeyinden 1988’de 2,7 milyar dolar
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düzeyine gerilemiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı %37’den (1980) %81’e

(1988) ulaşmıştır (Şahin, 2002:369).

Ödemeler bilançosu dengesinde olumlu gelişmeler 1982 yılında da sürmüş ve

bu açık %47 oranında azalmıştır. Bu olumlu gelişme 1984 ve 1985 yıllarında sürmüş

açık yaklaşık 1,5 ve 1 milyar dolara kadar gerilemiştir. Dolayısıyla 1980-1988

döneminde ihracatın ithalata oranla artış göstermesi ve yine bu dönemde ortalama 2

milyar dolarlık işçi döviz gelirlerinin ülkeye girmiş olması dış ticaret açığımızı bir

ölçüde azaltıcı etkide bulunmuştur (Arıcan, Uludağ, 2003:265).

1984’den sonra ithalat da çok hızlı gelişti, 1984 sonunda 10,8 milyar dolara

ulaşan ithalat, yedi yıl içinde katlanarak 1991’de 21 milyar dolar sınırını aştı.

İthalattaki süratli gelişme nedeniyle, dış ticaret açıkları mutlak olarak genişledi,

ihracatın ithalatı karşılama oranı düştü. Dış ticaret açıkları 1989’da 4,2 milyar dolar

olarak gerçekleşmiştir (Şahin, 2002:205).

24 Ocak 1980 Karaları ile birlikte ihracata dayalı büyüme modeline geçiş

yapılmıştır. Bu model çerçevesinde devletin ekonomik faaliyetler içerisindeki

etkinliğinin azaltılması ve özel sektörün güçlendirilerek iç ve dış piyasalarda ağırlık

kazanabilmesi için bankacılık, faiz, kur, kamu maliyesi ve dış ticaret gibi alanlarda

yapısal değişimi ve dönüşümü gerektiren yeni düzenlemelere gidilmiştir (Karaçor,

Mucuk, 2010:107). Yeni bir birikim modeline geçişin koşullarını yaratmak amacıyla

alınan ekonomik kararların en belirgin özelliği, ekonominin liberalleştirilmesi yani

piyasa fiyat mekanizmasının işleyiş kurallarının egemen kılınmasıdır. Kararlarla

varılmak istenen amaç şudur; ihracata yönelik bir ekonomik yapıya ulaşmak için bir

yandan üretimi artırmak bir yandan da artan üretimin büyük bir kısmını ihraç

etmektir (Sönmez, 1980:50). 32 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kararı ile

ülke bütün finansal akımlara açıldı ve uluslararası finansal sermayenin Türkiye’ye

girişi çıkışından her türlü denetim kaldırıldı (Soral, 2009:39). Amaç, başta ihracat

gelirleri olmak üzere ülkeye döviz girişini artırmaktı. Bu amacın büyük ölçüde

gerçekleştiğini söyleyenebilir (Şahin, 2002:202)

Yapısal değişimin ve finansal serbestleşmenin ilk sonuçları enflasyonun

%107’lerden %25’lere gerilemesi, bütçe dengesinin yeniden sağlanarak mali

disiplinin sağlanması, ihracat artışı, döviz girişi ve Türkiye’nin kredibilitesinin tesis

edilmesi biçiminde ortaya çıktı. Ancak sistem bu yapısal değişime hemen uyum
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sağlayamadı ve 1981 yılının ortasından itibaren finansal kriz yaşanmaya başladı.

Bankacılık kesiminde artan rekabet, faizlerin serbestleşmesi ve enflasyonun düşmesi

gerek bankacılık sistemini, gerekse yabancı kaynakla çalışmaya alışmış firmaları zor

durumda bıraktı. Hisarbank, İstanbul Bankası, Odibank, Bağbank gibi bankalar iflas

etti. İşçi Kredi Bankası da İş Bankası’na devredildi. Yıllarca kamu destekli kredi

politikalarıyla teşvik edilen, kamu garantisiyle döviz kuru değişmelerinden korunan

firmalar yüksek devalüasyon, girdi ve finansman maliyetleri nedeniyle faaliyetlerini

sürdürmekte zorlandı, bazı firmalar da kapanmak zorunda kalmıştır (Uzunoğlu,

2007:114-115).

32 sayılı kararla menkul kıymet ve öteki sermaye piyasası araçlarının yurda

girişi ve çıkışı, Türkiye’de yerleşik kişilerce bu mali araçların yurt dışında ihraç

edilmesi, arz ve satışı serbestleştirildi. Bu kararla Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt

dışından ayni ve nakdi kredi temin etmeleri (bu kredileri bankalar ve özel finans

kurumları kanalıyla kullanmaları koşuluyla) serbest bırakıldı. Aynı şekilde,

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında veya serbest bölgelerde yatırım yapmaları,

ticari faaliyette bulunmaları, özel şirket kurmaları, ayni ve nakdi sermayeyi yurt

dışına ihraç etmeleri serbest duruma getirildi (Seyidoğlu, 2003:145).

1989 yılında, yani sermaye hareketlerinin serbestleştirildiği tarihte

Türkiye’nin dış borcu 41,8 milyar dolar idi. On yıl sonra dış borç stoku 103 milyar

dolara çıkmıştı. Öte yandan bu iki tarih arasında yıllık cari işlem açıkları

toplandığında, sadece 13,9 milyar dolara ulaşılacaktır. Bu on yıllık dönemde,

büyüme ile cari açık arasındaki bağlantının “ılımlı” kaldığı; dönemin tümü için cari

açık/milli gelir oranının % 1’i aşmadığı gözlenmektedir. Bu on yıl içinde 1 dolarlık

cari işlem açığına dış borçlarda 4,4 dolarlık bir artış refakat etmektedir (Boratav,

2007:184).

Hatipoğlu(1993)’na göre, yıllar yılı Türkiye’nin en önemli sorunu yeterli

derecede yabancı para bulunamaması ve bunun sonucunda gelişmemiz için gerekli

ithalatı yapamamamız olmuştu. Cumhuriyetin başından beri bu sorun dört defa

yoğunluk kazanmış ve her birinde de bir kriz ile sona ermişti. 1930, 1958, 1970 ve

1980 yılları dış ödemeler bakımından ağır kriz yılarıdır ve sorunların çözülmesi için

önemli tedbirler alınmıştır. 1930 yılı dışındaki bütün çözümler dış ödemeleri

liberalleştirmek, biraz rahatlatmak olmuştur (Hatipoğlu, 1993:133).
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3.2. 1990’lı Yıllarda Türkiye’de Cari İşlemler Açığı

1988 ve 1989 yıllarında cari işlemler fazlalığı sayesinde, bir yandan gümrük

vergilerinde önemli ölçüde rahatlama sağlanırken, diğer yandan da ücret ve

maaşlarda 1989 yılında başlayan reel artışlara devam edilmiştir. Böylece ekonomik

kalkınmada ithalata ve tüketime dayalı bir gelişme modeli benimsenmiş olduğu için,

ithalat önemli bir artış göstermiştir (Aslan, 2006:191).

1990’lı yıllarda Türkiye ekonomisinde oluşan temel sorunlara bakıldığında

karşımıza çıkan tablo şöyledir; 90’lı yıllar boyunca sürekli artan bütçe açıkları

90’ların sonuna gelindiğinde sürdürülemez hale gelen bir iç borç dinamiğinin

oluşmasına ve enflasyonun hızla yükselmesine yol açmıştır. Bankalar asıl işlevleri

olan sektöre kredi vermeyi ikinci plana iterek devlete borç vermeye yönelmiştir.

Kamu bankalarının görev zararları büyük boyutlara varmış ve mali sistem giderek

sağlıksız bir yapıya bürünmüştür. Bu nedenlerden kaynaklı olarak reel faizler giderek

yükselmiş, bütçeden faiz ödemelerine ayrılan pay her sene artmış ve kamu maliyesi

borç-faiz kısır döngüsüne girmiştir. Ayrıca yapısal reformların sürekli ertelenmesi

sebebiyle Türkiye ekonomisinin yapısal sorunları kangrene dönüşmüştür (Alpaydın,

2011:21).

Uluslararası sermaye hareketleri 1990’lı yıllarda yön değiştirerek gelişmekte

olan ülkelere doğru yöneldi. Bu yön değiştirmenin en önemli nedeni, gelişmiş

ülkelerde yaşanan daralma sonucu faiz oranlarında sürekli bir düşüş ortaya çıkması

ve gelişmekte olan ülkelerdeki yüksek faiz oranlarıdır. Artan net sermaye girişinin

doğrudan yatırım, portfolyo ve özel-kısa dönemli sermaye girişinin Türkiye için

1990 yılında sıçrama gösterdiği görülmektedir (Yentürk, 2000:26).

Sermaye hareketlerinin liberalleştiği 1990’lı yıllarda, yabancı sermaye

hareketleri cari işlem dengesinden bağımsız hale gelmiş; genişleme

konjonktürlerinde sermaye girişlerinin cari işlem açığının finansmanı için tahsis

edilen bölümü 1990-1993’te %40’ın altına; 1995-1997’de ise %27’nin altına inmiştir

(Boratav, 2007:195).
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Tablo 3.1: Türkiye Ekonomisinde Dış Ticaretin Gelişimi(1993-2002, milyar dolar%)

Yıllar İhracat(X) X

Artış

Oranı

İthalat(M) M

Artış

Oranı

X-M X/M CİB/GSYİH

1993 15,3 4,3 29,4 28,7 -14,1 52,1 -3,6

1994 18,1 18,0 23,2 -20,9 -5,1 77,8 2,0

1995 21,6 19,5 35,7 53,5 -14,0 60,6 -1,4

1996 23,2 7,3 43,6 22,2 -20,4 53,2 -1,3

1997 26,2 13,1 48,6 11,3 -22,3 54,1 -1,4

1998 27,0 2,7 45,9 -5,4 -18,9 58,7 1,0

1999 26,6 -1,4 40,7 -11,4 -14,1 65,4 -0,7

2000 27,8 4,5 54,5 34,0 -26,7 51,0 -4,9

2001 31,3 12,8 41,4 -24,0 -10,1 75,7 2,3

2002 36,1 15,1 51,6 24,5 -15,5 69,9 -1,0

Kaynak: DİKKAYA, Mehmet, ÜZÜMCÜ, Adem (2010); “Küresel Finans Krizinin

Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerindeki Etkileri: 2001 Krizi ile Karşılaştırma”, Finansal

Kriz Yazıları, Derleyen: İrfan KALAYCI, Nobel Yayın Dağıtım. 1. Basım, Ankara,

s.232.

Tablo 3.1’de görüldüğü gibi Türkiye ekonomisi 1994 yılında %6 dolayında

daralmıştır. İhracatta 1993 yılından 1994 yılına 3 milyar dolarlık bir artış olmasına

karşılık, ithalatımız 6 milyar dolara kadar daralarak 23 milyar dolara düşmüştür.

Bunun sonucu olarak dış ticaret açığı 9 milyar dolar kadar azalmış ve ihracatın

ithalatı karşılama oranı %77,8 gibi bir orana yükselmiştir (Serin, 2001:310). 2000

yılında Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesi nedeniyle ihracat %4,5 oranında çok az

artarken, ithalatta (%34,5) patlama yaşanmıştır. İhracatın ithalatı karşılama oranı

%51 düzeyine gerilemiş ve CİB/GSYİH oranı %5 civarına yaklaşmıştır.

1990 yılından sonra cari işlemler dengesi açısından oldukça istikrarsız bir

gelişmeden söz edilebilir. Cari işlemler dengesinde görülen gelişmeler, dış ticaret

dengesindeki gelişmelerle son derece paraleldir. 1990 yılından sonra yüksek

harcamalar ve düşük oranlı devalüasyonlarla dışalım talebinin şişirilmesi 1992’de
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950 milyon dolara ve 1993 yılında 6,4 milyar dolara yükselmiştir. 1994’te ise yüksek

oranlı devalüasyon ile birlikte 2,6 milyar dolar cari fazla oluşmuştur. Ancak bu

gelişme 1995 yılından sonra bozulmuş ve cari açık bu yıllarda ortalama 2,5 milyar

dolar civarında gerçekleşmiştir (Kepenek, Yentürk, 2000:295).

1995 yılında yaşanan ekonomik canlanma ve artan talebe bağlı olarak dış

ticaret açığı artmış, ancak hizmet kaynaklı gelirlerin yüksekliği cari işlemler açığını

düşük düzeyde tutmuştur. 1994 yılında yaşanan ekonomik kriz, 4,2 milyar ABD

doları net sermaye çıkışına neden olmuş, ancak bu eğilim 1995’te tersine dönmüştür.

1995 yılı sonunda 2,3 milyar ABD doları kısa vadeli olmak üzere, 4,7 milyar ABD

doları net sermaye girişi gerçekleşmiştir (Parasız, 1996b:341).

1997’den 1998’e büyüme hızı %8,3’ten %3.8’e indiği için Türkiye’nin; dış

ticaret açığı(ithalat-ihracat) 22,3 milyar dolardan 19 milyar dolara gerilemiştir. Cari

işlemler açığı da (mal ve hizmet gelir ve giderleri farkı) 2,7 milyar dolardan 2,7

milyar dolar fazlaya dönüşmüştür (Çarıkçı, 1999:532).

1995 ve 1997 arasındaki büyüme döneminin ardından 1998 Rusya krizi, 1999

Marmara ve Bolu depremleri ile GSYİH’de büyük bir düşüş meydana gelmiştir.

1999’da yeni bir istikrar programı çerçevesinde sürünen askı (crawling-peg) kur

sistemine geçilmiştir, enflasyonla mücadelede kur nominal çıpa olarak kullanılmıştır

(Danışoğlu, Karabulut, 2006:51).

3.2.1. 1994 Krizi

1993 yılı sonunda faizlerin düşürülmesi ile döviz kuru-faiz makası açılmaya

başlamıştır. Ayrıca mali piyasalarda görülen istikrarsızlıklara, artan bütçe açıkları ve

fiyatlar genel seviyesi ile cari işlemler dengesindeki ithalatın artışı ve dış borç

ödemelerindeki artış ödemeler dengesindeki açığı yükselterek katkıda bulunan makro

gelişmeler olmuştur. 1994 yılının başında krizin sinyalleri görülmeye başlamış,

özellikle kamu iç borçlanma senetlerine olan talep düşmüş ve döviz piyasasına

yönelen para, döviz kurlarını yukarı doğru itmiş, döviz rezervlerinde ciddi bir azalma

gerçekleşmiş ve para ikamesi hızla artmıştır. İç borçların hızla artması ve dış

borçların Merkez Bankası kaynakları ile finanse edilmesi ve bu arada reyting

kuruluşunun Türkiye’nin kredi notunu düşürmesi sonucu Türkiye’de bir anda 7

milyar dolar sıcak para çıkışı krizi yaratmıştır (Arıcan, Uludağ, 2003:394).
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1994 Türkiye döviz krizini açıklamaya yönelik çeşitli görüşler ortaya

atılmıştır. Bunlardan bir kısmına göre, Türk Lirası’nın uzun süre değer kazanması

nedeniyle oluşan dış açıklar sonucu böyle bir kriz kaçınılmaz olmuştu. Çünkü

Türkiye’nin hem artan dış açıkları hem de bütçe açıkları ekonomik istikrarın

sağlanmasında önemli iki engeli oluşturmaktaydı. Bir başka gruba göre ise, özellikle

kamu açıklarının ulaştığı boyut ve ekonominin diğer temel göstergelerindeki

kötüleşmeler, bu krizi kaçınılmaz kılmıştır. Bu iki görüşte de bazı doğruluk payları

olmasına rağmen gerçek olan, makroekonomik göstergelerin kötüleşmesi, yurtiçi

ekonomik politikalarda yapılan önemli yanlışlarla birleşince kriz kaçınılmaz

olmuştur (Özer, 1999:91).

Parasız(2001)’a göre, Türkiye’de 1994 yılında yaşanan krizin en önemli

kuramsal nedeni Monetarist içerikli kurala göre yapılan politikalardan, Keynesgil

içerikli, duruma göre politikalara dönüş yapılması oluşturmaktadır. Ülkemizde para,

döviz ve sermaye piyasalarının oluşmadığı yalnızca mal piyasasıyla ilgili olarak

alınan kararların ekonomiyi büyük ölçüde yönlendirdiği dönemlerde, duruma göre

politika izlenmesi oldukça kolaydı ve politika üretenler az ya da çok başarılı

olabiliyordu (Parasız, 2001:356).

1994 krizi yılın ilk aylarında ortaya çıkmış ve dövize olan aşırı taleple birlikte

kendisini göstermiştir. Bunun sonucunda ilk üç ay itibariyle, Türk Lirası Amerikan

Doları karşısında yaklaşık %70 oranında değer kaybetmiştir. Döviz üzerinde oluşan

bu baskı Merkez Bankası’nın bankalararası para ve döviz piyasalarına müdahalesini

beraberinde getirmiş ve ilk üç ayda Merkez Bankası uluslararası rezervlerinin

yarısından fazlasını kaybederken, bankalararası para piyasalarında faiz oranları rekor

seviyelere yükselmiş. Ayrıca faiz oranı %120 civarlarına yükselmiş, ekonomik

faaliyetler durma noktasına gelmiş ve ekonomi yaklaşık %6 düzeyinde küçülmüştür.

Krizle birlikte finans kuruluşları Türkiye’nin notunu düşürmüştür (Baltaoğlu,

2006:32).

Kamu kesimi dengesi ve ödemeler dengesi bozuklukları,  faiz ve kurlar

üzerinde baskı yaratırken, yurtiçi fiyatlar genel seviyesinin de maliyet yönlü bir baskı

altında kalmıştır. Bu nedenle, 1990-2000 döneminde enflasyon yüksek düzeyde ve

değişken bir seyir arz etmiştir. Bu durum özellikle bekleyişlerin bozulmasına ve

ekonomideki vadenin kısalmasına yol açmaktadır. Nitekim bu husus kendi başına bir
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maliyet unsudur. Ayrıca kamu kesiminin finansman ihtiyacına ve dış finansman

imkanlarındaki gelişmeye bağlı olarak, yurt içi reel faizler yükselirken, nominal

faizler dalgalı bir eğilim arz etmişlerdir. Nominal değişkenlerdeki bu durum,

kurlarda da açıkça izlenebilmektedir. Nominal kur düzeyinin çapa olarak alındığı

2000 yılı başında, fiyat ve kur gelişmeleri göreli olarak öngörülebilir bir patikaya

oturmakla birlikte,  faiz oranlarındaki istikrarsızlık devam etmiştir.  Bu ekonomik

görünüm,  geleneksel bankacılık faaliyetleri için uygun bir ortam sunmamıştır

(BDDK, 2010:9).

3.2.2. 5 Nisan 1994 Kararları

1989 yılındaki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın

ardından birçok banka tarafından döviz kullanımı tercih edilmiştir. Bankalar hazine

bonosu ve devlet tahviline yatırım yaparak açık pozisyon almış ve yüksek döviz riski

altına girmişlerdir. Bu süreç, Türkiye’yi 1994 krizine götürecek çok dalgalı bir

finansal ortama girilmesine neden olmuştur. 1994 krizinin ardında yatan esas neden

iç borç stokunun kontrolsüz büyümesi olmuştur. Türkiye’nin kamu sektörü

borçlanma gerekliliği 1988 ve 1993 arasında muntazam olarak artmıştır. Celasun ve

Rodrik, kamu sektörü bütçesini Türkiye ekonomisinin “aşil tendonu” olarak

tanımlamışlardır. Bu gelişmelerin ışığında dönemin hükümeti, 5 Nisan 1994’te

istikrar programını açıklamak zorunda kalmıştır (Atıcı, Gürsoy ,2010:263).

5 Nisan 1994 tarihinde “Ekonomik Önlemler Uygulama Planı” adı altında bir

tedbirler paketi kamuoyuna açıklanmıştır. Bu program, enflasyonu aşağı çekmeyi,

Türk Lirası’nı yeniden istikrara kavuşturmayı, ihracatı artırmayı, ekonomik ve sosyal

kalkınmayı dengeli bir şekilde sürdürmeyi ve kamu açıklarını azaltmayı hedef

almıştır (Erdem, 2001:14).

Ekonomik Önlemler Uygulama Planı gerekli önlemleri iki bölümde

toplamıştı: İstikrar programı ve yapısal önlemler (Tokgöz, 2001a:35);

İstikrar Programı’nın kapsadığı önlemler şöyle sıralanabilir:

a) Kamu gelirlerini artıran kamu giderlerini kısan ve kamu borçlanma

gereğini aşağıya çeken önlemler,

b) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT)’nin zararlarını aşağıya çeken

önlemler,
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c) Özel sektör ve işçi kesimine yönelik bir fiyat ve ücret disiplini getiren

önlemler,

d) Döviz piyasalarında güven ve denge sağlayacak önlemler,

e) T.C. Merkez Bankası’nın denetim gücünü artıracak önlemler,

f) İhracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri özendiren önlemler.

Yapısal Düzenlemelerin kapsadığı önlemler ise şöyleydi:

Orta vadede ekonomik kalkınmanın sağlıklı ve sürdürülebilir bir

yapıya kavuşturulması, istikrar programının yanı sıra, kamunun yeniden

yapılandırılmasını hedefleyen yapısal düzenlemeleri zorunlu kılmaktadır. Bu

amaç doğrultusunda vergi reformu, özelleştirme, tarımsal destekleme

politikaları ve kamu kesiminde istihdamın rasyonalizasyonu konularında

köklü değişiklikleri sağlayacak önlemler alınacaktır.

5 Nisan 1994 İstikrar Programı ise, dünyada giderek örnekleri daha sık

görülmeye başlanılan heterodoks istikrar politikalarını, yarı heterodoks olarak

nitelendirilebilecek bir yorumlama ile uygulamaya koymuştur. 5 Nisan İstikrar

Programında sıkı para ve maliye politikalarının ilke olarak bulunmasının yanı sıra,

KİT ürün fiyatlarının önemli ölçüde artırıldıktan sonra altı ay süreyle dondurulması,

ücret artışlarının Nisan ayında çok düşük düzeyde yapılmasının ardından Temmuz

ayında hiç yapılmaması ve ücret artışlarının geçmiş dönem enflasyon oranına

endekslenmeden koparılarak ileriye dönük hedefler çerçevesinde ve bütçe

imkânlarıyla sınırlanması, döviz kurunun çıpa olarak kullanılması, enflasyonun

denetim altına alınmasında kur artışlarının enflasyon oranının altında tutulması gibi

”heterodoks istikrar tedbirleri” de uygulanmıştır. Sermaye hareketlerindeki serbestlik

nedeniyle para politikası yeterince uygulanamamıştır (Köse, 2002:120). Ne tam

heterodoks ne de tam ortodoks kararlar olan 5 Nisan Kararları, kısmen hedeflerine

ulaşmış, fakat amaçlarını tam olarak gerçekleştirememiştir. 5 Nisan Kararları’nı,

amaçlanan hedeflere ulaşmasındaki kısmî başarısına rağmen, ekonomide istikrarı

sağlayamadığı ve yapısal değişikliği gideremediği için başarılı olarak

değerlendirmek mümkün değildir (Coşkun, 2004:63).

Türkiye ekonomisi 1994’ün başında sürüklendiği bunalımın sonucunda

istikrar önlemi alınmasını gerektirecek bir duruma gelmiş ve 5 Nisan 1994’te

hükümet dengeleri yeniden kurmak amacıyla yeni kararlılık önlemleri paketini ilan
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etmiştir. 5 Nisan kararları, kamu açıklarını azaltarak finans piyasalarını dengeye

getirmek; ihracatı ve döviz kazandırıcı faaliyetleri teşvik ederek dış açığı azaltmak;

yapısal reformlarla kamu açıklarını azaltmaya ek destek vermek biçiminde

düşünülmüştür. Programda “temel ilke” olarak “üretim yapan, sübvansiyon dağıtan

bir devlet yapısına geçmek” esas alınmıştır (Ardıç, 2004:154).

Kararların amacı, genel olarak, bir defaya mahsus vergiler, KİT’lerin satışı,

kamu harcamalarının kısılması yoluyla bütçe açıklarını azaltmak, döviz kurlarının

tespitinin piyasa şartlarına bırakılması ve devalüasyon, açığa repo ile Varlığa Dayalı

Menkul Kıymetler ve A tipi fonlar üzerine reponun yasaklanması ve en önemlisi

mevduat munzam karşılıkları ve disponibilite oranlarında yeni bir sisteme

geçilmesidir (Günal, 2001b:65).

1994 Krizi sonrası alınan 5 Nisan 1994 kararlarının kamu maliyesi ayağının

devam ettirilememesi, takip eden yıllarda KKBG (Kamu Kesimi Borçlanma

Gereksinimi)’nin yeniden milli gelirin %10’nun üzerine çıkmasına yol açmıştır

(BDDK, 2010:7). 5 Nisan İstikrar Programı çerçevesinde bankacılık sektöründe olası

bir toplu çöküşü önlemek amacıyla tasarruf mevduatına sağlanan devlet güvencesi,

sonraki yıllarda da devam etmiştir. Mevduatın tamamına devlet garantisinin olması

bankaları tasarruf sahiplerinin denetiminden uzaklaştırmış, ahlaki risk yaratan bir

ortama yol açmış, fon kullanımında risk faktörü yeterince dikkate alınmamış, banka

ve şube sayıları hızla artarak optimal ölçekten uzaklaştırılmıştır. Devlet garantisi

altında kolaylıkla fon toplayan bankalar, aktif yapısındaki problemleri ve sorunlu

kredilerin etkilerini uzun süre saklama imkânı bulmuşlardır (Kaya, 2011:154).

3.3.3. Gümrük Birliği’nin Ekonomiye Etkisi

Türkiye ile Avrupa Birliği(AB) arasındaki dış ticaret değerlendirildiğinde

Gümrük Birliği (GB) sonrası ticaretin, Türkiye’nin AB’ye ithalatı lehine bir artış

gösterdiği saptanmıştır (Hobikoğlu, 2007:76). GB öncesi AB’nin ihracatımızdaki

payı ortalama %49,64 iken bu oran GB sonrası artmamış, tersine neredeyse

değişmeden, %49,5 seviyesine düşmüştür. Buna karşılık AB’nin GB öncesi ortalama

%44,6 olan ithalatımızdaki payı, GB sonrası ortalama %51,7’ye çıkmıştır (Enç,

2001:34).
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GB döneminin ikili ticaret verileri incelendiğinde, Türkiye’nin tüm ülkelerle

olan dış ticaret açığı artarken, Avrupa Birliği (AB) ile olan dış ticaret açığının

azalmakta olduğu gözlenmektedir. GB’nin ilk on bir yılında Türkiye’nin AB ile dış

ticaret açığı 1996’da -11,7 milyar dolardan 2007’de -8,2 milyar dolara gerilemiş, dış

ticaret açığındaki yıllık ortalama daralma %3,24 olmuştur. AB ile olan dış ticaret

açığının AB ile dış ticaret hacmine oranı ise aynı dönemde %32’den %6’ya

düşmüştür. Bu veriler AB ile GB’nin iddia edildiğinin aksine Türkiye’nin lehine

gelişme gösterdiğini ortaya koymaktadır. Zira AB ile olan dış ticaret açığı azalırken,

toplam dış ticaret açığında ise artış kaydedilmiştir. Nitekim toplam dış ticaret

açığının toplam dış ticaret hacmine oranı da 1996’da %30 olmuşken, 2007 yılına

gelindiğinde %23’e inmiş ve AB ile dış ticaret açığının göreli öneminin (%6) çok

üzerinde kalmıştır (Kayalıca, Özkale, 2008:379).

Türkiye gibi yarı sanayileşmiş bir ülkeyle AB gibi dünya sanayi devlerini

barındıran bir ülkeler topluluğu arasında yapılacak GB’nin Türkiye’nin genç

sanayisine büyük darbe vuracağı ve Türkiye’de ithalat patlamasına yol açarak

ekonominin dış dengesini bozacağı, bariz bir gerçekti. GB öncesinde Türkiye’nin dış

ticaret açığı milli gelirin %5’i ile %6’sı düzeyindeydi. GB’den sonra dış ticaret

açığının boyutu çok büyüyerek milli gelirin %11’i ile %12’sine yükseldi. Doğal

olarak, dış ticaret açığındaki bu büyük artış cari açığa da yansıdı, 1996’da cari açık

milli gelirin %2,4’üne ulaştı (Somçağ, 2006:162-165).

GB’yi içeren ve iki krizi izleyen alt dönemlere baktığımızda: 1994

devalüasyonunun etkileri 1999’a kadar sürmüştür. 1995-1998 yıllarında, dövizin

“reel fiyatında” (reel efektif kurda) yıllık %3,8’lik artış gerçekleşmiştir, ancak reel

kur 1999’da (1994 devalüasyonunun etkisiyle) 1990’daki düzeyine ancak ulaşmıştı.

TCMB’nin 1995-1998’de reel kuru gevşek bir biçimde hedeflediğini de biliyoruz.

Buna karşılık 2001 devalüasyonu sonrasında “örtülü enflasyon hedeflemesi”, döviz

kurunu bir politika değişkeni olmaktan çıkardı. Sonuç, 2002-2005’te Türk Lirası’nın

(önceki dönemine göre) çok daha hızlı değerlenmesi; reel döviz fiyatlarının artan bir

tempoyla ucuzlamasıdır (Boratav, 2010:31).

GB Türkiye ekonomisini AB’den gelecek rekabetle karşı karşıya bırakmıştır.

Orta vadede bu rekabet şartları kaynakların etkin ve verimli kullanımını, üretim

maliyetlerinin düşerek daha başarılı bir ekonominin var olmasına kaynaklık
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edebileceği gibi, rekabet karşısında darboğaza girmeyi de beraberinde getirebilir.

Şunu da belirtmek gerekir ki Türkiye, 1994 yılında ve 2000 yılı Kasım ayında çok

ciddi etkileri olan ekonomik krizlerle karşı karşıya kalmıştır, bu da GB’nin ekonomik

etkilerini inceleme ve değerlendirmeyi güçlendirmiştir. Krizlerin sebep olduğu

ekonomik sorunlarla GB’nin etkilerini ayırmak güçleşmektedir (Hobikoğlu, 2007:72-

74).

3.3.4. 1999 Ekonomik Krizi

1990’lı yıllarda ciddi ekonomik ve finansal krizlerle karşılaşan Türkiye’de,

söz konusu dönemde yaşanan krizlerin başlıca nedenleri; sürdürülemez bir borç

dinamiğinin oluşması ve başta kamu bankaları olmak üzere mali sistemdeki sağlıksız

yapının ve diğer yapısal sorunların kalıcı bir çözüme kavuşturulamamış olmasıdır.

Bunlara ilaveten küreselleşme, ekonomide belirgin bir kriz olmadığında da bulaşıcı

krizler aracılığı ile Türkiye’de istikrarsızlık doğurmuş, Asya ve Rusya gibi dışsal

etkenler ekonominin dayanıklılığını azaltarak durgunluğa veya daralmaya neden

olmuştur (Alagöz, Delice, Işık, 2006:363).

1997 yılında yaşanan Asya ve 1998 yılındaki Rusya krizlerinden Türkiye

ekonomisi büyük ölçülerde etkilenmiştir. Bu ülkelerde kriz dönemi sonrası yaşanan

devalüasyon ülkelerin Türkiye karşısındaki rekabet gücünü artırmıştır. 1998 yılında

Asya ülkelerine ve Rusya’ya olan ihracat %45,7 ve % 34,5 oranlarında azalmıştır.

1997 yılında %8,3 olan kişi başına GSMH büyüme hızı 1998 yılı sonunda %3,8

olarak gerçekleşmiştir. Kriz sonrası ortaya çıkan ekonomik belirsizlik de tüketim

harcamalarının daha da çok kısılarak ekonomik büyümenin gerilemesine neden

olmuştur. Türkiye’de 1999 yılında %-7,3 büyüme ve enflasyon %53,2 oranı

gerçekleşmiştir (Sancar, 2010:441).

Asya’da ve Rusya’da yaşanan ekonomik krizlerin ilk etkisi İMKB’de kendini

göstermiş, 25 Ağustos 1998’de 3253 olan endeks, 27 Ağustos 1998’de 2603 puana

gerilemiştir. Eylül 1998’de hükümet DİBS faiz oranlarını düşürerek borsa krizinin

derinleşmesini önlemiştir. Rusya krizi sırasında Türkiye’den 4,5 milyar dolar

civarında sıcak para çıkmış ve Ağustos başında 26305 milyon dolar olan döviz

rezervleri 28 Ağustos’ta 21965 milyon dolara inmiştir. 1997 yılında %8,3 olan

büyüme hızı 1998 Rusya krizinden sonra hızla düşmeye başlamış ve 1998 sonunda
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%3,8 olarak gerçekleşmiştir. Ekonomik büyümedeki gerilemenin sebeplerinden biri

de makine ve teçhizat gibi sabit sermaye yatırımlarındaki azalmadır (Kurtoğlu,

2012:617).

Türkiye, 1990’lı yılların sonunda giderek ağırlaşan borç yükünü azaltmak ve

kötüleşen kamu mali dengesini düzeltmek için 1999’dan bu yana (IMF programları

çerçevesinde) faiz dışı fazla yaratarak kamu borçlarının milli gelire oranını azaltmayı

hedeflemiş ve 2005 sonu itibariyle küçümsenmeyecek bir başarı sağlamıştır

(İsmihan, Özcan, 2006:79).

3.3.4.1. Dünyadaki Gelişmeler ve Türkiye’ye Etkileri

1998 yılının ikinci üç aylık döneminde ekonomide başlayan daralma süreci,

dünyada yaşanan ekonomik durgunlukla çakışarak 1999 yılında derinleşmiştir. Rusya

kriziyle birlikte ekonomide sermaye çıkışının gerçekleşmesi sonucunda Hazine ihale

faizleri ve dolayısıyla reel faizler genel düzeyi önemli ölçüde yükselmiştir. Daralan

ekonomide, azalan fonlarında büyük bir kısmının kamu tarafından kullanılması,

özellikle yatırımlar üzerinde dışlama etkisi yaratmıştır. Gerileyen yurtiçi tüketim

talebi ve yurtdışı talep, sanayi üretiminde gerilemeye yol açmıştır (Türker,

2007:182).

Dünya talebindeki daralma ve dünya mal fiyatlarında gözlenen düşmeden

dolayı Türkiye’nin ihracatı, 1998 yılında ancak %2,7 oranında artarak 27 milyar

dolar olarak gerçekleşmiştir. 1998 yılının ikinci yarısından itibaren ülke

ekonomisinde yoğunlaşan sorunlar, üretim ve tüketimde daralmaya yol açmış,

GSMH artışı, imalat sanayi üretim artışı ve kapasite kullanımında olumsuz

gelişmeler gözlenmiştir. Küresel ekonomik krizin etkilerinin 1999 yılında da

hissedilmesi, 17 Ağustos ve daha sonra yaşanan depremlerin sonucunda ülke

ekonomisinin %6,1 oranında daralması ihracatı olumsuz etkilemiş, 1989 yılında

itibaren sürekli artış gösteren ihracat 1999 yılında %1,2 oranında azalarak 26,6

milyar dolara gerilemiştir (Türker, 2007:179).

Parasız(2006)’a göre Asya krizinin tetiklenmesinin ilk akla gelen sebebi

döviz kuru krizidir. Asya krizi öngörülememiştir. Bu konuda yapılan birçok

araştırmaya rağmen krizin nedeni üzerinde çok az bir anlaşma vardır. Bazı

iktisatçılar krizin öngörülebilir olduğunu vurgulamaktadır. Kendilerine
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fondamantalist denen iktisatçılar Asya ülkelerinin ticaret ve cari hesap açığı gibi bazı

temel sorunlarının olduğunu ve bu sorunların er ya da geç bu ülkelerde krize neden

olacağını vurgulamaktadır. Buna karşılık bekleyişlerin kendi kendini beslediğini ileri

sürenlere göre eğer yabancı yatırımcılar paniklemeselerdi kriz olmayacaktı. Haziran

1998’de Tayland bahtı, Kore wonu ve Malezya ringiti Ocak 1997’ye göre %60

oranında değer yitirmiştir. Aynı dönemde Türk ekonomisinde Türk Lirası’nın aşırı

değerli olduğu düşünüldüğünde Türk endüstrileri haksız bir şekilde G. Asya menşeli

ürünlerin rekabetiyle karşılaşmıştır. G. Asya ülkeleri böylece işsizlerinin bir kısmını

Türkiye’ye ihraç etmişlerdir (Parasız, 2006:318).

Asya ve Rusya krizi, 1998 ortasında intikal etti. İntikal doğrudan ve dolaylı

yollardan ortaya çıktı: Asya ülkelerinin paralarındaki şiddetli devalüasyon,

Türkiye’nin bu ülkeler karşısında üçüncü piyasalarda rekabet gücünü düşürdü;

ayrıca, bu bölgeye sattığı bazı hammaddeler ve ara malların ithalatını azalttı. Bu

doğrudan etkiye Rusya kanalından intikal eden dolaylı etki eklendi. 1992’den

itibaren Rusya ihracatta giderek artan bir pay almıştı; 1997’ye gelindiğinde toplam

ihracatın %8’ine yaklaşması ve “bavul ticareti”, 1998’de Rusya’nın yediği darbe ile

birlikte şiddetle düşüşe geçti; bu ülkeden turist gelişlerinin neredeyse yarılanması

buna eklendi. Kriz bir de Rusya kanalından Türkiye’ye intikal ediyordu. İşte en

şiddetli darbe bu yoldan ortaya çıktı: 1997’de ihracatın, 1996’daki 32.1 milyar

dolarlık düzeyde kalırken, 1998’de bir de gerilemesi, 30.7 milyar dolarda kalması

çok olumsuz bir etkiydi; turizm gelirleri de son iki yılda pek artmadı. Gerçi Türkiye,

ihracatı bir miktar gerilese de, kısmen 1998’de petrol fiyatındaki hızlı düşüşten ötürü

ithalatının da düştüğüne (47.5 milyardan 44.9 milyar dolara) tanık olmuştur (Kazgan,

2012:223).

Güneydoğu Asya ülkelerinde uygulanmış olan sıcak para politikalarının

oluşturduğu finansal risk genellikle reel kesim firmaları üzerinde kalmış ve bu durum

dış kaynak kullanımı azalırken ekonomik faaliyetteki yavaşlama eğilimini

hızlandırmıştır. Türkiye’de ise söz konusu finansal risk genellikle bankacılık sistemi

üzerinde yoğunlaşmıştır. Buna karşın, ekonomik aktivitede yavaşlama anlamında

Türkiye’de ortaya çıkan sonuçlar; Güneydoğu Asya ülkelerinden farklı olmayacaktır.

Çünkü Türkiye’de finans kesiminden başlayan bir krizin parasal aktarım

mekanizmaları kanalıyla reel kesimi etkileyeceği\etkilediği malumdur. Bu durum;
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yani mekanizması farklı olsa dahi dış tasarruflardaki azalmanın büyüme üzerindeki

güçlü olumsuz etkisi de benzer yönlerden biridir (İnan, 2002:64).

Ekonomideki gerilemenin temelinde iç ve dış talepteki daralma yatmaktadır.

Yılın başından itibaren bütçe açığında meydana gelen artış kamu kesiminin

finansman ihtiyacının artmasına neden olmuştur. Bu gelişme dışarıdan borçlanma

imkânlarının önemli ölçüde azaldığı bir dönemde, iç borç stokunun mali sistem ve

dolayısıyla ekonomi üzerinde yarattığı baskının artmasına ve reel faizlerin yüksek

seviyesini korumasına yol açmıştır. Mal ihracatında yaşanan gerileme doğrudan

sanayi üretimi üzerinde azaltıcı bir etki yaratırken, ihracat gelirlerini azaltmak

yoluyla özel tüketim ve yatırım harcamalarını olumsuz yönde etkilemiştir. Yüksek

seyreden reel faizler tüketim talebinin ertelenmesine ve dolayısıyla iç talebin

daralmasına neden olarak, sanayi üretiminin ve yatırım harcamalarının gerilemesine

yol açmaktadır. Reel faizlerin yüksekliği, maliyetleri arttırmak yoluyla da üretim ve

yatırım kararlarını olumsuz yönde etkilemiştir. Bir önceki yıl olduğu gibi 1999

yılında da bazı sektörlerdeki aşırı kapasite ve firmaların ellerindeki yüksek stok

düzeyleri, sanayi üretimini ve yatırım harcamalarını olumsuz etkilemiştir. Firmalar

geçen yıl eritemedikleri stoklarını, 1999 yılında eritme yönünde önemli bir çaba

göstermişlerdir. Ayrıca önemli bir sanayi girdisi olan petrolün dünya piyasalarındaki

fiyatlarının hızlı bir şekilde artması da sanayi üretimini olumsuz yönde etkilemiştir

(TCMB, 1999).

3.3.4.2. IMF Destekli Enflasyonu Düşürme Programı

Türkiye enflasyonu aşağıya çekmek, istikrarlı bir büyüme sağlamak ve kamu

açıklarını azaltmak maksadıyla ekonomide bir kısım yapısal reformlar yapmak,

piyasa ekonomisinin daha iyi işlemesini sağlamak, kamunun ekonomideki etkinliğini

daraltmak, özelleştirmeyi hızlandırmak ve mali sektörün yeniden düzenlenmesini

sağlamak amacıyla 1998'de “Yakın İzleme Anlaşması” yapmıştır (Karabıyık, Uçar,

2010:45).

Türkiye 1999 yılı Aralık ayında niyet mektubu ile gerçekleştirilen 2000

Enflasyonu Düşürme Programı’na çok olumsuz şartlar altında başlamıştı. 1997

yılında Asya ülkelerinde başlayan ve tüm dünyada hissedilen Asya Krizi ve bu krizin

bir uzantısı olan 1998 Rusya Krizi ve ardından 1999 Ağustos ayında yaşanan
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Marmara depremi üst üste gelen problemler ve bu problemlerin ülke ekonomisinde

yarattığı hasarlar, var olan kökleşmiş sorunların sürdürülemez hale gelmesine neden

olmuştur. Ortaya çıkan bu gelişmeler, reform niteliğinde yeni bir başlangıç yapılması

fikrinin oluşmasına yol açmıştır. Bu çerçevede ele alındığında, IMF ile hazırlanan

Enflasyonu Düşürme Programı üç ana başlık altında toplanabilir: kamu reformu,

döviz kuru nominal çapasına dayalı para programı, sosyal güvenlik, özelleştirme ve

tarım kesimine yönelik yapısal nitelikli dönüşümler (Tunalı, 2011:217).

Enflasyonu Düşürme Programı’nın sonuçları değerlendirildiğinde; özellikle

enflasyon oranında net bir düşmenin yaşandığı görülmektedir. Ancak enflasyonun ilk

aylarda beklendiği kadar hızlı bir şekilde kur sepeti artışına intibak edememesi, Türk

Lirası’nın değerlenme sürecini başlatmıştır. Türk Lirası’nın değerlenme süreci, reel

faiz oranlarındaki düşüşle birlikte tüketim harcamalarının hız kazanmasıyla ortaya

çıkan ithal tüketim malı talebi ve büyüme sürecine giren ekonominin ara ve yatırım

malı talebiyle birleşince, 2000 yılında ithal patlaması yaşanmasına neden olmuştur.

İthalattaki hızlı artışa rağmen, ihracatın yeterince artırılamaması sonucu oluşan cari

açık, sermaye girişine rağmen ancak 2000 yılı Kasım ayına kadar sürdürülebilen

programın en zayıf bacağını oluşturmuştur. Yaşanan Kasım krizi nedeniyle önemli

bir kredibilite kaybına uğrayan program; yaşanan olumsuz siyasi gelişmelerin

tetiklemesiyle, MB döviz rezervlerinin hızla gerilemesi ve çok yüksek seviyelere

ulaşan faiz oranlarının yarattığı maliyetlerin katlanılabilecek düzeyleri aşmasına

bağlı olarak 22 Şubat 2001 tarihinde nominal çapa uygulamasının sürdürülebilme

koşullarının ortadan kalktığının ilan edilmesiyle ve giderek derinleşen bir krizle

noktalanmıştır (Pekkaya, Tosuner, 2006:57-58).

3.3.4.2.1. Programın Temel Nitelikleri

IMF verilen Niyet Mektubu’nda enflasyon oranı 2000 yılında %20, 2001 yılı

sonunda %10 ve 2002 yılında yani üç yıllık programın sonunda, oran %5’e düşmüş

olacaktı. T.C. Merkez Bankası Başkanı Gazi Erçel, programın dört temel unsurunu

şöyle açıklamıştı (Tokgöz, 2001b:270);

 Sıkı maliye politikası,

 Enflasyon hedefi ile uyumlu gelirler politikası,
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 Kur ve para politikası,

 Siyasi iradenin desteği.

Programın bütçe dayanağında vergi gelirlerinin artırılması yoluyla faiz dışı

fazlanın yükseltilmesi ve Hazine’nin iç borçlanma yükünün ve dolayısıyla faizlerinin

düşürülmesi temel yaklaşımdı. Bu yaklaşımı desteklemek amacıyla dış borçlanma

artırılarak iç borçlanmanın yerine ikame edilecek ve ortaya çıkacak finansman

boşluğu artan vergi gelirlerinin yanı sıra dış borçlanma artışıyla doldurulacaktı

(Eğilmez, Kumcu, 2011:353).

2000-2002 döneminde uygulanacak olan döviz kuru politikası iki ana döneme

ayrılmaktadır. İlk 18 aylık dönemde Merkez Bankası tarafından uygulanan kur

politikası enflasyon hedefine yönelik günlük kur ayarlaması esasına dayanmıştır. 1

ABD Doları + 0,77 EURO olarak takip edilen kur sepeti artış oranı günlük bazda bir

yıllık bir süreyi kapsayacak şekilde açıklanmış ve tüm işlemler önceden belirlenmiş

değerler üzerinden yapılmıştır. Bu kapsamda, kur sepeti günlük artış oranları yıllık

%20 oranında hedeflenen TEFE artış oranına göre ayarlanmış ve günlük değerleri

ilan edilmiştir. Çeyrekler itibariyle, Türk Lirası’nın kur sepeti karşısındaki değer

kaybı 2000 yılının ilk üç ayında aylık %2,1, ikinci üç ayında %1,7, üçüncü üç ayında

%1,3 ve dördüncü üç ayında %1 olması öngörülmüştür. İlk dönem döviz kuru

politikası uygulamasında, Merkez Bankası her üç aylık dönem sonunda, ilk 9 aylık

dönem için ilan edilen sepet kur artış değerleri aynı kalmak koşuluyla ilave 3 ay için

yeni hedef değerleri ilan etmiştir. Bu çerçevede ilan edilen kur artış değerleri 2001

yılı ilk üç ayı için aylık %0,9 olarak belirlenmiş, takip eden aylarda da bu oran

%0.85 olarak ilan edilmiştir (Kadıoğlu, Kotan, Şahinbeyoğlu, 2001:4).

Uzun yıllardır süren enflasyonun beklentilere endeksli “yapışkan” türden bir

enflasyon olduğu öngörüsüyle ve bütçe açıklarının gerek faizlerin yüksekliği,

gerekse de vadelerin kısalığı nedeniyle, program kamu maliyesi, para ve döviz

kuruna ilişkin yapısal tedbirlerin yanı sıra, ücret ve fiyat kontrolleri ile de

desteklenmiştir. Kamuda ücret artışının %25’lerle sınırlandırılması gibi önlemlerle

de, programa yarı heterodoks bir nitelik kazandırıldığı söylenebilir (Bilgin,

Karabulut, Ongan, 2002:43).
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Tespit edildiği gibi enflasyonun temel kaynağı kamu açıklarıydı ve bu

açıkların kapanması için tedbir almak isteniyordu. Bu nedenle bir yandan kamu

harcamalarının azaltılması, diğer yandan vergi gelirlerinin artırılması hedef alınmıştı.

Aynı zamanda IMF’den alınacak uzun vadeli kredilerle yüksek reel faizli ve kısa

vadeli iç borçların azaltılması düşünülüyordu. Faiz dışı bütçe fazlasının 7,5 milyar

doların üstünde olması için çalışılıyordu. Döviz kurlarının normal çapa gibi

kullanılması kararlaştırılmış para politikası olarak Merkez Bankası’nın net iç

varlıklarına sınırlama getirilmişti (Gürsoy, 2009:181).

İstikrar paketinin ikinci ayağı “döviz çıpası”na geçişti. Yine “para kurulu”

sistemini andırır biçimde, döviz fiyatındaki artışın enflasyon hızının altında kalması

sağlanacaktı; böylece, döviz fiyatındaki istikrar bir yandan dış sermaye girişini

pompalarken, bir yandan da enflasyon hızını aşağı çekecekti (Kazgan, 2012:227).

Döviz kuru çıpası kullanılması, enflasyonun kontrol altına alınmasında iki görev

üstlenmektedir. Birinci görev maliyetleri kontrol altında tutmaktır. Türkiye’de sanayi

önemli oranlarda ithal girdiye muhtaçtır. İthal girdi fiyatlarının çıpa ile kontrol

altında tutulması maliyet enflasyonunu dizginleyebilecektir. İkinci işlev ithal

malların “terbiyevi” etkisidir. Serbest dış ticaret rejimi uygulandığında yerli mallar

ithal mallarla rekabet etmek zorundadır. Döviz kuru çıpası kullanıldığında ithal rakip

malların fiyatları kontrol altına alındığından, yerli mallarının fiyatlarının artırılması

güçleşmektedir. Muhtemelen Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesi enflasyonun kontrol

altına alınmasında önemli bir etken olmuştur (Ertuna, 2008:22).

Karluk(2006)’a göre, programın ana hatlarını altı başlık altında toplamak

mümkündür (Karluk, 2006:69):

 Sıkı bir maliye politikası uygulayarak (vergi gelirleri artırılarak) ve

kamu harcamaları kısılarak, bütçede oluşacak faiz dışı fazlayı

artırmak,

 Özelleştirmeyi hızlandırarak, özelleştirme gelirleri ile iç borç

stokunun büyümesini önlemek ve iç borç stokunu azaltmak,

 Enflasyon hedefi ile uyumlu gelir politikası izleyerek, özellikle ücret

gelirlerinin öngörülen enflasyon hedefinin üstünde artmasını

engellemek,
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 Enflasyonun düşürülmesine odaklanmış kur ve para politikası

izlemek,

 Kamu kuruluşlarının, açıklanan kur sepeti ve enflasyon hedefi

paralelinde fiyat artışları yapmalarını sağlayarak kamu kesiminden

enflasyon üzerine gelebilecek baskıyı gidermek,

 Merkez Bankası’nın açıkladığı kurlardan 2000’den sonraki 18 ay

içinde Türk Lirası getiren herkese döviz satmak, döviz getiren herkese

de açıkladığı kurdan Türk Lirası vermek.

3.3.4.2.2. Uygulama Sonuçları

IMF ile yapılan anlaşma çerçevesinde uygulamaya geçirilen Enflasyonu

Düşürme Programı ilk sekiz ay olumlu gelişmeler kaydetmiş ancak Türkiye’nin

önemli yapısal sorunlarına ilişkin önlemlerin alınmaması ve piyasalardaki

gelişmelerin doğru şekilde analiz edilip yorumlanamaması programın sorunlu

yanlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Programın uygulanmaya başlamasından

sonraki sekiz ay içerisinde 10 milyar dolardan fazla sermaye girişi olmuş, ancak cari

işlemler açığı 7 milyar dolara ulaşmıştır. Enflasyon, yıl başında %66,7’den üçüncü

çeyrekte %48,4’e düşmüş ancak programa göre bu düşüşün yeterli olmaması Türk

Lirası’nın değer kazanmasına yol açmıştır. Türk Lirası’nın aşırı değerlenmesi ise

ihracatın olumsuz etkilenmesi ve ithalatın artması şeklinde çift yönlü bir

dengesizliğin meydana gelmesine neden olmuştur (Tunalı, 2011:219).

Döviz kuru temelli enflasyonla mücadele programları, pek çok ülkenin

1990’lardaki deneyimi (Asya Krizi ülkeleri, Türkiye, Meksika) “çapa” ile çıkmaz

sokağa girileceğini gösteriyordu. Gerçi program 2001’de “bant” sitemine geçilmesini

öngörüyor, çapanın üç yıl devam edemeyeceğini kabul ediyordu; ama aradaki

fırtınayı da hiç tahmin edememişti. Özellikle petrol varil fiyatının bir ara 40 dolara

fırlamasıyla enflasyonun inmesi beklenen düzey (yıl sonu TEFE için %20)

gerçekleşmedi; 2000’in ilk yarısında %62-63 iken yılın bütününde %51,4 oldu. Bu

arada cari açık giderek büyüdü, yıl sonunda toplam 9,8 milyar dolara vararak tarihsel

bir rekor kırdı. Açıkların büyüdüğü süreçte ortaya çıkan devalüasyon beklentisiyle,
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hem dış sermayenin hem yerli sermayenin kaçışını tetikledi. Oysa 2000 yılı

bütçesinde faiz dışı fazla/GSMH oranı %5,3 ile donuk kalmıştı (Kazgan, 2009:412).

Programın uygulanmaya konulmasıyla birlikte faiz oranları beklentilerin

üzerinde hızla gerilemiş, enflasyon önemli ölçüde yavaşlamış, üretim ve iç talep

canlanmaya başlamıştır. Ancak, enflasyonun programda öngörüldüğü hızla

düşmemesi sonucunda Türk Lirası’nın beklenenin üzerinde reel değer kazanması, iç

talepte görülen hızlı canlanma, ham petrol, doğal gaz gibi enerji fiyatlarındaki artış

ve Euro/USD paritesindeki gelişmeler sonucunda 2000 yılında cari işlemler açığı

öngörülen düzeyin önemli ölçüde üzerine çıkmıştır. Bu gelişme iç ve dış piyasalarda

mevcut kur sisteminin sürdürülebilirliği ve cari işlemler açığının finansmanı

konusundaki endişeleri artırmıştır (Ermişoğlu, 2011:13).

Buna göre programın maliye ve para politikalarına büyük oranda uyulmasına

rağmen, programın yapısal nitelikli düzenlemeleri istenilen şekilde

gerçekleştirilememiştir. Enflasyonun beklenen oranda düşmemesi, Türk Lirası’nın

aşırı değerlenmesi, cari işlemler açığının büyümesi ve bankacılık sektörünün

kırılganlığının artması devalüasyon beklentisinin artmasına neden olmuştur. İlgili

reformların eksikliği ise bankacılık sektöründen başlayarak kendini göstermiş ve

Kasım 2000 krizine neden olmuştur (Çörtük, 2006:72).

Programın uygulanmaya başlaması ile ortaya çıkan olumlu havanın da

etkisiyle kamu kâğıtları faiz oranlarındaki hızlı düşüşle birlikte bankalar kurumsal ve

bireysel kredi arzını artırmaya başlamışlardır. Önceden açıklanmış döviz kuru

politikası bankaların daha fazla döviz riski almalarını özendirmiştir. Öte yandan, kısa

vadeli borçlanma ve mevduat faiz oranlarındaki düşüş portföy tercihinde Türk Lirası

mevduat talebinin azalmasına neden olmuş; repo tercihi artmış, yabancı para

mevduat talebinde ise önemli bir değişiklik olmamıştır. Kısa vadeli faiz oranlarının

yüksek kalması nedeniyle kaynakların vadeleri kısalmıştır. Bankalar portföylerindeki

kamu kâğıtlarını döviz kredisi karşılığı teminata vererek yurtdışından

borçlanmışlardır (structured finance). Bu durum, doğrudan Türk Lirası riski almak

istemeyen yabancı kurumsal yatırımcılar açısından repo yanında önemli bir başka

fırsat yaratmıştır (Keskin, 2001:6)

Ancak, yılın ikinci yarısından itibaren programda öngörülen özelleştirme

gelirlerinin gecikeceği ortaya çıkmıştır. Fon bankalarının nakit gereksinimlerindeki
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artış piyasalarda kaynak talebinin büyümesine neden olmuştur. Bu arada, cari

işlemler açığının büyüdüğü bir ortamda yurtdışı borçlanma imkânlarının

sınırlanmaya başlaması ve yıl sonuna doğru yerleşik bankaların döviz açık

pozisyonlarını, yabancı bankaların da Türk Lirası pozisyonlarını küçültme çabaları

kaynak arzının daralmasına neden olmuştur. Bu nedenle TL üzerindeki baskı artmış

ve faiz oranları yükselmeye başlamıştır. Portföylerinde yüklü miktarda kağıt tutan

bankaların fonlamada karşılaştıkları güçlükler ve ortalama bir yıl vadeli kağıtların

ancak günlük repo ile fonlanabilmesi tehlikeli bir vade uyumsuzluğu yaratmış, likit

kalma tercihleri yanında, artan likidite ihtiyacına karşılık Merkez Bankası’nın

program hedeflerine sadık kalınacağı ve sisteme ek likidite verilmeyeceğini

açıklaması nedeniyle faiz oranlarındaki tırmanma ivme kazanmıştır. Buna rağmen,

döviz talebi sürmüştür. Bunun nedeni, faiz oranlarındaki yükselme nedeniyle, kamu

kâğıtları teminat verilerek yapılan anlaşmaların yabancı bankalar tarafından

bozulması ve/veya ek döviz fonlaması istenmesi olmuştur (Keskin, 2001:6)

Hedefin üstünde kalan diğer önemli büyüklükler enflasyon oranı, cari açık ve

büyüme oranı olmuştur. Döviz kuruna dayalı istikrar politikalarında başlangıçta

ekonominin canlanacağı, tüketimin artacağı, enflasyon oranının istenen hızda

düşmeyeceği ve cari açığın ortaya çıkacağı, yani "önce genişleme-sonra resesyon"

çevriminin olacağı, programı yapanlar tarafından beklense de, beklenmeyen iç ve dış

etkenler hedeflerin aşılmasına yol açmıştır. Öte yandan bu sonuçlar, bir dezenflasyon

politikasından genellikle daralma bekleyen pek çok kesimi de şaşırtmıştır. Öncelikle,

döviz kurlarındaki sabitlemenin sonucunda faiz oranı paritesine göre faiz oranlarının

düşmesi tüketimi tasarruflar aleyhine genişletmiştir. İkinci olarak, faiz oranlarındaki

düşmeyle birlikte artan nakit talebi, halkın yabancı varlıklarını bozdurup yerli paraya

geçmesine, Merkez Bankasının da para arzını arttırmasına yol açmış; bankaların da

kredilerini (daha az riskli olduğu için özellikle tüketim kredilerini) genişletmesine

neden olmuştur. Üçüncüsü, faiz oranlarındaki düşüş halkın (ve bankaların)

ellerindeki menkul değerlerin (kamu kâğıtlarının) sermaye kazançlarını arttırmış ve

gelecekteki vergi yükümlülüklerinin bu kazançları dengelemeyeceği

düşünüldüğünden, bu servet etkisi de talebi canlandırmıştır (Yay, 2001:13).
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3.3. 2000’li Yıllarda Cari Açıkların Gelişimi

2000 yılı başında uygulamaya konulan ve üç yıl içerisinde enflasyonu tek

haneli rakamlara indirmeyi hedefleyen enflasyonla mücadele programı 2000 yılı

ekonomik gelişmelerinde belirleyici olmuştur. 1997 yılında yaşanan Asya krizini

takiben 1998 yılı başında uygulamaya konulan daraltıcı maliye ve gelirler

politikasının etkisiyle, yatırımlar ve özel tüketim harcamaları yılın ikinci yarısından

itibaren gerilemeye başlamıştır. 1998 yılı Ağustos ayındaki Rusya krizi dış talebi

daraltmış ve 1999 yılı Ağustos ve Kasım aylarında yaşanan depremler de

ekonomideki daralmayı hızlandırmıştır (Kadıoğlu, Kotan, Şahinbeyoğlu, 2001:17).

Türkiye 2000’li yıllara krizlerle başlamıştır. Bayındırbank’ın Eylül 2000

tarihinde Romanya’daki şubesinin batması Türkiye’deki krizin bankacılık sisteminde

başlamasının bir göstergesi olmuştur. Aynı zaman diliminde özelleştirmeye ilişkin

tartışmaların yanında cari açığın sürdürülebilir olmadığı tartışmaları yapılmaya

başlanmıştır. Açık sürdürülemez diyenler arasında IMF de yer almaktadır. IMF,

stand-by anlaşması koşuluna uyulduğu takdirde vermeyi taahhüt ettiği ikinci dilim

krediyi de vermemiştir. Böylece, Eylül 2000 tarihinden itibaren finansal piyasalarda

başlayan gerginlik Türkiye’yi kriz ortamına sürüklemiştir (Sugözü, 2010:225).

2000 yılında enflasyonu düşürmek amacıyla hazırlanan Enflasyonu Düşürme

Programı Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri nedeniyle başarısızlığa uğramıştır.

Bunun üzerine Mayıs 2001’de Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı(GEGP) adı altında

IMF destekli yeni bir ekonomik program yürürlüğe konmuştur. Temel amaç olarak

enflasyonu düşürmeyi ve istikrar sağlamayı benimsemiş olan GEGP, cari işlemler

açığının milli gelire oranı 2002’de %1,4, 2003’de ise %1,2 olarak gerçekleştirmeyi

hedeflemiştir. Program başta ekonomik büyüme, faiz ve enflasyon gibi bazı temel

makro ekonomik değişkenlerde belli bir istikrarın yakalanmasına yardımcı olduysa

da, cari işlemler açığının milli gelire oranı ile ilgili hedeflenen değerleri

gerçekleştirmeyi başaramamıştır. Özellikle 2003 yılından itibaren cari açığının milli

gelire oranındaki sürekli artış, bu açığın büyüklüğüyle beraber sürdürülebilir olup

olmadığıyla ilgili kaygıların da artmasına yol açmıştır (Telatar, Terzi, 2010:152).

2001 krizi sonrası dış ticaret gelişmelerine bakıldığında Türk Lirası’nın dolar

karşısında değerini koruduğu ve dolarizasyon sürecinin etkilerinin azaldığı 2002-

2006 döneminde genel olarak hem ihracat hem de ithalat artmış, bununla birlikte
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ithalat artışı daha yüksek olmuştur. Bu dönemdeki yüksek oranlı artışların etkisiyle

2005 yılı itibariyle ihracat 85,5; ithalat yaklaşık 140 milyar dolara ulaşmıştır. Ancak

ithalat artışı görece daha yüksek olduğu için dış ticaret açığı 2006 sonunda 54 milyar

dolara yükselmiştir. Cari işlem açıklarının arttığı bu ortamda cari açık/GSYİH oranı

hızla yükselerek %6,1 düzeyine ulaşmıştır. Bununla birlikte hem siyasi hem de

makro ekonomik istikrarın olumlu etkisiyle geçmiş dönemlere göre doğrudan

yabancı sermaye girişleri çok fazlalaştığı için cari işlem açıklarının finansmanı sorun

olmamıştır. Bu ortamda ihracatın ithalatı karşılama oranı da %61 düzeyine doğru

düzenli biçimde gerilemiştir (Dikkaya, Üzümcü, 2010:284).

2004 yılında toplam ithalat içinde yatırım mallarının payı %17,8 olup,

hammaddelerin payı %69,3 ve tüketim mallarının %12,4’tür. 1980 sonrası dönemde

dünya ticareti ile artan Türkiye’nin ihracatındaki artış ithalatını karşılamaya

yetmemiş, 1980’li yılların ikinci yarısından sonra artan dış ticaret açığı, 1990

yılından 2004’e kadar genişleme eğilimini sürdürmüştür (Türker, 2007:185).

2000-2005 yıllarında büyüme-cari açık-dış borç bağlantılarında bazı

değişiklikler gözlenmiştir. Cari açıkların toplamı bu altı yıl boyunca 54,4 milyar

dolara ulaşmış; aynı dönemde dış borç stoku ise, 67,0 milyar dolarlık bir artışla 170,1

milyar dolara yükselmiştir. Farklı bir ifadeyle, 1 dolarlık cari işlem açığına, 1,2

dolarlık bir dış borç artışı refakat etmiştir. Bir önceki on yıllık dönemde 4,4 olan bu

katsayıdaki düşme, elbette, olumlu bir gelişimdir. Büyüme ile cari açıklar arasındaki

bağlantıda ise dramatik bir “bozulma” gözlenmektedir. 1990-1999 yıllarının %4,1’lik

ortalama büyüme hızının yol açtığı cari açıkların birikimli milli gelire oranı sadece

%0,8’dir. 2000-2005 yıllarında ise ortalama büyüme hızı %3,2’ye düşmüş; cari

açıkların milli gelire oranı ise %3,8’e yükselmiştir. Dönemin sonunda dış açık oranı

%6’yı aşarak “sürdürülemez “ kaygılarına neden olmuştur (Boratav, 2007:185).

Ekonomide, 2004-2006 periyodunda, ağırlıklı olarak özel kesimin göreli

olarak düşük maliyetli ve uzun vadeli olarak yurt dışından temin ettiği fonlarla,

bilhassa otomobil ve konut talebinin kredilendirilmesi suretiyle teşvik edilen iç

talebin sürüklendiği bir büyüme süreci yaşanmıştır. Fakat ekonominin bu süreçte

yaşadığı büyüme süreci, dış açığa yol açma potansiyeli açısından yakın tarihteki daha

önceki on yıllardan farklı özellikler göstermiştir. 2000 sonrasındaki büyüme süreci

daha önceki on yıllarla karşılaştırıldığında daha fazla cari işlemler açığına yol açma
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eğiliminde olmuştur. Türkiye ekonomisi son otuz yılda ortalama olarak %4’ün bir

miktar üzerinde bir büyüme performansı göstermiştir. Ancak 2001 sonrasındaki

yükselen konjonktür, daha önceki yıllarla karşılaştırıldığında, büyüme hızı açısından

ciddi bir farklılaşma sergilememekle birlikte, yol açtığı cari işlemler açığı

bakımından bir kopuş sergilemektedir. 2000 yılı sonrasındaki ortalama %4,7’lik

büyüme hızı yurtiçi hâsılaya oranla ortalama %4’ün üzerinde bir cari işlemler açığına

yol açmıştır. Bu Türkiye ekonomisinde 2001 sonrasının yükselen konjonktürünün,

ithalat bağımlılığındaki artışın işaretidir (Karataş, Yılmaz, 2009:71).

Küresel kriz sonucunda iktisadi faaliyetteki durgunlaşma ve emtia

fiyatlarındaki düşüş nedeniyle daralan ve 2009 yılı sonunda 38,8 milyar dolara

gerileyen dış ticaret açığı, ekonomideki canlanmayla birlikte tekrar artmaya başlamış

ve ihracattaki toparlanmaya rağmen ithal mallara yönelik talebin ivmelenmesi

sonucu, 2011 yılı Mart ayı itibarıyla yıllık 83,7 milyar dolara ulaşmış ve iç ve dış

talebin toparlanma hızlarındaki ayrışma daha belirgin hale gelmiştir. Bu gelişmeler

sonucunda 2009 yılı sonunda %72,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2011 yılı

Mart ayında yıllık %58,8’e gerilemiştir. Küresel kriz ve ekonomideki küçülmeyle

birlikte 2009 yılı sonunda milli gelirin %2,3’üne kadar gerileyen cari işlemler açığı,

iktisadi faaliyetteki canlanmayla birlikte tekrar artmaya başlamış ve 2010 yılı sonu

itibarıyla milli gelirin %6,6’sına ulaşmıştır. 2011 yılında da artışı devam eden cari

işlemler açığı, 2010 yılında 48,4 milyar dolar tutarında iken 2011 yılı Mart ayında

yıllık %60,5 milyar dolara yükselmiştir (TCMB, 2011:11).

3.3.1. Kasım 2000 Bankacılık Krizi

Kasım krizi finansal sistem kaynaklı bir krizdir ve aktörü de bankacılık

kesimidir. Finans piyasalarında yaşanan bu etkileşim aktör konumundaki bankacılık

kesimin tetiği ateşlemesi ile krize dönüşmüştür. Bankaların açık pozisyonlarını

kapatmaya çalışmaları, kamu ve özel bankaların borçlanma telaşına girmelerine

neden olmuştur. Türkiye’nin dışsal (euro) piyasalarda borçlanma faizi üzerindeki risk

primlerinin yükselmeye başlaması, bankaların dış borçlanmasını zora girmesine

neden olmuştur. Bankaların hızla yükselen likitide ihtiyaçları ve bunun için yüksek

faizle likitide arayışı içerisine girmeleri sonucu döviz talepleri artarken, yabancı

bankalar da hazine kâğıtları hızla satarak Türkiye’den çıkmaya başlamıştır. Bu ortam
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içerisinde Merkez Bankası’nın en önemli hatası bu gelişmeler karşısında piyasanın

duyduğu likitide ihtiyacını zamanında karşılayamamış olmasıdır (Karaçor,

2006:387).

Türkiye ekonomisinin 2000 Kasım ve 2001 Şubat aylarında arka arkaya

yaşadığı krizler 1999 yılında IMF ile anlaşarak uygulanan iddialı bir “enflasyon

düşürme” programının sonucu ortaya çıktı. Uygulanmadığı takdirde ülkenin ciddi bir

ekonomik ve finansal krize gireceği savunulan program bir anlamda bu öngörülen

krizin gelişini çabuklaştırmış oldu (Gürsoy, 2009:184).

3.3.1.1. Finansal Kriz ve Bankacılık Kesimi

O dönem ve öncesinde bankacılık sektörüne ilişkin bazı göstergelere

bakmakta yarar var. Döviz cinsinden borçlar döviz cinsinden alacaklara göre oldukça

fazla. Dahası, döviz cinsinden likit varlıkların döviz cinsinden likit borçlara oranı

aynı dönemde sürekli düşmüştü. İkinci sorun ise bankaların varlıklarının vadesi ile

borçlarının vadesi arasındaki farkın giderek açılmasıydı. Mevduat, yani borçların

önemli bir kısmı kısa vadeli. Özellikle gecelik borçların (repoların) ağırlığı sürekli

artıyordu. Dolayısıyla sektör hem olası faiz artışlarına hem de kur artışlarına karşı

oldukça kırılgan durumda kriz öncesinde (Özatay, 2011:88).

Faiz oranlarındaki keskin artış bankaların finansal yapısını bozmuş ve

bankacılık sistemindeki mevcut yapısal problemleri ağırlaştırmıştır. İstikrar programı

kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankalardan,

açık pozisyon sorunlarını 2000 senesinin sonuna kadar çözmelerini istemiştir. Hemen

hemen tamamen devlet kâğıtlarından oluşan banka aktifleri, likiditeye olan yoğun

talebi arttırmış ve yetersiz likidite ekonomideki ödeme akışını bloke etmiştir (Atıcı,

Gürsoy, 2010:264).

Faiz oranlarındaki artış, portföylerinde çok sayıda devlet borçlanma senedi

bulunduran ve bu kâğıtları daha kısa vadeli kaynaklarla finanse eden bazı bankaların

mali yapılarını kötü etkilemiştir. Bankaların bilançolarındaki bu kötüye gidiş finansal

piyasalara olan güveni azaltarak Kasım ayında, programın sürdürülebilirliğine ilişkin

endişeleri ortaya çıkarmıştır. Yabancı yatırımcılar Türkiye’deki portföylerini

azaltmaya başlamışlardır. Hızlı sermaye kaçışı önemli ölçüde yabancı fonlara

bağımlı olan bankalar için ciddi likidite sorunları yaratmıştır. Finans piyasalarındaki
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çalkantılar ve 5,2 milyar doları geçtiği tahmin edilen yabancı sermaye kaçışı Merkez

Bankası döviz rezervlerinde azalmaya neden olmuştur. Rezervlerin azalmasıyla

birlikte faiz oranlarında ani bir artış gözlemlenmiştir. Faiz oranlarındaki bu ani artış

ellerinde önemli miktarda devlet tahvili bulunan ve bunları gecelik repo piyasasında

finanse eden bankaları olumsuz yönde etkilemiştir. Vade uyumsuzluğu problemleri

yaşayan bazı bankalara duyulan güvensizlik bankaların kısa vadeli likidite

ihtiyaçlarının aniden artmasıyla birleşince Kasım’ın ikinci yarısında kısa vadeli faiz

oranlarında ani bir artış olmuştur. Kısa vadeli faiz oranlarındaki bu ani artıştan sonra

hem devlet tahvillerinin hem de hisse senetlerinin fiyatları düşmüştür (TCMB,

2002:51).

Etibank, batma durumuna geldiğinden 2000 Ekim ayı sonunda TMSF

bünyesine alındı. Etibank’ın batma noktasına gelmiş olduğunun öğrenilmesi bir

başka bankanın, Demirbank’ın zor durumdaki bankalar listesine girmesine neden

oldu. Çünkü Demirbank’ın Etibank’ta örtülü bir ortaklığı olduğu düşünülüyordu.

“Eğer imkânı olsa Demirbank Etibank’ı kurtarırdı” düşüncesi yaygındı. İşte bu

düşünceler daha Ekim ayında Demirbank’ı çaresiz bir durumda bırakmıştı.

Demirbank rastgele bir banka değildi ve şöyle bir özelliği vardı. 2000 yılında yapılan

DİBS ihraçlarının yaklaşık %15’ini aldığı ve toplam DİBS stokunun yaklaşık

%10’unu taşıdığı tahmin ediliyordu. Bu büyük DİBS stokunu taşımak için ise kısa

vadeli dış ve iç borçlanma yapıyordu. Örneğin, pasif toplamı içinde vadeli mevduatın

oranı ancak %1 dolayında olduğu tahmin ediliyordu. Bu durumun ortaya çıkmasıyla

Demirbank için öncelikle dış borçlanma kanalları tıkandı. Ardından iç borçlanma

kanalları da tıkandı ve taşıdığı DİBS stokuna rağmen Demirbank diğer yerli

bankalardan borç alamadı. Sonuçta Demirbank zorunlu olarak DİBS stokunun bir

bölümünü satmak istedi. Ardından fiyatlar düşmeye, faizler artmaya başladı. Diğer

yandan, kısa vadeli borç oranı yüksek olan kamu bankaları da kısa vadeli

borçlanmayı sürdürmek zorunda olduklarından faizler üzerinde ek bir baskı

oluşuyordu (Uygur, 2001:16).

Artan döviz talebi ve Türk Lirası sıkışıklığına güven sarsan öğeler eklendi;

yılın ortasında Ziraat Bankası, Halk Bankası gibi kamu bankalarının tarım ve

esnaf/zanaatkârlara destekleri “görev zararları” diye kaydettiği; hükümetin bunu
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bütçeye yansıtmayarak bütçe açığını ve iç borcu küçük gösterebildiği ortaya çıktı.

Buna, siyasetçilerin desteğiyle işadamlarının bu bankalardan ve özellikle

Emlakbank’tan alıp geri ödemediği krediler ekleniyordu. (O günkü kura göre)

bunların toplamı 15 milyar dolardı. Güven sarsıntısında CİB açıklarının her dönem

artışı, yıl sonu için beklentinin 10 milyar dolara varması bir diğer öğeydi,

devalüasyonu kaçınılmaz kılıyordu. Sekiz ticari bankanın kasalarının boş, borçlarının

dağ gibi olması TMSF’ye devredilmeleri, yıl ortasında patlayan güven sarsıcı bir

diğer öğeydi; bunlara üç diğer bankanın eklenmesiyle sayı kısa sürede 11’e çıktı. Bu

bankalar sonbahar aylarında, (göreve başlayan) BDDK’ya devredildiler. Kurulun

bunları iflas ettirmeden ya da bankacılık izinlerini kaldırmadan TMSF’ye

devretmesiyse, bütün mevduat ve kredilerle ilgili yükün devlete/halka bindirilmesi

anlamına geldi (Kazgan, 2009:414).

Kasım ayının son on gününde bir likidite krizi ortaya çıkmıştır. Türkiye’de

faaliyetini sürdüren birkaç büyük bankanın bazı küçük bankaları zor duruma

düşürecek uygulama içerisinde olması, özelleştirilmede yaşanan gecikmeler

dolayısıyla yabancıların programa yönelik duydukları güvenin azalması ve bu

sebeple bir ABD ve bir Alman bankasının bir gecede 7 milyar doları aşan paralarını

çekmeleri, IMF’nin Türkiye’ye taahhüt ettiği kredi dilimini zamanında ödememesi

ve kriz sonucu içi boşaltılan ve Fon yönetimine alınan 11 holding bankasının

oluşturduğu 10 milyar dolarlık yük likidite krizini oluşturmuştur (Alagöz, Işık,

Yıldırım, 2006.252).

3.3.1.2. Kasım Krizi İçin Bazı Somut Göstergeler

1996-2000 yılları arasında finansal krizlerin ön göstergeleri üzerine yapılan

çalışmaların bulgularına göre en fazla açıklayıcı güce sahip sekiz temel değişken

önem derecesine göre, Bustelo tarafından şöyle sıralanmıştır (Doğan, 2006:199)

 Paranın reel olarak değer kazanması,

 Kısa vadeli borç / Rezervler,

 M2 / Rezervler,

 Yerli banka kredileri,

 Rezervler
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 GSYİH büyümesi

 Cari açık / GSYİH

 İhracatın artışı

Bunlara ilave olarak; cari açık/döviz rezervi, toplam veya kısa vadeli dış

borç/ihracat, sermaye hareketlerinde dalgalanma, dış borç faizinde ve risk priminde

yükselme, kısa vadeli iç faizde dalgalanma gösterilebilir (Uygur, 2001:18)

Keyder(2001)’e göre Türkiye’de 2000-2001 yıllarında yaşanan krizlere

müsait zemini hazırlayan öğeler şu şekilde özetlenebilir: aşırı değerli Türk Lirası,

cari işlemler açığının kritik sınırın üzerinde seyretmesi, açık pozisyonlar (banka-reel

sektör-kamu), kamu bankalarının görev zararları, bütün bunların sonucu olarak

özellikle mali sektörün taşıdığı kur ve faiz riskinin artması (Keyder, 2001:38).

2000 yılı boyunca Türk Lirası’nın %20 dolayında aşırı değerlenmesi, petrol

fiyatlarındaki aşırı artış ve Euro’nun değer kaybetmesi Türkiye’nin ödemeler

bilançosunu olumsuz bir şekilde etkilemiştir. Faiz hadlerinin hızla aşağı düşmesi

sonucu, küçük ve orta büyüklükteki bankaların hazine kâğıtlarını zararına satmaları,

bu bankaların kârlılığını azaltarak, Kasım başından itibaren likidite krizi ile

karşılaşmaları ve küçük bankaların işlemelerinin büyük bankalar tarafından devre

dışı bırakılması likidite krizinin patlak vermesini hızlandırmıştır (Çarıkçı, 2001:476).

Döviz kurunun çıpaya bağlanması ve ulusal ve uluslararası faiz oranlarındaki

farklılıklar nedeniyle, tıpkı Asya bankaları gibi Türk bankaları da döviz kurunda

olabilecek değişmelere karşı koruma almadan (hedging yapmadan) uluslararası

piyasalardan düşük maliyetle aldıkları borçları Türkiye’de Türk Lirası cinsinden

yüksek faiz oranlarından kredi olarak vermişlerdir. Yurt dışından elde ettikleri bu

kredileri özellikle kamu kesimine borç olarak vermişlerdir (Güloğlu, 2001:526).

Artan reel döviz kuru ile aşırı değerlenen Türk Lirası dış ticaret dengesindeki

açığın artmasına ve cari işlemler dengesinde bozulmalara neden olmaktadır. Reel

döviz kuru ile cari denge arasındaki bu ilişki 2000 yılından itibaren artarak devam

etmektedir. Söz konusu bu dönemde Türk Lirası’ndaki aşırı değerlenme, ithalatı

cazip hale getirmiş, buna karşın ihraç mallarını pahalılaştırarak ihracattaki artışı

yavaşlatmıştır. Bu nedenle 2000-2008 döneminde cari işlemler açığı büyük bir artış

göstererek tehlikeli kabul edilebilecek seviyeye ulaşmıştır (Telatar, Terzi, 2010:156).
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Faiz oranlarındaki yükseliş, portföylerinde yoğun şekilde Devlet İç

Borçlanma senedi tutan ve bunları kısa vadeli kaynaklarla fonlayan bazı bankaların

mali durumlarını bozmuş ve Kasım ayının ikinci yarısında mali piyasalarda

güvensizliği artırmıştır. Kısa vadeli faizlerdeki sıçrama ile birlikte kamu menkul

kıymetleri ve hisse senedi fiyatlarında hızlı düşüş gözlenmiş ve yabancı yatırımcılar

Türkiye’deki portföylerini azaltmaya başlamışlardır. Bu dönemde, döviz talebindeki

artış nedeniyle Merkez Bankası 6 milyar dolar civarında net döviz satışı yapmıştır.

Aralık ayında IMF’den sağlanan Ek Rezerv Kolaylığı finansal piyasalarda kısmi bir

rahatlama sağlamıştır. Ancak alınan önlemler yeterli olmamış ve piyasada mevcut

kur rejiminin sürdürülebilirliği konusundaki kuşkular artmıştır (Togan, 2001.513).

Şubat 2001’de OECD’nin, Türkiye raporunda da belirtildiği gibi Kasım

krizinin oluşmasını sağlayan başlıca faktörler şunlardır (Kaya, 2001:551):

 Ziraat ve Halk Bankası’nın görev zararları 21 milyar dolara

çıkmış(1999’da 19 milyar dolar),

 Bankaların döviz cinsinden gelir-gider farkı olan açık pozisyonları 18

milyar dolara ulaşmış,

 1999 yılında meydana gelen iki büyük depremin devlete maliyeti 12-

15 milyar dolardır. Devlet bütçeden bu depremler için 1999 ve 2000

yıllarında toplam 6 milyar doların üzerinde para harcamıştır.

 Kamu kesimi borç stoku devamlı artmış,

 Dünya Bankası’na Niyet Mektubu ile taahhüt edilen özelleştirme,

zamanında gerçekleştirilemediği için bu banka 780 milyon dolarlık

krediyi askıya almıştır.

1990’larda banka kurmanın aşırı derecede kolaylaştırılması sonucu bankalar

hızla çoğalmış, sayıları Kasım krizi öncesi 80’i bulmuştur. Bunların önemli bir kısmı

küçük, sermayesi yetersiz ve kurucunun iştirak veya üretimini finanse etmek

amacıyla kurulmuş bankalardı. Sınırsız mevduat güvencesi nedeniyle risk unsuru

ortadan kalktığından, sağlıksız olmalarına karşın, piyasanın üzerinde faiz vererek ve

repo cezp edebiliyorlardı. Bunların bazıları sermayelerinin kat kat üzerinde kamu

kâğıdı taşıyordu (örneğin Fon’a devri öncesi 300 milyon dolar sermayesi olan

Demirbank’ın elinde 4-5 milyar dolar değerinde kamu kâğıdı bulunmaktaydı).
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Program uygulaması sonucunda 2000 yılında iç borçlanmada ortalama vade 15 aya

uzamıştı.  Ancak küçük bankalar ellerindeki bu uzun vadeli kâğıtları repo/gecelik

borçlanma/kısa vadeli mevduat gibi kaynaklarla veya dış borç alarak fonluyorlardı.

Sonuçta, özellikle zayıf bankalar vade uyumsuzluğu nedeniyle aşırı derecede faiz

riski taşır hale gelmişti. Banka aktiflerinin içinde menkul değer portföyünün payı

artarken özel sektöre verilen kredilerin payı düşüyordu (Keyder, 2001:39).

3.3.2. 2001 Şubat Krizi

2000 yılının altıncı ayından sonra ekonomiyi takip edenler tarafından

korkuyla beklenen, Kasım sonunda bir büyük bankanın çöküşüyle ilk şiddetli

sarsıntısını hissettiren ekonomik kriz, 2001 Şubat ayında 2000 yılı başından beri

uygulanan “crawlin peg” (sürüklenen çıpa) sisteminin terk edilmesi ve dalgalı kur

sistemine geçilmesiyle somutlaştı. Türk Hazinesinin yüklü miktardaki yüksek

maliyetli kısa vadeli iç borcunun ve dış borcunun çevrilip çevrilemeyeceği ciddi

olarak sorgulandı ve bu risk iç ve dış yatırımcılar tarafından aşırı bir düzeyde

algılanınca finansal piyasalar çöktü (Seval, 2001:456).

Kasım krizinden sonra ikinci bir kriz, bir bakıma Türkiye’nin önceki

programını tümüyle ortadan kaldırıcı kriz, 19 Şubat 2001’de siyasal alanda meydana

gelen bir tartışmayla ortaya çıktı. 21 Şubat’ta kurun dalgalanmaya bırakılmasıyla

birlikte dolar kuru yaklaşık %40’lık develüasyonla birlikte 1 liraya yükseldi. Şubat

krizinin döviz cephesi açısından Kasım krizinden farkı bu defa dövize olan yoğun

talebin sadece yabancı bankalarla sınırlı kalmaması, buna yerlilerin de iştirak etmesi

olmuştur (Turan, 2005:7).

2001 yılından başlayarak Türkiye’nin IMF denetim ve gözetiminde

sürdürmekte olduğu iktisadi programın tek bir temel unsuru bulunmaktadır:

Uluslararası piyasalara yüksek reel faiz sunmak ve finans sermayesini Türkiye’ye

çekmek. Yüksek reel faiz sunarak, uluslararası spekülasyon oyunu içerisinde

“ayrıcalıklı” bir konum kapma uğraşı aslında 2001 krizi sonrasında Türkiye’ye bizzat

IMF tarafından telkin edilmiştir. IMF programı Türkiye’yi dünya ekonomisi

içerisinde “yüksek reel faiz” sunan ve sıcak para girişleriyle ekonomisini istikrara

kavuşturmaya çalışan bir ülke olarak değerlendirmektedir. Cari açık, nasıl finanse

edilirse edilsin, yabancı üreticilerin mallarına olan yurtiçi taleptir. Dolayısıyla
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Türkiye dışarıdan borçlanırken bir yandan da ulusal üretimini yurtdışı üretim ile

ikame etmektedir. Bunun çok doğal sonucu olarak da ülkemizde işsizlik sorunu daha

da derinleşmektedir (Yeldan, 2010:39-42).

Cari açığın en iyi bilinen sakıncası, sıcak parayla finanse edilmesi halinde

ekonomide kırılganlık yaratmasıdır. Dış açığını ağırlıklı olarak sıcak parayla finanse

eden ülkelerde cari açık belli bir noktayı aşınca sıcak para yatırımcısında ülkenin

döviz borçlarını ödemeyeceği kuşkusu doğmakta, bu kuşku bazı olaylarla

tetiklenince ülkeden sermaye kaçışı başlamakta ve devalüasyon olmaktadır. İkinci

sakıncası ülkenin dış borçlarını artırmasıdır. Üçüncüsü ise, ekonomik durgunluk

yaratmaktadır. Cari açık ekonominin küçülmesi, dolayısıyla ekonomik durgunluk,

işsizlik ve yoksullaşma demektir (Somçağ, 2006:165).

21 Şubat 2001’de spekülatif döviz talebi patladı. İnterbank piyasasında

gecelik faizler %6000’leri aştı ve ortalama %4000’ler olarak gerçekleşti. Merkez

Bankası’nın 19 Şubat günü 27,90 milyar dolar olan döviz rezervi 21 Şubat günü

22,59 milyar dolara indi. İki gün içinde MB’nin döviz rezervi 5,31 milyar dolar

azalmıştı. Başını yabancı bankaların çektiği dört beş banka spekülatif olarak MB’den

döviz almışlardı. ABD doları 21 Şubat günü %40 değer kaybederek bir milyon Türk

Lirası’na yükseldi. Kasım’dan farklı olarak yerli bankaları, şirketler ve halk da

dövize hücum etmişti (Kurtoğlu, 2012:655).

Krugman (2010), arada sırada işler olağanüstü kötü gider. Bankanın

yatırımlarının kötü gittiğine ve artık mevduat sahiplerine ödeyebileceği aktifi

kalmadığına ilişkin belki doğru belki de yanlış bir söylenti çıkabilir. Söylenti

mevduat sahiplerinin çok geç olmadan paralarını almak için bankaya koşmalarına

neden olacaktır; biz buna “bankaya hücum” diyoruz. Ve çıkan söylenti gerçek dışı

bile olsa genellikle böyle bir hücum bankayı batıracaktır. Banka hızla nakit

toplayabilmek için aktiflerini yok pahasına satmak zorunda kalacak ve tabii ki bu

fiyatlarla aktifleri borçlarını kapatmaya yetmeyecektir. Gerçek dışı söylentilere

dayanan hücumlar bile sağlıklı kuruluşları batırabileceğinden, bankaya hücumlar

olması beklendiği için gerçekleşen kehanetlere dönüşmüştür: Bir banka yatırımları

kötü gittiği için değil, yalnızca yakında bir hücuma maruz kalacağına ilişkin

söylentilerin çıkarılması nedeniyle batabilir (Krugman, 2010:140).
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2001 krizinin çıkmasına bankacılık sektörünün kırılganlığı ve bu kırılganlığı

ortaya çıkaran tetikleyici faktörler yol açmıştır. Özatay ve Sak bankacılık sektörünün

kırılganlığının ve tetikleyici faktörlerin olmaması durumunda yüksek cari işlemler

açığının ve Liranın reel olarak aşırı değerlenmesinin 2000-2001 yılı krizlerinin

oluşması için yeterli neden oluşturmayacağı belirtmektedir. Kriz öncesi dönemde

bankacılık sektörüne para ve vade uyuşmazlıklarındaki (currency and maturity mis-

matches) ve takipteki alacaklardaki artış (non-performing loans) risk birikimine yol

açarak sermaye çıkışı durumunda sistemi son derece savunmasız hale getirmiştir.

Bunun yanı sıra bankacılık sistemi içinde risk birikimi farklılık göstermektedir.

Kısaca açıklanacak olunursa, kamu bankaları aşırı derecede risk faizine açıkken, özel

bankalar döviz kuru riski ile karşı karşıyadır ve bazı özel bankalar kısa vadeli

borçlanma senetlerine sahiptir. Risk birikiminin farklılıkları ise kriz öncesinde

piyasada yaşanan tıkanıkların aşılmasını sağlamak amacıyla TCMB’nin yapacağı

müdahaleleri zorlaştırmaktadır (Ardıç, 2004:183).

Tablo 3.2: Temel Ekonomik Göstergeler (1998-2002)

1998 1999 2000 2001 2002
1)Büyüme hızı(%)

GSYİH 3,1 -4,7 7,4 -7,5 7,9
GSMH 3,9 -6,1 6,3 -9,5 7,8
GS Yatırım/GSYİH(%) 29,1 25,7 28,0 20,7 19,1

2)Sivil istihdam(milyon kişi) 20,9 21,4 20,6 20,4 20,4
Tarım 8,5 8,9 7,2 7,2 6,9
Tarım dışı 12,4 12,5 13,4 13,2 13,4

3)CİB dengesi(milyar $) 2,0 -1,4 -9,8 3,4 -1,8
4)Dış borç stoku/GSMH 47,4 55,4 59,4 80,0 70,6
5)Kamu kesimi temel göstergeleri(%)

KKGB/GSMH 9,4 15,6 11,9 16,5 12,6
İç borç stoku/GSMH 21,7 29,3 29,0 69,2 55,2
Faiz dışı bütçe fazlası/GSMH 4,3 1,8 5,3 6,4 4,4

6)Faiz/GSMH(%) 11,5 13,6 16,3 23,3 19,1
7)TEFE(yıllık ortalama %) 71,8 53,1 51,4 88,6 30,8
8)Kişi başına ortalama gelir($) 3255 2879 2986 2123 2584

Kaynak: KAZGAN, Gülten (2009); Tanzimat’tan 21. Yüzyıla Türkiye Ekonomisi,

4. Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, s.407.
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Tablodan da görüldüğü gibi, büyümenin başlıca kaynağı olan gayrisafi

yatırımın GSYİH’ya oranı giderek azalmış, 2002 itibariyle on puan gerileyerek

%19,1’e indi. Ekonomide iki yatırım dürtüsü birlikte yok olmuştu: ne sabit yatırıma

ayıracak yeni kaynak ne de bunun için gereken iç talep artışı kalmamıştı. Sermaye

giriş-çıkışları şiddetlenirken, CİB dengesinin de benzer iniş çıkışları yaşadığı

tablodan görülebilir: 9,8 milyar dolar açığı (2000) izleyen yıldaki krizde 3,4 milyar

dolar CİB fazlası tamamlamıştı. Sermaye girişleri ekonomiyi balon gibi şişirmiş;

sermaye kaçınca, 2001’deki krizle balon patlamış ve sönmüş (Kazgan, 2009:406).

Türkiye 2001 yılından sonra sıkı para politikası uygulamalarıyla çok yüksek

dolar ve euro faizlerinin getirdiği yüksek reel faizler sonucu artan sermaye girişi

sonucu değerlenen kurlar, bozulan ödemeler dengesi ve bunun getirdiği sorunlar

2008’deki ABD krizine kadar görmezlikten gelinmişti. Çoğu zaman reel faizleri Türk

Lirası’na göre hesaplanmaktadır. Bu açıdan 2001 yılından sonra reel faizler %11’lere

kadar düşmüştür. Ama dolar üzerinden elde edilen getiriler hesaplandığında reel

faizin %45’lere kadar yükseldiği görülmektedir. TCMB örtük veya açık olarak

enflasyon hedeflemesi rejimini benimsemiş, temel politika aracı olarak da faizleri

kullanmıştır. TCMB faiz politikasını yüksek bir reel faiz sağlamak üzere inşa

etmiştir. TCMB’nin bu şekilde bir politika izlemesinin temel nedeni reel faizlerin

düşmesi durumunda, toplam talebin yani enflasyonun yükseleceği kaygısıdır

(Baydur, 2008a:8).

3.3.2.1. Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı (GEGP)

Türkiye ile IMF arasında 1961 yılında ilk gözden geçirme anlaşmasının

imzalanması ile başlayan kredi ilişkisi Mayıs 2008’e kadar devam etti. Türkiye 47 yıl

boyunca IMF ile 19 Stand-by anlaşması imzaladı. Bu anlaşmalar sonucunda yaklaşık

50 milyar dolarlık kredi sağladı. 2008 yılında IMF ile sonlanan anlaşmanın ardından

Türkiye bir daha IMF ile kredi almak için masaya oturmadı. 2012’de ise IMF’in

oluşturduğu fona katkıda bulunmak için 5 milyar dolara kadar katkıda bulunmak

üzere oturdu. MB’den yapılan açıklamaya göre, Türkiye IMF kaynaklarına

uluslararası rezervler arasında sayılmak üzere 5 milyar dolara kadar katkıda

bulunmayı taahhüt etti (Güler, 2012).
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Tablo 3.3: IMF ile Yapılan Stand-By Düzenlemeleri

SBD’lerin Başlangıç

Tarihleri

Süre(ay) İptal Miktar (milyon

SDR)

Niyet Mektubu

İmza Tarihi

04.08.1958 25.0 14.07.1958

01.01.1961 12 37.5 25.11.1960

30.03.1962 9 31.0 23.01.1962

15.021963 11 21.5 20.12.1962

15.02.1964 11 21.5 06.11.1963

01.02.1965 12 21.5 21.11.1964

01.02.1966 12 21.5 20.11.1965

15.02.1967 11 27.0 18.11.1966

01.04.1968 9 27.0 25.01.1968

01.07.1969 12 27.0 22.05.1969

17.08.1970 12 90.0 31.07.1970

24.04.1978 24 1979 300.0 23.07.1978

19.07.1979 12 1980 250.0 30.06.1979

18.06.1980 36 1.250.0 02.06.1980

24.06.1983 12 225.0 18.05.1983

04.04.1984 12 1984 225.0 12.03.1984

08.07.1994 14 1996 610.5 27.05.1994

01.01.2000 36 2001 15.038.4 09.12.1999

04.02.2002 33 12.821 18.01.2002

Kaynak: ZÜNGÜN, Deniz (2008); “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı Sonrası

Türkiye-IMF İlişkilerinin Geleceği”, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler

Enstitüsü, Sayı:30, Cilt:8, Haziran 2008, s.233.

2001 krizi sonrasında yenilenen IMF destekli ekonomi politikası Dünya

Bankası’nın ek destekleriyle “Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı” adı altında tekrar

uygulamaya kondu. Türkiye  bu programı çeşitli değişikliklerle birlikte 2008 yılının
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Mayıs ayına kadar IMF ile ortak olarak uygulamaya devam etmiş ve gerek kamu

maliyesinin düzene sokulması, gerek enflasyonun düşürülmesi, gerekse de büyümeye

geri dönüş konusunda oldukça önemli bir başarıya ulaşmıştır (Eğilmez, Kumcu,

2011:358). GEGP ve bunun IMF anlaşması ile desteklenmesi sonucunda 2001 yılı

Mayıs-Aralık dönemi için IMF ve Dünya Bankası’ndan 15,7 milyar dolarlık ek dış

finansman sağlamıştır (Parasız, 2003:416).

Bankacılık sistemindeki aşırı iyimserlik, yetersiz denetim, vade uyumsuzluğu,

kamu sektöründeki finansal yönetim eksikliği, finansal yapıdaki deformasyon (kamu

bankalarının görev zararları, holding bankaları ve yetersiz sermaye stoku) ve

mevduat garantisi uygulaması bu dönemdeki finansal krizlerin temellerini

oluşturmuştur. Birçok banka TMSF’ye devredilmiştir. Bazıları özel sektöre satılırken

diğerleri farklı isimler altında birleştirilmiştir. BDDK, 2001 krizinin ardından,

bankacılık sistemi için kapsamlı uzun vadeli yeniden yapılanma programı

başlatmıştır. GEGP olarak adlandırılan programın dört temel dayanağı; kamu

bankalarının yeniden yapılandırılması, TMSF bankalarının bir an önce

çözümlenmesi, özel bankaların güçlendirilmesi, düzenleme ve denetim çerçevesinin

güçlendirilmesidir (Atıcı, Gürsoy, 2010:264).

Bu programda 1990’lı yıllardaki krizlerin nedeni olan bankacılık kesimindeki

çarpıklıkların ve kamu açıklarının bir daha yaşanmaması için yapısal dönüşümü

sağlayacak 15 yasal düzenleme hızla yasalaştırılmıştır. Bu noktada finansal kesimi

güçlü bir yapıya kavuşturarak ekonomide güvenin yeniden tesisi amaçlanmış,

TCMB’nin birinci hedefi “fiyat istikrarını sağlamak” olarak belirlenmiştir (Dikkaya,

Üzümcü, 2010:283). Fiyat istikrarının sağlanmasına ilişkin olarak literatürde, bütçe

açıkları ve fiyat düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklayan çeşitli teoriler mevcuttur. Sözü

edilen teorilerden biri standart parasalcı yaklaşım bütçe açıklarının, parasallaşma, bir

diğer ifadeyle senyoraj geliri elde etme yoluyla finanse edilmesinin, fiyatlar genel

düzeyinde artışa/enflasyona neden olacağını ileri sürer. Bu doğrultuda bütçe açıkları

yalnızca parasallaştığı ölçüde enflasyonisttir. Merkez bankasının göreli para arzını

arttırması durumunda fiyat artışları meydana gelecektir (Ekşi, Şentürk, 2010:344).
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3.3.2.1.1. Programın Amaç ve Hedefleri

2000 yılı Kasım ve 2002 Şubat aylarında yaşanan mali krizlerin ardından

uygulamaya konulan GEGP’nin temel amaçları; bankacılık sektörüne yönelik

tedbirlerin süratle alınarak mali piyasalardaki belirsizliğin azaltılması, buna bağlı

olarak faiz oranları ile döviz kurlarında istikrarın sağlanması, iktisadi etkinliği

sağlayacak yapısal reformların gerçekleştirilmesi, makro ekonomik politikaların

enflasyonla mücadelede etkin bir şekilde kullanılması, sürdürülebilir büyüme

ortamının temin edilmesi olarak belirtilmiştir. Bu çerçevede, kamu kesiminin artan

borç yükünün sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması amacıyla maliye politikası

daha da sıkılaştırılmış, para politikasında MB’nin kısa vadeli faiz oranları üzerindeki

etkisi artırılmış ve dalgalı kur sistemine geçilmiştir (Sugözü, 2010:223).

GEGP’de üç temel sorundan ve bunların çözüme kavuşturulması anlamında

üç nihai hedeften bahsedilmektedir. Bunlardan birincisi 25 senedir çözüm

bulunamayan kronik enflasyon sorunudur. Dolayısıyla öncelikle bu sorun

çözülmelidir. İkinci sorun sürdürülemez duruma gelmiş olan kamu kesimi finansman

açıklarıdır. Bu açıklar 1990’lı yıllardan ama özellikle de 1990’lı yılların sonlarında

büyük bir hızla artmıştır. Şubat 2001 Krizi’nin ardından ise öncelikle ve ivedilikle

çözülmesi gereken bir sorun haline dönüşmüştür. Bu sebeple de GEGP’de bu

sorunun çözümüne büyük bir yer ayrılmıştır. GEGP ile bir yandan “kur programının

terk edilmek zorunda kalınmasıyla ortaya çıkan güven bunalımı ve istikrarsızlığın

hızla ortadan kaldırılması” hedeflenirken, aynı zamanda “bir daha geri

dönülemeyecek şekilde kamu yönetiminin ve ekonominin yeniden yapılandırılmasına

yönelik altyapı oluşturulması” da hedeflenmiştir. Üçüncü sorun ise Türkiye

ekonomisinin yine kronik bir sorunu olan istikrarsız büyümedir. Kesintisiz ve yüksek

oranlı bir büyümenin sağlanması işsizliğin azaltılması, refahın artırılması ve daha

pek çok sorunun çözümü açısından kaçınılmazdır (Tunalı, 2011:65).

Temel amaç olarak enflasyonu düşürmeyi ve istikrar sağlamayı benimsemiş

olan GEGP, cari işlemler açığının milli gelire oranını 2002’de %1,4, 2003’de ise

%1,2 olarak gerçekleştirmeyi hedeflemiştir. Program başta ekonomik büyüme, faiz

ve enflasyon gibi bazı temel makro ekonomik değişkenlerde belli bir istikrarın
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yakalanmasına yardımcı olduysa da, cari işlemler açığının milli gelire oranı ile ilgili

hedeflenen değerleri gerçekleştirmeyi başaramamıştır. Özellikle 2003 yılından

itibaren cari açığın milli gelire oranındaki sürekli artış, bu açığın büyüklüğüyle

beraber sürdürülebilir olup olmadığıyla ilgili kaygıların da artmasına yol açmıştır

(Telatar, Terzi, 2010:152).

GEGP'nin reel ekonomiye yönelik politikaları ve beklentileri ise açıktır.

Temel olarak bu politikalar, yurtiçi talebin daraltılması ve ihracat için bir fazla

oluşturulmasını amaçlamaktadır. Bunu gerçekleştirmek için bir yandan kamu kesimi

harcamalarını kısarak ve emek ve kırsal kesim gelirlerini bastırarak yurtiçi talebin

azaltılması, öte yandan kur makası, ücret maliyetlerinden ve tarımsal ürün

fiyatlarından sağlanacak tasarruflar aracılığı ile ihracatın teşvik edilmesi

öngörülmektedir. Ayrıca Türkiye'deki dışa açılma sürecinin mevcut aşamasında,

özelleştirme ve kuralsızlaştırma yoluyla yer üstü ve yer altı kaynaklarının giderek

yabancı tekelci sermayenin güdümüne bırakılmasına hız verilmektedir. Sonuç

itibariyle, son yirmi yıldır son derece yetersiz ölçekte sabit sermaye yatırımı yapılan

sanayi sektörünün sorunlarına gerçek hiçbir çözüm önerilmemektedir. Hiç bir

sanayileşme hedefi olmayan GEGP, Türkiye'de 1980'li yıllardan bu yana

sürdürülmekte olan ucuz-marjinalleşmiş emeğe ve taşeronlaşmaya dayalı ihracat

yapısını dönüştürecek, ulusal sanayinin rekabet gücünü geliştirecek bir strateji

sunmak bir yana, bu yönde bir "vizyona" bile sahip değildir (BSB, 2001:8).

Ekonomik Programın uygulanması ve güven ortamının yeniden sağlanması

ile beraber, ekonomideki daralma eğiliminin tersine döneceği ve enflasyonun

gerileyeceği düşünülmüştür. Döviz kurlarındaki gelişmelerle ekonomide oluşan

rekabetçi seviyenin, ihracat ve turizm gelirlerini artıracağı, düşen faizlerin ise

büyümeye olumlu katkı yapacağı tahmin edilmiştir. Ekonomik aktivitedeki

daralmanın 2001 yılının ikinci yarısında canlanmaya dönüşmesi ve cari işlemler

hesabının dengeye yakın bir değer alması öngörülmüştür (Temel, 2001:561).

3.3.2.1.2. Programın Uygulanma Sonuçları

Program etkin ve hedeflerden taviz vermeden uygulanmış olmasına rağmen,

büyüme açısından uygulama sonuçları, hedeflerden çok sapmış olduğunu

göstermektedir. Devlet İstatistik Enstitüsü’nün 2001 yılı üç aylık dönemler itibariyle
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açıklamış olduğu GSMH rakamlarına göre, büyüme her üç dönemde de negatif

olmuştur. Büyüme oranları birinci üç aylık dönemde -4,4, ikinci üç aylık dönemde -

11,4, üçüncü üç aylık dönemde ise -8,5 ve 9 aylık dönemde ise -8,3 olarak

gerçekleşmiştir. Bu oranlar programlanan ve hedeflenen ortalama -3 oranından

oldukça yüksektir (Gökçen, 2001:598).

Tablo 3.4: Temel Ekonomik Büyüklükler (2001-2005)

2001 2002 2003 2004 2005

GSMH(1987 fiyatlarıyla) 107,783 116,338 123,165 135,308 145,651

GSMH($) 148,215 180,892 239,235 299,475 360,876

Büyüme Hızı(%) -9,5 7,9 5,9 9,9 7,6

Fert Başına GSMH(%) 2,123 2,598 3,383 4,172 5,008

TEFE(Yıl Sonu) 88,6 30,8 13,9 13,8 5,89*

TÜFE(Yıl Sonu) 68,5 29,7 18,4 9,3 8,18*

İşsizlik 8,7 10,3 10,5 10,3 10,3

Bütçe Açığı/GSMH 16,2 14,2 11,2 7,1

İç Borç Stoku/GSMH 69,2 54,5 54,5 52,3 47,5

Dış Borç Stoku/GSMH 76,8 72,4 61,6 52,2 46,2

Cari İşlemler Dengesi 3,390 -1,522 -8,037 -15,573 -22,852

Kaynak: AY, Ahmet, KARAÇOR, Zeynep (2006); “2001 Sonrası Dönemde Türkiye

Ekonomisinde Krizden Büyümeye Geçiş Üzerine Tartışma”,

www.sosyalbil.selcuk.edu.tr (E.T. 20.09.2012), s.73
*2003 yılı= 100 bazlı endekse göre

2001-2005 dönemine ilişkin veriler incelendiğinde iki temel değişken, işsizlik

ve cari denge dışındaki göstergelerin olumlu bir seyir izlediği görülmektedir.

Büyüme rakamı 2001 yılındaki daralmadan sonra son dört yılda sırasıyla %7,9,

%5,9, %9,9 ve %7,6 olarak gerçekleşmiştir. Fiyat hareketlerine baktığımızda ise

dönem başında TEFE %88,6 iken dönem sonunda %5.89’a, TÜFE’de  %68,5’ten

%8,2’ye gerilemiştir. Fiyatlardaki düşüş son otuz yıldır Türkiye’nin başına bela olan

enflasyonun yenilebileceğini göstermiştir. Bunda bugüne kadar uygulanan istikrar
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programlarının “sözde” temel hedeflerinin fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu

düşürmek olmakla birlikte, özde mücadelenin başka ekonomi politikası amaçlarına

feda edilmesi etken olmuştur. Gerek iç borç gerekse dış borç stokunun GSMH’ye

oranı ise düşmüştür. Bu olumlu bir gelişme olmakla birlikte, iç ve dış borç

stokundaki kümülatif artışlara da bakmanın gereği kaçınılmazdır. Çünkü hem IMF’in

2004 yılına ait Türkiye Raporunda, hem de Birinci Başkan Yardımcısı Anne

Krueger’in bu konuya dikkat çekmesi ve gelecekteki riskler üzerinde durması

sorunun ortadan kalkmadığı gibi, gelecek dönemlerde de Türkiye’nin baş ağrısı

olmaya devam edeceğini göstermektedir (Ay, Karaçor, 2006:73). Gelir dağılımı

bozulmuş, yatırımlar son derece azalmış ve sosyal maliyetler artmıştır (Gürel,

2006:45).

GEGP hazırlanırken kamu kesiminin dış ve iç borç stoklarının ekonomik

makro dengeleri çok bozduğu ve sürdürülemez iç borç dinamiğinin ortaya çıktığı

belirtilmiştir. Program döneminde de iç ve dış borç stoklarındaki artışlar hızlı bir

şekilde devam etmiştir. Nitekim 1999 sonunda 22,9 milyar olan iç borç toplamı 2000

yılında %58,9 artarak 36,4 milyara ve 2001 Ekim ayı sonunda ise %200,3 artarak

109,3 milyara çıkmıştır. Aynı dönemde kamu ve özel sektörün toplam dış borcu,

1999 yılında %6,7 oranında artarak 103,4 milyar dolar, 2000 yılında da % 13,9

oranında artarak 117,8 milyar dolar olmuştur. 2001 yılını Haziran ayı sonu itibariyle

dış borç stoku 111,9 milyar dolar olup 2000 yılına göre bu dönemde yüzde oranında

azalış olmuştur (Gökçen, 2001:598).
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IV. BÖLÜM

2008 KÜRESEL EKONOMİK KRİZ

4.1. Küresel Krizin Nedenleri

Krizin nedenlerini belirleme çabasının büyük bölümü, konutlarının kredilerini

ödeme güçleri az olan düşük gelirli insanlar satılan “eşik altı” konut kredilerine

yönelmiştir. Bu eşik altı konut kredilerinin çoğu, kuşku duymayan kredi alanlara

uygun olmayan, tuzağa düşürüp, kandıran koşullarda verilmiştir. Bu krediler bir

araya getirilerek bir demet biçiminde dünya üzerindeki kuruluşlara satılması riskin

çok daha uzaklara ve geniş alanlara yayılmasına yardımcı olmuştur (Foster, Magdoff,

2011:1).

ABD’de başlayan küresel krizin temelinde mortgage piyasasına ilişkin

sorunlar bulunmaktadır. ABD mortgage piyasası, 10 trilyon dolarlık büyüklüğüyle

dünyanın en büyük piyasası konumunda bulunmaktaydı. Mortgage sistemi, gelişmiş

ülkelerin en önemli gayrimenkul finansman sistemi olarak yıllardır uygulanmaktadır.

Kira öder gibi konut sahibi olmayı amaçlayan mortgage, belirli bir gayrimenkulün

ipotek gösterilmesi suretiyle kredi alınması yöntemidir. Mortgage, konut sahibi

olmak isteyenlerin uzun vadeli ve düşük faiz oranları ile konut sahibi olmasını

amaçlayan bir sistemdir. Mortgage sisteminde, gayrimenkulüne ipotek konulması

suretiyle borçlanan taraf borcunu önceden belirlenen vadelerde ödemeyi taahhüt

etmektedir. Borçlu borcunu belirlenen vadelerde ödemez ise, kredi veren taraf ipotek

konulan gayrimenkulü satma ve alacağını bu tutardan tahsil etme hakkına sahip

olmaktadır (Alkan, Bakkal, 2011:88).

Özatay(2011)’a göre küresel krizin gelişimini kavrayabilmek için ipotekli

konut kredisi piyasasının gelişimine bakmak gerekiyor. İlk olarak, 1938’e kadar

topladıkları mevduatın bir kısmını konut kredisi olarak açan bankalar var. Bunlar

düzenleniyor ve denetleniyor. İkinci olarak, konut piyasasını büyütmek ve düşük

gelirlileri de konut sahibi yapabilmek için ABD devleti 1938’de bir şirket kuruyor.

İsmi Federal National Mortgage Association ama popüler olarak Fannie Mae olarak
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biliniyor. Bu şirket, ipotekli konut kredisi satan finansal kurumlardan bu kredileri

satın alıyor. Üçüncü olarak, 1968’de Fannie Mae ikiye bölünüyor; yeniden

düzenleniyor ve özelleştiriliyor. Savaş gazilerine ve benzeri gruplara devlet

garantisiyle konut kredisi açan Ginnie Mae kuruluyor. Tam adı Government National

Mortgage Association. İkinci kurum ise bölünmeden önceki kurumun özelleşmesiyle

ortaya çıkıyor ve aynı adı alıyor. 1970’de yine ABD devleti destekli Freddie Mac

kuruluyor. Tam ismi Federal Home Loan Mortgage Corporation. Kuruluş amacı, eski

usul ipotekli konut kredilerini menkul kıymete dönüştürüp yeniden pazarlamak ve

özelleştirilen Fannie Mae’ye rakip olarak bu piyasadaki rekabeti geliştirmek.

1970’de ipotekli konut kredisine dayalı menkul kıymet çıkarmaya başlıyor Ginnie

Mae. Onu Fannie Mae izliyor. Dolayısıyla konut kredisi açan finansal kurumlardan

aldıkları konut kredilerini, bu sefer yeni bir mali varlık haline dönüştürüyorlar. Bu

yeni mali varlıkları tasarruf sahiplerine satıyorlar (Özatay, 2011:112-114). 2000’li

yılların başında, ABD’deki menkul kıymet pazarının %76’sı sözü edilen bu üç

kuruluşun elinde bulunuyordu; geriye kalan %24’ü ise Wall Street Şirketleri adı

verilen büyük banka ve finans kuruluşlarının elindeydi. Böylece adı geçen bu üç

kuruluşun federal hükümete bağlı oluşu nedeniyle bu büyük finans alanı kısmen de

olsa denetim altındaydı. Ancak son dönemlerde fonlar hızla büyümüş, balonlar

oluşmuş ve sektör giderek denetimsiz kalmıştı (Coşkun, 2011:73).

ABD’de başlangıçta mortgage kredisi gelir düzeyi yüksek ve ödeme sıkıntısı

olmayan kişilere verilirdi. Bu krediler “prime mortgage” kredisi yani “riskli olmayan

krediler” olarak adlandırılır. Bu krediyi alanlar vadesi geldiğinde borçlarını

zamanında ödedikleri için herhangi bir sorun teşkil etmiyordu. Ancak daha sonra bu

krediler gelir düzeyi düşük ve kredibilitesi zayıf olan kişilere de verildi. Bu kredilere

de “subprime mortgage” kredisi yani “yüksek riskli krediler” adı verilir. Sicili bozuk

olanlara veya beyan ettiği gelirin doğru olup olmadığını araştırmadan verilen yüksek

riskli ipotek borçlarına da subprime mortgage deniyor (Erolgaç, 2009:20).

ABD koşullarında hisse senetlerinden daha çok, konut sektörünün

canlandırılması şart olmuştur. İşte bu amaca yönelik olarak ipoteğe dayalı konut

kredileri, vergi kolaylıkları ile teşvik edilmiştir. Bu gelişmeler sonucunda konut

piyasasına talep şiddetle artmış ve gayrimenkul piyasasında fiyatlar yükselmiştir.

Ancak bu süreçte konut fiyatlarının yükselmesi pek sorun yaratmamış, konutlar
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pahalı da olsa, kredi taksitleri aylık gelirin belli bir seviyesine geçmediğinden, bu

çılgınlık devam etmiştir. Ayrıca ev fiyatlarının artması ev sahiplerinin tüketimlerini

daha da artırmıştır. Ev sahipleri artan ev fiyatları neticesinde daha fazla kredi

kullanabilme imkânına kavuştuklarından, ek kredi imkânıyla evlerinin tadilatından

mobilyaların değiştirilmesine, yeni araba almaya kadar çeşitli şekillerde tüketimlerini

artırmışlardır (Gedik, Özsoylu, Ünlükaplan, 2010:43).

Ancak ABD’de faizler son derece düşük olduğu için özellikle orta ve alt gelir

grubundaki kişiler değişken faizli kredileri kullanmayı tercih ettiler. Fakat ABD

Merkez Bankası’nın faiz oranlarını artırması, konut sektörünün durgunluğa

girmesine neden oldu. Konut satış fiyatları ile kira gelirlerinin de piyasa düzeyinin

altına inmesiyle, bu krediyi kullanan düşük gelirli gruplar, kredilerini düzenli olarak

ödeyemez hale geldiler. ABD’de bankalar konut kredileri için gereken parayı yatırım

bankalarından ihraç ettikleri tahviller ile borçlanarak sağlıyorlardı. Ancak kredilerin

geri dönüşümü zora girince yatırım bankaları ve ABD mortgage piyasası için de

tehlike alarmları çalmaya başladı (Alkan, Bakkal, 2011:89). FED Eski Başkanı Alan

Greenspan, 2002 yılında düşük enflasyon oranlarının da etkisiyle istihdama yönelik

FED faizlerini %1’e kadar düşürmüştür. Greenspan enflasyona, faizleri yükselterek

müdahale ederken yerine seçilen Ben Bernanke faizleri % 5,25’e kadar yükseltmiştir.

2006 yılında yüksek faiz politikasıyla enflasyon %2,5’ e kadar düşürülmüş ancak

2007 yılında yüksek faize rağmen enflasyon baskı altında tutulamamış ve enflasyon

oranı %4,1’e yükselmiştir. Otorite açısından bir politika aracı olarak görülen faiz

oranlarındaki değişim kredi piyasasında daraltıcı bir etki yaratmıştır. Kredi

piyasasında 2006 yılında %13,2 oranında bir artış sağlanırken, 2007 yılında bu oran

%4,8 olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, Bush yönetiminin kredi piyasasını canlı

tutarak ekonomik gelişmeye katma değer sağlama amacına uymamaktadır (BDDK,

2008:34).

Konut fiyatları henüz çok düşmeden bile birçok ev sahibi ipotek borçlarının

konutun değerini aşmaya başladığını görmüştü. 2009’a gelindiğinde, tüm ipotekli

evlerin dörtte biri (yaklaşık 13 milyon gayrimenkul) “su altında” kaldı, haciz sayısı

günde beş bine ulaştı! Yatırımcılar 400 milyar dolar yitirdi. Birleşik Devletler

yönetimi, güveni yeniden sağlamaya çalıştı. Merkez Bankası ve Hazine “sorunlu
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varlıklar” için başta 700 milyar dolar önerdi. Kısa süre sonra insanlar teşvikten

konuşuyordu, takibinde toparlanma vaatleri geldi (Appleby, 2012:425).

2000 yılından itibaren finansal piyasalarda sürekli artış eğiliminde olan

likidite bolluğu, krizin çıkışındaki önemli bir etkendi. Çünkü ortaya çıkan likidite

bolluğunu eritebilmek için bankalar, özellikle konut sektörüne herhangi bir işi, geliri

veya varlığı olmayan kişilere dahi yoğun olarak kredi vermişlerdir. Kamuoyunda

NINJA (no income, no job, no asset) kredileri olarak bilinen bu uygulamalar, başta

konut fiyatları olmak üzere bütün varlık fiyatlarında aşırı bir artışa neden olmuştur.

Ardından ortaya çıkan ilk geri ödeme problemi ile de ilgili fiyatlarda çok hızlı bir

düşüş kaçınılmaz olmuştur (Karagül, 2010:276).

ABD ve diğer gelişmiş ekonomilerde uygulanan gevşek para politikaları bu

ülkelerde cari açıklara neden olurken, yükselen ve gelişmekte olan ülkelerde cari

fazla meydana gelmiştir. 2006 yılında ABD ekonomisi -802,6 milyar dolar cari açık

verirken Çin 253,3, Rusya 94,7, Japonya ise 182,0 milyar dolar cari fazla

vermişlerdir. Dünyada görülen bu dengesizliğin nedeni ABD’nin uyguladığı para

politikasıdır. FED eski Başkanı Alan Greenspan, 2002 yılında düşük enflasyon

oranlarının da etkisiyle istihdama yönelik FED faizlerini %1’e kadar düşürmüştür.

2002-2004 yılları arasında düşük faiz politikaları devam etmiştir. Faizlerin düşük

tutulmasının nedeni ABD ekonomisinde 2001-2002 yılları arasında yaşanan

durgunluğu ortadan kaldırmak için üretimi canlandırmaktır. Faizlerin düşük seyri

özellikle emtia piyasalarında kredi işlemlerini arttırmış ve yatırımcılar, yüksek

kaldıraçlı işlemlere ve riskli araçlara olan taleplerini arttırmışlardır (Erdoğan,

Mangır,2011:6).

ABD’nin açığının finansmanı diğer herhangi bir ülkenin açığının

finansmanından farklıdır. ABD bir süper güç olduğundan senyoraj hakkı vardır. Yani

açığını kendi parası ile borçlanarak finanse etmektedir. ABD mali piyasalardan değil,

diğer ülkelerin merkez bankalarından borçlanmaktadır. Dolayısıyla diğer ülkelerin

elinde önemli ölçüde dolar birikmektedir. Bu da dünyadaki likiditeyi arttırmış veya

mali piyasalarda yatırımları finanse edecek bol miktarda kaynağın toplanmasına

sebep olmuştur. Dünyanın en büyük ekonomisi açık verse de basit bir ülke gibi kur

riski taşımamaktadır (Baydur, 2008b:11).
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Başkan Greenspan, artan ABD cari işlemler açığının büyümesinden aşırı

derecede endişe edenleri “yaygaracı” olarak niteleyen takımın içindeydi. Greenspan,

2006’da GSYİH’nin %6,5’ini aşan (800 milyar dolardan fazla) bu genişleyen açığın,

önemli bir dereceye kadar, ülkelerin geçmiştekine göre daha büyük cari işlem

açıkları ve fazlalarını sürdürmelerine izin veren küresel finansal derinleşmeye doğru

daha genel bir eğilimin yansıması olduğunu savunuyordu. 2007’deki kitabında

Greenspan, sürdürülebilir ABD cari işlemler açığını, birinci risk faktörü olarak değil,

ikincil öneme sahip bir konu olarak nitelendiriyordu. 2007’de başlayan kriz öncesi

gelişmeler sırasında, cari işlemler açığı konusunun (hızla yükselen konut fiyatları ve

hanehalkı borçlarındaki çarpıcı büyüme gibi diğer konularla birlikte) ABD’de

politika üretenler için aşırı panik yaratmasına gerek yoktu (Reinhart, Rogoff,

2010:269).

Tablo 4.1: Tasarrufun GSYİH İçerisindeki Payı(%)

1986-1993 1994-2001 2002-2008

Küresel 22,7 22,1 22,7

Gelişmiş Ülkeler 22,2 21,6 19,8

ABD 16,3 17,0 13,9

Yükselen ve GOÜ 24,3 24,2 31,1

Orta Doğu 17,6 25,5 38,7

Asya(Çin dâhil) 26,6 32,7 41,2

Kaynak: ERDOĞAN, Savaş, MANGIR, Fatih (2011); “2008-2009 Dünya

Ekonomik Krizi ve BRIC Ülkeleri”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi,

Sayı:562, Aralık 2011, s.6.

Düşük faiz, kredilere bağlı hızlı tüketimle birlikte, ABD cari açığı için Hazine

kâğıtları Merkez bankaları tarafından alınmış böylece diğer ülkelerde tasarruf fazlası

olurken ABD’de tüketim fazlası gerçekleşmiştir. Tablo 4.1’den de görüldüğü gibi

ABD tasarruf oranlarının GSYİH içindeki payı, dünya ortalaması ve GOÜ’lerin

altında kalmıştır (Erdoğan, Mangır, 2011:6).
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2007-2008’deki ABD finans sisteminin göçmesi, geleneksel ve kurallara

uyan bankacılık sektörünün dışında kalan birçok finans firmasının, likit olmayan

yatırımlarını kısa vadeli borçlanmayla finanse etmesi nedeniyle ortaya çıktı. Modern

finansal sistemlerde, hücumlara maruz kalanlar yalnızca bankalar değildir, aynı

zamanda kısa vadeli borçlanmayla finanse edilen kaldıraç riski yüksek portföylere

sahip başka tip finans kurumları da hücumlara maruz kalmıştır (Reinhart, Rogoff,

2010:203).

Krugman (2011), “banka olmayan banka” gibi faaliyet yürüten bir dizi

kuruluş ve organizasyona genellikle ya “paralel bankacılık sistemi” ya da “karanlık

bankacılık sistemi” adı veriliyor. Mevduat kabul eden ve Federal Reserve sisteminin

bir parçası olan geleneksel bankalar kayıtlarının açıklığı ve kural koyucuların

gözetimi altında olmaları nedeniyle şu veya bu ölçüde aydınlıktadır. Mevduat kabul

etme yetkisi olmayan fakat fiilen banka gibi faaliyet gösteren kuruluşların işlemleri

ise tersine çok daha karanlıktır (Krugman, 2011:145). Caprio ve Klingebiel

tarafından sunulan geleneksel kanıtlar, kuralsızlaştırma ve bankacılık krizlerinin bu

kadar iç içe girmesinde, liberalizasyon sırasındaki yetersiz regülasyon ve gözetim

eksikliğinin rol oynamış olabileceğini ileri sürmüştür. Bu, gelişmiş ülkelerle

yükselen piyasalar bakımından aynı özellikleri taşıyan bir konudur. 2000’lerde ABD

bu konuda bir istisna oluşturmadı, zira finansal yenilikler serbestleştirme sürecinin

başka bir biçimiydi (Reinhart, Rogoff, 2010:215). Bankacılık sisteminde güven

eksikliği ülke ekonomisine katılarak cari açığı finanse edecek yabancı isteği

engelleyecektir. Böyle bir durumda cari açığın finansmanının tüm yükü dış borç

birikimi üzerine düşecek (Roubini, Watchel, 1998:10).

ABD’de başlayan krizin diğer bir nedeni ise mali derecelendirme

kuruluşlarının objektif kararlar alamaması ve kredi derecelendirme aşamasında

yaşanan problemlerin göz ardı edilerek önlem alınamaması sayılmaktadır (Fırat,

2010:109). Son finansal kriz öncesinde de derecelendirme kuruluşları çok etkin

çalışamamıştır. Ancak finansal kriz başladıktan sonra kredi notları düşürülmüştür.

2007’nin üçüncü çeyreğinden 2008’in ikinci çeyreğine kadar geçen bir yıllık

dönemde iki büyük derecelendirme kuruluşu tarafından 1,9 trilyon dolarlık mortgage

destekli menkul kıymetin notu düşürülmüştür (Alantar, 2008:4). ABD

ekonomisindeki cari işlemler ve bütçe açıklarının tedirginliği 2006 yılı başından
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itibaren küresel boyutta hissedilmeye başlanmıştır. Faiz artırımlarının kredi geri

ödemelerini zorlaştırması ve denetimi sağlıklı yapılmayan finansal kuruluşların

yüksek borçluluğa dayalı aşırı kâr hedefi finans sektörünün kırılganlığını artırmıştır.

Finansal piyasalarda başlayan durgunluk, sonraki dönemlerde gayrimenkul

sektöründe riskli konut kredilerine dayalı yatırım gerçekleştiren finansal kurumların

bütün piyasaları tedirgin eden gelişmeler yaşanmasına neden olmuştur (Balmumcu,

2010:14).

4.2. Küresel Krizin Yayılması

Eski kurallara göre üç misli mortgage verme yetkisini alan banka yöneticileri

hemen işe koyuldular, konuta karşılık borç verme koşullarını esnettiler. Evlere talep

artmaya başlayınca emlak piyasası da tırmandıkça tırmandı. Bankalar kanunlarındaki

yeni düzenlemeden kendilerine pay çıkarmak isteyen Wall Street Bankalarının

yatırım enstrümanları geliştirmekle görevli MBA diplomalı, cin gibi kurnaz

kurmayları hemen işe koyuldular. Bankerler, mortgage firmalarına, yapılan mortgage

kontratlarının birkaç yüzünü bir araya getirip mortgage kredilerine dayalı kâğıtlar

oluşturarak paketler halinde yatırımcılara, emeklilik paylarına pazarlayabileceklerini

vurguladılar. Bu süper teklif tasarruf bankacılarının çok işine geldi. Artık borç

verirken krediyi alanın, borcu geri ödeyip ödeyemeyeceğinin kıymeti yoktu, nasılsa

ipotek kontratları, Wall Street simsarları tarafından ipotekli borç senetleri “Mortgage

Backed Securities” adı altında tahvile çevrilip satılacaktı. Bankalar mortgage borç

anlaşmasını yapar yapmaz, borç kontratını derhal diğer finansal kurumlara ya tahvil

ya da sentetik türev formülüyle devrettikleri için, yapılan borç işlemi bilançolarına

yazılmıyor ve dolayısıyla banka kanunlarının emrettiği minimum rezerv kurallarına

uymaya da gerek kalmadığından, başka bir müşteriye yeniden ipotekli borç vermeye

devam ediliyordu (Erolgaç, 2009:16).

2007 yılının ikinci yarısından itibaren ABD eşik-altı ipotekli konut

finansmanı piyasalarında yaşanan kriz, gayrimenkul piyasası ile banka ve yatırım

bankası gibi finansal aracılar başta olmak üzere bütün ABD ekonomisini ve ardından

da diğer dünya ekonomilerini etkisi altına almıştır. Krizde bir yatırım bankası olan

Bear Stearns’ün iflası, ABD yatırım bankacılığı sektörünün geleceği ile ilgili

tartışmaları da ön plana çıkarmıştır. ABD’de serbest fonlara temel aracılık hizmetleri
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sunan ve 14.000 çalışanı ile ipotekli konut finansmanı kredilerinde önde gelen

yatırım bankaları arasında yer alan Bear Stearns 1923 yılında kurulmuş ve 1985

yılında halka açılmıştır. 2007/Ocak ayında hisseleri 171,51 dolar olan Şirket

battığında ABD’nin 5 inci büyük yatırım bankasıydı. Eşik-altı ipotekli konut

kredileri piyasasında yaşanan kriz 85 yıllık yatırım bankasının sonunu getirmiş ve JP

Morgan, önce hisse senedi başına 2 dolara tekabül etmek üzere, Şirket’in hisse

senetlerine 270 milyon dolar ödeyerek satın aldığını açıklamıştır. Önemli bir kaldıraç

oranı ve kısa vadeli borçlanma ile finanse edilen düşük kaliteli aktiflerin, sonunda

likidite yetersizliğine yol açması Bear Stearns’ü iflasa sürüklemiştir (Coşkun,

2009:24-25). Bear Stearns’in iflastan kurtulmak için kendisini JP Morgan’nın

kucağına atması Wall Street’te şok etkisi yarattı. Krizin en büyük nedeni, Wall

Street’te birbirleriyle iş yapan bankerler arasındaki itimadın sarsılması ve finansal

kurumların, portföylerini artık Bear Stearns’de tutmak istememesiydi (Erolgaç,

2009:37).

Küreselleşmiş finansal piyasalar arasındaki sıkı bağlantılar nedeni ile ABD

mortgage piyasalarında başlayan ve daha sonra likidite krizine dönüşen bu problem

ABD bankalarının borç verme riskini yabancı yatırımcılara aktarması sonucu başta

Avrupa olmak üzere tüm dünyaya yayılmıştır. Böylece, Avrupa’nın finansal

kuruluşlarının da ABD’deki gibi kurtarılması gereği ortaya çıkmış ve buna bağlı

olarak küresel piyasalarda sistemik risk artmıştır. Sistemik riskin artması sonucunda

gözlenen küresel finansal sistemdeki bozulmanın reel sektöre yansımaları, artan

fonlama maliyetleri ve daralan kredi imkânları kanalıyla ortaya çıkmaktadır. Bu

çerçevede kredi piyasalarında arz yönlü daralmanın artarak devam etmesi, krizin

finansal olmayan sektörleri ve gelişmekte olan ülkeleri daha fazla etkilemesi

olasılığını artırmıştır. Gelişmekte olan ülkelerdeki kırılganlıklar bölgeden bölgeye

farklılık göstermekle birlikte, küresel krizin olumsuz etkilerinin bankacılık sektörü

ve bütçe yapısı sağlam olmayan, kısa vadeli sermaye girişlerinin ağırlıklı olduğu,

döviz kurundaki değişimlere duyarlı ekonomilerde kendini daha fazla

hissettirebileceği düşünülmektedir (Bakkal, Susam, 2008:75)

Tablo 4.2: Çeşitli Ülkelerde Bazı Finansal Kuruluş İflasları 2008-2009
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7Şubat- İngiltere Northern Rock ulusallaştırıldı. 88 milyar

sterlin

14 Mart-ABD Bear Stearns FED sübvansiyonundan sonra ticari

bir banka tarafından alındı.

29 milyar

dolar

7 Eylül- ABD Freddie Mac ve Fannie Mae ulusallaştırıldı. 200 milyar

$

15 Eylül- ABD Lehman Brothers iflas etmiştir

17 Eylül -ABD AIG ulusallaştırıldı. 87 milyar

dolar

18 Eylül-

İngilitere

Lloyd TSB HBOS'u satın aldı. 12 milyar

pound

29 Eylül-

Benelüx

Fortis kurtarıldı 16 milyar

dolar

29 Eylül-ABD Citibank Washoiva’ı aldı. 12 milyar

dolar

29Eylül-

Almanya

Citibank Washoiva’ı aldı. 71 milyar

dolar

29 Eylül-

İzlanda

Citibank Washoiva’ı aldı. 850 milyon

dolar

29 Eylül-

İngiltere

Bradford&Bingley kurtarıldı. 32,5 milyar

dolar

30 Eylül-

Belçika

Dexia kurtarıldı 9,2 milyar

dolar

30 Eylül- İrlanda Irlanda bankaları kurtarıldı. 572 milyar

dolar

7 Ekim- İzlanda Lansbanki ulusallaştırıldı.

9 Ekim- İzlanda Kaupthing ulusallaştırıldı 864 milyon

dolar

12 Ekim-

İngiltere

HBOS, Royal Bank of Scotland, Llyods TSB ve

Barclays kurtarıldı

60,5 milyar

dolar

16 Ekim- İsviçre UBS kurtarıldı. 59,2 milyar
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dolar

19 Ekim-

Hollanda

ING sermaye yardımı aldı 10 milyar

euro

20 Ekim- Fransa Fransa hükümeti 6 büyük bankaya kredi açmıştır 10,5 milyar

euro

27 Ekim-

Belçika

KGB 3,5 milyar

euro

4 Kasım-

Avusturya

Kommunalkredit ulusallaştırılmıştır.

Constantine Privatbank ulusallaştırıldı ve 5

Avusturya bankasına 1 euro karşılığı satıldı.

11 Kasım-

Kazakistan

Hükümet 4 büyük bankaya sermaye enjekte

etmiştir

3,7 milyar

dolar

24 Kasım- ABD Citigroup sermaye desteği almıştır. 40 milyar

dolar

22 Aralık-

İrlanda

Anglo Irish Bankası ulusallaştırılmıştır. 3 büyük

bankasına fon aktarılmıştır.

7,68 milyar

dolar

Kaynak: ERDÖNMEZ, Pelin Ataman (2009); “Küresel Kriz ve Ülkeler Tarafından

Alınan Önlemler Kronolojisi”, Bankacılar Dergisi, Sayı:68, s.87.

Kriz 2008 Eylül ayından itibaren banka ve finansal kurumların ve özellikle de

büyük yatırım bankası Lehman Brothers’ın iflasıyla birlikte ikinci ve farklı bir sürece

girmiştir. Bu iflaslarla birlikte Amerikalılar iki gün içinde yaklaşık 150 milyar doları

para piyasaları fonlarından çekmişlerdir. Ekim 2008’de Amerika Merkez Bankası ve

diğer merkez bankaları piyasalara 2,5 trilyon dolar tutarında likidite enjekte

etmişlerdir. Bu dünya tarihindeki en büyük parasal müdahaledir. Amerikan hükümeti

ve Avrupa hükümetleri 1,5 trilyon dolar tutarında doğrudan hisse senedi yatırımı

taahhüdünde de bulunmuşlardır.  Bankacılık sektöründe yaşanan bu olumsuz

gelişmeler finansal sistemde konsolidasyonlara yol açtığı gibi ABD’de yatırım

bankacılığı modelinin de sonu olmuştur. Avrupa bankacılık sistemi de Ekim

2008’den itibaren krizden ciddi şekilde etkilenmeye başlamış, büyük bir takım

uluslararası Avrupa bankalarının hükümetler tarafından kurtarılması gerekmiştir.
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Avrupa’da bu süreç esasında İngiltere’de Northern Rock’ın ulusallaşmasıyla

başlamıştır. Küresel para piyasalarında başlayan bu kriz hızlı bir şekilde yayılarak

ABD ve Avrupa’da kredi daralmasına neden olmuştur. Eylül’ün ikinci haftasında

ABD ve dünyada birçok finansal merkezde tahvil ve kredi piyasaları çökmüş, ticari

tahvil fonlaması daralmış, hisse senedi fiyatları ciddi şekilde düşmüştür.

Ekonomideki belirsizlikler ödemelerin güçlülüğünü artırmıştır (Erdönmez, 2009:86).

Amerikan Hükümeti’nin 158 yıllık Lehman Brothers’ın batışına engel olmaması

küresel krizi tetikledi. Verilen kararın yankıları hiç kimsenin tahmin edemeyeceği

kadar müthiş oldu. 15 Eylül sabahında Lehman’ın iflas ilanı, zincirleme dünya

finansal piyasalarında kaos yarattı. Dev sigorta şirketi American International

Group(AIG) şirketinin uçurumun kenarına gelmesine neden oldu (Erolgaç, 2009:45).

4.3. Krizin Dünya Ekonomisine Etkileri

Küresel finansal krizin reel ekonomiyi etkilemesiyle birlikte hem gelişmiş

ülkelerin hem de gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranlarında bir düşüş

gözlemlenmiştir ve büyüme oranlarındaki düşüş oranları gelişmiş ülkelerde

gelişmekte olan ülkelere göre daha fazla gerçekleşmiştir (Bostan, Bölükbaş,

2011:105). Kredilerin geri dönmemesi, ipotek karşılığı kredi veren finansman

kurumlarının zarar etmesine, taahhütlerini yerine getirememelerine yol açmıştır.

Finansman kurumları çıkarılmış varlığa dayalı menkul kıymetlere dayanarak da

varlığa dayalı menkul çıkarmış olduklarından; kredilerin geri dönmemesi finans

sektöründe zincirleme adeta çarpan etkisi yaratmıştır (Akgüç, 2009:7).

Finansal kriz 2007 yılının ikinci yarısından itibaren gelişmiş ülkelerde

başlamış olmakla beraber, 2008 yılında gelişmekte olan ülkeleri de etkisi altına

almaya başlamıştır. Gelişmekte olan ülkelerin krizin etkilerine daha geç maruz

kalmasının temelinde rezerv varlıkların artışını, kamu net borç stokunun

azaltılmasını ve ülke içinde döviz ile borçlanmanın sınırlandırılmasını hedefleyen

maliye politikaları yatmaktadır. Krizin gelişmekte olan ülkelere yansımasıyla birlikte

bu ülkelerin önemli bir kısmının borsalarında değer kayıpları yaşanmış, ülke paraları

değer yitirmiş, risk primleri artmış, yabancı sermaye akımları ve banka borçlanmaları

azalmıştır. Küresel düzeyde merkez bankaları ve düzenleme otoriteleri riskleri

görememiş veya gerekli önlemleri zamanında alamamıştır. Kriz ortaya çıktıktan
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sonra ise hükümetler kurtarma paketleri açıklamaya başlamıştır (Demirci, Kutlu,

2011:127).

ABD ekonomisinde konut sektöründe yaşanan kredi kullandırmanın

kontrolden çıkması, ürünlerin nakde dönüştürülmesinde yaşanan sıkıntılar ve

yatırımcıların paralarını geri alma isteği ile piyasalar likidite krizine sürüklenmiş,

Lehman Brothers’ın, iflasını takip eden gün American İnternational Group (AIG)

ismiyle dünyanın en büyük sigorta şirketinin hisse senetlerinin %60 değer

kaybetmesi bütün dünyada deprem etkisi yaratmıştır. FED tarafından mevduat

kuruluşlarına sağlanmakta olan kısa dönemli likidite imkânlarından diğer büyük

yatırım şirketlerinin de yararlanma istekleri risk algılanmasını artırmış ve dünya

genelinde bankalar arası para piyasaları kilitlenerek fonlama maliyetleri yükselmiştir.

Bir anda likidite krizine Mortgage Krizi, dünya genelinde azalan talep ve bozulan

beklentilerin tüketim üzerindeki olumsuz etkisi nedeniyle küresel durgunluk halini

almıştır (Balmumcu, 2010:17).

Dünya ticaret hacmi 2007 yılında %7,2 artış oranı ile 2005 ve 2006 yılından

daha düşük seyretmiştir. Dünya ticaret hacmindeki daralma daha da artarak 2008

yılında %2,6 seviyesine düşmüştür. Dünya ticaret hacmindeki bu daralmanın devam

edeceği, 2009 yılında %4,1 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Dünya

ihracatındaki değişime gelişmiş ülkeler yönünden bakıldığında bu ülkelerdeki

ihracatın 2007 yılından itibaren düşüşe geçtiği görülmekte; 2008 yılında %-0,1‘e

düşmekte ve 2009 yılında ise %2,5 seviyesine düşeceği tahmin edilmektedir.

Gelişmekte olan ülkelerin ihracatında da benzer şekilde 2007 yılından başlamak

üzere düşüşler görülmektedir. Dünya ticaret hacminin diğer ayağını meydana getiren

ithalat ise ekonominin bütün sektörlerinde krizin daha hızlı bir şekilde hissedilmesi

ve talebin çok daha kırılgan olması nedeniyle gelişmiş ülkelerde daha fazla olmak

üzere, gelişmekte olan ülkelerde de 2007 yılından itibaren sürekli düşmektedir.

İhracattaki düşüş oranları kriz nedeniyle talep daralmasından kaynaklanmaktadır.

Talep daralması da ekonomik krizin 2007 yılından itibaren başlamasıyla meydana

gelmiştir (Yıldırım, 2010:48).

Hisse senedi sahipliği 5,5 trilyon dolarlık Emekli, 10 trilyon dolarlık Yatırım

Fonlarının %70’i hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Kurumsallaşma ile oluşan bu

etki, yabancı borsalarda işlem yaparak sıcak paranın da etkisini GOÜ’lere
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yansıtmaktadır. Kriz zamanlarındaki borsa çıkışları GOÜ’lerin borsalarını olumsuz

etkilemektedir. Finansal yapının sığ olması da ülkelerde reel sektörün büyüme hızını

düşürmektedir. Finansal sektörde büyük oranda yabancı sermayeli kuruluşlar

barındıran GOÜ’ler bu krizden daha çok etkilenmişlerdir. Örneğin, Ukrayna,

Gürcistan, Macaristan gibi. Bankacılık sektöründe yabancı payı en düşük olan İtalya,

batı ülkeleri arasında krizi en az hasarla atlatmaktadır (Apak, 2009b:14).

Finansal piyasalarda yaşanan dalgalanmaların bir diğer olumsuz etkisi de

uluslararası sermaye hareketleri üzerinde ortaya çıkmıştır. Başlangıçta, krizin

gelişmiş ülkelerle sınırlı kalacağı, gelişmekte olan ülkeleri çok fazla etkilemeyeceği

şeklindeki beklentilerin tam olarak gerçekleşmemesi bu ekonomilere yönelik özel

sermaye hareketlerinin hızlı bir biçimde yavaşlamasına neden olmuştur. Küresel özel

sermaye hareketlerinde görülen bu yavaşlama resmi sermaye hareketlerinin önemini

arttırmıştır. Bu çerçevede, IMF’nin tüm üye ülkelere açtığı toplam kredi miktarında

da ciddi oranda artışlar sağladığı görülmektedir. 2007 yılında net 9,8 milyar SDR

olan  (15,6 milyar dolar) toplam kredi 2008 yılında 21,5 milyar SDR’ye (33,4 milyar

dolar), 2009 yılı haziran ayı itibariyle 33,4 milyar SDR’ye  (52 milyar dolar)

yükselmiştir (Öztürk, Sözdemir, 2010:2159).

Aşağıdaki tablo aralarında OECD ve AB ülkelerinin de yer aldığı ülkeler

grubu Asya’dan, Latin Amerika’dan temsili bazı ülkelere ilişkin veriler yer

almaktadır. Ülkelerin tamamında krizle birlikte mali denge bozulmuş ve bütçe

açıkları artmıştır. Borçlara gelince; benzer bir durum da burada yaşanmıştır. 2007’de

pek çok ülke için makul olan seviyeler 2010 ve 2011 beklentisinde genel olarak

yükselmeye devam etmektedir.

Tablo 4.3: Bazı Ülkelerde Mali Durum ve Beklentiler (GSYİH’ye Oran)

Ülke Mali Denge(bütçe

açığı)

Yapısal Denge Merkezi Hükümet

Borçları

2007 2010 2011 2007 2010 2011 2007 2010 2011
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Avusturya -0,7 -5,5 -5,8 -1,4 -3,3 -3,6 62 78 82

Fransa -2,7 -8,6 -8,0 -3,5 -6,8 -6,3 70 92 99

Almanya 0,2 -5,3 -4,6 -0,8 4,0 -3,7 65 82 85

Yunanistan -4,0 -9,8 -10,0 4,5 -6,9 -6,8 104 123 130

İrlanda 0,2 -12,2 -11,6 -1,3 -9,0 -9,0 28 81 93

İtalya -1,5 -5,4 -5,1 -2,2 -2,6 -2,8 112 127 130

Japonya -2,5 -8,2 -9,4 -3,4 -7,4 -9,0 167 197 204

Hollanda 0,2 -5,9 -5,3 -0,6 -3,6 -3,1 52 77 82

Portekiz -2,7 -7,6 -7,8 -2,8 -6,1 -6,8 71 91 97

İspanya 1,9 -8,5 -7,7 1,6 -5,2 -4,5 42 68 74

Br. Krallık -2,7 -13,3 -12,5 -3,4 -9,9 47 83 94

ABD -2,8 -10,7 -9,4 -3,1 -9,2 -8,2 62 92 100

Asya 0,1 -3,5 -3,6 37 40 41

Ort.Avrupa 3,7 -4,4 -3,9 23 28 29

L.Amerika -1,5 -2,4 -2,0 41 37 35

Kaynak: GÜNGÖR, Kâmil (2011); Küresel Kriz, Mali Kriz ve Türkiye, 1. Basım,

Nobel Yayıncılık, s.80.

6 Ekim 2008’de İngiltere hükümeti 250 milyar poundluk (437 milyar dolar)

büyük kurtarma paketi kapsamında hazine ülkenin en büyük sekiz bankasına toplam

50 milyar pound (87,2 milyar dolar) sermaye ile bankalara 200 milyar pound (350

milyar dolar) likidite sağlamayı kabul etmiştir. Fransa hükümeti bankaların verdiği

borçlara garanti vererek para piyasası işlemlerini açmaya çalışmaktadır. Fransa’nın

bankalara vereceği garanti limiti 320 milyar Euro olacak ve bu amaçla devlet şirket

kuracaktır. İtalya hükümeti bankacılık sektörünü desteklemek amacı ile 20 milyar

Euro’dan fazla kaynak sağlayacaktır. En düşük katkının İtalya’da olması yabancı

banka sermayelerinin toplam sektör içindeki payının %10’u geçmemesinden

kaynaklanmaktadır. İspanya hükümeti, banka sermayesinin yeniden düzenlenmesi ve

yılsonuna kadar bankaların kredi operasyonlarını (yabancı bankaların İspanya

kuruluşları dâhil) garanti altına alacaktır. Gelişmiş ülkelerden kaynaklanan mortgage

krizinden GOÜ’ler fazla etkilenmemişlerdir. Çünkü gelişmiş ülkelerin finansal
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firmalarının yaptığı gibi mortgage bağlı aktifleri fazla arttırmamışlardır. İhracatları

artan hammadde fiyatları sayesinde artmış, artan krediler de iç talebi artırmıştı.

GOÜ’ler gelişmiş ülkelerin etkilerinden uzak kalmışlardı. Fakat bundan sonra reel

sektörün krizden etkilenmesi GOÜ’lerin de krizden, önümüzdeki birkaç yıl içinde

etkileneceğini göstermektedir (Apak, 2009a:32-34).

Gelişmiş ülkelerde yaşanan durgunluk ve gelişmekte olan ülkelerin büyüme

oranlarında görülen sert düşüş, toplam dış talebin daralmasına ve küresel ihracat

artışının 2008 yılının son çeyreğinden itibaren gerilemesine neden olmuştur. Bu

süreçten en çok etkilenen ekonomiler, ihracatın toplam GSYİH içerisindeki payı

yüksek olan ülkelerdir (Çetin, 2010:8).

4.4. Krizin Türkiye Ekonomisine Etkileri

Ülkemizde konut sorununa istikrarlı/kapsamlı biçimde çözüm üretebilen uzun

vadede sürdürülebilirliğe sahip bir formel konut finansman sistemi kurulamamıştır.

Bu nedenle; sosyal, yarı-sosyal ve piyasa mekanizmasına dayalı çözümler önemli

ölçüde başarısızlıkla karşılaşmış veya sürdürülememiştir. Son yıllarda Toplu Konut

İdaresi (TOKİ)’nin sosyal konut üretiminde önemli bir gelişme gösterdiği

görülmekle birlikte, TOKİ modelinin de kendi içinde çeşitli sorunlarının bulunduğu

ve konut gereksinmesinin karşılanmasında tek başına yeterli olmayabileceği

düşünülmektedir (Coşkun, Yalçıner, 2011:84).

Türkiye ekonomisi, 2008 küresel krizinden temelde dış ve iç talep daralması,

dış kredi azalması ve ekonomiye duyulan güvenin azalması şeklinde dört kanaldan

etkilenmiştir (Aras, 2010:6). Türkiye’nin ihracatındaki düşüş, dış ticaretin

finansmanında yaşanan problemlerden ziyade dış talepteki daralmadan

kaynaklanmaktadır. 2008 yılı ihracatımız ülke grupları itibarıyla incelendiğinde,

AB’nin ihracattaki ağırlığının devam etmekte olduğu görülmektedir. 2008 yılında

AB ülkelerine yapılan ihracat %4,9 artarak 63,4 milyar dolar seviyesinde

gerçekleşmiştir. AB ülkeleri %48 ile ihracatımızda en yüksek paya sahiptir (Çetin,

2010:11).

Tablo 4.4’te cari açığın GSYİH’ye oranı verilmiştir. Bu oranın %4 veya %5’i

geçmesini tehlike sinyali olarak kabul eden iktisatçıların varlığı da göz önüne
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alındığında, cari açığın yükseldiği seviyenin, Türkiye ekonomisi için riskli boyutlara

ulaştığı görülmektedir (Göçer, Mercan, 2011:39).

Tablo 4.4: Cari Açığa Ait Veriler(Milyar Dolar)

Yıllar İhracat İthalat Mal Ticareti

Dengesi

Cari İşlemler

Dengesi

Cari Açık/GSYİH

(%)

2006 85,5 139,6 -54,0 -32,2 -6,1

2007 107,3 170,1 -62,8 -38,4 -5,9

2008 132 202 -69,9 -41,9 -5,7

2009 102,1 140,9 38,8 -13,9 -2,2

2010 113,9 185,5 -71,6 -47,7 -6,4

Kaynak: GÖÇER, İsmet, MERCAN, Mehmet (2011); “Türkiye Ekonomisinde Cari

Açığın Sürdürülebilirliği: Sınır Testi Yaklaşımı”, Finans Politik ve Ekonomik

Yorumlar Dergisi, Cilt:48, Sayı: 562, s.39.

Küresel mali krizin Türkiye’ye ilk etkileri, ekonomideki yavaşlama, iç

talepteki daralma ve yabancı kaynak girişindeki azalma olarak görülmeye

başlanmıştır. Yurtiçi talepte, kapasite kullanım endekslerinde düşüşler görülmüştür.

Yabancı kaynak girişi ise, doğrudan yabancı kaynak girişinde 2007 Ocak-Kasım

dönemiyle karşılaştırıldığında 2008’in aynı döneminde %15,9’luk bir daralma

görülmüş ve bu daralmanın daha da hızlanarak devam edeceği tahmin edilmektedir.

Sıcak para (kısa vadeli yabancı finansal sermaye) açısından 2007 sonu itibariyle ise,

107 milyar doları aşmış olan stok büyüklük, 2008 Kasım itibariyle hızlı şekilde

eriyerek 45 milyar dolar seviyesine düşmüştür (Çınar, Hepaktan, 2011:163).
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Grafik 4.1: Ulusal Tasarruf ve Yatırımların GSYİH’ye Oranları (%) (2008-2010)

Kaynak: TABAN, Sami (2011); Küresel Finans Krizi Öncesi ve Sonrası Dönemde

Türkiye’de Ekonomik Büyümenin Dinamikleri, Siyaset, Ekonomi ve Toplum

Araştırmaları Vakfı, SETA Analiz, Sayı:37, Mart 2011, s.22, www.setav.org (E.T.

23.08.2012).

2003-2007 döneminde olduğu gibi, 2008 ile 2010 yılının ilk altı aylık

döneminde Türkiye ekonomisinin hızlı büyüdüğü dönemlerde, tasarruf-yatırım

oranının düşmesi, finansman açığını doğurmakta ve bu durum da cari açık sorununu

beraberinde getirmektedir. Ayrıca cari açık, büyümeyle birlikte artan ihracatın

gerektirdiği ithalat artışı ve bunun sonucu olarak döviz ihtiyacının bir sonucu olarak

ortaya çıkmaktadır. Ayrıca tasarruf-yatırım dengesizliğinin bir sonucu olarak, dış

kaynak girişlerinin yurtiçi tasarrufları dışlaması belirtilmesi gereken diğer önemli bir

sorundur. Bu dışlama, Türk Lirası’nın değerlenmesiyle birlikte tüketici

kredilerindeki ve kredi kartlarındaki artışlar ile gerçekleşmektedir (Taban, 2011:23).

Özellikle ihracata yönelik üretim yapan otomotiv, ana metal, demir-çelik,

makine teçhizat ve radyo-tv haberleşme alt sektörlerinde ihracat reel olarak hızlı bir

biçimde azaldı ve yurtiçi üretim olumsuz yönde etkilendi. Türkiye’nin toplam
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ihracatının %94’ünün imalat sanayi ürünlerinden oluştuğu dikkate alındığında,

sanayi sektörü katma değerinde kaydedilen yüksek oranlı üretim daralmasında

ihracattaki hızlı düşüşün önemli bir payının olduğu görülebilir. Yurtiçi üretim ve

ihracatın ithalata olan bağımlılığının son yıllarda hızla artmasının da etkisiyle,

ithalattaki daralma daha derin yaşandı. İthalattaki azalmada uluslararası piyasalarda

ham petrol ve temel mal fiyatlarındaki gerileme de etkili oldu (Sönmez, 2010:35).

Türkiye’de 2008 küresel krizi dolayısıyla yaşanan ekonomik daralma sonucu

işsizlik oranında önemli artış şeklinde büyük bir sorun yaşanmıştır. Küresel

ekonomik krizin 2008 yılının dördüncü çeyreğinden itibaren iş gücü piyasası

üzerindeki etkileri belirgin şekilde hissedilmeye başlamıştır. 2007’de %10,3 olan

işsizlik oranı 2008’de %11’e yükselmiştir. Krizin etkisiyle işsizlik oranındaki

gözlenen artış 2009’da daha belirgin şekilde kendini göstermiştir. İşgücüne katılım

oranındaki artış ve istihdamın yatay seyretmesinin de etkisiyle artan işsizlik oranı

2009’da %14’e yükselmiştir (Aras, 2010:12).

Cari açık, son zamanlarda artan bir trend izlemektedir. İç talebin göreli olarak

gücünü korumasına karşılık, dış talepte görülen zayıflama, beraberinde hissedilir bir

dış ticaret ve cari açık sorununu gündeme getirmiştir. Başta Euro Bölgesi

ekonomileri olmak üzere, ticari ortaklarda ekonomik toparlanmanın yavaş

gerçekleşmesi ve Türk Lirası’nın değerli konumunu sürdürmesi, dış talebi olumsuz

yönde etkilemiştir. Buna karşılık, değerli Türk Lirası’nın ithal mallarını ve girdilerini

göreli olarak ucuz hale getirmesi, petrol ve emtia fiyatlarında gözlenen hızlı artışlar,

ayrıca canlı seyreden iç tüketim ve yatırım talebi, ithalatın çok hızlı biçimde artması

sonucunu doğurmuştur. 2010 yılında, 2009’a göre ihracat %11,5 artarken, ithalat

%31,6 artmıştır. Dış ticaret açığı 71,6 cari açık 47,7 milyar dolara ulaşmıştır (Göçer,

Mercan, 2011:38).

Krizin Türkiye’yi en fazla etkilediği kanalların başında dış ticaret

gelmektedir. Bilindiği üzere Türkiye’nin toplam ticaret hacminin yarıya yakını AB

üyesi ülkeler ile yapılmaktadır. Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verdiği son

rakamlara göre, Türkiye’nin 2008 yılı Kasım ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine

göre %22 azalmıştır. Küresel krizin kendisini en sert bir şekilde hissettirdiği

coğrafyanın Avrupa kıtası olduğu ve AB’nin 2009 yılında %4 ila %4,5 arasında

küçüldüğü dikkate alındığında Türk ihracatçıların da bu süreçten etkilenmesi
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kaçınılmaz olmuştur. İhracat 2010 yılının Ocak ayında, önceki yılın aynı ayına göre

%25,7 azalarak 7 milyar 891 milyon dolar seviyesinde kalmıştır (Danacı, Uluyol,

2010:877).

2002-2008 yılları arasında Türkiye’de yaşanan yukarı yönlü ivme dış

kaynaklıdır. Bu dönemde büyümenin dış sermaye akımlarına, ihracata ve özellikle

ithalata bağımlılığı artmıştır. Hem dış borçlanma hem de sıcak para hakkındaki

gelişmeler 2002 yılından başlayarak Türkiye ekonomisini sorunlu bir sürece

sokmuştur. Söz konusu dönem yüksek oranlı işsizlik, yüksek reel faiz oranları ve

büyük cari açıklar ile karakterize olmuştur. Buna karşın büyümenin temeli olan

yatırımlarda ve sanayide olumlu bir gelişme yaşanmamıştır. Türkiye’nin temel

sorunlarından biri yatırım yetersizliğidir. Yabancı sermaye akımları bu yetersizliğe

çare olamamıştır. Bu sorunu gidermenin bir yolu faiz oranlarını düşürmek iken 2009

yılında bu yönde yaşanan gelişmeler yatırımı uyarmak için yeterli olmamıştır. Çünkü

yaşanmakta olan bunalım ve deflasyon ortamı yatırım istek ve eğilimini azaltmıştır.

2002-2008 yılları arasında büyüme büyük ölçüde cari açık ile finanse edilmiştir. Cari

açığın yüksekliğine rağmen bir sorun olarak algılanmamasının temel nedeni,

TCMB’nin izlediği yüksek faiz politikasıdır. Bu yüksek faiz politikasının etkisi ile

Türkiye portföy ve kısa süreli kredi plasmanlarını ülkeye çekmiş, dışa açık büyük bir

ekonomi gibi büyüme oranını bütçe açığı ve cari açık ile finanse etmiştir. 2003-2007

döneminde ortalama %6 dolaylarında bir büyüme oranını tutturmasına rağmen

işsizlik oranını %10 düzeyinin altına indirememiştir (Balmumcu, 2010:22).

Banka ve şirket bilançolarının küçülmesi, Türkiye’yi de diğer ülkeler gibi bir

takım önlemler almaya zorlamıştır. Merkez Bankası piyasanın canlanması için döviz

ve Türk Lirası likiditesini arttırmak amacıyla politika değişikliğine gitmiştir. Buna

göre bankaların sermaye rasyolarının yeniden belirlenmesi kararlaştırılmış, mevduat

garantisi arttırılma yoluna gidilmiş, para politikası aracı olan zorunlu karşılık oranları

düşürülmüş, likidite sıkıntısı çeken bankalara Acil Likidite Desteği Kredileri imkânı

sağlanmış, ayrıca likidite açığı olan bankalara repo ihalelerinin vadelerinin

uzatılması ya da devlet tahvili doğrudan alım imkânı sağlanmış, bankalara verilen

borç faiz oranlarında değişikliğe gidilmiş, aynı zamanda reel piyasayı canlandıracak

kredi uygulamalara da önem verilmeye çalışılmıştır. Bankaların yapısını

güçlendirmek için BDDK’nın yetkileri genişletilmiş (Fırat, 2010:110). Küresel krizin
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Türk bankacılık sistemi üzerindeki etkisi son derece sınırlı kaldı. Birçok ülkeden

farklı olarak, Türkiye’de kamu kesimi tarafından bankacılık sektörüne müdahale ya

da kaynak aktarma ihtiyacı ortaya çıkmadı (Sönmez, 2010:37).

Tablo 4.5: Kamu Bankaları ve Özel Bankaların (2006-2008) Dönemine Göre

Etkinlik Ortalamaları

BANKALAR 2006 2007 2008 (2006-2008)

Ortalaması

Kamu Bankalarının Etkinlik Değerleri

Ortalaması

84,78 88,07 87,95 86,93

Özel Bankaların Etkinlik Değerleri

Ortalaması

84,35 81,38 75,78 80,50

Kaynak: GİRGİNER, N. (2010); “2007 Finansal Kriz Öncesi ve Sonrası Dönemde

Türkiye’deki Ticari Bankaların Etkinliklerinin Veri Zarflama Analizi (VZA) İle

Değerlendirilmesi”, Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Cilt:47,

Sayı:550, s.47.

Tablodan da görüldüğü gibi, ele alınan dönem ve girdi-çıktı değişkenleri

çerçevesinde gerçekleştirilen analize göre kamu bankalarının etkinlik değerlerinin

genellikle, özel bankaların etkinlik değerlerinden daha yüksek olduğu görülmektedir.

Dolayısıyla Türkiye’deki özel bankaların devlet bankalarına göre daha fazla son

finansal krizden performansları bakımından olumsuz etkilendikleri söylenebilir

(Girginer, 2010:47)

Cari işlemler hesabı, 2002 yılından bu yana Türkiye Ekonomisi’nin kaydettiği

yüksek büyüme performansının bir doğal sonucu olarak görülmüş ve özellikle son iki

yılda cari işlemler hesabının artış hızında hızlı bir artış süreci yaşanmıştır. Bu açıdan

bakıldığından cari açık sadece Türkiye’nin değil, Türkiye gibi yüksek hızlarda

büyüyen geçiş ekonomilerinde de görülmektedir. Cari açığın GSYİH’ye oranı

Bulgaristan’da yüzde 10, Romanya’da yüzde 8, Macaristan ve Slovakya’da yüzde

7’ler civarındadır. Türkiye için 2002-2011 dönemi için çizilen Grafik 4.1’de reel

büyüme hızı ile cari açık artış hızı arasında, cari açık lehine muazzam bir ayrışma

olduğu görülmektedir. Büyüme hızından daha fazla artış gösteren cari açık hızı, cari
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açığın mal ve hizmet üretimine değil de tüketim harcamalarına gittiğini

göstermektedir. Atıl tüketim kaynaklarına harcanan ve katma değeri sıfır olan

ticarete konu ithal mal ve hizmetlerin cari açığı asıl tetikleyen unsur olduğu ortaya

çıkmaktadır (Doğru, 2012:119).

Türkiye’nin krizde en derin küçülmeyi yaşayan ülkelerden biri olması,

sürdürülebilir büyümeyi yakalayamamasından kaynaklanıyor. Sürdürülebilir

büyümeyi yakalayamamasının en önemli nedenlerinden birini yetersiz birikim,

dolayısıyla yetersiz yatırım oluşturuyor (Sönmez, 2010:40). Belirli bir cari işlemler

dengesi için tasarruf ve yatırım düzeyleri dış dengenin sürdürülebilirliği açısından

etkili olabilir. Yüksek yatırım seviyeleri daha geniş üretim kapasitesinin birikmesi

yoluyla gelecekteki yüksek büyümeyi ifade eder (Milesi-Ferretti, Razin, 1996b:22).

4.5. Krizin Beklenmeyen Sonuçları

Foreign Policy dergisinin son sayısı “finansal krizin 13 beklenmeyen

sonucu”na yer vermiş. Bu sonuçlar özetle şöyle (Kozanoğlu, 2009:99):

 Küresel durgunluk ortamında hükümetlerin eline daha kalibreli

istihdam etme olanağı geçecek. Örneğin daha dün Wall Street’e

yönelen gençler şimdi diplomasiyi tercih edebilecek.

 Küresel kriz dünya çapında mal ve hizmetlere talebi kısacak. Çare

hükümet ihalelerini kapmakta aranacak. Bu da rüşvet ve

yolsuzlukların artması anlamına gelecek.

 Küresel ısınmaya ilişkin projeksiyonlar tekrar gözden geçirilecek.

Küresel ekonomi, durgunluktan sıyrılamadığı müddetçe daha az sera

gazı atmosfere yayılacak.

 Yayıncılık grupları iflastan kurtulmayı daha fazla reklam gelirinde

arayacak. Bu da özellikle internet ortamında kapıdan çıkıp bacadan

giren mebzul miktarda reklam bombardımanı anlamına gelecek.

 Ekonomi için kıtlık dönemleri kiliseler için bolluk dönemleri demek.

Bir araştırma, her durgunlukla kiliseye gidenlerin sayısının %50

sıçradığını ortaya koyuyor.
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 Kriz dönemlerinde yetişenler daha tasarrufa yatkın oluyor. Büyük

bunalım döneminde yetişenlerin ebeveynlerine göre risk almaktan

kaçındıkları ortaya çıkmış. Bu kriz ortamında yetişen gençlerin de

tüketim iptilasının daha düşük olması beklenebilir.

 İşsizlik ortamında 18-24 yaş arası daha fazla genci askerliğe

yönelmesi bekleniyor. Irak savaşının hız kesmesinin de azalan risk

algılanması nedeniyle mesleğin cazibesini artıracağı düşünülüyor.

 Devlet okullarının ağırlığı artacak özel üniversiteler hem okul

ücretlerinin yüksekliği, hem de yatırım portföylerinin gerilemesi

sonucu daha az burs önerebilmeleri nedeniyle cazibe yitimiyle

karşılaşacak.

 Özellikle 55-64 yaş arası kuşağı daha geç emekli olacak. Bu nedenle

işgale uğrayan mevkiler nedeniyle kariyer basamaklarında tırmanmak

daha zorlaşacak.

 Ticarette korumacılığın yanı sıra yabancılar önündeki engeller de

artacak. Turizm yavaşlarken, yurt ışında okuyanların sayısı da

gerileyecek.

 Ekonominin geleceği konusunda karamsar yorumlar yapan Nourel

Roubini Schiller, Stephen Roach ve Joseph Stiglitz gibi uzmanların

popülaritesi artacak. Bu isimler dünya başkentlerini arşınlamaya,

ceplerini doldurmaya devam edecekler.

 Büyük bunalım dönemi moda mevzu olmayı sürdürecek. Özellikle

1930’larda insanların bütçelerini nasıl denkleştirebildiğine ilişkin

kitaplar çok satacak.
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V. BÖLÜM

EKONOMETRİK MODEL VE UYGULAMASI

5.1. Literatür

Cari işlem açıklarının sürdürülebilirliğine ilişkin çok sayıda araştırma

yapılmıştır. Bu çalışmalarda araştırmacılar farklı yöntemler kullanarak cari işlem

açıklarının sürdürülebilir olup olmadığını incelemişlerdir.

Peker 2009 yılında yaptığı çalışmada Türkiye’de cari işlemler açığının

sürdürülebilirliğini eş-bütünleşme yardımıyla, 1992:01-2007:12 dönemi aylık verileri

kullanarak analiz etmiştir. İhracat ile ithalat arasında uzun dönemli ilişki olmasına

rağmen eş-bütünleşme katsayısının 1 den küçük olması nedeniyle Türkiye’de cari

işlem açığı ancak düşük düzeyde sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Yamak ve Korkmaz 2007 yılında yaptıkları çalışmada cari işlem açıklarının

sürdürülebilirliğini 2001:4-2005:9 dönemine ilişkin aylık verilerle araştırmışlardır.

Mal ve hizmet ihracatı ile mal ve hizmet ithalatına net cari transferler ve net faiz

ödemelerini ekleyerek oluşturdukları özel ithalat serileri arasındaki ilişkiyi serilerin

aynı dereceden bütünleşik olmaları nedeniyle sınır testi yöntemini kullanarak

incelemişlerdir. Çalışmanın sonucunda, Türkiye’nin cari işlem açığının zayıf formda

sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşmışlardır.

Akdiş, Peker ve Görmüş (2007) 1992:1-2005:12 dönemini kapsayan veri seti

ile eş-bütünleşme ve hata düzeltme modeli kullanarak yaptıkları analizlerinde

Türkiye için cari işlem açıklarının sürdürülebilirliğini incelemişlerdir. Mal ve hizmet

ithalatı ve mal ve hizmet ihracatı artı cari transfer değişkenlerini kullanmışlardır.

Analiz neticesinde ihracat ve ithalat serileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

varlığını bulmuşlar ve ele alınan dönemde Türkiye’de cari açıkların sürdürülebilir

olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Hata düzeltme modeli sonuçlarına göre ihracattaki

kısa dönem değişimlerinin ithalat üzerinde negatif ve anlamlı bir etkisinin olduğunu

bulmuşlardır (Şahbaz, 2011:421).
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Ağaslan ve Akçorakoğlu (2007) çalışmalarında optimal cari işlemler

dengesini veren, cari hesabın dönemler arası modelinin yapısı cari işlemler

hesabındaki dengesizliği açıklamak ve gerçekleşen cari işlemler hesabı ile

kıyaslanmıştır. Sürdürülebilirlik analizi çerçevesinde modelin tahmininde eş-

bütünleşme testleri kullanılmıştır. Elde edilen cari işlemler dengesinin gerçekleşen ve

optimum serilerinin karşılaştırılmaları gerekli istatistiki testler ile yapılmıştır. Bu

sayede Türkiye’deki cari işlemler açığının boyutu belirlenmiş ve mevcut politikalar

eşliğinde bu sürecin sürdürülebilirliği test edilmiştir.

Yanar ve Yücel 2005 yılındaki çalışmalarında Türkiye’nin cari işlem açığının

sürdürülebilirliğini 1964-2003 dönemi yıllık verileriyle incelemişlerdir. Çalışmada

hesaplamaya alınan anahtar değişkenler, karşılıksız yurtdışı transferler ve yurtdışı

faiz ödemelerini içeren ithalat ve ihracat verileridir. İthalat ve ihracat arasındaki uzun

dönemli ilişkinin test edilmesinde ADF birim kök ve Engle-Granger iki aşamalı eş-

bütünleşme testleri kullanılmıştır. Yapılan çalışmanın sonucuna göre, ithalat ve

ihracat arasında uzun dönemli ilişki yoktur hipotezi reddedilememektedir. Bu

bulgunun anlamı şudur: Türkiye’nin cari işlem açıkları sürdürülemezdir.

Babaoğlu (2005) yılındaki çalışmasında Türkiye’nin cari işlem açığının

sürdürülebilirliğini 1987-2004 yılları arasında incelemiştir. Çalışmasında VAR

yöntemini kullanmıştır. Çalışmaya göre Türkiye’de cari işlem açıklarının

sürdürülemez olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Cari işlem açıklarının sürdürülebilirliği ile ilgili olarak uluslararası alanda da

yapılan çalışmalar var. Wu ve diğerleri (2001), 1973:2-1998:4 dönemine ait üçer

aylık verilerle panel data yöntemini kullanarak ABD, İngiltere, Fransa, Almanya,

İtalya, Kanada ve Japonya ekonomilerinin cari işlemler dengesinin

sürdürülebilirliğini incelemişlerdir. Yazarlar cari açıkların sürdürülebilirliğini, mal ve

hizmet ihracatı ile mal ve hizmet ithalatına net transfer ödemeleri ve net faiz

ödemelerini ekleyerek ihracat ve ithalat arasında uzun dönemli ilişki olup olmadığını

geleneksel eş-bütünleşme ve panel eş-bütünleşme yöntemini kullanarak test

etmişlerdir. Geleneksel eş-bütünleşme yöntemini kullanarak ulaştıkları sonuçlar uzun

dönemde ihracat ve ithalat arasında eş-bütünleşme ilişkisi olmadığı ve uzun dönemde

cari işlem açıklarının sürdürülemediğidir. Ancak yazarlar, geleneksel eş-bütünleşme

yönteminde kullanılan Engle-Granger ve Johansen gibi eş-bütünleşme testlerinin
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ihracat ve ithalat arasındaki yapısal değişmeleri dikkate almadığını ileri sürerek panel

eş-bütünleşme yöntemine başvurmuşlardır. Panel eş-bütünleşme testlerinin

sonuçlarına göre, söz konusu ekonomilerde ihracat ve ithalat arasında uzun dönemli

bir ilişki tespit etmişler ve cari açıkların sürdürülebilir olduğu sonucuna ulaşmışlardır

(Ümit, 2001:137).

Baharumshah, Lau ve Fountes (2003) Endonezya, Malezya, Filipinler ve

Tayland olmak üzere dört Asya ülkesinin cari işlem dengesizliklerinin

sürdürülebilirliğini 1961-1999 dönemi için incelemişlerdir. Analizler birim kök ve

eş-bütünleşme testleri ile yapılmıştır. Sonuçlar Malezya hariç diğer ülkeler için cari

işlem açıklarının 1961-1997 dönemi için uzun dönemde sürdürülemez olduğunu

ortaya koymuştur. Bu sonuç bu ülkelerin cari hesaplarının istikrarsız ve dış denge ile

birlikte hareket etmediğini göstermiştir. Hatta ısrarcı bir cari açığın finansal krizlerin

habercisi olarak görülebileceğine vurgu yapmışlardır (Şahbaz, 2011:421).

5.2. Teorik Model

Bu çalışmada, cari açıkların sürdürülebilirliğinin test edilmesi için Husted

(1992) modeli kullanılmaktadır. Husted (1992) tarafından geliştirilmiş olan

yaklaşımda, uzun dönemde ihracat ve ithalat arasında bir ilişkinin olup olmadığı

araştırılmıştır. İhracat ve ithalat arasında uzun dönemli bir ilişki varsa cari işlem

açıklarının sürdürülebilir olduğu, uzun dönemli bir ilişki yoksa cari işlem açıklarının

sürdürülebilir olmadığı söylenebilir.

Husted (1992) tarafından geliştirilmiş olan yaklaşıma göre uzun dönemde

ihracat ve ithalat arasındaki ilişki bireysel bütçe kısıtı üzerinden araştırılmıştır. Buna

göre bütçe kısıtı;

C0 = Y0 + B0 – I0 – (1 + r0)B-1

Burada C0 cari tüketim, Y0 çıktı yani üretim, B0 pozitif ya da negatif olabilen

uluslararası borçlanma, I0 yatırım, r0 bir dönem dünya faiz oranı, (1 + r0)B-1 ise

ülkenin dış borcuna karşılık gelen temsili bireyin borcunu ifade etmektedir.
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Husted (1992) bir takım basitleştirici varsayımlardan sonra ihracat ile ithalat

arasındaki uzun dönem ilişkisinin test edilebilir modelini aşağıdaki gibi

oluşturmuştur. Buna göre;

Xt = a + bMt + et

şeklinde yenilenen modelde, Xt bağımlı değişken ihracat, Mt bağımsız değişken

(açıklayıcı değişken) ithalattır. Kısaca modelde ihracat ithalattaki değişmelere

bağlıdır.

Bu modelde önemli olan b (Mt’nin katsayısı)’nin değerinin ne olduğudur.

Örneğin, eğer bu değer 1 ise, 1 $’lık ithalat 1 $’lık ihracat yaratıyor demektir ve dış

ticaret açığı sürdürülebilir. Bununla birlikte b 1’den küçük ise, bu şu anlama gelir,

yapılan 1 $’lık ithalat karşılığı ancak 1 $’dan daha az ihracat yapılabilmiştir. Buna

göre de, dış ticaret açığının sürdürülmesi mümkün değildir. Son olarak b’nin 1’den

büyük olması ise, 1 $’lık ithalat karşılığı 1 $’dan daha fazla ihracat yapıldığı

anlamına gelir ki, bu durumda hiçbir sorun yoktur.

5.3. Veri ve Ekonometrik Tahmin

Modelde kullanılan veriler TCMB’nin Elektronik Veri Dağıtım Sisteminden

Türkiye’nin yıllık ihracat ve ithalat verileri dolar ($) anlamında elde edilmiş ve 1989-

2010 dönemi dikkate alınmıştır.

Modelin test edilmesinde Eviews paket programından yararlanılmıştır.

Eviews programı değişkenler arasındaki ilişkileri istatiksel olarak incelemek ve

öngörü veya ileriye yönelik tahmin yapmak amacı ile yaygın olarak kullanılmaktadır.

Program yatay kesit verileri, zaman serisi verileri ve panel veri ile yapılacak birçok

analize olanak sağlayan ve ekonometrik analizlerde yaygın olarak tercih edilen ve

ihtiyaçları büyük ölçüde karşılayan bir programdır (Çağlayan, Güriş, Güriş,

2011:25).

Husted (1992) metoduna uygun olarak aşağıdaki modeli kullanmıştır:

Xt =  0 +  1Mt + D2008 +et
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t = yıl t = 1989, ….., 2010

Xt = İhracat (bağımlı değişken)

Mt = İthalat (açıklayıcı değişken)

D2008 = 2008 yılı dummy (kukla) değişken (2008 global krizi etkili olacağı

için)

Zamana bağlı yıllık verilerin kullanımı söz konusu olduğundan karşımıza

durağanlık problemi çıkar. Serilerin durağan olup olmadıklarını kontrol etmeden

önce, serilerin grafikleri incelenmiştir. Bu grafikler aşağıdadır.

Grafik 5.1: Türkiye’de İhracat ve İthalat (1989-2011)

Türkiye'de ihracat ve ithalat 1989-2011
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Not: Üçgen gösterim ithalat, kare gösterim ihracatı temsil etmektedir.

Grafikte de görüldüğü gibi hem ihracatta hem de ithalatta yıllar itibariyle artış

trendi vardır. Serilerin trendden kurtulması için literatürdeki çalışmalarda da

rastlanan serilerin 1. farkını alma işlemi gerçekleştirilmiştir.
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Grafik 5.2: Türkiye’de İhracat ve İthalat (1. Farklar Alınmış)

Türkiye'de ihracat ve ithalat (1.farklar alınmış)
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Not: Üçgen gösterim ithalat, kare gösterim ihracatı temsil etmektedir.

Grafikte de görüldüğü gibi seriler trendden arınmıştır. Fakat 2008 yılında bir

kırılma görülmektedir. Bunun sebebi ise 2008 küresel ekonomik krizidir. Bu nedenle

tahminimize kriz etkisini ölçmek üzere Dummy (kukla) değişkeni ilave edilmiştir.

Fark serilerinin durağanlık testi aşağıda verilmiştir.

Tablo 5.1: Durağanlık Testi (Geliştirilmiş Dickey-Fuller testi)

Değişken Kesişim Kesişim ve Trend Kritik Değer

Xt (1.fark) -4,46 -4.61 -4,50 %1
-3,65 %5
-3,26 %10

Mt (1.fark) -5,56 -5,79 -4,50 %1
-3,65 %5
-3,26 %10
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Not: İhracat ve ithalat verileri 1. farkları birim kök içermemektedir.

Tablodan da görüldüğü gibi Xt ve Mt serilerinin 1. farkları durağandır. 1.

farkları durağan seriler arasında uzun dönemli ilişkinin varlığı Engle-Granger (1987)

tarafından geliştirilmiş olan eş-bütünleşme modeli ile araştırılmıştır. Buna göre,

tahmin modelimizin hata terimi eğer durağansa iki değişken arasında uzun dönemde

bir ilişki mevcuttur. İlişkinin varlığını sınamak üzere yapılan tahmin sonuçları

aşağıdadır.

İki aşamalı Engle-Granger yöntemine göre, birinci aşamada En Küçük

Kareler (OLS) yöntemi yardımıyla hata terimi tahmin edilir. İkinci aşamada ise elde

edilen hata terimi çekilerek birim kök sınaması yapılır. Sonuçta durağan çıkarsa eş-

bütünleşmeden söz edilir. Bunun yanında, eğer iki seri durağan ise bu serilerin eş-

bütünleşik oldukları söylenebilir. Yani bunların düzey değerleri ile regresyonları

anlamlı olacaktır. Bu durumda aralarında uzun dönem denge ilişkisi olacaktır (Yanar,

Yücel, 2005:490).

Tablo 5.2: Engle-Granger Eş-Bütünleşme Test Sonuçları

Xt = 1022 + 0,45Mt + 9767D2008 + et

(1,56)   (8,37)* (1,86)**

R2 = 0,82       F = 44 te = durağan

* : % 1 düzeyinde anlamlı
**: % 5 düzeyinde anlamlı
Not: Parantez içindeki ifadeler t-istatistiklerini göstermektedir.

Tablodan da görüldüğü gibi model bir bütün olarak anlamlıdır. İhracattaki

değişmelerin %82’si ithalattaki değişmeler tarafından açıklanmaktadır. Bu aslında

Türkiye’de ihracatın ithalata bağlı olduğunu da göstermektedir. Asıl amacımıza

gelirsek eğer, b katsayısının 1’den küçük olduğunu hatta b = 0,45 olduğunu

görüyoruz. Demek ki, Türkiye’de yapılan 1 $’lık ithalat karşılığında ancak 0,45 $’lık
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ihracat geliri sağlanmaktadır. Bu nedenle uzun dönemde ilişkinin bu şekilde devam

etmesi durumunda dış ticaret açığı dolayısıyla cari açık sürdürülemez. Çünkü

ülkemizde cari açığın asıl kaynağı dış ticaret açığıdır.

5.4. Türkiye’de Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği

Cari açık, ulusal tasarruf ve ulusal yatırım arasındaki farka eşit olduğundan

cari hesap açıkları tasarruflarda meydana gelen bir azalış veya yatırımlarda meydana

gelen bir artış tarafından ortaya çıkabilir. Belirli bir cari açığın sürdürülebilirliği, bir

yatırım artışı veya bir tasarruf azalışı ve tasarruf veya yatırım değişikliğinin ek

karakteristik özellikleri tarafından etkilenecektir (Roubini, Watchel, 1998:6).

Türkiye ekonomisinde cari açığın sürdürülebilirliğine dair önemli bir işaret,

toplam ithalat içinde, nihai tüketim mallarının payının düşüklüğüdür. İthal edilen

mallar daha çok üretim ve yatırıma yönelik mallardır. Bu aramalları işlenerek, ihraç

mallarına dönüşmektedir. İthal edilen mallardan %70’inin ara malı olması, ithalatın

ihracata yönelik olduğunu göstermektedir. Bu durumun, yüksek cari açığa rağmen

ekonomik dengelerin bozulmamasının bir sebebi olarak düşünülebilir. Bu da uzun

vadede cari işlemler açığının sürdürülebilirliğini arttırmaktadır (Göçer, Mercan,

2011:41).

Gerçekten de özellikle son dönemde sadece mutlak olarak değil cari açığın

GSMH’ye oranı hızla artmıştır. Öte yandan bu oranın %5’lik bir seviyeyi aşması

finansal kriz sinyallerinden biri olarak kabul edilmektedir. Ancak, bu artışın daha

detaylı olarak analiz edilmesi gerekmektedir. Nitekim bu açığın bu denli büyük

olmasının en önemli nedeni petrol fiyatlarındaki önlenemeyen yükseliştir. Zira enerji

fiyatları 2002 yılındaki seviyesinde sabit tutularak bakıldığında, cari işlemler

açığının GSMH içindeki oranının %3 düzeylerinde seyrettiği ve artış trendi

göstermediği fark edilmektedir. Kuşkusuz bu bilgi, Türkiye’nin ciddi bir cari açık

sorunu yaşadığı gerçeğini ortadan kaldırmamakta ancak bunun nedeninin temelde

enerjideki dışa ve petrole bağımlılık olduğunu bir kez daha vurgulamaktadır

(Kayalıca, Özkale, 2008:377).

Cari işlem açıkları krizleri etkileyen önemli etkenlerdendir. Kriz konularını

inceleyen pek çok ekonomist, cari açıkların milli gelirin %5’ini geçmesi durumunda

kriz riskinin ortaya çıktığına inanmaktadır. 1994 krizi öncesi, 1993 yılı, Türkiye’nin

cari işlemler açığı 6,5 milyar dolar dolaylarındaydı. 2000 yılında ise cari açık 9,8
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milyar doları bulmuştu. Bu cari açıklar sıcak paranın ve yurtdışına borçlu ve döviz

pozisyonu açık olanların paniğe kapılmasına yetmişti. 2007 yılı sonunda Türkiye’nin

cari işlemler açığı 38 milyar doları bulmuştur (Ertuna, 2008:26). Büyüme hızı, ithalat

artışları aracılığıyla cari açığı etkiler. Türkiye’nin kronik cari açıkları, büyük ölçüde

bir dış ticaret dengesizliği sonucu olarak ortaya çıkıyor (Boratav, 2010:27).

Petrol fiyatlarında 2004 yılından itibaren başlayan artışlar bir yandan

ülkemizin cari açığında artışlara yol açarken diğer yandan petrol üreticisi ülkelerde

oluşan sermaye birikiminin yükselen ekonomilere dolayısıyla ülkemize gelmesinden

dolayı cari açığın sürdürülebilirliğine kısa vadede olumlu katkı yaptığı söylenebilir

(Görmüş, 2010:89). Petrol fiyatlarının petrol ithal eden ülkeler için cari işlemler

dengesini de önemli ölçüde etkilemesi beklenebilir. Kaminsky v.d (1998) ile

Kaminsky ve Reinhart (1999)’da belirtildiği üzere, cari işlemler açığının gelişmekte

olan ekonomilerde makro ekonomik kırılganlığı arttıran önemli faktörlerden biri

olduğu dikkate alındığında, enerji fiyatlarındaki artış, enerji ithal eden ülkelerde cari

işlemler açığını olumsuz etkileyip sürdürülebilir ekonomik büyümenin

yakalanmasına engel oluşturabilir (Pekkurnaz, Özlale, 2010:124).

Türkiye’nin enerji politikalarında asıl sorun gerçek bir enerji politikasına

sahip olmayışıdır. Türkiye’de enerji politikalarının daha sağlıklı, uzun vadeli ve

sistematik bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir. Dünyada nükleer enerji

kullanımı giderek artmaktadır. Türkiye bu konuda geç kalmıştır. Biran önce bu

konuda somut çalışmalar yapılmalı ve enerji kaynak çeşitliliği sağlamada büyük bir

katkısı olacak olan nükleer enerji kullanımına geçilmelidir (Yıldız, 2011:277).

Yaşanan Küresel Kriz dolayısıyla tüketim ve yatırım talebinde azalma ve

düşen enerji fiyatları, cari açığın 2008 yılının son çeyreğinden itibaren önemli ölçüde

gerilemesi ile sonuçlanmıştır. 2008 yılı Ağustos ayı itibarıyla 49 milyar dolar ile

yıllık bazda en yüksek açığını veren cari işlemler hesabı, krizin iç ve dış talebe

etkilerinin belirginleşmeye başladığı Ekim 2008‘den itibaren hızla azalmaya

başlamıştır. Dış ticaret açığının en önemli kaynağı olan enerji kalemlerinin ithalat ve

ihracatı hariç tutulduğunda ise Türkiye 2009 yılı başından itibaren cari fazla verir

duruma gelmiştir. Ülkemize benzer şekilde yetersiz yurtiçi tasarruf oranları

nedeniyle ekonomik büyüme için dış kaynaklara ihtiyaç duyan diğer bazı gelişmekte

olan ülkelerin cari dengelerinde de krizle birlikte önemli düzelmeler yaşandığı
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gözlenmektedir. Cari işlemler hesabının en önemli bileşenleri olan ihracat ve ithalatta

Ekim 2008’den başlayarak düşmüştür. Krizin etkisiyle ihracatın ithalatı karşılama

oranı ile turizm gelirlerinin dış ticaret açığını karşılama oranında 2009 yılında

belirgin bir iyileşme olmuştur. Enerji ve emtia fiyatlarındaki gerileme ithalatın değer

olarak ihracattan daha hızlı düşmesine neden olurken, ihracat pazarlarındaki

çeşitliliğin artması ihracattaki düşüşün nispi olarak sınırlı kalmasını sağlamıştır

(Aras, 2010:13).

IMF’ye göre 2010 yılında dünyada 183 ülkeden 130’unda cari işlemler hesabı

açık vermiştir. Aşağıdaki tabloda on ülkenin cari işlemler açığı ve bu açıkların ülke

GSYİH’larına oranları verilmiştir. Tabloya göre, Türkiye 47,7 milyar dolarla,

dünyada en fazla cari açık veren ülkeler arasında altıncı sıradadır. Türkiye’de cari

açığın GSYİH’ya oranı ise kritik değerleri aşmış durumdadır (Göçer, Mercan,

2011:36).

Tablo 5.3: 2010 Yılında Dünyada En Fazla Cari Açık Veren 10 Ülke

Ülke Adı Cari Açık (Milyar

Dolar)

CİB/GSYİH

ABD 466,5 3,2

İspanya 71,9 5,2

İtalya 58,5 2,6

Brezilya 51,8 3,1

İngiltere 50,3 2,2

Türkiye 47,7 6,4

Fransa 45,7 1,8

Kanada 44,2 2,8

Hindistan 44,1 3,1

Yunanistan 33,1 10,8

Kaynak: GÖÇER, İsmet, MERCAN, Mehmet (2011); “Türkiye Ekonomisinde Cari

Açığın Sürdürülebilirliği: Sınır Testi Yaklaşımı”, Finans Politik ve Ekonomik

Yorumlar Dergisi, Cilt:48, Sayı: 562, s.36.
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2000 yılından beri uygulanmış olan yüksek faiz ve baskılı kur programı

sanayi üretiminin destek tabanını oluşturan Küçük ve Orta Boy

İşletmeler(KOBİ)’lere büyük zarar vermiş olmakla kalmamış, şimdilerde de büyük

sanayi kuruluşlarını “kur riski” altında tutmaktadır. İçeride faizlerin yüksekliği, özel

sektör kuruluşlarını dış borçlanmaya yöneltmesi yanında, baskılı kur nedeniyle

ihracatın büyük oranının dış girdilerle karşılanıyor olması da cari açığın olağanüstü

boyutlarda büyümesine neden olmuştur (Önder, 2009:20). 2001 krizinin ardından

Türkiye ekonomisinde gözlenen olumlu gelişmeler sonucu ekonomimiz 2002-2007

döneminde yıllık ortalama %6 büyümüş ve enflasyonla mücadelede de önemli

kazanımlar elde edilmiştir. Kamu kesimi borçlanma gereğinin GSYİH’nin %6,5’i

oranında fazla vermesi, borç yükünün mali disiplin ve faiz dışı fazla politikası ile

azaltılması hedeflenmiştir. Öte yandan düşen kamu borç stoku ve sağlanan mali

disiplinin yanında ülke ekonomisi dış konjonktürdeki olumlu gelişmelerden de

yararlanarak önemli miktarda doğrudan yabancı sermaye çekmiştir. Ancak anılan

dönemde Türkiye’nin tasarruf oranı hızla düşerken yatırım kapasitesindeki artış, cari

açıkta hızlı bir artışa neden olmuştur. Cari açık 1990’larda ortalama olarak

GSYİH’nin %1’inin altında seyrederken, 2005-2007 döneminde %5’in üzerine

çıkmıştır (Yaraşır, Yılmaz, 2009:105).

Kasım 2008’den bu yana Türkiye’nin ticaret açıkları, finanse edilmesi daha

kolay bir aralık içinde seyretmeye başlamıştır. Cari işlemler açığının temel

belirleyicilerinden biri olan mal ticareti açığının mutedil düzeylerde seyretmesi, cari

açıkları da Nisan-Ağustos 2008’deki rekor düzeylerinin çok altına çekmiş

bulunmaktadır. Kasım 2008-Mart 2009 dönemi aylık ortalaması olarak mal ticareti

açığı ve cari açık, sırasıyla 1,0 ve 0,9 milyar dolar yakınlarındadır. Bu gelişmeler reel

kurdaki yükselişin niye Mart 2009’da sona erdiğini ve bu tarihten sonra Türk

Lirası’nın niye yeniden değerlenmeye başladığını açıklamaktadır. Kasım2008-Mart

2009 dönemi itibarıyla -0,1 milyar dolar dolayında aylık net çıkış veren toplam

sermaye hareketleri önünde, resmi rezervlerde dramatik sayılmayacak azalmalar

izlenmiştir (Türel, 2009:16).
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SONUÇ
1980 sonrası liberal politikaların yaygınlık kazanması sonucu artan dışa

açılma süreci özellikle gelişmekte olan ülkeleri büyük dış açıklarla karşı karşıya

bırakmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin çoğunda olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de

üretim genellikle ara malı ithalatına dayalı olarak gerçekleşmektedir. Gelişmekte

olan birçok ülkede, üretimlerinde ithal girdiyi yüksek oranda kullandıklarından başka

bir ifade ile ithalata dayalı büyüdüklerinden cari işlemler dengesinde ciddi

bozulmalar meydana gelmektedir. Bu durum Türkiye ekonomisi için de geçerlidir.

Türkiye’de cari açığın önemli nedenlerinden biri yüksek faiz oranları ve bunun yerli

paranın değerini artırması ve dolayısıyla yabancı paranın değerini düşürerek ithalatı

artırırken ihracatı azaltarak cari işlemler açığını arttırması gelmektedir.

1990’lı yıllara baktığımızda dünya ekonomisinde yaşanan krizler ön plana

çıkmaktadır aynı zamanda bu yıllar yüksek cari açıkların da yaşandığı yıllardır. Bu

nedenle cari işlemler açığı bir kriz sinyali olarak kabul edilebilir. Yüksek cari açık

yaşayan ülke ekonomileri krizlere karşı daha açık bir durumdadır. Bu nedenle

yapılan çalışmalar cari açığın olup olmamasından ziyade cari açığın sürdürülebilir

olup olmadığı üzerine yoğunlaşmıştır.

Cari işlemler açığı sadece Türkiye’de değil, birçok gelişmiş ve gelişmekte

olan ülkede temel makroekonomik sorunlar arasında ilk sırada yer almaktadır.

Gelişmiş ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri’ndeki cari işlemler açığına

baktığımızda küresel ekonomi için büyük bir tehdit olarak görülmektedir. Ne yazık

ki 2008 yılı itibariyle yaşanan küresel kriz bu tehdidin önemini ortaya koymuştur.

Amerika Birleşik Devlerinin cari işlemler açığı küresel net dış borçlanmanın üçte

ikisine varmıştır.

2001 krizi sonrası büyüme süreci, 1980 ve 1990’lı yıllara göre daha fazla cari

işlemler açığı yaratma potansiyelinde olmuştur. Bu gelişmenin arkasında, para-kur

ilişkisi, borçlanma politikaları gibi çeşitli nedenler yatmaktadır. 2001’den sonraki

dönemde ulusal paranın değerlenmesiyle artan cari işlem açıkları, dış borçlanma ve
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yüksek faiz politikası izlenerek ülkeye çekilen doğrudan yabancı sermaye girişleri ile

finanse edilmiştir. 2008 küresel finans krizi ile dış piyasalardaki durgunluk, iç

piyasalardaki talep azalması ve döviz kurlarının yükselmesi cari işlemler açığındaki

artış hızını yavaşlatmasına rağmen doğrudan yabancı sermaye çıkışlarındaki ve dış

borç yükündeki artış cari işlem açıklarının sürdürülebilirliğini olumsuz yönde

etkilemiştir.

Türkiye’de yaşanan Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizlerinden sonra,

uygulamaya konulan Güçlü Ekonomiye Geçiş Programında, bankacılık sektörüne

ayrı bir önem verilmiş, bankacılık sektöründeki sorunları çözmek, sektörün sağlıklı

bir yapıya kavuşturulması için yeniden yapılandırmak ve uluslararası rekabette söz

sahibi yapmak üzere yeni kararlar alınmıştır. Alınan bu kararlar Türk bankacılık

sistemini sağlam bir yapıya kavuşturmuştur. Yaşanan 2008 krizi sonrası Avrupa’da

alınan tüm önlemlere rağmen bankacılık sektöründeki sorunlar devam ederken, Türk

bankacılık sektörü kriz ve kriz sonrası dönemde devlet yardımı almadan ayakta

kalmayı başarmıştır.

Cari işlemler dengesi, ulusal tasarruf ve yerli yatırım arasındaki fark

tarafından belirlenmektedir. Sürdürülebilirliğe ilişkin kalıcı politikalar için yurt içi

tasarruf açığının azaltılması yani ulusal tasarrufların arttırılması politikalarının

uygulanması sürdürülebilirlik açısından olumlu etki yapabilir.

Türkiye’de uygulanan yüksek faiz düşük kur sarmalı uzun zamanlı ve yüksek

cari açıklara neden olmuştur. Bu durumun düzelebilmesi için kurların daha yüksek

ve faiz oranlarının daha düşük olması cari açıklarda azalma meydana getirir. Çünkü

düşük kur ülke içindeki malların fiyatlarının yükselmesine yurtdışındaki malların

fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla düşük kur ithalatı artırıp ihracat

gelirlerini azaltarak cari açığa neden olmaktadır.

Türkiye’de teknoloji, ara malı ve yatırım malları ithalatta önemli bir yer

tutmaktadır. Türkiye enerjide de dışa bağımlı bir haldedir. Petrol ihraç eden

ülkelerden farklı olarak Türkiye’nin ihracatı ithalatını karşılayamadığından genellikle

bir açıkla karşılaşmaktadır. Bundan dolayı kendine yeterli olabilecek enerjiyi

üretebilmesi gerekir. Gerekirse nükleer santraller kurularak bu bağımlılıktan

kurtulmanın yollarını arama çabası içinde olmalıdır.
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Türkiye’de temel sorun cari açığın şu ya da bu düzeyde olması değil, bu

açığın oluştuğu ekonomideki temel kırılganlıklardır. Uzun vadeli sermaye girişleriyle

finanse edilen cari açık büyüklüğü, tek başına, kaygı kaynağı olabilecek bir gösterge

değildir. Ülkeye gelen yabancı sermayenin kalıcı olması yani yatırımlara

yönlendirilmesi cari açık açısından çok büyük risk taşımayabilir. Ancak ülkemizde

olduğu gibi kısa vadeli sermaye girişleriyle finanse edilen bir cari açık, taşıdığı ani

sermaye çıkışı riski nedeniyle boyutu ne olursa olsun, sürdürülemezdir.

Türkiye’de yaşanan gelişmelere bakıldığında, özellikle 1990 sonrası artan cari

işlem açıkları bu gelişmelerle birlikte ülkenin dış borç stoğunda önemli artışlara

neden olmuştur. Yüksek cari işlem açıkları ithalata dayalı büyümeyi beslemiş ancak

dış dünyadan kullanılan kaynaklar ticarete konu olan verimli alanlara

aktarılmamıştır.

Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin önemli sorunlarından biri olan ve

Türkiye’nin makroekonomik performansını etkileyen cari işlemler açığı 1980-2010

arası dönem ele alınmıştır. 1980’den günümüze gelen zaman içinde ithalat, ihracat ve

dış ticaret açığında meydana gelen değişimler üzerinde durulmuştur. Türkiye

ekonomisinde önemli bir yeri olan 1994, 2000 ve 2001 krizleri üzerinde durulmuştur.

Ayrıca en son yaşanılan 2008 krizinin dünya ve Türkiye ekonomisine etkileri

açıklanmıştır. Son bölümde Türkiye’de cari açıkların sürdürülebilirliği Husted (1992)

modeli ile test edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda Türkiye’nin ihracatını ithalatını

karşılayamadığı ve uzun dönemde Türkiye’de cari işlem açıklarının sürdürülebilir

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.
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